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SÖZ BAŞI 
 

Köroğlu Destanı, Türk milletinin ortak kültür mirasını yansıtan bir 

destandır. Destandaki tarihî hadiseler, halk muhayyilesinde algılandığı 

biçimiyle bir sis perdesinin ötesinden aktarılmaktadır.  

Türk boyları ile ilgili edebî, tarihî, iktisadi ve siyasi alanlarda 

yapılacak araştırmalar ortak gelecek düşüncesinde birleşmemizi 

kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda hemen bütün Türk dünyasında ve Türklerle 

uzun asırlar etkileşimde bulunmuş milletlerin halk edebiyatlarında önemli bir 

yeri olan Köroğlu Destanı üzerine yapılacak her türlü çalışma "Türk kültür 

tarihi"nin epik panoramasını ortaya çıkaracaktır. 

İnceleme konumuz olan Orta Asya Türk boylarından Uygurların 

"Emir Göroğlu Destanı", Doğu Türkistan halk edebiyatının ve eşsiz folklor 

geleneğinin aynası konumundadır. Emir Göroğlu Destanı, kahramanın 

zuhuru bölümüyle Köroğlu Destanı’nın diğer versiyonlarından ayrılmaktadır. 

Buna karşın destan, Oğuznamelerde ve Köroğlu’nun diğer rivayetlerinde 

gördüğümüz kültürel çerçeve ve ana çatıdan farklı unsurlar ihtiva etmez. 

Tezimiz, giriş ve onu takip eden dört bölümden oluşmaktadır.  

“Giriş bölümü”nde; destan tanımından yola çıkarak "tarih", "kültür" 

ve "epik gelenek" kavramlarına temas ettik. Köroğlu Destanı’nın Türk kültür 

tarihi içindeki yerini ve değerini mevcut çalışmalar ışığında anlamlandırmaya 

özen gösterdik. Ayrıca Emir Göroğlu Destanı’nın musannifini ve neşre 

hazırlayanlarını tanıtmaya gayret ettik. 

“Birinci bölüm”de; Doğu Türkistan coğrafyası, tarihi ile Uygur 

Türklerinin edebiyatları ve epik gelenekleri hakkında bilgi verip bugünkü 

Uygur Türklerinin milli varlıklarına sahip çıkma ve bağımsızlık mücadeleleri 

üzerinde durduk.  

“İkinci bölüm”de; Emir Göroğlu Destanı’nı olay örgüsü, motifleri, 

dil, şekil ve üslup özellikleri açısından tahlil ettikten sonra destanda yer alan 

muhtelif motiflerin incelenmesinin faydalı olacağını düşündük. Bu bölümde, 

tarihte şehir hayatına geçen ilk Türk boyu olarak bilinen Uygur Türklerinin 

destan geleneklerinde geniş bir yer edinen "otrakçı" kültüre değindik. Aynı 
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zamanda sosyal hayata ait unsurların Emir Göroğlu Destanı’ndaki 

yansımalarını ortaya koymaya çalıştık.  

“Üçüncü bölümde”; Emir Göroğlu Destanı’nda geçen şahıs, yer ve 

boy – kavim adlarından yola çıkarak metnin tarihî zemini üzerine tespitlerde 

bulunmaya gayret gösterdik. Emir Göroğlu Destanı’nda yer alan tarihî 

tabakaların Köroğlu Destanı’nın diğer versiyonlarında ve Oğuznamelerde 

yansıyan vaka örgüsüyle örtüştüğünü gördük. 

“Dördüncü bölüm”de; 1986 yılında Urumçi’de Şincan Yaşlar – 

Ösmürler Neşriyatı’ndan çıkan "Emir Göroğlu (Uygur Halk Destanları 1)" adlı 

kitabın içinde yer alan "Emir Göroğlu" destanının transkripsiyonlu metnini 

vererek Türkiye Türkçesine aktardık. Aynı zamanda manası bilinmeyen 

kelimeleri metin içindeki anlamları göz önünde bulundurmak suretiyle sözlük 

kısmında alfabetik olarak sıraladık. 

Ayrıca, tezimizde imla ve noktalama hususunda Türk Dil 

Kurumu’nun 2005 yılında Ankara’da yayımlanmış olduğu yazım kılavuzunu 

esas aldık.  

Bütün bu çalışmalarım boyunca dualarını eksik etmeyen aileme, 

canım anneanneciğim Güngör OKTAY Hanımefendi’ye ve arkadaşlarıma çok 

teşekkür ederim. 

Bu metnin transkripsiyonu ve aktarımı hususunda karşılaştığım 

problemleri çözmeme yardımcı olan Öğr. Gör. Dr. Varis ÇAKAN Bey’e, Dr. 

Gülsün MEHMET Hanımefendi’ye minnettarım. Tezin yazılma aşamasında 

ve kontrolleri noktasında değerli tavsiyeleriyle yol gösteren hocam Doç. Dr. 

İbrahim DİLEK Beyefendi’ye şükranlarımı sunarım.  

Bu tez konusunun belirlenmesinde ve tezin ortaya çıkması 

hususunda bilgisinden ve tecrübesinden faydalandığım değerli hocam Prof. 

Dr. İsa ÖZKAN Bey’e teşekkür etmek benim için zevkle yerine getirilmesi 

gereken bir borçtur.  

       Ankara – 2008  

      Reyhan Gökben SALUK 
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GİRİŞ: KÖROĞLU DESTANI VE UYGUR VERSİYONU: EMİR GÖROĞLU 
DESTANI 

 
Tarihin sözlü kaynakları içinde destanlar, bir milletin ortak şuurunu 

aksettiren, estetik seviyeye ulaşmış verimler olarak bilinir. Bu yönleriyle 

destanlar, bir milleti millet yapan unsurları dile getiren anlatılardır.  

 

En eski zamanlardan günümüze kadar cereyan eden önemli 

hadiseler ile toplum hatırasında yer eden savaş, göç, kıtlık ve zafer gibi 

kavramları işleyen destanların, kültürel değerleri geleceğe aktarma işleviyle 

ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Ayrıca destanların bir diğer işlevinin 

de kolektif bilince ihtiyaç duyulan durumlarda toplumsal uyanışa zemin 

hazırlamak olduğunu görmekteyiz.   

 

Destan (epos) için, "bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında 

tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım 

şeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı mahsullerinden biridir" diyen 

Şükrü Elçin, bu edebî verimlerin tarihe bağlı olmakla birlikte cemiyetin ortak 

hayat görüşünü ve ülkülerini aksettirdiğini ifade eder. Ayrıca destanların 

teşekkülünde yaratma zemini olarak savaş, din değiştirme, göç, kuraklık gibi 

millet vicdanında yer edinmiş büyük hadiselerin olması gerektiğini vurgular.1  

    

Kültür gelişmeye ve değişmeye açık bir sistemdir. Kültürün 

gelecek nesillere aktarılmasında dil ve tarih olmak üzere iki büyük manevi 

unsurun etkinliğini biliyoruz. Tarihin edebî bir üslupla beyanı olan destanların 

belirli zaman – mekân unsurlarına ve her yönüyle geleneğe sımsıkı bağlı bir 

anlatı şeklinde ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında 

destanlar, kökleri milletin en eski tarihinde aranması gereken, ait olduğu 

milletin mensupları tarafından bilişsel ve duyuşsal bildirimler içeren bir 

zihniyet yansımasıdır.  

                                                            
1 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, 6. Baskı, Ankara, Akçağ, 2000, s. 72. 
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"Kültürün antrolopolojik yönü, toplumların kolektif birlik ve 

beraberlik üzerine kurulduğunu ispatlar." 2 Kısacası kültür maddi ve manevi 

bütün yönleriyle "kollektif yaşam üzerine dizayn edilen unsurları" ihtiva 

etmektedir. 3 Denilebilir ki, tarihî bir kaynak olarak destanlar da kollektif birlik 

düşüncesinden beslenen ve onu yaşatan en önemli anlatılardır. 

 

Halk edebiyatı ürünlerinin gerek aktarımı gerekse teşekkülü 

bakımından irticali gelenek ortamının katkısı büyüktür. Jean Paul Roux, 

"Yüksek kültürlü ülkelerde cereyan etmiş olaylar genelde ya okuması 

olmayan ya da davranışlarının ayrıntılarını bir kenara kaydetmeye pek alışkın 

olmayan topluluklarca gözden uzak bir biçimde hazırlanmıştır" diyerek sözlü 

kültür ortamının temsilcilerine ve teşekkülüne dair tespitlerde bulunur. 4 Bu 

durumda irticali gelenek, Türk tarihi ve folklor verimleri hakkındaki yazılı 

kaynaklara ulaşılmasını zorlaştırsa da bağlamı içinde bu eşsiz verimleri 

zenginleştirerek yaşatmaya devam etmektedir.    

 

Türk destan geleneği içinde önemli bir yeri olan Köroğlu 

Destanı’nın tarihî kökenleri, Oğuz Kağan’ın cihangirlik ideali ile doğrudan 

ilişkili görünmektedir. Köroğlu Destanı, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları 

günden bugüne kadar dünyanın farklı yerlerindeki yoğun nüfusa sahip Türk 

boylarının tarihidir. Bu köklü çınarın bir kolu doğuya bir kolu da batıya 

uzanmaktadır.  

 

Destanlar; politik, sosyolojik ve ideolojik yönleriyle aynı duygu, 

düşünce ve dünya görüşü idealinde birleşen insanların ortak geçmişi üzerine 

kurgulanır. Nitekim farklı rivayetleriyle geniş bir kültür coğrafyasına yayılan 

Köroğlu Destanı’nda bunu görebilmekteyiz.     

 

 
                                                            
2 Bella Dicks, Culture On Display, Berkshire, GBR: McGraw – Hill Education, 2004, s. 25. 
3 Francis Mulhern, Culture/Metaculture, Florence, KY, USA: Routledge, 2000, s. 15 – 17. 
4 Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi –Pasifik’ten Akdenize 2000 Yıl – , çev. Aykut Kazancıgil ve 
Lale Arslan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2007, s. 25.  
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1. Köroğlu Destanı  
 

Türk milletinin zengin destan külliyatı içinde kendine has bir yeri 

olan "Köroğlu Destanı’nın Batı (Anadolu, Balkanlar, Kırım ve Kafkas ötesi 

rivayetleri) ve Doğu/Türkistan (Türkmen, Özbek, Uygur, Kazak, Karakalpak 

ve Tacik) olmak üzere iki ana rivayeti ve bu rivayetler etrafında teşekkül eden 

yüzü aşkın kolu bulunmaktadır."5  

 

Ali Berat Alptekin Köroğlu Destanı’nın rivayetlerinin ana hatlarıyla 

ayrıldığı çizgi olarak Hazar Denizi’ni işaret ettikten sonra tespitlerine şöyle 

devam etmektedir: "Hazar Denizinin doğusuyla batısı arasında kesin 

çizgilerle ayrılan noktalar vardır. Bu ayrılık ise daha çok Köroğlu’nun zuhuru 

kolunda kendisini göstermektedir." 6Judith M. Wilks’in "Aspects of the 

Köroğlu Destan: Chodźko and Beyond" adlı doktora tezinde de benzer 

tespitlere rastlamaktayız.7 Bize göre, versiyonların oluşum sahalarının bu 

tarzdan kati hükümlerle ayrılması beraberinde birtakım şüpheleri ve 

yanlışlıkları da getirebilmektedir. Örneğin; Hazar Denizi’nin kuzey batısındaki 

Stawropol Türkmenlerinin Köroğlu rivayetleri bu versiyon gruplarından 

hangisine dâhil edilmelidir sorusu bu anlamda cevapsız kalmaktadır. Bu 

durumda Ali Berat Alptekin’in ve Judith Wilks’in tespitlerinin tek başına 

Köroğlu Destanı’nın versiyonlarının teşekkül coğrafyasını belirlemeye 

yetmeyeceğini söyleyebiliriz. 

 

Köroğlu Destanı’nın gerek kolları göz önünde bulundurularak 

gerekse diğer Türk destanlarıyla karşılaştırılarak incelenmesi tarihî 

katmanlarının ve anlatının ortaya çıkış zemininin etüt edilmesi noktasında 

büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan müstakil metin çalışmaları Köroğlu 

Destanı’nın yayılım sahasını ve anlatı coğrafyasını ortaya koyması açısından 
                                                            
5 İsa Özkan, "Köroğlu Destanı’nda Kahraman ve Atının Doğuşu ile İlgili Motiflerin Tahlili", Türk 
Dili, 1997, s. 224. Dursun Yıldırım, "Köroğlu Destanı’nın Orta Asya Rivayetleri" (Dursun Yıldırım, 
Türk Bitiği, 1. Baskı, Ankara, Akçağ, 1998, s. 169.) adlı makalesinde Köroğlu’nun Doğu 
versiyonlarını Orta Asya versiyonları başlığında toplamıştır.     
6 Ali Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, 2. Baskı, Ankara, Akçağ, 2007, s. 118. 
7 Judith M. Wilks, a.g.e., s. 1. 
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değerlidir. Tezimizde ise, Emir Göroğlu Destanı’nın diğer Köroğlu 

rivayetlerinden farklı bir kültürel coğrafyaya işaret etmediğini fakat Uygur 

Türklerinin duyuş tarzı ve algılayışı ile destanın ayrı bir üslupla aktarıldığını 

ortaya koymaya çalışmaktayız.  

 

Daireleşme istidadı gösteren Köroğlu Destanı’nın versiyonlar 

arasındaki benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyması bakımından Dursun 

Yıldırım’ın “Köroğlu Destanı’nın Orta Asya Rivayetleri” adlı makalesinin 

önemli analizler içerdiği görülmektedir. Dursun Yıldırım, Köroğlu Destanı’nın 

epope seviyesinde bir destan olduğunu vurguladıktan sonra, “destanın Orta 

Asya’dan Anadolu yaylalarına doğru göçü sırasında hem çatısı, hem 

muhtevası ve hem de kahramanları, zamanın ve yeni coğrafyanın, yeni 

medeniyet sahasının tesirleriyle muayyen değişikliklere uğramıştır” diyerek 

mevcut versiyonlar arasındaki farklılıkların nedenlerini sıralamaktadır.8   

  

Bununla birlikte her iki versiyon grubu içindeki farklılıkları Emir 

Göroğlu Destanı’nı da içine alan bir tasnifle şu şekilde gösterebiliriz: 

1. Kahramanın Ad Alması ve Doğumu: Doğu versiyonlarında 

kahraman "gur"dan yani "mezar"dan doğar. Bu yüzden ona 

Göroğlu/Guroğlu… adı verilir. Batı versiyonlarında kahraman, 

babası yerel bir yönetici tarafından kör edildiği için Köroğlu 

adını almıştır. Destanın Batı grubu versiyonlarında kahramanın 

doğumu hakkında ayrıntılı bilgilere rastlamak pek mümkün 

değildir. Emir Göroğlu Destanı’nda, Hz. Ėli’nin nazarıyla hamile 

kalan Zulper Ayim’in "gör" (mezar)de doğan oğluna Hz. Ėli’nin 

seyisi Ḳember Dede tarafından Göroğlu adı verilir. Göroğlu, 

Türkmen veriyonunda ise Adıbeg adlı kişinin oğlu olarak 

dünyaya gelir. Nazar yoluyla hamile kalma motifi ile dişi at 

tarafından büyütülme motifi Köroğlu Destanı’nın Türkmen ve 

Özbek versiyonlarından farklı olarak Uygur versiyonuna has bir 

                                                            
8 Dursun Yıldırım, a.g.e., s. 176. 
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özelliktir. Dolayısıyla kahramanın zuhuru ile ilgili bölümler 

Uygur versiyonunda farklı motiflerle işlenmiştir diyebiliriz.     

2. Kahramanın Mensubiyeti: Doğu versiyonlarında, kahraman 

yüksek zümreden yönetici sınıfa mensup bir kişi olarak 

gösterilir. O, Teke – Yomut Türküdür. Batı versiyonlarında, 

kahraman yönetici zümrenin işlerine bakan bir kişinin oğludur 

ve daha sonra kanun koyucu vasıflarıyla ortaya çıkmaktadır. 

Emir Göroğlu Destanı’nda Göroğlu, Çembil hükümdarı 

Ahmethan’ın yeğenidir.  

3. Kahramanın Evlenmesi: Göroğlu Doğu grubu ve Batı grubu 

versiyonlarında genelde çok eşli olarak karşımıza çıkar. Özbek 

versiyonunda Göroğlu’nun üç eşi vardır. Batı grubunda 

Köroğlu’nun bazı varyantlarda tek eşli olarak yansıdığı 

görülmektedir. Emir Göroğlu Destanı’nda ise, Göroğlu insan ve 

perilerden olmak üzere dokuz eş alır. 

4. Destanda Yer Alan Tarihî Vakalar: Doğu grubu 

versiyonlarında; Türklerin Kalmuk, Arap ve İran (Kızılbaş) ile 

yaptıkları mücadelelere yer verilir. Batı grubu versiyonlarında 

ise yerel yönetici ile Köroğlu arasındaki mücadeleler anlatılır. 

Emir Göroğlu Destanı’nda ise Göroğlu’nun önce Kızılbaş ve 

Kalmuk daha sonra da dayısı Ahmethan ile mücadelelerine yer 

verilir. Emir Göroğlu, bu anlamda hem iç hem de dış 

düşmanlarına karşı direnen bir hükümdar görünümündedir. 

5. Kahramanın Atı: Doğu grubu versiyonlarında kahramanın atı 

Türkmen rivayetinde olduğu gibi Derya-yı Şor boyundan 

getirilen su kulanı ile su aygırının çiftleşmesi ile ortaya çıkar. 

Batı grubu versiyonlarında kırat karanlık bir ahırda yetiştirilince 

olağanüstü vasıflar kazanır. Emir Göroğlu Destanı’nda ise 

Göroğlu’nu büyüten alaca at ile onun düşmanı Daniyat’ın 

muhteşem atı Leylîḳir’in çiftleşmesiyle olağanüstü özelliklere 

sahip bir at ortaya çıkar. 
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6. Olağanüstü Motifler: Olağanüstü motiflerin Doğu 

versiyonlarında daha yoğun işlendiğini görmekteyiz. Batı 

versiyonlarında anlatı daha gerçekçi temeller üzerine 

oturtulmuştur. Emir Göroğlu Destanı’nda olağanüstü motifler 

(olağanüstü kahramanlar, şekil değiştirme, sihirli eşyalar…) 

destan üslubunu şekillendirmiştir. 

7. Kahramanın Ölümü: Doğu versiyonlarında kılıcını ve 

dolayısıyla Köroğlu’luğu bırakan kahraman, bir Türkmen 

varyantında İran Şahı Barsiya tarafından öldürülür ve onun 

intikamı Ayvaz tarafından alınır. Başka bir Türkmen 

varyantında ise ihtiyarlayan Göroğlu’nun tüfekle Hünkâr Şah’ın 

emriyle öldürüldüğü anlatılır. Onu cansız halde gören Kırat da 

yanında can verir. Batı versiyonlarında, tüfeğin ortaya 

çıkmasıyla mertliğin bozulduğuna inanan Göroğlu padişahın 

derebeyliği kaldırmasıyla kırklara (Kırklar Dağı veya Mağarası) 

karışır. Köroğlu keleşi Lezgi Ahmet’ten yiğitliklerini herkese 

anlatmasını ister. Emir Göroğlu Destanı’nda ise Göroğlu eline 

setarını alır ve hayatı boyunca yapıp ettiklerini bir bir anlatır. 

Daha sonra destan anlatıcısı edebî bir üslupla onun ve diğer 

destan kahramanlarının sırası geldikçe ecel şarabını içtiklerini 

ifade eder. 

 

Versiyonlar arasındaki en temel farklılık Köroğlu’nun ve atının 

zuhuru bölümlerinde ortaya çıkmaktadır. İsa Özkan’a göre: “Doğu 

rivayetlerindeki mezar anlamındaki Farsça gor kelimesinin alınması ise 

enteresan bir durumdur. Türkler tarihin ilk çağlarından beri İranî kavimlerle 

komşu olmuşlar ve onlarla kültürel alanda epeyce alış verişleri olmuştur. 

Gor/gur/gör kelimesini de böyle değerlendirebiliriz.”9 Öte yandan konu ile ilgili 

tartışmaya açık olmakla birlikte önemli bir tespitte Garriyev’e aittir. Garrıyev 

"kör, gör, gur" adının teşekkülü ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunur: “Kör 

                                                            
9 İsa Özkan, a.g.m., s. 231. 
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sözcüğünün anlamı mezar değildir. Bu sözcük, Oğuz-Oks, Uğır, Gorş, Uğış, 

Xoyxor (Uygur) adı verilen Oğuz boylarının adlarından doğmuştur. Bütün 

Asya ve Kafkasya’daki destanlar bu Oğuz devrinde meydana gelmiş, fakat 

değişik isimler almışlardır. Kör, Oğuz (Oğır) demektir; uğıl (oğul) ise Türkçe 

batır (kahraman) anlamına gelmektedir.10  

 

Batı varyantlarında ise kahramanın babasının gözlerinin kör 

edilmesi ilgili motif “İskitlerden bu yana muhtelif Ön Asya kavimlerinin 

folklorlarında bulunduğunu kaydetmektedir. Haksız yere gözleri kör edilen bir 

adamın oğlunun büyük kahraman oluşuna İskitlerin kalıntısı olan Oss ve 

Gürcülerin efsanelerinin yanı sıra Ermeni – İran mücadelelerinde de 

rastlanılmaktadır.”11    

 

Bu iki versiyon alanı içinde belli başlı farklılıklarla birlikte 

Köroğlu’nun maceraları bazı bilim adamları tarafından Batı Avrupa 

destanlarındaki kimi karakterlerle eş tutulmuştur. Bilhassa batı 

rivayetlerindeki Köroğlu’nun Robin Hood’a benzetilmesi ve bazı 

araştırmacılar tarafından Köroğlu’nun prototipi olarak Kral Arthur’un 

gösterilmesi gibi tespitler söz konusudur. Destanla alakalı bu tespitler sağlıklı 

değildir. Çünkü metinlerin; ikincil karakterler, motifler ve hatta olay örgüsü gibi 

pek çok unsur açısından farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Bu noktada 

kanun koyucu soylu bir hükümdar veya eşkıya tipinin metinlerde ortak nokta 

olması iddianın doğru olduğunu ispat etmez.12 

 

Köroğlu Destanı ile ilgili yapılan çalışmaların bir yönünü her ne 

kadar yabancı milletlerin destanlarıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

oluştursa da diğer yandan destanın Manas, Oğuz Kağan, Dede Korkut veya 

Alpamış gibi Türk destanlarıyla karşılaştırmalı olarak incelendiği de 

görülmektedir. Bu durumda Türk destanları ile Köroğlu arasında birtakım 
                                                            
10 Aşur Özdemir, “Köroğlı Men Bezergen Destanındaki Özel Adlara Dair”, Bilig, Bahar, Sayı:37,  
2006, s. 96.   
11 İsa Özkan, a.g.m., s. 230 – 231. 
12 Judith M. Wilks, a.g.e., s. 3-4.  
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benzerlikler bulmak mümkündür ve bu doğal bir sonuçtur. Bir sözlü tarih 

kaynağı olarak destanlar, karşılaştırmalı çalışmalar neticesinde bizlere ortak 

bir tarihî vizyon sunmaktadır. Denilebilir ki; bu türden karşılaştırmalı 

çalışmalar, Türk destanlarının Oğuz Kağan Destanı temelinde geçmişten 

günümüze kadarki Türk tarihinin ve Türk ülküsünün gelişim aşamalarını 

gösterebilmektedir. Bu konuda Dursun Yıldırım destanın anlatı geleneğinden 

yola çıkarak “Orta Asya Türkleri arasında müşterek bir hayat yaşanırken 

meydana geldiğine dair” bilgilere ulaşılabileceğimizi söyler.13 

 

Köroğlu, Türk milletinin millî ve epik kahramanı olarak sözlü 

gelenekte kendine has bir yer edinmiştir. Halk edebiyatı mahsüllerimizden 

türkülerden atasözlerine pek çok halk edebiyatı ürününde Köroğlu’ndan 

Ayvaz’a dem vurulur. Eldeki mevcut veriler bu epik anlatının alt metinleri 

olarak kahramanlık türkülerinin büyük bir önem taşıdığını göstermektedir. Bu 

türkülerin en bilinenlerine meşhur Arakel’in 1664‘te yazmış olduğu "Tebriz 

Tarihi" adlı kitapta rastlanılmaktadır. Ermeni tarihçi Arakel, Köroğlu’nu 

Osmanlı Devleti’nin iç huzurunu sarsan Celali İsyanlarında rol oynayan bir 

eşkıya olduğunu ifade etmekle beraber aynı kişinin kendisini destan 

kahramanı şeklinde ifade edebilecek yeteneğe sahip biri olduğunu belirtir. 

Fakat bu ifadeler tartışmaya açık yönleri ile pek gerçekçi görünmemektedir. 

Çünkü bu durumda Doğu grubu Türk destanlarının varlığını açıklamak 

zorlaşmaktadır. Anlatının ana tema etrafında, ortaya çıktığı coğrafyaya has 

tarihî unsurlarla birleşerek katmanlaştığını ve bunun iki farklı versiyon grubu 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

 

Anlatılarda yer alan destan kahramanı Köroğlu dışında tarihî 

kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda bir de ozan Köroğlu tipi ortaya 

çıkmaktadır. Araştırmacılar özellikle Anadolu sahası halk anlatılarında 

destan, hikâye ve masal kahramanı olan Köroğlu ile birlikte XVI. yüzyılda 

                                                            
13 Dursun Yıldırım, a.g.e., s. 169.  (Araştırmalar Oğuz Kağan’ın ünlü Türk hükümdarı Mete Han 
olduğunu göstermektedir. Oğuz Kağan Turan’ı gerçekleştirerek Türk milletini birleştiren ve siyasi ve 
askeri yapıyı organize eden bir Türk hükümdarıdır).  
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yaşadığı bilinen Osmanlı – İran savaşına katılan ordu şairi Âşık Köroğlu ve 

Bolu civarında ortaya çıkan ve eşkıya olarak gösterilen Köroğlu lakaplı 

şairlerin ozan Köroğlu tipinin bir yansıması olduğunu kabul etmektedir. Ali 

Yakıcı konu ile ilgili olarak, eldeki verilerin ve sosyolojik tespitlerin bu iki şair 

Köroğlu’nun farklı kişiler olduğunu ve Köroğlu tipinin “halk anlatılarında, 

anlatıldığı coğrafya ve anlatıcıların bağlı bulunduğu toplumun yapısına göre 

destan kahramanı, hikâye kahramanı, masal ve efsane kahramanı olarak 

görüldüğünü” ifade etmektedir.14   

  

"Köroğlu hikâyeleri XVI – XVII. yüzyılın gerçek olaylarını 

yansıtmalarından dolayı tarihî hikâyeler olarak adlandırılmaktadır."15 Bu tarihî 

hikâyelere ait şiirlerin ilki "Nağmaha" adıyla 1721’de siyasi hüküm giyen İlyas 

Mushegean adlı Ermeni asıllı bir tüccar tarafından müsadere edilmiştir. 

Bunun yanı sıra Köroğlu Türküleri Andalib Garacadaği tarafından 1804 

yılında Azerbaycan halk edebiyatı içinde değerlendirilmiştir. Destanın tamamı 

ilk kez türkülerle birlikte on üç koldan oluşan bir metin halinde XIX. yüzyılın 

ortalarında Polonyalı bilim adamı Alexander Chodźko tarafında ele alınmıştır. 

Azeri Türkçesiyle yazılmış orijinal yazma versiyonu Kuroğliname adıyla Paris 

Milli Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Chodźko destanı İngilizce’ye çevirerek 

"İran’ın Popüler Destan Örneği" adıyla 1842 yılında yayınlamıştır. Daha 

sonra bu metni S. S. Penn 1856 yılında İngilizce’den Rusça’ya çevirerek 

Kavkaz Dergisi’nde neşretmiştir. 16 

 

1830 yılında "Tiflisskiye Vedomosti" gazetesinin altmış sekizinci 

sayısında Köroğlu Destanı neşredilmeye başlanmış, bunu takiben 1840 

yılında İ. Şopen "Köroğlu, Tatar Efsanesi" başlığı ile yanlışlıklar ve tahriflerle 

dolu bir metin yayınlamıştır. Türkiye’de ise 1887’de on beş sayfalık bir 

kitapçık halinde Meşhur Köroğlu Hikâyesi adıyla isimsiz bir kitap 
                                                            
14 Ali Yakıcı, “Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Aşık Köroğlu’nun Bu Tipler 
Arasındaki Yeri”, Milli Folklor, 2007, Yıl 19, Sayı 79, s. 122-123. 
15 B. A. Garrıyev, Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları, çev. Fikret Türkmen vd., Ankara, TDK, 
2007, s. 19.     
16 L. G. Çlaidze, Köroğlu Gürcistan’da, ter. Hacı Ali Necefoğlu ve Habib İdrisi, Erzurum, Taş 
Mederese Yayınları, 1994, s. II. 
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yayınlanmıştır.17 Bundan da önce Y.Y. imzasını kullanan biri İstanbul’da 

Köroğlu’nun zuhurunu anlatan taş basma bir hikâye yayımlamıştır.18 

 

Daha sonraki yıllarda gerek Türk gerekse yabancı bilim adamları 

Köroğlu Destanı üzerine çeşitli araştırmalarda bulunmuş ve yayınlar 

yapmışlardır. Bu noktada yapılan çalışmaların ve tespitlerin bütünlüğü 

açısından Emir Göroğlu Destanı, Köroğlu rivayetlerini tamamlayıcı 

niteliktedir, denilebilir. 

 

2. Köroğlu Destanı Üzerine Yapılan Belli Başlı Çalışmalar 
 

Köroğlu’nun ortaya çıkışı ile ilgili yapılan çalışmaların bir yönü 

onun tarihî boyutlarını tespit etmeye bir yönü de onu edebî açıdan 

açıklamaya yönelik çalışmalardır. Bu noktada geniş bir coğrafyaya yayılan 

Köroğlu Destanı’nın teşekkülü ile alakalı tespitlerin belirli bir bölgeye ve 

zamana sığdırılamayacağı açıktır.  

 

Bilindiği gibi doğu ve batı olmak üzere belli başlı iki versiyon alanı 

içinde değerlendirilen Köroğlu Destanı; Batı versiyonlarında yaşadığı 

bölgenin yöneticileri veya ileri gelenleri tarafından kör edilen bir adamın 

oğlunun kahramanlıklarının, doğu versiyonlarında ise mezardan doğduğu için 

Göroğlu adını alan bir kahramanın maceralarının hikâyesidir.    

 

Köroğlu’nun tarihî kimliği ile ilgili ilk çalışma, Köroğlu’nu bilim 

dünyasına tanıtan Chodźko tarafından yapılmıştır. Ona göre; Teke 

Türkmenlerinden olan Köroğlu, Horasan’ın yerlilerindendir. İran ve Türkiye 

arasındaki kervanları yağmalayan ve bu esnada da irticalen şiir söyleyen 

kahraman Göroğlu, Çamlıbel’in hâkimidir. Bu kalenin eserleri Azerbaycan’ın 

                                                            
17 L. G. Çlaidze, a.g.e., s. II. 
18 Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu (İlkkol), Ankara, Akçağ Yayınevi, 2004, s. 17.  
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Şama bölgesindeki vadidedir.19 Chodźko’nun metni Güney Azerbaycan 

bölgesinden derlenmiş ve dolayısıyla Azeri Türkçesinde yayınlanmış on üç 

meclisten ibaret bir çalışmadır. 

 

Bir diğer önemli tespitte Ziya Gökalp’e aittir. Ziya Gökalp, Türk 

destanları üzerine yapmış olduğu çalışmalarda Köroğlu’nun prototipini 

Gazneli Mahmut’ta görmüştür. Ayrıca bu destanda (vaka örgüsünden yola 

çıkıldığında) özellikle İran ve Türkmenistan sahası dile getirildiği için anlatının 

XI. yüzyıla ait tarihî olayları yansıttığı düşüncesindedir.20  

 

Fuat Köprülü, Köroğlu Destanı’nı "menkabevi – tarihî" bir destan 

olarak kabul etmekle birlikte onu Göktürk dairesinin ikinci derecedeki 

menkıbeleri arasında sayar. Konu ile ilgili olarak şunları kaydeder: "İran –

Oğuz mücadelelerinin bir hatırası olarak daha İslamiyet’ten evvel vücuda 

gelmiş, İslamiyet’ten sonra Oğuzların Horasan’dan İran, Azerbaycan, 

Anadolu’ya geldikleri sırada bu sahalara da naklolunmuştur. Bu menkıbede 

müstakil ve büyük bir hükümdarın değil, hakana tabi alelade bir hudud 

tarhanının İranlılarla mücadeleleri bahis mevzuudur."21 Fuat Köprülü bununla 

beraber destanın XVI. yüzyıldaki Sünni – Özbek ve Türkmen boyları ile Şii – 

İran mücadeleleriyle zenginleştiğini kaydeder. Neticede Zeki Velidi Togan’ın 

da öne sürdüğü Göktürk – Sasani mücadelesinin destanın ilk tarihî tabakası 

olabileceğini ifade eder.22 

 

Zeki Velidi Togan ise Köroğlu’nun tarihî kimliğinin Efrasiyab yani 

Alp Er Tonga’da ve Hun hükümdarı Metehan’da bulabileceğimizi söylemiştir. 

Destan kahramanının tarihî kökenini ise şöyle ifade etmiştir: "Köroğlu ki 7 – 

8. asırlardaki Türkmenistan’da Cürcan mıntıkasında yaşayan Sol – Türkmen 

beyleri ile birleştirilebilir ki bu sülkle nihayet Emevi kumandanı Yezid bin 
                                                            
19 Alexander Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, Newyork: Burt and Franklin, 
1971, s. 3-15. 
20 Ziya Gökalp, "Türklerde İçtimai Teşkilat", Milli Tetebbular Mecmuası, C.I, Sayı III, İstanbul, 
1331,  s. 447. 
21 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1981, s. 43. 
22 Fuad Köprülü, a.g.e., s. 57-58. 
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Mühelleb tarafından imha edilmiştir."23 Bütün bu açıklamalardan da 

anlaşıldığı üzere Zeki Velidi Togan, VII. – VIII. asırda yaşayan bir Oğuz 

hakanını Göroğlu olarak görmektedir. 

 

Köroğlu ile ilgili açıklamalardan en kapsamlısı Pertev Naili 

Boratav’a aittir. Boratav’ın Fuat Köprülü danışmanlığında hazırlanmış 

Köroğlu Destanı adlı çalışması bu alanda kayda değer çalışmalardan biridir. 

Bu çalışmasında Köroğlu’nun Türkmen olduğunu ifade edip “en eski, en 

destanî ve en zengin olduğu tahmin edilen rivayet Türkmen rivayetidir” der.24 

Daha sonra Ermeni tarihçi Tebrizli Arakel’in XVII. yüzyılda yazdıklarından 

esinlenerek özellikle Köroğlu’nun batı anlatılarını temel alarak yazdığı 

eserinde Anadolu’daki Celali İsyanları’nın anlatının ana çatışması olduğunu 

savunur.25 Köroğlu "…hikâyesinin esaslarını Celaliler ve Celali hareketleri 

arasında aramak doğru olur" der.26 Bununla birlikte Boratav, anlatının çıkış 

merkezi olarak Bolu’yu görmüştür.  

 

Faruk Sümer’in görüşleri ise Pertev Naili Boratav’ın görüşlerine 

yakındır. Manevi bir şahsiyet olarak gördüğü Köroğlu’nun, 1578 İran Savaşı 

sırasında Bolu’da eşkiyalık yapmış olabileceğini ve bununla birlikte bu 

anlatının Hazar’ın doğusunda yaşayan Türkmenler yoluyla Özbeklere ve 

Kazaklara taşınmış olduğunu düşünebiliriz diye ifade eder.27   

 

Fahrettin Kırzıoğlu Boratav’ın görüşlerini siyasi olduğu için tenkit 

edip Köroğlu’nun Celali İsyanları’ndan çok daha önce yaşamış Avşar 

boyundan Hüsrev Sultan olduğunu söyler. İddialarını da Kırzıoğlu, Avşar ve 

                                                            
23 Zeki Velidi Togan, Türk Destanlarının Tasnifi, Atsız Mecmua, İstanbul, 1931, s. 41. 
24 Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı, Adam Yayınları, İstanbul, 1984, s. 139. 
25 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat, Adam Yayınları, İstanbul, 1983, s. 229-235. 
26 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yayınları, İstanbul, 1988, s. 
132-144. 
27 Faruk Sümer, Türk Destanları I-IV, Türk Dünyası Dergisi, Ocak-Ekim 1992, s. 26. 
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Dulkadirli boylarının Köroğlu adlı birer oymaklarının bulunması ve 

Köroğlu’nun Timur’dan önce yaşamış olmasını göstermektedir.28  

 

  Mehmet Kaplan, Faruk Sümer’in ve Pertev Naili Boratav’ın 

Köroğlu’nun menşei ile ilgili yapmış oldukları yorumlara katılmakla birlikte, 

Köroğlu’na Türk destanlarında görülen alp tipinin dejenere olmuş şekli olarak 

bakmaktadır.29  

 

İlhan Başgöz, Köroğlu anlatılarının Anadolu coğrafyasından Orta 

Asya’ya yayıldığını ve anlatının merkezi tarihî tabakasının XVI. yüzyıl Celali 

İsyanları olduğunu kabul ederken bu noktada Boratav’ın düşüncelerinden 

ayrı bir iddia ortaya atmaz.30  

 

M. Hüseyin Tehmasib, Köroğlu Destanı’nın Babek İsyanı’nı 

anlattığını ve destanın çıkış merkezi olarak Kafkasya’yı görmemiz gerektiğini 

ifade eder.31 Vakıf Veliyev, tarihî bir kişilik olarak gördüğü Köroğlu’nu XVI. – 

XVII. yüzyılda yaşamış bir eşkıya olarak değerlendirir.32 Bay Muhammed 

Garrıyev ise, mitik unsurlar taşıyan destanın Azerbaycan ve Anadolu’da 

teşekkül eden sınıf çatışmaları üzerine kurgulandığını ifade etmektedir.33 

Rıza Mollov da Orta Asya Türk tarihinden izler taşıyan Köroğlu Destanı’nın 

Kafkas ve Orta Asya olmak üzere iki ayrı coğrafyada ele alınması gerektiğini 

vurgular. Netice itibariyle bazı Batı grubu Köroğlu rivayetlerinin temelinde 

                                                            
28 Fahrettin Kırzıoğlu, Avşarlu ile Dulkadırlu Türkmenlerinin Köroğlu Oymakları, Türk Kültürü, 
S.65, s. 356-364.  
29 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-3; Tip Tahlilleri, İstanbul, Dergâh yayını, 
1985, s. 101-111.  
30 İlhan Başgöz, The Epic Tradition Among Turkic People, Heroic Epic and Saga, Bloominton-
Indiana, 1978, s. 310- 335.  
31 Hüseyin Tehmasib, Azerbaycan Destanları-IV, Azebaycan SSR. Elmler Akademisi, Bakü, 1969, 
s. 5-18. 
32 Vakıf Veliyev, Azerbaycan Şifai Halk Edebiyatı, Azerbaycan Dövlet Üniversitesi Yayını, Bakü, 
s. 347-366. 
33 Karrıyev, Epiçeskie Skazaniya o Koroglı Tyurko-Yazıcnıh Narodnov, Moskova, 1968, s. 11-12.  
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Celali İsyanları olduğunu kabul ederken bazılarında ise böyle olmadığını 

iddia eder.34 

 

Jirmunskiy ve Zarifov’un Köroğlu anlatılarıyla ilgili vermiş oldukları 

tarihî malumat oldukça değerlidir. Her iki bilim adamı Köroğlu’nun Türkmen 

boyuna bağlı bir eşkıya olduğunu ifade eder. Köroğlu, Kafkasya’da doğmuş 

ve XVI. yüzyıldaki isyanlara bağlı olarak ortaya çıkmış ve buradan da Orta 

Asya’ya yayılmıştır.35 

 

L. G. Çlaidze, Köroğlu’nun isyancı olmasının sebebi ile ilgili bazı 

tespitlerde bulunmuştur. Gürcistan İlimler Akademisi K.S. Kekelidze adına El 

yazmaları Ensititüsünün Müslüman Fonunda korunan T – 140 sayılı 

elyazmanın on dokuzuncu ve yirminci bölümlerinde yer alan bilgilerden yola 

çıkarak destandaki asıl tarihî tabakanın Safevi İranında Türkmen gruplarının 

imtiyazlarının kısıtlanmasıdır diye ifade eder.36    

 

Bu çalışmaların dışında, Fikret Türkmen de Köroğlu kollarıyla ilgili 

yapılan tarihî çalışmalarda metinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

gerektiğini ifade eder. Köroğlu’nun bir eşkıya değil bir lider – kahraman 

olduğunu söyler. Anlatılar arasındaki farklılıkların sözlü geleneğin süreklilik ve 

yenilenme özelliğine bağlı olduğunu söyler.37 

 

Dursun Yıldırım ise, Köroğlu’nun bir hanoğlu olduğunu ve destanın 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göçler yoluyla taşındığını ifade eder. Bu taşınma 

noktasında kimi değişikliklere uğrayan anlatı edebî bir eserdir.38 

 

                                                            
34 Rıza Molov, Köroğlu Destanı’nın Sosyal ve Tarihsel İncelemesine Katkı, çev. Kemal Boz, Milli 
Folklor, 2003, s. 136-153. 
35 Jirmunskiy-Zarifov, Uzbekskiy Narodnıy Geroiçeskiy Epos, Moskova, 1947, s. 54-55. 
36 L. G. Çlaidze, a.g.e., s. 5. 
37 Fikret Türkmen, “Köroğlu Hikâyelerinin Yayılma Sahaları ve Menşe Meselesi”, Ege Üniv. Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. IV., İzmir, 1985, s. 18-24.  
38 Dursun Yıldırım, “Köroğlu Destanının Orta Asya Anlatmaları”, Köroğlu Semineri Bildirileri, 
Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1983, s. 103-114. 
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İsa Özkan’a göre Köroğlu ve atının zuhuruna ait çizgiler mitolojik 

dönemlere ait hususiyetler taşımaktadır. Özkan, destanda kahramanın ve 

atının doğumu noktasında batı versiyonları ile doğu versiyonları arasında 

birtakım farklar bulunduğunu ve destanın tarihî tabakalarının Türklerin 

İslamiyet’i kabul etmeden önceki devirlerine rastladığını vurgulamaktadır. 

Ayrıca, Köroğlu Destanı’nın Doğu rivayetlerinde Timurlular Devri ve diğer 

Türkistan hanlıkları zamanında ortaya çıkan olaylarla karşılaşmamızın 

mümkün olduğunu söylemekle birlikte Boratav’ın tezinin tek başına destanın 

teşekkül devrini açıklama husununda yeterli olmadığı görüşündedir.39 

 

Köroğlu’nun tarihî kimliğini açıklama hususunda yapılan 

araştırmalar tek başına değerlendirildiğinde yetersiz görünmektedir. 

Köroğlu’nu yalnız belli bir coğrafyaya veya zamana bağlamak bizi doğru 

tespitlere götürmemektedir. Çünkü geniş bir anlatı coğrafyası olan bu Türk 

destanı bağlamı içinde bölgenin kültürel ve folklorik pek çok unsurunu 

bünyesinde sindirerek yeni bir duyarlılıkla dile gelmiştir.   

 

3. Emir Göroğlu Destanı ve Önemi 
 

Alimcan İnayet, "Bugüne kadar yapılan yayın ve çalışmalarda 

Köroğlu Destanı’nın Uygur versiyonundan hiç bahsedilmediğini" söylemekle 

birlikte Doğu Türkistan’da dahi bu destan hakkında ciddi bir çalışmanın 

olmadığını vurgulamaktadır.40  

 

 1983 yılında Kazakıstan SSR Nauk Neşrıyatı tarafından 

yayımlanan Uygur Helk Eğız İcadiyiti adlı kitapta Uygur Destanları işledikleri 

konulardan yola çıkılarak sınıflandırılmıştır. Bu tasnifte Uygur Destanları, 

"kahramanlık, aşk ve tarihî destanlar" olmak üzere üç bölümde incelenir.41 

                                                            
39 İsa Özkan, a.g.m., s. 232.  
40 Alimcan İnayet, “Köroğlu Destanı’nın Uygur Versiyonu Emir Göroğli ve Onun Epizot ve Motif 
Yapısı Üzerine”, Erdem Dergisi, Türk Halk Kültürü Özel Sayısı – I, c. 13, s. 37, Ankara, AKM 
Yayınları, s. 205.  
41 Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları I, Ankara, TDK, 2004, s. XIII-XIV. 
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Mehmet Zunun ve Abdukerim Rahman tarafından ise Uygur Destanları tarihî 

vaka örgüsünden yola çıkılarak "En Eski Dönem, Orta Asır veya İslamiyet 

Sonrası Dönem, Yakın Çağ Dönemi" olmak üzere üç grupta incelenmiştir.42 

Bu tasniflerden yola çıkılarak Emir Göroğlu Destanı "kahramanlık destanları" 

kategorisinde incelenmektedir.43  

  

1998 yılında Milletler Neşriyatı’ndan "Uygur Halk Destanlarından 

Seçmeler" adıyla bir seri yayınlanmıştır. Sincan Gençler – Çocuklar 

Neşriyatı, Emir Göroġli, Sultani Cemcime, Boz Yiğit, Sultanhan ve Şah 

Yakup, Kakkuk ile Zeynep destanlarını Emir Göroġli adlı kitapta toplayarak 

1994 yılında yayımlamıştır. Bununla birlikte Erşiddin Tatlik tarafından Miras 

Dergisi’nde yayımlanmış “Emir Göroğlu Destanı Üzerine” adlı bir makale 

bulunmaktadır.44  

 

Türkiye’de Alimcan İnayet, Erdem ve Milli Folklor dergilerinde Emir 

Göroğlu üzerine yazdığı iki makale ile destanı tanıtmaya çalışmıştır.45 Ayrıca, 

Prof. Dr. Metin Ekici başkanlığında Abdulhakim Mehmet tarafından 

hazırlanan “Uygur Halk Destanları” adlı doktora tezinde Emir Göroğlu 

Destanı, Bozyiğit ve Gülendem adlı destanlarıyla icra merkezli bir inceleme 

yöntemiyle ele alınmıştır. 

 

Tezimizde yer alan Emir Göroġli Destanı: 1986 yılında, "Uygur 

Helk Destanliridin 1" adlı serinin içinde "Şincan Yaşlar – Ösmürler 

Neşriyatı"ndan çıkmış ve Urumçi’de basılmıştır. Destan 280 sayfadır. Metnin 

sonunda verilen nottan anlaşıldığına göre destanın Maralveşili Mollaseley 

Kâtip’in 1915 yılında tamamladığı nüsha esas alınarak, Yenisarlı halk 

destancısı Ebeydulla Hacı tarafından ve Ömer Eli’nin kayıtlarına dayanılarak 
                                                            
42 Mehmet Zunun, Abdulkerim Rahman, Uygur Halk Ağız Edebiyatı’nın Esasları, Urumçi, Şincan 
Halk Neşriyatı, 1982. 
43 Ali Berat Alptekin, a.g.e., s. 66. 
44Abdülhakim Mehmet, Uygur Halk Destanları  (İcra Merkezli ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma), 
Ege Üniversitesi, Dr. Tezi, İzmir, s. 24 – 25. 
45 Alimcan İnayet’in Milli Folklor Dergisi’nde “Uygur Sahasındaki Emir Göroğli Destanının Olay 
Örgüsü ve Bazı Motifleri Üzerine” adı ile 2004 yılında 61. sayıda yayımlanmış bir makalesi 
bulunmaktadır. 
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yayına hazırlandığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Emir Göroğlu Destanı 

iki farklı metnin harmonize edilerek işlenmesiyle oluşturulan bir destandır.  

 

Yine son nottan anlaşıldığına göre, mevcut elyazmayı Abdulla 

Seley istinsah edip tamamlamış, onu Savut İbrahim aktarmış, neşre ise 

Erşidin Tatlik hazırlamıştır. Seley Mollam 1875 yılında Atuş’un Azak 

bölgesinde doğmuştur. Üç yaşına girdiğinde babası ayakkabıcı İsmail Usta 

onu Maralveşi’ye alıp getirmiştir. Seley Mollam, 20 Temmuz 1950 yılında 75 

yaşında Maralveşi’de vefat etmiştir.  

 

Uygur versiyonu anlatı örgüsüyle Özbek versiyonundan farklı 

değildir. Fakat Emir Göroğlu Destanı’nın, Köroğlu Destanı’nın bütün 

versiyonlarından ayrı olarak kahramanın zuhuru bölümünde farklılıklar arz 

ettiğini görmekteyiz. Ayrıca Uygur versiyonunda kahramanın ailesinin geniş 

bir biçimde ele alındığını ve tanıtıldığını söyleyebiliriz.  

 

Destanda, kahramanın zuhuru bölümünde Göroğlu’nun Çembil 

hükümdarı Ahmethan’ın kızkardeşi Zulper Ayim’in bir gün hasbahçesinde 

oturup saçlarını tararken Hz. Ali’nin kendisine nazar etmesiyle hamile 

kaldığının ve çocuğun sünnetli bir şekilde mezarda doğduğunun rivayet 

edildiğini görmekteyiz. Daha sonra bu çocuğa Kamber Dede adlı ve Hz. 

Ali’nin seyisi olan bir kişinin Ahmethan’ın huzurunda çocuğa mezardan (gör) 

doğduğu için Göroġli adını verdiğini öğreniyoruz. Bu noktada İslami motiflerin 

İslam öncesi motiflerle ve destanî bir üslup içinde kaynaştığını söyleyebiliriz. 

Benzer şekilde Uygurların Türeyiş Destanı’nda da bir ağacın gökten inen 

ışıkla hamile kalması motifi yer alır.46 Aynı zamanda bu motif Hz. Meryem’in 

kıssasını hatırlatır.    

  

Destan metninde Oğuzhan’ın Ayhan, Künhan adlı hükümdar 

oğullarının Çembil hükümdarı Ahmethan’ın beyleri olduğundan bahsedilir. 

                                                            
46 Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları (İncelemeler – Metinler), 
İstanbul, Ötüken, 2003, s. 211.  
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Uygur Türklerinin muhayyilesinde yer edinen bu isimler destanın ilk tarihî 

tabakalarını bulabilme hususunda yardımcı ipuçları konumundadır.      

   

Kahramanın eğitilmesi hususunda kayda değer bir diğer nokta 

onun savaş sanatlarını öğrenmesinin yanında mektep – medrese eğitimi 

almış olması ve okuma – yazma biliyor olmasıdır. Bu nokta, destan metninde 

yerleşik hayata ait unsurlar içinde değerlendirilmelidir. Aynı zamanda Ḫunḫar 

İli’ne sefere çıkan Göroğlu, Gürcistan’ın puthanelerini yıkar, yerine medrese 

inşa ettirir. Mabetler yerleşik hayata geçiş sürecinde önemli bir gösterge 

konumundadır. 

 

Buna karşın, destan metninde yaylak – kışlak hayata ait unsurların 

ve eski Türk dinî yaşayışına ait izlerin varlığından haberdar oluyoruz. Bu 

noktada Göroğlu’nun Hz. Ali’nin atlarından alaca baytal tarafından 

emzirilmesi daha doğrusu bu alaca atın ona annelik etmesi hususu önemlidir. 

Türk kültüründe atın çok önemli olduğu ve yine atın Türkler tarafından 

ehlileştirildiği tarihî bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca destanda 

eski Türk dinine ait unsurların İslami motiflerle kaynaşması hususu söz 

konusudur diyebiliriz.  

 

Destanda yer alan pek çok vaka ve motif örgüsünün diğer Türk 

destanlarından bağımsız olarak incelenmesi imkânsız görünmektedir. Destan 

Türkmen İran, Arap, Kalmuk mücadeleleri üzerine kurgulanır. Teke – Yomut 

padişahının hikâyesi olarak Emir Göroğlu Destanı, zengin ve üsluplu anlatımı 

ile önem kazanmaktadır. Alimcan İnayet, Özbek rivayetlerine göre daha 

zengin gösterdiği Uygur Göroğlu’sunun, “asıl metni daha iyi muhafaza ettiğini 

söylemektedir.”47     

 

                                                            
47 Alimcan İnayet, a.g.m., s. 205.  
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“Köroğlu Destanı’nın ayrı ayrı coğrafi bölgelerde ve tarihî yönde 

araştırılmasının en tehlikeli tarafı bu ortak Türk destanını bölgeleştirmek, 

parçalamak olmalıdır” diyen Fuzuli Bayat’ın konu ile ilgili tespitleri önemlidir.48   

Türk halk edebiyatının önemli anlatılarından biri olarak karşımıza çıkan 

Köroğlu Destanı, Türk dünyasının ortak destanı olması sebebiyle önemli bir 

anlatıdır. Bu anlatı geleneği içinde Uygur versiyonu olarak Emir Göroğlu 

Destanı, estetik kurgusu ve üslup özellikleri açısından farklı ve özel bir yere 

sahiptir. Aynı zamanda destan, diğer Türk kahramanlık destanlarından 

bağımsız değil aksine onları tamamlayıcı bir parça olarak göze çarpmaktadır.   

                                                            
48 Fuzuli Bayat, Köroğlu  - Şamandan Aşıka, Alpten Erene-, Ankara, Akçağ, 2003, s. 154.  



 
 

1. BÖLÜM: UYGUR TÜRKLERİ HAKKINDA BİLGİ 
 

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra son yıllarda 

başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda izlediği sistemli değişim politikası 

sonucunda kendisine farklı alanlarda çeşitli uygulama fırsatları yaratan bir 

devlettir. Çin devlet sınırları içinde bulunan işgal toprağı Doğu Türkistan ise 

jeopolitik ve stratejik önemi olan bir bölge konumundadır. 

 

Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde Türk devletleri 

açısından Orta Asya’da ekonomik alanlarda işbirliği imkânları günden güne 

gelişmektedir. Bunda kuşkusuz demokrasi, dışa açılma, yeniden yapılanma 

ve piyasa ekonomisine geçiş gibi pek çok husus etkili olmuştur. Bu işbirliği 

alanlarının gelişmesinde uluslararası ilişkiler ve politikalar etkili olmaktadır. 

Gelecek günlerin Doğu Türkistan için bu açılımlar çerçevesinde anlamlı 

sonuçlar doğurması muhtemeldir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin siyasi, ekonomik ve etnik geçmişi 

ile ilgili Orta Asya’nın mevcut durumu göz önünde bulundurularak yapılan 

araştırmalarda, Doğu Türkistan büyük bir önem arz etmektedir. Doğu 

Türkistan her ne kadar Çin işgalinde bulunuyor olsa da Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra yeni açılımlar gösteren Büyük Türkistan coğrafyasının 

doğu kolunun ayrılmaz bir parçasıdır.    

 

Medeniyetleri yaratan insan mensubu bulunduğu kültür dairesi 

içinde kendine has birtakım davranış kalıpları içinde hareket eder ve bu 

hareketleri ile benzeri toplumlardan ayrılır. Sovyet Asya araştırmaları uzmanı 

Lev Gumilev, bu noktada etnos kavramını ortaya atar. Ona göre etnos, 

"insanlığın çevreyle ilişkisinin etnik kolektifler vasıtasıyla gerçekleşmesi" ile 
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ilgilidir.49 Daha açık bir tanımla etnos; "sosyal bir kurum değil insanın tabiata 

bağımlılığının kültürel gerçekliğidir."50  

 

Lev Gumilev, isimsiz bir ülke olarak adlandırdığı Doğu Türkistan’ı 

etnogenesis51 çalışmaları içinde yorumlar. Aslında bu bölge tarihin yazıldığı, 

aynı zamanda Budizm’den Nasturi, Manihaizm ve İslam’a kadar çeşitli 

inançların bir arada yaşadığı bir bölgedir. Lev Gumilev, ticaretin canlı bir 

şekilde yaşandığı bölgede Türkçe ve iktisadi faaliyetlerin etkinliğinden 

bahseder. Ona göre, bu bölgede Uygurlar kendi tebaalarının günlük 

yaşamlarına, dinlerine, kültürlerine dokunmazken 960 yılında Müslümanlığı 

kabul eden Karluklar ise Güneybatıda Kaşgar, Hoten gibi şehirlerde Türk –

İslam medeniyetinin kurulmasını sağlamışlardı. "Böylece coğrafi yönden bir 

bütün olan bölge, birbirine karşı hiç de dostça münasebet sergilemeyen iki 

etnik – kültür bölgesine ayrılmış oldu" diyerek bölgenin içinde bulunduğu 

tarihî durumu gözler önüne serer.52  

 

Bu bölgenin tek bir isimle anılmamasının sebebi olarak pek çok 

etnik grup tarafından farklı isimlerle adlandırılması, fiziki coğrafyası ve tarih 

boyunca bu bölgedeki gruplar arasındaki güçler dengesi sayılabilir. Bölge, 

XVIII. yüzyılda Çinliler tarafından bu bölgenin yeni adı kazanılmış toprak 

anlamına gelen Sinkiang diye anılmaya başlandı. Her ne kadar tarihî süreç 

içinde gelişmeler böyle olsa da bu bölgede yaşayan Uygurlar, "Orta Asya 

kültürel mirasının bir parçası olmaktadır."53  

 

                                                            
49 Lev Gumilev, Etnogenes Halkların Şekillenişi, Yükseliş ve Düşüşü, çev. Ahsen Batur, İstanbul, 
Selenge Yayınları, 2004, s. 46.  
50 Lev Gumilev,a.g.e., s. 45. 
51 Etnogenesis çalışmaları içinde halkların yükseliş ve çöküşlerini, yeni süper ulusların doğmasıyla 
açıklayabiliriz. Bu yeni süper uluslar, yarı-fiziksel bir enerjiyle aşılandıklarında belirsizliğin içinden 
aniden ortaya çıkarlar, tarihi şekillendirirler ve daha küçük ulusları kendi politik ve kültürel 
alanlarının içine çekerler. Kısacası herhangi bir biyolojik organizma gibi gelişir ve ölürler. Gumilev’e 
göre, tötonik-Latin süper ulusu, uzun bir zamandır düşüş içindedir. Hâlbuki Slavlar’ı, Ugrik (Ural-
Altay) unsurları ve Türkleri içine alan büyük Rus süper ulusu ondan yarım bin yıl daha gençtir ve 
onun da ortaya çıkma zamanı gelmek üzeredir. 
52 Lev Gumilev, a.g.e., s. 101. 
53 Sean R. Roberts, Waiting For Uighurstan, Dr. Thesis, University of South California, 1996, s. 16.  
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Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler üzerinde uyguladığı 

yanlı kültür, eğitim ve çevre politikaları neticesinde bölgenin gelişiminin 

durma noktasına geldiğini ifade etmek mümkündür. Konuya örnek olarak, 

"Çin bütün nükleer testleri Sinkiang Uygur Otonom Bölgesi’nin eyaleti Lopnur 

şehri civarında gerçekleştirilmektedir."iddiaları ortaya atılmaktadır. 54 Çin’in 

bu tarz uygulamaları sonucunda "1980’ler ve 1990’larda Sinkiang olağan 

ekonomik problemlerle karşılaşmıştır" denilmektedir.55   

 

 Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulduğundan beri özellikle 

1949 – 1960 yılları arasında Sovyetler Birliği ile 1960 yılındaki Rus – Çin 

çatışmasına kadar iyi ilişkiler içinde olmuştur. Bu çatışmaların odağında 

Uygur Bölgesi iki taraf açısından da büyük bir önem taşımaktadır. "Çin ayrıca 

1966 yılından 1976 yılına kadar süren kültür ihtilali ile de dikkatleri üzerine 

çekmiştir."56 Bazı araştırmacılar baskı ve emperyalist politikaları yüzünden 

Çin’i, bu noktada Sovyetler Birliği’nin başına gelenlerden farklı bir son 

beklememektedir görüşündedirler.57     

 

1.1. Uygur Türklerinin Coğrafyası, Nüfusu ve Siyasal Yapısı 
 

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Şincang adı ile adlandırılan Uygur 

Özerk Bölgesi Asya kıtasının denize en uzak kara parçalarından biridir. 

"Doğudan büyük okyanusa 2500 – 4000 km, batıdan Atlantik Okyanusu’na 

6000 – 7000 km, güneyden Hint Okyanusu’na 1700 – 3400 km, kuzeyden 

Kuzey Antartika’ya 2800 – 4500 km uzaklıktadır."58  

 

Uyguristan (Doğu Türkistan) aynı zamanda Büyük Türkistan olarak 

adlandırılan bölgenin doğal bir parçasıdır. Büyük Türkistan, "takriben 2600 
                                                            
54 Donald A. Wells (Editor), Encyclopedia of War & Ethics, Westport, CT, USA: Greenwood 
Publishing Group, Incorporated, 1996, s. 366. 
55 Leifer, Michael(Editor). Asian Nationalism, London, UK: Routledge, 2000,  s. 47. 
56 Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, Çizgi Kitabevi, 
2005, s. 105. 
57  Leifer, Michael (Editor), a.g.e., s. 55. 
58 M. Niyazi Mahmutoğlu, Doğu Türkistan Esaretteki Ülke, İzmir, Gökhan Öndin Eğitim Vakfı 
Yayınları:1, 1987, s. 9. 
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yıldan (takriben İskitlerden itibaren) beri aynı isimle anılmakta ve İdil (Volga) 

ile Seyhun (Amu Derya) arasından Horasan’a kadar uzanmaktadır."59 

Uyguristan Çin işgalindeki otonom bir bölge olarak Büyük Türkistan’ın doğu 

kısmında yer alır. Bölgenin doğusunda Çin’in Kansu ve Cinghai eyaletleri, 

batısında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, kuzeyinde Moğolistan, 

güneyinde Çin’in Tibet otonom bölgesi, Hindistan ve Pakistan ile 

sınırlanmaktadır. Uyguristan, 73 40 ile 90 20 doğu enlemleri ve 35 10 ile 49 

20 kuzey boylamları arasında yer almaktadır.  

 

Doğu Türkistan’ın sınırlarının toplam uzunluğu 5000 kilometreden 

fazla olup bu da Çin’in kara sınırlarının  ¼ ‘üne karşılık gelmektedir. Bu 

durumda coğrafi veriler neticesinde, Uyguristan Çin’in en uzun kara sınırına 

sahip özerk bölgesidir. Yüzölçümü 1.646.000 kilometrekare olan Doğu 

Türkistan’ın başkenti Urumçi’dir. Bu yüzölçümü ile Uyguristan Çin’in genel 

yüzölçümünün 1/6’sı kadardır.   

 

Çin Halk Cumhuriyeti - tarihî ideası olan “parçala ve yönet” 

siyasetine uygun olarak - 1955 yılında Sinkiang Özerk Bölgesi’ni politik 

gerekçelerle beş eyalete bölmüştür: İli Kazak Muhtar Eyaleti, Boro Tala 

Moğol Muhtar Eyaleti, Çang – Çi Hui Muhtar Eyaleti, Bayan Gol Moğol 

Muhtar Eyaleti, Kızıl – Su Kırgız Muhtar Eyaleti. Kaynaklarda bölgenin idari 

taksimatının şu şekilde de yapıldığını görmekteyiz: "8 il (Altay, Çöçek, 

Tarbağatay, Kumul, Turfan, Aksu, Kaşgar ve Hoten), 5 özerk il (İli Kazak, 

Karaşehir Moğol, Sancu Huyzu Bayıngolın Moğul ve Kızılsu Kırgız), 15 şehir, 

86 ilçe, 11 il seviyesinde Askeri Yerleşim Bölge Komutanlığı, 169 ilçe 

seviyesinde Askeri Üretim Bölge Komutanlığı."60  

 

Uyguristan, Tanrı Dağları tarafından kuzey ve güney yönünde 

ikiye ayrılır. Kuzey bölgesinde Urumçi, Kumul (Hami) gibi şehirler; Güney 

                                                            
59 Mehmet Harmancı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Şincan-Uygur Özerk Bölgesi 
Ülke Araştırması, Araştırma, Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü, Mart, 1997, s. 4.   
60 Mehmet Harmancı, a.g.e., s. 15. 
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bölgesinde ise altı şehir olarak adlandırılan Kaşgar, Yarkend, Hoten, Aksu, 

Karaşar, Küçar adlı şehirler bulunmaktadır. "Doğu Türkistan’da Altı-Şehir 

bölgesinde yer alan şehirlerin bazıları halk arasında belirli sıfatlarla anılır."61  

 

  
(Harita-1. Doğu Türkistan Haritası)62  

 

Ülkenin kuzeyinde dünyanın ikinci büyük çölü olan Taklamakan 

bulunmaktadır. Bununla birlikte Doğu Türkistan’da kuzeyde Altay Dağları, 

güneyde Karakurum ve Altun Dağı ile Pamir Yüksekliği yer alır. Bölgenin en 

uzun nehri Tarım Nehri’dir. "Doğu Türkistan’da büyüklü küçüklü 460 nehir ve 

                                                            
61 Bu şehirler: Azizāne Kaşgar, Pirāne Yarkent, Garibāne Turpan, Şehidāne Hoten adlarıyla ün 
salmıştır. İsa Özkan, Abdurrahman Han Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, s. 2.  
62 Kaynak: www.bilgipasaji.com. (22 Ocak 2008) 
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ırmak mevcuttur."63 Kömür havzaları, petrol yatakları, krom, demir ve 

mangan yatakları, uranyum gibi madenleri ile zengin bir bölgedir.  

 

 
(Harita.2- Doğu Türkistan Şehirleri)64 

 

Doğu Türkistan, karasal iklim koşulları, yüzey şekilleri ve hayat 

tarzı bakımından da Çin’den oldukça farklıdır. Doğu Türkistan’da bitkisel 

çeşitlilik ve hayvancılık da önemli iktisadi faaliyetlerdendir. Özellikle pamuk 

ekimi Turfan ve Manası Nehri civarında yaygındır.65 Bununla beraber 

bölgede eski çağlardan beri Türklerin meşhur bir uğraşı olan ipek böcekçiliği 

Hoten ve Yarkent gibi şehirlerde yapılmaktadır. İşgalden sonra Doğu 

Türkistan’ın iktisadi kaynaklarının hemen hemen hepsine Çin devleti 

tarafından el konulmuştur. Geleneksel balıkçılık, hayvancılık, orman 

alanlarının tahribi gibi halkın geçim kaynakları üzerine sömürüler devam 

etmekte ve bu şekilde asimilasyon süreci bilinçli uygulamalarla sürmektedir.        

                                                            
63 M. Niyazi Mahmutoğlu, a.g.e., s. 28.  
64 Kaynak: www.türkistanim.org. (22 Ocak 2008) 
65 Doğu Türkistan’da dünyaca ünlü uzun lifli pamuk yetiştirilmektedir. (M. Niyazi Mahmutoğlu, 
a.g.e., s. 31). 
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Doğu Türkistan’ın büyük çoğunluğunu Uygur Türkleri 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek ve Tatar gibi 

Türk boyları ile Çinli Müslümanlar yani Hanzular, Moğol, Şive, Dagur ve 

Ruslardan oluşan azınlıklar da mevcuttur. “Çin’in kuzeybatısında, 

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan yaşayan Türkler; Şincang Uygur 

eyaleti olarak nüfusun yüzde 80’ini oluştururlar.”66 

 

Başka bir kaynakta ise bölgenin nüfus dağılımı 1982 nüfus 

sayımına göre şöyledir: "Sinkiang, 1982’de 13 milyon nüfusa sahiptir. Çin’de 

devletçe tanınan 13 resmi etnik grubun içindedir. 1982’de Çin’de nüfus 

sayımı neticesinde Uygur nüfusu % 45,5 ve bölgedeki Han (Çinli) nüfusu % 

40,5 olarak gösterilmiştir. Diğer etnik gruplar: Kazaklar (% 6,5), Huiler (4,4), 

Moğollar (0,9), Kırgızlar (0,9), Sibolar (0,2), Tacikler (0,2), Özbekler (0,1), 

Mançular (0,1), Dagurlar (0,03), Tatarlar (0,03) ve Ruslar (0,02)."67 Diğer bir 

kaynakta ise, "1991 yılı itibariyle Uygur Türklerinin nüfusu 19.860.000 kişi 

tahmin edilmiştir” denilmektedir.68 "Nüfus konusunda, resmi istatistiklerin 

yanıltıcı olduğu bilinmelidir."69 Çinli idareciler tarafından Uyguristan’ın nüfus 

yapısı ile ilgili olarak ortaya atılan en önemli iddia, "Doğu Türkistan’ın esasını 

Uygurların teşkil ettiği çok milletli bir bölge olduğu" dur.70 Aynı zamanda bu 

bölgede azınlık olarak 46 etnik grubun bulunduğu ve dolayısıyla bu bölgenin 

bir Türk bölgesi olmadığı söylemleri ve Türk aile yapısını tahrip etmeye 

yönelik zorunlu göçler Çin’in bölge ile alakalı belirgin politikaları olarak göze 

çarpmaktadır.71  

 

                                                            
66 Hutchinson Dictionary of Geography, Abingdon, Oxfordshire, GBR: Helicon Publishing, 2005, s. 
1240.  
67 Ji Ping, Frontier Migration and Etnic Assimilation: A Case of Xinjiang Uygur Autonomous 
Region of China, Dr. Thesis, M.A. Brown University, 1986, s. 51.     
68 Rıdvan Öztürk, Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara, TDK Yayınları, 1994, s. 1. 
69 Mehmet Harmancı, a.g.e., s.9. 
70 M. Niyazi Mahmutoğlu, a.g.e., s. 10. 
71 Uygur Türklerinin nüfusu ile ilgili kaynaklarda çelişkili bilgiler verilmektedir. Bazı kaynaklar 35 – 
40 milyon Uygur Türkü olduğundan bahsederken bir kısım kaynaklar ise siyasi sebeplerle Uygurların 
sayısının Çinlilerin verdiği rakamlara dayanarak beş milyon göstermektedir. 
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Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme politikalarına yönelik pek çok faaliyet 

ortadadır. Bölgenin nüfusunun yarısının Çin ve diğer kısmının azınlıklar 

tarafından oluşturulması bunlardan ilkidir. Bununla birlikte Doğu Türkistan’ın 

tarihî sahipleri olan Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerinin sayısının az 

gösterilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca 1949 yılıyla başlayan işgal sürecinde Kızıl 

Çin ordusunun bölgeye asker sevkiyatıyla beraber Çinli göçmenlerin 

yerleştirilmesiyle bölgede Çin nüfusu arttırma çabalarını görmekteyiz. Bu 

konuda N. Mahmutoğlu şöyle demektedir: “Gamındang Hükümeti (Çan Key 

Şek Hükümeti) askeri iken komünistlere esir düşenleri kendi ülkelerine 

göndermeyip onları kazanma bahanesi ile Doğu Türkistan’dan toprak vererek 

yerleştirdiler.”72   

 

Uygur Türkleri sadece Uyguristan’da değil aynı zamanda başka 

ülkelerde de yaşamaktadırlar. “2 milyon Uygur bugün Sinkiang’ın dışında 

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve 

Türkmenistan’da bulunmaktadır.”73 Bu bölgelere Türkiye’yi de eklememiz 

gerekmektedir. 

 

Günümüzde budist Sarı Uygurlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kansu 

Eyaletinde yaşamaktadır. “XIX. yüzyılda, Sarı Uygurlar Sinkiang bölgesinin 

esas Uygur topluluğundan ayrılarak bugün Kansu Eyaleti olarak bilinen yere 

göç etmişlerdir.”74˝Uygurların Batı kolu XV. yüzyılın sonuna doğru 

İslamlaşmasını tamamlamış olmasıyla doğu kesminden dinî yönden 

farklılaşmış bulunuyordu“.75 Bununla birlikte batı Uygurlarının şehircilik 

kültürü Sarı Uygarlar ile Müslüman Uygurlar arasındaki bir diğer fark olarak 

gösterilebilir. 

                                                            
72 M. Niyazi Mahmutoğlu, a.g.e., s. 12. 
73 James S. Olson, Ethnohistorical Dictionary of China, Westport, CT, USA: Greenwood Publishing 
Group, 1998,  p 343. 
74 James S. Olson, a.g.e., s.343. 
75 Abdürreşit Celil Qarluq, Sarı Uygurların Sosyo-Kültürel Yapısı, Atılım yay., Ankara, 2006, s. 1. 
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“Çin ve Roma İmparatorlukları arasında kritik bir nokta olan tarihî 

İpek Yolu Tarım’da iki kola ayrılmaktadır.”76 Bununla birlikte İpek Yolu Batı ve 

Doğu kültürleri arasında iletişimi sağlayan tabii bir ticaret yolu olduğundan 

Doğu Türkistan bu anlamda önemli kültür kavşaklarından biri olmaktadır.     

 

Jeopolitik değeri yüksek olan Doğu Türkistan mineral ve metal 

zenginliklerinin yanı sıra bölgede etkinliği hızla artan bir bölgedir. Bunun için 

tarihî ve sosyo – kültürel yapısı ile baskıcı Çin siyasetine rağmen bölgesel 

değeri ile Doğu Türkistan önemli bir konuma sahiptir.  

 

1.2. Uygur Türklerinin Tarihi 
 

Hazar’dan Mançurya’ya Altaylardan Himalaya’ya kadar uzanan bir 

bölgede Orta Asya hakimiyetinden yani Türk hakimiyetinden bahsedilir. 

"Coğrafi ve tarihî anlamda İç Asya yoruma ihtiyaç duyan şaşırtıcı bir 

alandır."77 Çünkü bu tarih, Türklerin tarih sahnesine çıkış dönemlerinden 

İslam’ın başlangıcına varan, bölgede değişik hanedanların yükselişlerini ve 

çöküşlerini, Rusya’nın Orta Asya baskınlarını ve baskılarını, Sovyetler 

Birliği’nin düşüşünü ve son dönemde de Çin’in yükselişini anlatmaktadır. 

 

Uyguristan, Çin Türkistanı, Doğu (Şarki) Türkistan, Çin Orta 

Asyası adıyla bilinen bu bölge Arap, İran, Hint, Moğol ve Çin kültürel 

coğrafyası ile çevrilidir. "Sinkiang Orta Asya’nın, Çin’in, İslam’ın ortak 

kültürünün bir parçasıdır."78  

 

Uygur etnik adı Bilge Kağan yazıtında 716 yılında Uygur 

İlteberi’nin adı ile zikredilmiştir. Uygur adının anlamı ile ilgili ileri sürülen 

görüşler arasında "şahin gibi hızla hücum eden, orman halkı, çukur" gibi 

anlamları vardır. Ebu’lgazi Bahadır Han bu adın "yapışmak, uymak" anlamına 
                                                            
76 Tsung-te Tsai, The Music and Tradition of Qumul Muqam in Chinese Turkistan, University of 
Maryland, Dr. Thesis, 1998 s. 10. 
77 Svat Soucek, A History of Inner Asia, NY USA: Cambridge University Press, 2000, s. i.  
78 Tsung-te Tsai, a.g.e., s. 2. 
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geldiğini söyler.79Kaşgarlı Mahmut, "kendi kendine yeter manasına geldiğini" 

rivayet eder.80 Reşideddin ise bu sözcüğü "birbirine karışmak ve yardım 

etmek" şeklinde açıklamakla birlikte Farsça manasının "bizimle birleşti, 

yardımda bulundu" olduğunu ifade etmiştir.81  

 

"Uygur sözcüğü genellikle birlik anlamındadır. Oğuz kelimesi 

Uygur ile aynı anlamdadır. Dokuz Oğuz değişik yerlerde yaşayan dokuz 

Uygur boyunu içerir."82 Uygur adının Uy+gur kelimelerinin birleşmesinden 

oluştuğunu ve "akraba, müttefik" anlamına geldiği ifade edilmektedir. İslamî 

kaynaklarda Tokuz Oğuzlar (Tokuz Guz) şeklinde kaydedildiğini 

görmekteyiz.83 Uygurların tarih sahnesine çıktıkları ilk bölgenin "Selenga, 

Orhun ve Tola nehirlerinin kıyıları olduğu" bilinmektedir.84 Buradan da Aral 

Gölü’ne kadar yayıldıklarını görmekteyiz.   

 

Şemsettin Sami, Kamusu’l-Alām adlı eserinin Uygur maddesinde 

Uygurların, "Türk ve Tatar akvamından bir kavim olup Macarların bunların 

ahfadı veyahud bir şubesi bulundukları meznundur" der. Ayrıca eserinde 

Uygurların eskiden beri kendilerine ait bir yazıları ve edebiyatları ve bu 

lisanlarıyla yazılmış bazı kitaplarının olduğundan bahseder.“85  

 

Ahmet Rıfat, "Lügat-i Tarihîyye ve Coğrafiyye" adlı eserinde, 

Uygurların, "Türkistan-ı Şarki kabailinden bir cisim kabilenin ismidir." Avar 

maddesinde de Avarların , "Cucan yahud Uygur Türkleri dahi bunlar zan 

olunur" demiştir.86  

                                                            
79 Saadettin Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Ankara, Akçağ, s.12-13. 
80 Saadettin Gömeç, a.g.e., s.12-13. 
81 Saadettin Gömeç, a.g.e., s.12-13. 
82 Tsung-te Tsai, a.g.e., s. 13.   
83 Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Ankara, 2004, s. 113-114. 
84Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü (Çin Kaynakları ve Uygur 
Kitabelerine Göre), İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2004, s. 11.  
85 Şemsettin Sami, Kāmusu’l-Alām, Uygur Maddesi, Cilt 2, Ankara, Kaşgar Neşriyat, 1996, s. 1110.  
86 Ahmet Rıfat, Lügāt-i Tarihiyye ve Coğrafiyye, Avar ve Uygur Maddeleri, Cilt 1-2, Ankara, 
Aşiyan Kitabevi, 2004, s. 317/s. 287.  
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Uygur Türkleri kendisinden önceki Göktürk ve Hun Türk 

devletlerinin mirasını taşır. Göktürk Devleti içindeki Töles boylarının siyasi 

birliğinin kuvvetlenmesi ile kurulan Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk 

boyu olmalarının yanı sıra, eski Türklere ait bıraktıkları yazılı belgeler ile 

önem kazanmaktadırlar. "Uygurlar 744’den 840’a kadar Doğu Türklerinden 

Moğol steplerinin kontrolünü ele geçiren ve burada bir yüzyıla yakın önemli 

bir güç olarak yerleşen Türklerdir."87  

 

"VIII. ve XI. yüzyıllar arasında Kuzeydoğu Çin’in İpek yolu vahası 

boyunca Turfan Uygurlarında Mani dininin ciddi bir hâkimiyetinin olduğu 

kabul edilmektedir."88 Araştırmacılar savaşçı bir kimliğe sahip Uygur 

Türklerinin Mani dinine girerek bu özelliklerini kaybettiklerini ifade ederler. Bu 

siyasi ve sosyal gelişmeler Dokuz Oğuz – Uygurların İslamiyet öncesi Türk 

destanlarından Türeyiş, Mani dininin kabulü ve Göç’te yansıtılmaktadır. Nihal 

Atsız, Maniheizmin kabulünü, "Türklerin Moğolistan’daki anayurtlarını 

bırakarak cenuba, Doğu Türkistan’a çekilmelerinin" tarihi olarak yorumlar.89   

 

En eski zamanlardan beri ezeli bir düşman sayılan Çin’e karşı 

mücadeleleriyle ortaya çıkan Uygur Türkleri için bir diğer önemli dönüm 

noktası 751 yılında yapılan Talas Muharebesi’dir. Türklerin İslamiyet’le 

tanıştığı bu savaş aynı zamanda Uygur Türkleri açısından "Tarım ovasının 

Uygurlara geçmesini sağlayan ve Çin’in Orta Asya’dan çekilmesini intaç" 

anlamlarına geliyordu.90   

 

Uygurların VIII. yüzyılda Moğolistan’a hâkim oldukları 

bilinmektedir. Uygur İmparatorluğu 840 yılında biri Kansu diğeri Beşbalık ve 

Karahoça’da ikiye bölündükten sonra Kırgızlar tarafından ortadan 

kaldırılmıştır. Bu yenilgiyi takiben Uygur boyları Ötüken’i terk ederek batıdaki 
                                                            
87 Michael Robert Drompp, The Writings of Li-te-yu: As Sources For The History of T’ang Inner 
Asian Relations, Dr. Thesis, Indiana University, 1986, s. 2.    
88 Zsuzsanna Guláczi, Mediaevel Manichaean Book Art: A Study of Design, Function and Origin 
of Manichaen Book Illumination, Dr. Thesis, Indiana University, 1988, s.1. 
89 Nihal Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, İrfan Yay., 1997, s. 75. 
90 İlkil Kurban, Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), Ankara, TTK, 1992, s. 9. 
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Karluklara sığınmışlardı. Gruplardan bazılarının ise Doğu Türkistan’a göçüp 

Turfan ve Kaşgar bölgelerine yerleşmiş olduğunu görmekteyiz. Yine Uygur 

boylarının bazıları Çin ve Doğu Türkistan arasındaki Kansu bölgesine bir 

kısmının da Çin’in güneyine yerleştiğini bazılarının ise Uygurların eski 

hizmetlerini yapan doğudaki Moğol kabilelerine sığındıklarını görmekteyiz.  

 

Türklerin Asya’dan batıya doğru yayılmalarının tarihi aslında 

Ötüken’in Kırgızların ve daha sonra Kıtanların eline geçmesiyle başladığı 

söylenebilir. Uygurlar bu dönemde Kansu ve Turfan’da varlık göstermişlerdi. 

 

Kansu Uygurları bilindiği gibi Sarı Uygurlardır. X. yüzyıldan itibaren 

güney Türk kuvvetlerinin merkezi Kansu olmuştur. Yine Tatarların bu yıllarda 

Uygurlarla bir kabul edildiğini görmekteyiz. "XI. yüzyıldan sonra Budizm ana 

yerleşim merkezi Kansu’da Uygurların politik ve sosyal hayatında geniş 

ölçüde etkilidir."91 Çin’in batısında yaşayan Sarı Uygurlar, önce Kıtanların ve 

Tangutların; 1209 yılından itibaren ise Çingiz ve hanedanının hâkimiyetine 

girmiştir. Bu dönemde yayılmacı bir politika izlemeyen Sarı Uygurların Mani 

dininden çok Budizmin pratiklerini yaşadıklarını görmekteyiz. Kansu Bölgesi 

kabileleri hakkında bilgi veren ve Pelliot’un bulup Bailey’in neşrettiği Hoten 

metinlerinde Kan-chou Türklerinin yerleşik hayatalarına ve Budist 

yaşamlarına ait bilgilere rastlamaktayız.92 

 

   Turfan Uygurları ise, Kao-ch’ang şehrine yerleşen Uygurlar 

Mengli Kağan başkanlığında IX. yüzyılda kurulmuştur. Bu Uygurlar 1206 

yılında Karahıtay93 Devleti’ne bağlanmıştır. Karahıtay’dan sonra Çingiz ve 

hanedanına 1209 yılında bağlandıklarını görmekteyiz.   

 

                                                            
91 Tsung-te Tsai, a.g.e., 1998 s. 14. 
92 Gülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri (9 – 11 Asırlar), İstanbul, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2004, s. 32. 
93 Karahıtay Devleti’nin kurucusunun karısı ve devletin pek çok üst düzey yöneticisi Uygur asıllıdır. 
Uygur alfabesinin Hıtay Devleti’nin resmi alfabesi olması konusunda Uygur Türklerinin etkisi 
büyüktür. 
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Uygurlar İslamiyet’i kabul ettikten sonra Şamanizm’in pratiklerini 

yaşatmaya devam etmişlerdir. XV. yüzyıldan itibaren Cengiz Han’ın oğlu 

Çağatay Han’ın Doğu Türkistan ve Tanrı Dağlarının orta kısımlarına hâkim 

olduğu bilinmektedir. Bu dönemde bölge Uyguristan olarak 

adlandırılmaktadır. Kardeş kavgaları ve Çin’deki Türk hâkimiyeti sona erip 

Mani dininin darbe yemeye başladığı dönemleri takiben, XVII. yüzyılda 

Uygurlar Çin’in hâkimiyetine girmişlerdir. Aynı zamanda Uygurların bir kısmı 

da Kazakistan’a kaçmış ve buraya yerleşmişlerdir.  

 

 "İlk Uygur – Çin ilişkisi, Uygur birliğinin kurucusu olarak kabul 

edilen P’u-sa zamanında başlamıştır."94 630 yılında Tarduşlarla birlik olup 

Göktürkleri mağlup eden Uygurlar Çinlilerle iyi geçinme siyasetini 

benimsemişlerdir. Uygurları bu savaştan sonra tanımak zorunda kalan Çin ile 

Türkler arasında ticari ilişkiler de böylelikle başlamıştır. "Bilindiği gibi Sinkiang 

1758’de Cungarya Moğollarının yenilgisiyle Çin hâkimiyetine girdi."95 O 

günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutu ve tarihî gelişimi pek 

farklı görünmemektedir.  

 

"Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında Maocular’ın iktidarı ele 

geçirmesi ile kurulmuş sosyalist bir devlettir."96 Dünya nüfusunun 1/5’inin 

Çinlilerden oluştuğu düşüncesi bir tarafa bu "sarı tehlike" ile Türkler 

arasındaki ilişkilerin geçmişinin çok eski olduğu görünmektedir.  

 

XVIII. yüzyılda Çin’in benimsediği istilacı tutumun sonucu olarak 

bölgede üç millî devletin kurulduğu görülür: 

• 1865 – 1877 yılında Yakup Bey’in kurmuş olduğu Doğu Türkistan 

Devleti. "18 Kasım 1884’te Çin imparatorunun emriyle bu toprakların 

                                                            
94 Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen – Te’nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara, TTK, 1989, s. 32. 
95 Svat Saoucek, a.g.e., s. 263. 
96 Ekrem Memiş, Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005, 
s. 105. 
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adı, Çin’in XIX. eyaleti olarak yeni toprak manasına gelen Şin Cang’a 

çevrildi."97  

• 1933 – 1934 yılında kurulan Doğu Türkistan Devleti. Kumul, Hoten, 

Turfan ayaklanmaları neticesinde "12 Kasım 1933’te Sabit Damolla 

başkanlığında Kaşgar’da Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti ismiyle bir 

Türk Devleti kurulmuş oldu."98 Kısa ömürlü bu devletin "12 Kasım 

1944’te Gulca’da kurulan Ş.T.C.ne manevi etkisi kabul edilebilir."99 

• 1944 – 1949 yılları arasında 5 yıl yaşayan ve Stalin ile Mao’nun ittifakı 

sonucunda yıkılan Şarki Türkistan Cumhuriyeti’dir. Devletin başkanı 

Ahmetcan Kasimi’ydi. 1949 yılında Çin ordusunun işgali ile ortadan 

kaldırılmıştır. 

 

Uygurlar tarihî süreç içinde bölgesel ve kültürel etkilerle Göktanrı 

dininden Budizme ve Manihaizme kadar pek çok dinin etkisi altına 

girmişlerdir. Uygurların değişik kültür çevrelerinde girdikleri bu dinî etkileşim 

sürecinin İslam’ın Orta Asya ve Türkistan’da yayılmaya başladığı 

dönemlerden XIV. yüzyıl başlarına dek sürdüğünü dile getirilmektedir.100  

  

Çin'deki Türkler, "Çinliler, İç Moğolistan ve Kansu sınırları boyunca 

Moğollar ve Hsin – Chiang ya da Doğu Türkistan’da çeşitli kabilelere mensup 

ve sayısız göçmen soylar" dışında Çin’deki Müslüman kesmi 

oluşturmaktadır.101 Çin Halk Cumhuriyeti'nde Müslümanlık yaşadığı şekliyle 

çoğunluk – azınlık ilişkisine benzediği için kendisine özgü nitelikler 

taşımaktadır. Bu konuda Raphael Israeli şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: 

"Çinlilerle Müslümanlar arasındaki fark yalnızca kültürel değil, daha belirgin 

şekilde dinseldi. Dinsel heterojenlik daima siyasal istikrarı bozucudur, çünkü 

                                                            
97 İlkil Kurban, a.g.e., s. 11 – 12. 
98 İlkil Kurban, a.g.e., s. 12. 
99 İlkil Kurban, a.g.e., s. 12 – 13.  
(Ş.T.C.= Şarki Türkistan Cumhuriyeti) 
100 James S.Olson, Ethnohistorical Dictionary of China, Westport, CT, USA: Greenwood 
Publishing Group, Incorporated, 1998,  s. 346 – 347. 
101 Raphael Israeli, Çin’deki Müslümanlar – Bir Kültürel Çatışma Araştırması –, İstanbul, 
Gelenek Yay., 2003, s. 15.  
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nihai değerler hakkındaki birbirine zıt inançlar siyasal arenaya girdiği zaman 

inançların girmemesi halinde çeşitli kültürel gruplar arasında mümkün 

olabilecek bir uzlaşmayı önleyerek çatışmaları azdırmıştır."102 Fakat bu 

çatışmalar sadece dinî değil aynı zamanda etnik köken farklılıklarına da 

dayanmaktadır. Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesi bu coğrafyaya özgü, 

tarihî, dinî, siyasi ve kültürel alanlarda haklı sebeplere dayanmaktadır.    

 

1.3. Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı 
 

Günümüzdeki genel kabullerden yola çıkarak İç Asya’nın çağdaş 

tarihinin 1991’den bu yana bugünkü Asya’yı oluşturan yedi büyük devlet 

etrafında (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, 

Doğu Türkistan ve Moğolistan) politik, kültürel, ekonomik ve bölgesel 

gelişmelere bağlı olarak teşekkül ettiğini söyleyebiliriz. Bölgenin tarihi de 

kısaca gözden geçirilince zengin bir edebî geleneğin bunun sonucunda 

geliştiğini ifade edebiliriz. Bu anlamda bölgede hatırı sayılır bir değeri olan 

Uygur Türkleri tarih boyunca zengin bir kültür mirasını yaşatmışlardır. XV. 

yüzyıldan sonra bu bölgede Türkler müşterek Orta Asya edebî diliyle eserler 

ortaya koymuşlardır. 

 

Hutchinson Dictionary of Geography’nin Uygur maddesinde 

Uygurlar hakkında şöyle denilmektedir: "5 milyon civarında Uygurca konuşan 

insan vardır. Altay ailesinin Türk koluna mensup bir dil olan bu dil eyaletin 

resmi dilidir."103  

 

İslamiyet’i kabul ettikleri zamana kadar on dört harfli Türk 

alfabesini kullanan Uygurlar, 1970’lere kadar Arap, 1974’ten sonra Latin 

alfabelerini kullanmışlardır. Fakat 1980 yılında Çin’in reform hareketlerine 

bağlı olarak Uygur Türklerinin tekrar Arap harflerine geçtiklerini görmekteyiz. 

Uygur Türkleri bugün Kazakistan’da Kiril, Doğu Türkistan’da ise Arap harfli 

                                                            
102 Raphael Israeli, a.g.e., s. 84.  
103 Helicon Publishing, a.g.e., s. 1240. 
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yazı dilini kullanmaktadırlar. Arap alfabesindeki 32 harfe ek olarak Kiril 

alfabesinde (Rus dilindeki imla farklılıkları dolayısıyla) fazladan 9 harf 

bulunmaktadır. 

 

Uygur Türkçesindeki en önemli özellik kelimelerdeki bütün 

seslilerin gösterilmesidir. Uygur Türkçesinde ince geniş olan “e” ünlüsü 

Türkiye Türkçesinden daha geniş ve açıktır. “Ė” ünlüsü ise daha kapalı ve 

dardır. Bunun dışında “ı” ünlüsünün “i”leştiğini görmekteyiz.  Uygur 

Türkçesinde son zamanlarda yabancı dillerden geçen kelimelerde 

gördüğümüz “f” sesi, “ḳ”,“ġ”,”ḫ”,”ŋ” ünsüzleri Türkiye Türkçesinden bazı 

farklılıklar gösteren ünsüzlerdir.   

 

“Uygur Türkleri 1930’lu yıllara kadar Çağatay Türkçesini 

kullanmışlardır.”104 Bu tarihle birlikte Urumçi ağzı merkez ağız kabul 

edilmiştir. Böylelikle merkezi şive edebî dil niteliği kazanmıştır. Uygur alfabesi 

İslamiyet’in kabulünden sonra dahi rağbet görmüş özellikle Çingiz ile 

hanedanı döneminde resmi alfabe olmuştur. Bu alfabe “Fatih Sultan 

Mehmet’in sarayına kadar sokulmuştur” ve XVIII. yüzyıla kadar yaşamıştır.105  

 

Çin Devleti, “1978 yılından itibaren Doğu Türkistan’daki Uygur ve 

Kazak Türklerine kendi şivelerinde eğitim ve öğretim yapabilme imkânı 

tanımıştır. Bununla beraber Yükseköğretim Çince yapıldığından, Doğu 

Türkistan’da yaşayan Türk toplumu da Çince eğitime büyük önem vermek 

mecburiyetinde kalmaktadır. ”106  

 

                                                            
104 Rıdvan Öztürk, a.g.e., s. 1. 
105 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul, Alfa yay., 2001, s. 178. 
106 Ekrem Memiş-Nuri Köstüklü, a.g.e., s. 107. Çin’in bugün en büyük problemlerinden biri okuma-
yazma ile ilgili problemler olduğu için Doğu Türkistan’da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 
Doğu Türkistan’da bir üniversite (Urumçi Üniversitesi), 12 Yüksekokul, 800 ortaokul ve çok sayıda 
ilkokul bulunmaktadır. Bu okullara 1,5 milyon öğrenci devam etmektedir. Aynı zamanda Çin’de tıpkı 
Ruslar gibi Uygur Türklerini sürekli alfabe değişikliklerine maruz bırakarak kültürel kopukluğa zemin 
hazırlamıştır.  
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Tarihî süreç içinde Karahanlı Devleti Doğu Türkistan 

Müslümanlığının yayılmasında önemli rol oynamıştır. İslamiyet’ten önce 

Uygurlar; Budizm, Manihaizm, Şamanizm, Hristiyanlık, Göktanrı gibi dinî 

kültür çevrelerine girmiştir. Müslüman olmadan evvel Budist olan Satuk 

Buğra Han’ın İslamiyet’le tanışması Samani hakanı Ebu Nasier zamanına 

rastlamaktadır. Bu asırlarda Doğu Türkistan’da Koça’da Budist bir hakan ve 

Müslüman Karahanlılar olmak üzere iki hakanlık vardır. Kaşgarlı Mahmut ve 

Yusuf Has Hacip geçiş dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu dönemin 

gelecek nesillere yol gösteren en önemli edebî şahaserleri ortaya 

koymuşlardır. 

 

XV. yüzyıldan sonra da Uygur Türklerinin İslam uygarlığının bir 

parçası olduğunu görmekteyiz. İşte tam da bu asırları takiben, "Doğu 

Türkistan’da XIV-XVIII. yüzyıllar arasında meydana getirilen edebiyat, bütün 

Doğu ve Kuzey Türklüğünde olduğu gibi Çağatay edebiyatı dairesinde inkişaf 

etmiştir."107 Bu yüzyılda Ali Şir Nevai ile kuvvetlenen Çağatay Edebiyatı hızlı 

bir gelişim sürecine girmiştir. Yakın dönem Uygur Edebiyatının ana konusunu 

ise Çin işgali ve bu işgalle birlikte gelen baskı dönemi ile sosyo – kültürel 

bunalımlar oluşturmaktadır.     

 

 XIX. yüzyılda Çin istilası ile birlikte ortaya çıkan edebiyat 

bütünüyle bu isyanlar ve Çin’in baskı ve zulümleri üzerine teşekkül eder. 

"XIX. yüzyılın ilk yarısında yazılan Garipler Hekâyatı adlı eserde, A. Nizarî, T. 

Garibî ve N. Ziyayî’ye ait destan, gazel ve muhammesler bulunmaktadır. "108 

Bununla birlikte Gafur Kâşgarî, Nizamî, Seyit Muhammed Kaşî, Sadir 

Pehlivan, Molla Şakir gibi pek edip Uygur Destan Edebiyatının teşekkülünde 

mühim rol oynamışlardır. 

 

                                                            
107 İsa Özkan, "Uygur Halk Destancılığının Bugünkü Durumu", II. Milletler Arası Halk Edebiyatı 
Semineri, 7 – 9 Mayıs l985, Eskişehir, Yunus Emre Kültür ve Sanat Vakfı Yayını, l987, s. 277 – 282 
(tebliğ), s. 277. 
108 Komisyon, Türk Dünyası Edebiyatları, İstanbul, MEB, 1989, s. 597. 
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XX. yüzyılda sosyal hadiselerin ve Çin’in yapmış olduğu zulüm ve 

baskıların ve bununla beraber halk direnişlerinin edebî eserlere yansıdığını 

söyleyebiliriz. Arzu Muhammed, Sayramî, Lutfullah Muttalip, Şeyh Garibî gibi 

edipler bu yüzyılın edebî faaliyetlerine yön veren şahsiyetlerdir. Denilebilir ki, 

Uygur edebiyatı ve folkloru geçmişten günümüze emsalsiz bir edebî kültürün 

Orta Asya’daki önemli bir koludur. 

 

1.4. Uygur Türklerinin Destanları ve Özellikleri  
 

İslamiyet'ten önceki Turfan metinlerinden XI. asır Divanü Lügati’t – 

Türk ve Kutadgu Bilig’e kadar pek çok edebî şahaserimizde folklor ve 

edebiyatımıza dair geniş bilgilere rastlamak mümkündür.  

 

Uygur Türklerinin folklorlarına ait ilk bilimsel çalışma 1922 yılının 

Aralık ayında "Koşaklar" adlı haftalık derginin ön sözünde folklor teriminin 

kullanılmasıyla başlar. Bununla birlikte Dins adlı bir İngiliz bilim adamının Çin 

Obzorliri adlı makalesi ve aynı kişinin 1876 yılında yayımladığı Çin Folkloru 

adlı kitabının Uygur folkloru ile ilgili ilk eserler olduğunu söylemek 

mümkündür.109 1968'de Emel Esin’in Türk Kültürü dergisinin 73. Sayısında 

yayımladığı Naziğim Destanı Uygur halk destanları ile ilgili ilk çalışma olarak 

göze çarpar. Emel Esin’den sonra İsa Özkan‘ın Abdurrahman Han Destanı 

adlı tezi Uygur destan geleneği çerçevesinde yapılan ilk çalışma olarak 

gösterilir.110   

 

Araştırmacılar Uygur Türklerinin destanları için "XV – XVI. 

yüzyıldan sonra teşekkül eden nazım – nesir karışık haldeki halk hikayeleri" 

tanımını yapmaktadırlar.111 Yasin Zilil, Uygur destanlarını; İslamiyet’ten önce 

V. yüzyıla kadar olan kahramanlık destanları (Oğuz Destanı, Dede Korkut, 

Alper Tunga, Ergenekon), İslamiyet’ten sonra ortaya çıkan aşk destanları 
                                                            
109 Abdulkerim Rahman, Uygur Folkloru, Çev: Soner Yalçın, Erkin Emet, Ankara, Kültür Bakanlığı, 
1996, s.2-3. 
110 Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları I, Ankara, TDK, 2004, s. VII. 
111 Alimcan İnayet, a.g.e., s. I.  



38 
 

(Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zöhre, Garip ile Senem, Yusuf ile 

Ahmet,…) ve yakın dönem tarihî olayları yansıtan ve gerçek vakalar üzerine 

kurulan destanlar (Sadir Pelvan, Nozügüm, Seyit Noçi…)  olmak üzere üç 

bölümde incelemiştir.112   
 
Uygur sahasında sözlü edebiyat ürünleri ve özellikle de halk 

destanları hakkındaki çalışmalar XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

başlamıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi olarak Çokan Velihanov tarafından 

1858 – 1859  yıllarında ortaya konan Tezkire-i Sultan Satuk Buğrahan, 

Tezkire-i Tuğluk Buğrahan adlı eserler gösterilebilir.113  

 

Yabancı bilim adamları da Uygur destanları üzerine çeşitli 

çalışmalarda bulunmuşlardır. Radloff’un Kuzey Türk Halklarının Halk 

Edebiyatından Örnekler (1860 – 1871) adlı eserinin altıncı cildinde bulunan 

Hamza, Şirin , Boz Körpez, Tayi Paşa bilen Zöhre Hanım, Çin Tömür Batur 

ve Şah Adilhan adlı destanlar önemlidir.114 Pantusov‘un 1890 – 1895 yılında 

Tarançi Halk Edebiyatından Örnekler adlı IX ciltlik (Kazan) eserinde Tibib 

Paşa bilen Zöhre Hanım, Nözügüm, Çin Tömür Batur destanları yer 

almaktadır.115 Malov, 1954 yılında yayımladığı Uygur Dili adlı eserinde 

Hürlika adlı destanı yayımlamıştır.116Jarrings, Materials the Knowledge of 

Eastern Turkies (1930) adlı eserinde Tahir ile Zühre ve Hürlika adlı destanları 

yayımlamıştır.117  

 

 Uygur araştırmacılarından Ahmet Himit ve Yasin Zilal’in 1982 ile 

1993 yılları arasında birlikte yayımlamış oldukları Uygur Halk Destanliri adlı 

eser önemlidir. Aynı zamanda Uygur halk destanlarının büyük çoğunluğuna 

ait derleme metinleri Bulak ve Miras adlı dergilerde yayımlanmıştır. Erşidin 

                                                            
112 Yasin Zilil, Uygur Destanliri Hekkide, Ürümçi, 1993, s. 190. 
113 Abdülhakim Mehmet, a.g.e., s. 5. 
114 Munire Aihemaiti, Uygur Halk Destanlarından Şah Adilhan Destanı, Ankara Üniversitesi, Sos. 
Bil. Ens., (Basılmamış Master Tezi), Ankara 2003, s. 36. 
115 Munire Aihemaiti, a.g.e., s. 36-37. 
116 Munire Aihemaiti, a.g.e.,s. 37.  
117 Munire Aihemaiti, a.g.e., s. 37. 
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Tatlik, Abdulkadir Sadir, Yasin Zilil, Sabircan Şakicanov Uygur destanları ve 

geleneği ile ilgili çalışmaları ile önemli araştırmacılar arasında görülmektedir.   

 

Mehmet Zunun ile Abdukerim Rahman’ın 1982 yılında 

yayımladıkları Uygur Halk Ağız Edebiyatının Esasları adlı kitabında Uygur 

halk destanları üzerinde durulmuş ve destanlar üç dönemde incelenmiştir: 

i. "Eski Uygur Halk Destanları: Bu dönem için Oğuzname, Dede Korkut, 

Perhat – Şirin destanları gösterilmiştir. 

ii. Orta çağda ya da İslamiyet’ten sonra teşekkül eden destanlar: Bu 

döneme Leyli – Mecnun, Yüsüp – Zileyha, Gerip – Senem, Kemerşah 

bilen Şemsi Canan, Hürlika – Hemracan, Senuber gibi destanlar dahil 

edilmiştir. 

iii. Yakın çağlarda teşekkül eden halk destanları: Bu dönemdeki destanlar 

için Sadir Pehlivan kıssası, Nözügüm Destanı, Gülemdan Destanı, Çin 

Moden Kıssası, Seyit Noçi destanı gösterilmiştir."118  

 

Bununla birlikte Uygur halk destanlarının ana temasının aşk, vefa 

ve kahramanlık üzerine kurulduğunu görmekteyiz. Özellikle yakın dönemde 

teşekkül eden halk destanlarının tarihî olaylarla birebir örten olduğunu 

görmekteyiz. Şekil itibariyle ise destanlar manzum – mensur bir yapı 

taşımaktadır.  

 

Özellikle 1980’lerden itibaren Uygur folklor çalışmaları ile destan 

araştırmalarının hızlandığını söyleyebiliriz: "1982’de Uygur Özerk Bölgesi’nde 

Eski Eserler Toplama, Düzenleme Neşretme Bürosu kurulmuştur."119  Fakat 

Çin’in bölgeye uygulamış olduğu kültür politikaları folklor çalışmaları alanında 

da kendisini göstermektedir. Raphael Israeli bu konuda şunları ifade 

etmektedir: "Sovyetler Birliği’nde tabi olarak yaşayan Türk topluluklarında 

uygulanan kültürel politikalar yönetimde bulunanların ideolojik yorum ve 

isteklerine göre belirlenmiştir. Devleti yöneten Marksist kadrolar, amaçları ve 

                                                            
118 Alimcan İnayet, a.g.e., s. V. 
119 Abdülhakim Mehmet, a.g.e., s. 13. 
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içinde bulundukları şartları dikkate alarak Türk ve Müslüman topluluklara 

bazen ülkedeki genel politikaları, bazen de kendilerince zaruri gördükleri özel 

baskıcı yöntemleri uygulamışlardır."120 Türkler Çin yönetimi tarafından bu 

baskıları daha çok hissetmişlerdir. Dolayısıyla Türkler, "Müslüman kimliklerini 

korumak amacıyla Kaşgar’da 1933 yılından 1934 yılına kadar süren bir İslam 

Devleti, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır."121     

 

  1970’lerde komunizmle yönetilen ülkelerde hâkim ideoloji olarak, 

"edebiyat sosyal bilimdir ve retoriksel anlamda siyasi aracılardan biridir" diye 

benimsendi.122 Bu prensip hümanizm şeklinde sosyalist devletlerin edebiyat 

ve kültür politikalarına yansımıştır. Elli yıldır sosyalizmi durağanlaştıran doğu 

tarzı ile politik ve ekonomik alanlarda yeni bir açılıma giden Çin Doğu 

Türkistan için kültürel çephede de sömürülerine devam etmektedir. Bunun en 

büyük göstergesi olarak 1960’lı yılların ortasından 1970’li yılların sonlarına 

kadar bütün ülkeyi saran kültür devrimi ile gelen engellemeler gösterilebilir.  

 

     Belirli bir gelenek etrafında teşekkül eden Uygur destan 

geleneği; "Güney Mektebi, Dolan Mektebi, İli Mektebi, Kumul Mektebi ve 

Turfan Mektebi adlı beş mektepten oluşmaktadır. Burada kullanılan Mektep 

terimi ile resmi ya da düzenli eğitim verilen merkezler değil, Destan anlatma 

geleneğinin farklılık gösterdiği coğrafî bölgeler kastedilmektedir. Uygur 

destan mektepleri, adlarını aldıkları bölgelerde icra edilen ve öğrenilen 

destan anlatma ekolleridir. Her mektebin anlatıcılarının, ağız özellikleri, 

ustaları, üslupları, repertuarları, müzik aletleri ortaklık gösterir. Uygur destan 

mektepleri içinde Güney Mektebi ve İli Mektebi önemli bir yere sahiptir."123  

 

                                                            
120 İsa Özkan, "Sovyetler Birliği Döneminde Türkmenistan’da Folklor Çalışmaları", VI. Milletlerarası 
Türk Halk Kültürü Kongresi, Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları 
Seksiyon Bildirileri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 2002, s. 225. 
121 Raphael Israeli, a.g.e., s. 283. 
122 He Zhaotian, “Postsocialist History and the Pradigmatic Shifts in Chinese, Literary and Cultural 
Criticism”, Trnslated by: Petrus Liu, Inner Asia Cultural Studies, Volume 6, Nu 1, 2005, s. 128. 
123 Abdülhakim Mehmet, a.g.e., s. 115. 
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Uygur destan anlatıcısına başta destancı, vaiz ve meddah olmak 

üzere, "elnağmeci, koşakçı, kıssahan ve makamçı da denilmektedir. Bu 

terimlerin hepsi, esas olarak destan anlatan kişi anlamına gelmekle birlikte, 

destan anlatan kişinin yeteneğini ve sanatındaki konumunu ifade eden bazı 

farkları da ihtiva etmektedir."124 

 

Uygur folklorunda mühim bir yeri olan destan edebiyatı aynı 

zamanda meddahlık edebiyatı olarak da bilinir. "Meddahlık edebiyatı, hikâye 

anlatımının, türkü söylemenin, müziğin içiçe girdiği özel bir halk edebiyatı 

olduğundan Uygurlar arasında çok yaygın bir türdür."125 Uygur 12 makamı ile 

destan edebiyatı aynı eksen üzerinde birbiriyle bağlantılı olarak 

ilerlemektedir.   

 

Doğu Türkistan Uygurları, Orta Asya’da Özbek ve Tacikler gibi 

kavimlerle ortak bir müzik kültürünü paylaşırlar. Estetik değeri olan etnik 

müzik gelenek içinde geniş bir grubu kucaklar ve kendi içinde çeşitlilik 

gösterir. Aşk, iş, tarih gibi konularda ve bağlamı içinde törenlerden ve sosyal 

hayata dair pek çok alanda psikolojik, idealistik unsurları bünyesinde 

barındırır. Bu noktada dutar, setar ve tanbur önemli müzik aletleri olarak 

yansır. Amatcan Ahmadi’ye göre Uygur müziği; "makam müziği, naşha 

müziği, enstrümantal müzik, dans müziği, destan müziği ve dinî müzik olmak 

üzere altıya ayrılır."126 

 

Sözlü geleneğimizde destan icrasının odak noktasında müziğin 

vazgeçilmez bir öğe olarak yer aldığını görmekteyiz. Uygur Türklerinde büyük 

bir değeri olan "On İki Makam’ın gelişmesinde destanî halk müziğinin etkisi 

çok büyüktür.“127 Meddahlar setar, tanbur veya dutarla destanlarını icra 

ederler. Bunun yanı sıra Çöçekler, özellikle Hoten denilen bölgede rebap ve 

dutarla icra edilirler. Bu yüzden bu bölgede icra edilen müzik rebap müziği 
                                                            
124 Abdülhakim Mehmet, a.g.e., s. 120. 
125 Munire Aihemaiti, a.g.e., s. 35.  
126 Tsung-te Tsai, a.g.e., 1998,  s. 17. 
127 Tsung-te Tsai, a.g.e., s. 35. 
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olarak da anılır. Bu destanî mahiyetteki şiirler aşk veya sosyal hayatın 

ironileri üzerine kurulur. Ayrıca kısa ve hikemî şiir metinleri olarak atisişler de 

bir veya iki kişi tarafından icra edilir. Özbeklerle Uygurların folklorunda ortak 

olan atisişler, Özbeklerde daha çok aşk konusu üzerine kurgulanır. Ney, 

rebap ve def icrada ana enstrümanlardandır. Meddahlar, epik şiir söyleyen 

icracılardır. Onların söyledikleri şiirler özellikle tarih, savaş, mit, dinî ve 

kahramanlık hikâyeleri üzerine kurulur. Dinî hikayeler anlatan meddah aynı 

zamanda vaiz olarak da bilinir. Vaiz şiirini ve müziğini siyer, cengname, 

menkıbe, peygamber kıssaları üzerine kurgular. Atisiş de kullanılan müzik 

aletleri bu şiirlerin icrasında da kullanılır.128  

 

Uygur Türklerinin halk şiiri gelenekleri edebî ve estetik bir kurguya 

sahiptir. Uygur Türkleri hayatlarının hemen hemen her noktasına şiiri 

yerleştirmişlerdir. Mesela; halk şarkıları içinde özellikle Kansu Uygurları 

arasında "jiuku"lar denilen sarhoş şarkıları da vardır. Bunlar, "neşeli 

zamanlarda şarabın verdiği sarhoşlukla" söylenirler.129  

 

Edebiyatları, folklorları ve bu gelenek içinde kendine has bir 

değere sahip olan Uygur destanları ve destancılığı Türk kültüründe önemli bir 

yere ve değere sahiptir. 

 

                                                            
128 Tsung-te Tsai, a.g.e., s. 34-40. 
129 Colin Mackerras, “Folksong’s and Dances of China’s Minority Nationalities: Policy, Tradition and 
Professionalization”, Modern China, Volume 10, No 2, s. 198.  



 
 

 
 

2. BÖLÜM: EMİR GÖROĞLU DESTANI’NIN TAHLİLİ  
 
2.1. Emir Göroğlu Destanı’nın Konusu ve Olay Örgüsü 
 

1986 yılında Urumçi’de Emir Göroğlu adıyla yayımlanan 

destandaki son nottan da anlaşılacağı üzere; Yenihisarlı destan anlatıcısı 

Ebeydullah Hacı’nın, Marelveşili Molla Seley Kâtip’ten derleyip 1915 yılında 

Ömer Eli’nin not defterine kaydettiği metin esas alınarak oluşturulan destan, 

iki parçanın birleşiminden ibarettir. Destanda kolları ayıracak başlıklar 

bulunmamaktadır.  

 

Uygur destanlarının genel olarak aşk ve kahramanlık konuları 

üzerine kurgulandığını görmekteyiz. Uygur halk destanlarının temel konuları 

hakkında bir değerlendirmeye “Uygur Halk Ağızları” adlı bir çalışmada şu 

şekilde bir tasnifle rastlamaktayız: 

“1- Sevgi ve Vefa: Uygur halk destanlarının çoğunda, özellikle İslamiyet’in 

kabulünden sonra ortaya çıkan destanlarda, sevgi ve vefa konusu ağırlık 

kazanmış durumdadır. 

2- Vatanseverlik: Uygur halk destanlarında vatanseverlik konusuna da 

oldukça geniş yer verilmistir. Vatanseverlik konusu çeşitli tarihî devirlerde, 

degişik içerik ve şekillerle işlenmiştir. 

3- Kahramanlık: Uygur halk destanları içindeki kahramanlık konulu destanlar 

oldukça meşhurdur.”130  

 

Buradan yola çıkarak Emir Göroğlu Destanı’nda yukarıdaki tasnifte 

yer alan bu üç konunun da geniş bir şekilde ele alındığını görmekteyiz. Emir 

Göroğlu Destanı’nın vaka örgüsü kısa ve öz olmakla beraber, olaylar belirli 

bir hazırlık olmaksızın doğrudan anlatım tekniği ile başlar. Bununla birlikte 

destandaki olaylar mantıksal bir kurgu içinde ilerler. Ayrıca destandaki vaka 

örgüsü estetik bir kurgu yapısına sahip, kısa ve anlaşılır bir anlatım içinde 

                                                            
130 Mehmet Zunun - Abdulkerim Rahman, Uygur Halk Agız Edebiyatının Esaslari, Urumçi, Sincan 
Halk Nesriyatı, 1982, s. 306. 
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aktarılır. Destan merak unsuru uyandırıcı özelliğiyle halk masallarının ifade 

şekline benzer unsurları bünyesinde barındırır. Bu noktayı kuvvetlendiren bir 

diğer husus destanda karışık ve entrik olay örgüsünün bulunmaması ve kimi 

yerlerde olağanüstü unsurların yoğun olarak kullanılmasıdır.  

 

Destan metninin olay örgüsünü şu şekilde tasnif etmek 

mümkündür: 

 

(Köroğlu’nun Ortaya Çıkışı; Köroğlu’nun Olağanüstü Ata Sahip Olması, 
Daniyat’ın Kızını Kaçırması, Göroğlu’nun İspihan’a (İsfahan) Gitmesi, 
Hesenhan’ı Kaçırması, Evlenmesi ve Çembil Tahtına Oturması) 

a. Çembil şehrinin hükümdarı Ehmetḫan’dır (Ahmethan). Ahmethan aynı 

zamanda Esenhan, Bulbulhan, Çiŋgizhan, Künhan gibi padişahlara da 

hükmetmektedir. 

b. Ahmethan’ın kızkardeşi Zulper Ayim hasbahçesinde cariyeleriyle otururken 

Hazreti Ėli (Ali) ona nazar eder ve kız hamile kalır. 

c. Zulper Ayim bu utancı taşıyamaz ve Allah’a "beni bu halde koyacağına 

canımı al daha iyi" diye dua eder. Allah onun duasını kabul eder. Azrail gelip 

onun canını alır. 

ç. Zulper Ayim ölür, karnında altı aylık olan çocuk mezarda dünyaya gelir. 

Çocuk bir kamıştan nefes alarak yaşar. 

d. Hz. Ali’nin seyisi İhtiyar Ḳemberbay (Kamber Dede) bir alaca kısrağın 

sürekli mezarlığa gittiğini görür ve bir gün bu atın peşine düşer. 

e. Bu sayede bu alaca kısrağın emzirdiği alnı nurlu, sünnetli, tırnakları 

kesilmiş bir halde yatan çocuğu görür ve mezarcılardan bu çocuğun 

Ahmethan’ın yeğeni olduğunu öğrenir. Ahmethan’ı çağırırlar ve çocuğa 

mezarda (görde) doğduğu için Göroġli (Göroğlu) adını verirler.  

f. Alaca kısrağın emzirdiği Göroğlu dört yaşından yedi yaşına kadar eğitim 

görür, okula gider.  

g. Bir gün Ahmethan yanındaki komutanları ile ava çıkar. Ava çıkmadan önce 

Göroğlu’nu hanımı Ezimköz Ayim’e emanet eder. 
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ğ. Ceyhun şehrinin Şaḫtar adlı zalim padişahının Daniyat adlı komutanı bir 

gün çarşıda gezerken Ezimköz Ayim’in resmini görür ve ona aşık olur. 

Ahmethan’ın ava çıktığını duyar ve Leylîḳir atına binip Çembil’e doğru yola 

çıkar. 

h. Daniyat, Çembil’de gezinirken Göroğlu’nu görür. Göroğlu, kendisinin alaca 

kısrağıyla Daniyat’ın atını çiftleştirmek ister. Daniyat, Ezimköz Ayim dokuz 

kat elbise giyinerek kendisine bir tas su verirse buna izin verebileceğini 

söyler. Göroğlu Daniyat’ın bu teklifini Ezimköz Ayim’e iletir. Ezimköz Ayim 

Göroğlu’nun ısrarına dayanamayıp teklifi kabul eder. 

ı. Daniyat su içme bahanesiyle Ezimköz Ayim’i kaçırır. Üç gün sonra avdan 

dönen Ahmethan Göroğlu’ndan bütün olup biteni öğrenir. Göroğlu 

Ahmethan’a büyüdüğünde Ezimköz Ayim’i geri getireceğine dair söz verir. Bu 

sırada Ahmethan elli, Göroğlu yedi yaşındadır. 

i. Bir müddet sonra alaca kısrak Leylîḳir’a benzer bir tulpar doğurur. Göroğlu 

on bir yaşına girdiğinde Ezimköz Ayim’i geri getirmek için Ahmethan’dan 

sefer için izin alır. Tecen nehrini geçerek Ceyhun şehrine gelir.  

j. Şehirde bir bağın içinde Ezimköz Ayim’i ve Daniyat’ın eski hanımından olan 

yedi yaşındaki kızı görür. Göroğlu yengesini Çembil’e geri götürmek istese de 

Ezimköz Ayim Ahmethan’ın kendisini kabul etmeyeceğini söyleyerek teklifi 

kabul etmez.  

k. Köroğlu Daniyat’ın kızını kaçırır. Daniyat, Göroğlu’nun kızını kaçırdığını 

öğrenince askerleriyle birlikte onun peşine düşer. Göroğlu Leylîḳir atıyla 

Tecen nehrini geçer. Daniyat Göroğlu’nun peşinden Tecen nehrini geçmek 

isterken nehre düşer ve kaybolur. 

l. Bu sırada Ahmethan falcılarından Göroğlu’nun yedi yaşında bir kızla 

Çembil’e döndüğünü öğrenir. Bütün şehir halkı Göroğlu’nun karşılamaya 

çıkar.  

m. Ahmethan, Göroğlu’na özel bir saray yaptırır. Göroğlu bu sarayda yaşar. 

Bir gece yarısı Hızır Aleyhisselam, Kırklar ve 12 İmam Göroğlu’na görünür. 

Onlar Göroğlu’na dua edip, vücudunun yedi yerine mühür basıp dileğini 

sorarlar. Göroğlu uzun ömür, şan – şöhret ve güç ister.  
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n. Göroğlu, 20 – 21 yaşlarındayken Ahmethan’dan İsfahan’a savaş sanatını 

öğrenmek üzere yola çıkmak için izin alır. İsfahan’da gördüğü Ḫaldarḫan’ın 

on iki yaşındaki oğlu Hesenḫan’ı alıp Çembil’e yola çıkar. 

o. Kuhiḳap Dağı’nın prensesi Aġa Yunus Peri (Ağa Yunus Peri) kendisine fal 

açmış bahtına bakarken birden Göroğlu ile Hesenḫan’ı görür. Ağa Yunus 

Göroğlu’na âşık olur. Dayısı Ḳuzzat’tan zor zamanlarında kullanmak üzere bir 

tel saç alıp yola çıkar. Çembil’in sahrasına ihtişamlı bir bahçe yaptırır. Kırk 

cariyesi ile burada oturup Göroğlu’nu bekler. 

ö. Göroğlu Çembil sahrasında gördüğü bu bahçeye çok şaşırır. İçeriye 

girince elmas ağaçları ve türlü ihtişamıyla kırk cariyesiyle oturan Ağa Yunus 

Peri’yi görür. Ağa Yunus Peri onunla evlenmek istediğini söyler. 

p. Göroğlu, Ağa Yunus’u ve Hesenḫan’ı alıp Çembil’e döner. Bu sırada 

faldan Göroğlu’nun geldiğini öğrenen Ahmethan, onu şehir halkıyla 

karşılamaya çıkmıştır. Göroğlu Hesenḫan’a evladı gibi görmektedir. 

r. Göroğlu, Ağa Yunus Peri ile evlenir. Kırk gün kırk gece düğün olur.  

s. Göroğlu Ağa Yunus Peri dışında Misḳal Peri ve Gülnar Peri ile de evlenir. 

Böylece o, insanlardan ve perilerden olmak üzere dokuz tane hanım alır. 

ş. Günlerden bir gün Ahmethan bir rüya görür. Bu rüyanın yorumunu bir 

yakınına yaptıran Ahmethan, hükümdarlığının elinden gideceğini öğrenir ve 

yabancıya gideceğine Göroğlu’na gitsin deyip Göroğlu’na tahtını devreder. 

t. Göroğlu yirmi beş yaşında Çembil tahtına oturur. Çembil onun sayesinde 

bayındır bir şehir haline getirir. 

(Göroğlu’nun Ayvaz’ı Kaçırması) 

a. Göroğlu Hesenḫan’ı hem evladı hem de varisi olarak görmektedir. Beş altı 

yıl bu şekilde mutlu mesut yaşarlar. 

b. Göroğlu Çembil’e bir meyhane yaptırır. O bir gün bu meyhanede beylerine 

bir istekleri olup olmadığını sorar. Onlar da Göroğlu’ndan Ḫunḫar Şah’ın 

ilinde Kėrem Ḳassap’ın oğlu Havazḫan’ı (Ayvazhan) kendilerine sultan 

yapmasını isterler. 
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c. Göroğlu eline bir kadeh şarap alıp bunu içen kişinin Ayvaz’ı getirmesini 

ister. Bu işe kimse cesaret edemezken on altı yaşındaki Hesenḫan şarabı 

içer.  

ç. Göroğlu Hesenḫan’ın yanına yirmi bin er verir. Ayvaz’ı almak için yola 

çıkan askerler Bedbeḫt Dağı’na geldiklerinde Ḫunḫar Şah’ın gazabından 

korkup geri dönmek isterler. Yalnız kalan Hesenḫan askerleri 

cesaretlendirmek istese de başaramaz. Dolayısıyla o da askerlerinin 

peşinden Çembil’e dönmek zorunda kalır. 

d. Ağa Yunus bunları falda görüp Göroğlu’nu durumdan haberdar eder. 

Göroğlu Ayvaz’ı getirmek üzere tek başına yola çıkar.  

e. Hızır Aleyhisselam Göroğlu’na Bedbeht Dağı’nı aştıktan sonra dağda 

aksakallı, dişsiz, imansız bir çobanla karşılaşacağını; bu çobanın Ayvaz’a 

aşık olduğunu söyler ve onun yanına geldiğinde bu kişinin koyunlarından dört 

yüzünü ayırıp almasını ister. Ḫunḫar ilinde Kėrem Ḳassap’ı bulmasının işini 

kolaylaştıracağını söyler. Çünkü Kėrem Ḳassap’ın hanımı Gül Ayim 

Türkmen’dir ve düşman iline 40 yıl önce esir düşmüştür. Dolayısıyla kırk yıldır 

ağabeyi Kamber’i hiç görmemiştir. Hızır, Göroğlu’na Kamber’in kılığına girip 

Gül Ayim’in yanına varabilirse Ayvaz’ı kaçırabileceğini söyleyip dua ettikten 

sonra gözden kaybolur.  

f. Göroğlu aksakallı çobanı görünce ona Ayvaz’ı sorar. Çoban Göroğlu’nu 

tersler. O da aksakallıyı bağlar ve Kamber kılığında Güricistan (Gürcistan) 

şehrine doğru yola çıkar.  

g. Pazarda Göroğlu Kėrem Ḳassap’ı görür ve kendisinin Gül Ayim’in ağabeyi 

Kamber olduğunu söyler. Kėrem Ḳassap onu evine davet eder. 

ğ. Ḫunḫar Şah’ın yanında olan Ayvaz dayısını görmeye gelir. Göroğlu söz 

arasında Ayvaz’a onu Çembil’e götürmek istediğini söyler. Ayvaz bu 

durumdan hiç hoşlanmaz.  

h. Göroğlu yanlış anlaşıldığını söyleyip Ayvaz’ın gönlünü alır. Ona dört yüz 

kara kuzu getirdiğini ve bunların sahrada beklediğini söyler.  
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ı. Göroğlu vedalaşırken Gül Ayim’le konuşup Ayvaz’ı Çembil’e götürmek 

istediğini söyler. Gül Ayim Göroğlu’na kendisini oğlundan ayırmaması için 

yalvarır ama onu ikna edemez. Sonunda Ayvaz’ı Göroğlu’na emanet eder. 

i. Kėrem Ḳassap semen renkli atına binip yanına Ayvaz’ı alır. Göroğlu’ndan 

önce kara kuzuların yanına doğru yola çıkarlar. Göroğlu Gül Ayim’le 

vedalaştıktan sonra hemen yola çıkar ve onlara yetişir.  

j. Bu işin bir hile olduğunu düşünen Ayvaz, Kėrem Ḳassap’ı uyarır. Kėrem 

Ḳassap Göroğlu’ndan kuzuları ikisinin getirebileceğini söyler. Göroğlu ona 

hiddetlenince Kamber Bey’in Göroğlu olduğunu anlar. 

k. Kėrem Ḳassap Gürcistan şehrine Ḫunḫar Şah’a olanları anlatmak üzere 

yola çıkar. Bu esnada Göroğlu durumunu anlatıp Ayvaz’ı Çembil’e götürmek 

istediğini söyler. Ayvaz erler gibi savaşmadan Leylîḳir ata binemeyeceğini 

söyler.  

l. Göroğlu ve Ayvaz pirlerin yardımıyla Ḫunḫar Şah’tan ve onun askerlerinden 

kurtulur. 

m. Göroğlu Ayvaz’ı Çembil’e getirir. Tahtını, tacını ve mührünü ona verip onu 

Çembil şehrine sultan yapar. Ağa Yunus Peri de Ayvaz’ı evladım deyip 

bağrına basar.   

(Göroğlu ile Ahmethan Kolu) 

a. Ayvaz Çembil’e geldiğinde kırk bin askeri olan Ḳaraḫan’ın (Karahan) kızı 

Zeynepşah ile evlenir. Ondan Ėliḫan (Alihan) adlı bir oğlu, Nurḫan (Nurhan) 

adlı bir kızı olur. 

b. Göroğlu, komutanlarıyla birlikte Daniyat’la savaşmak ve Şaḫtar Şah’ın 

şehrini ele geçirmek için yola çıkar. 

c. Askerler Tecen nehrini geçer. Göroğlu’nun dayısı Ahmethan Çembil’in 

savunmasız kalmaması gerektiğini ve bunun için Ayvaz’ın Çembil’e geri 

gönderilmesi gerektiğini söyler. 

ç. Göroğlu dayısının bu teklifine hiddetlenir. Onu Çembil’e gönderir. 

Ahmethan Göroğlu’nun bu davranışına çok kızar ve intikam almaya karar 

verir. 
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d. Çembil’e gidince hanlığını ilan eden Ahmethan bu şehirden Ağa Yunus 

Peri’yi ve Zeynepşah Ayim’i çocuklarıyla birlikte kovar. Ağa Yunus Peri ve 

Zeynepşah Ayim çocuklarla birlikte çölde bir süre aç susuz gezerler. 

e. Önce Ağa Yunus sonra Zeynepşah Ayim yorgunluktan bayılıp kalırlar. 

Nurhan ve Alihan bir çadırın önüne gelirler. Bu çadır Ḫaldar Bey’in çadırıdır. 

Ḫaldar Bey’in hanımı bu çocuklara su ve ekmek verir. Sonra Ağa Yunus ve 

Zeynepşah’ı bulup çadıra taşırlar. Bu sırada Ḫaldar Bey avdadır.  

f. Ḫaldar Bey avdan döndüğünde yanında misafirleriyle birlikte çölden gelen 

hanımından olup biteni öğrenir. Onlara beş altı gün bakar. Sonra Ḫaldarḫan 

kervan yoluna çıkar. Göroğlu’na ve Ayvaz’a ait kervanların yolunu kesip 

misafirlere yaptığı harcamanın vergisini alabileceğini düşünür.  

g. İsfahan’dan Çembil’e, Çembil’den Ceyhun’a mal götürüp getiren Miyli 

adındaki tüccarın yolunu keser. Ḫaldarḫan Göroğlu’nun hanımının, gelininin 

ve torunlarının kendi çadırında olduğunu söyler ve onlara yaptığı masrafa 

karşılık kervandaki malın bir kısmını kendisine vermesini ister. Miyli bunu 

kabul etmeyince Ḫaldar, kervancının mallarını dağıtır. Miyli’nin elindeki bir 

sandık kumaşı alıp bunları Ağa Yunus’a ve Zeynepşah’a hediye eder. 

ğ. Ḫaldar, bir gün Karahan padişaha bir mektup yazar. Onu oğlunun sünnet 

düğününe davet eder. Karahan kendisini böylesine bir cüretle davet eden 

çobana çok kızar ve ona haddini bildirmek için türlü isteklerle dolu bir 

mektupla karşılık verir. 

h. Ḫaldarḫan’ın istediklerini yapmadığını gören Karahan hiddetlenir. Ama 

çadırda kızı Zeynepşah ile karşılaşınca kızgınlığı gider. Kızından olup biteni 

öğrenir. 

ı. Karahan ile Ḫaldarḫan Çembil’e gidip Ahmethan ile savaşıp onu zindana 

ataralar. Bir müddet Çembil’de kalırlar. 

i. Ḫaldar Göroğlu’nu bulmak için Ceyhun şehrine gider. Yolda bir çadır görür. 

Burada başının altında bir sandıkla uyuyan bir adam görür ve bu kişi 

Haldar’la ilgilenmemektedir. Ḫaldar buna hiddetlenip adamın başını alır ve 

sandıkla beraber atına yükleyip Göroğlu’nun çadırına götürür.  
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j. Bu başın Şaḫtar Şah’a ait olduğunu gören Göroğlu Ḫaldar’ı tebrik eder. 

Sandığı açtıklarında içinden on bir yaşında bir kız çıkar. Kızı bir çadıra 

yerleştirip Şaḫtar’ın askerlerine savaş açarlar. Ceyhun’u ele geçirdiler. 

Puthaneleri yıkıp yerlerine mescit, medrese yaparlar. 

k. Şehre kendilerinde kendi adamlarından birini hükümdar ilan edip Çembil’e 

doğru yola çıktılar. Ḫaldar, kendi mekânına geldiklerinde Göroğlu’na 5 – 6 

gün dinlendikten sonra Çembil’e gitmeyi teklif eder. Göroğlu bunu kabul edip 

çadırları buraya diktirir. Ḫaldar’ın çadırına girdiğinde Ağa Yunus’un, gelininin 

ve torunlarının burada olduğunu görür.  

l. Olanı biteni öğrenen Göroğlu, Ḫaldar’ı tebrik edip hanımını, gelinini ve 

çocuklarını alıp Çembil’e geri dönerler. 

m. Göroğlu, Ahmethan’ı Çembil şehrinden kovar.  

(Göroğlu Kızılbaş Ḫunḫar Şah İle Savaşması Kolu, Ayvaz’ın Küsmesi, 

Ayvaz’ın Dara Çekilmesi ve Getirilişi; Gürcistan Kolu)  
a. Ayvaz Çembil’de kırk bin yiğidin başı olur. Çembil’deki meyhanede 

yiğitleriyle birlikte şarap içer. Aradan on dört yıl geçer. Göroğlu artık 120 

yaşındadır. Ölümünün yakın olduğunu bilir ve hanımlarından kendisi için ağıt 

yakmalarını ister. 

b. Göroğlu’nun hanımları onun evlatsızlığından duydukları üzüntüyü 

anlatırlar. Ayvaz bu duruma çok içerlenir.  

c. Meyhaneye gelen Göroğlu herkese şarap verilmesini ister. Ayvaz 

üzüntüsünü belli etmemeye çalışırken elindeki kadehi yere düşürür. Mecliste 

seslice gülmek, kadehi yere düşürmek gibi dikkatsizlikler hoş 

karşılanmadığından beyler Ayvaz’ın cezalandırılmasını teklif ederler. 

ç. Göroğlu, bunu kabul etmez. Beyler Ayvaz’ın Ödek Gölü’ne ava gitmesi 

gerektiğini çünkü uzun zamandır Çembil’den dışarı çıkmadığını söylerler. 

d. Çembil’den çıkan Ayvaz çölde bir kaleye rastlar. Bu kale Ahmethan’ın 

kalesidir. Bu sırada Ayvaz tütün içmek ister.  

e. Ahmethan’ın on beş yaşındaki kızı Botaköz Ayvaz’a tütün verir. Botaköz ve 

Ayvaz birbirlerinen hoşlanırlar. 
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f. Botaköz Ayvaz’ı Göroğlu’nun kulu olduğu için hor görür. Ayvaz Botaköz’e 

haddini bildirmek ister. Göroğlu’ndan Botaköz’ü kendisine almasını 

isteyecektir. Eğer almazsa o da bu bahaneyle küsüp Gürcistan şehrine geri 

dönecektir.  

g. Ayvaz ağlayarak Çembil’e gelir. Göroğlu ona ne olduğunu sorunca o da 

Botaköz’le arasında geçenleri Göroğlu’na anlatır.  

h. Göroğlu adamlarına Ayvaz’ın isteğinin yerine getirilmesi konusunda 

emirler verir, ama Baki Bey adlı bir aksakal buna karşı çıkar. Göroğlu da 

yaşlılığından ötürü bir şey diyemez. Hiddet içinde meyhaneye geri döner. 

ı. Ayvaz gönlü kırık bir halde Ağa Yunus Peri’yle ve yiğitlerin hanımlarıyla 

vedalaşıp Mecnun Kök adlı ata binip Gürcistan’a doğru yola çıkar.  

i. Ayvaz’ın gitmesine dayanamayan Ağa Yunus Peri Kuhiḳap dağına doğru 

yola çıkacakken Göroğlu onun odasına girer. 

j. Bunu gören Göroğlu içerleyip Ağa Yunus’a sitem eder. Ağa Yunus da 

Göroğlu’na kıyamayıp gitmekten vazgeçer. 

k. Ayvaz sekiz günlük yoldan sonra Gürcistan’a ulaşır. Ḫunḫar Şah Ayvaz’ı 

sevinçle karşılar. Bu esnada Ayvaz yirmi beş yaşındadır. 

l. Ayvaz, Gürcistan’dan ayrılalı on - on dört yıl geçmiştir. Ḫunḫar Şah tacını 

tahtını Ayvaz’a vermek ister ama Ayvaz’ın din değiştirmesine ve yeni dinini 

övmesine tahammül edemez. Ona dininden dönmesi için kırk gün süre tanır. 

m. Ḫunḫar Şah, zindandaki Ayvaz’ı annesi Gül Ayim’e ve kız kardeşi Bal 

Ayim’e göstermez. Aradan otuz iki gün geçmesine rağmen dininden 

dönmeyen Ayvaz’ı darağacına astırmaya karar verir. 

n. Ayvaz’ın gitmesiyle kederler içinde olan Göroğlu bu gamdan kurtulmak için 

beyleriyle birlikte Ödek Gölü’ne avlanmaya gider. Göroğlu, Çembil’e 

dönerken bir bezirgândan Ḫunḫar’ın Ayvaz’ı dininden dönmediği için 

astırmak istediğini öğrenir.   

o. Göroğlu beyleriyle birlikte Ayvaz’ı kurtarmak için Gürcistan’a sefere çıkar. 

Yedi gün yedi gece savaşıp Ayvaz’ı asılmaktan kurtarırlar. 

ö. Yenilen Ḫunḫar Şah, Göroğlu’ndan aman diler. Ḫunḫar Şah, varlığının 

yarısını Ayvaz’a verir. Göroğlu ile Ḫunḫar Şah dost olup ayrılırlar. 



52 
 

 

p. Ayvaz, Göroğlu ve erleri ile Çembil’e geri gelirler. Göroğlu başındaki tacını, 

hazinedeki varlığını ve altın tahtını Ayvaz’a verir. Onu Çembil’e sultan ilan 

eder. 

(Ayvaz’ın Evlenmesi Kolu, Zengiler Şahı İle Savaşı Kolu ve Göroğlu’nun 
Sonu Kolu) 
a. Ahmethan Zengiler Şahı’nı Göroğlu’na saldırması için teşvik eder. Zengiler 

Şah’ı da Göroğlu’ndan tüm varlığını hatta hanımlarından birini kendisine 

göndermesini emreden bir ferman yazar. 

b. Zengiler Şah’ı bu fermanı elçileri vasıtasıyla Göroğlu’na gönderir. Göroğlu 

buna çok hiddetlenir ve Ayvaz’ın tavsiyesiyle elçileri öldürmez. Onların 

kulaklarını burunlarını kestirir.  

c. Göroğlu, meyhanede ortaya bir şarap koyup bunu içenin Zengiler’e 

gideceğini söyler. Şarabı Ayvaz’dan başka içmek isteyen olmaz. Göroğlu 

Ayvaz’ın gitmesini istemese de ona mani olamaz. 

ç. Ayvaz, Leylîḳir atına binip yola düşer. Bir dağa eriştiğinde Zengiler’in 

ordugâhını görür. Dönüp gitmek ister ama korkak damgası yemekten çekinir. 

Bu yüzden Çembil’e dönmekten vazgeçer. 

d. Askerlerin başında kızıl başlıklar olduğunu gören Ayvaz, onların arasına 

karışır ve Göroğlu geliyormuş diyerek ortalığı karıştırır. 

e. Ordugâhın içinde dolaşırken şahın kızının çadırına girer ve onun baş 

örtüsü ile yüzüğünü alıp kaçar. Niyeti bunları babası Göroğlu’na götürüp 

düşmandan haber vermektir. Ama beylerin kendisine inanmayacağından 

korkup vazgeçer. 

f. Sabah uyandığında baş örtüsünün ve yüzüğünün çalındığını gören kız 

cariyelerine çok kızar ve hepsini çadırdan kovar. 

g. Zengiler Şahı kızına yenisini alacağını vaat ederek onu sakinleştirir. Ayvaz 

ertesi gece çadırda yalnız yatan kızın yanına gelir. Ayvaz ve kız birbirlerinden 

çok hoşlanırlar ve Ayvaz kızı kaçırır. 

ğ. Falcılarından Ayvaz’ın kızını kaçırıldığını öğrenen Zengiler Şahı doksan 

bin askeriyle Ayvaz ve kızının peşine düşer. Ayvaz kendisine yetişen 

askerlerle üç gün üç gece savaşır. Sonunda gücü takati kalmaz. Askerler 
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Ayvaz’a ağ atıp onu ve kızı yakalarlar. Ama Leylîḳir ağdan kurtulup 

Göroğlu’nun yanına varır. 

h. Göroğlu, Leylîḳir’in haberdar etmesiyle 10 bin asker toplayıp Zengiler 

Şah’ına savaş açar. Bu sırada, Zengiler Şah’ı Ayvaz’ı asmaya karar vermiştir. 

Ama veziri duruma engel olup onu zindana attırmasının daha uygun 

olduğunu söyler. Zengiler Şahı’nın kızı zindandaki cellâtlara altın vererek 

Ayvaz’a işkence edilmesini engeller. 

ı. Zengiler Şah’ı Göroğlu’nun askerlerini savaş meydanında görünce 

Göroğlu’nun askerinin Ahmethan’ın söylediği gibi az olmadığını düşünür. 

Cellâtlarına 200 kulaç boyunda bir darağacı diktirip Ayvaz için bir darağacı 

hazırlamalarını emreder.  

i. Göroğlu ile Zengiler Şah’ı 21 gün 21 gece savaşırlar. Göroğlu’nu alt 

edemeyeceğini anlayan Zengiler Şahı doksan yaşında bir cadı çağırır. Yaşlı 

büyücüden Ayvaz ile kızını Zengiler şehrine alıp götürmesini emreder. Cadı 

kendisini şahine, kızla Ayvaz’ı güvercine çevirip onları bu surette şehre kadar 

kovalar. 

j.  Ağa Yunus da Göroğlu’nun kendisine gönderdiği Bulbulḫan’dan bunları 

iştince cadının peşine düşer. 

k. Bunu gören yaşlı cadı; Ayvaz ile kızı geyik, kendisini de kartal suretine 

çevirip onları dağa doğru sürer. Daha sonra geyik suretindeki kız ve Ayvaz ile 

cadı kadın bir kuyunun önüne gelir. Cadı bir yılan olur onları da balığa 

çevirerek kuyuya girer. 

l. Ağa Yunus Peri ejderhaya dönüp kuyuya iner. Dayısının ona verdiği 

tüylerden birini yakıp ateşe atar.  

m. Ağa Yunus’un yardımına gelen dayısı cadının başını koparır. Ayvaz ile 

kızı eski haline çevirir. Bu sırada cadının ölmesinin bir alameti olarak her yeri 

üç gün üç gece karanlık basar. 

n. Hava açıldıktan sonra Ağa Yunus’un dayısı Ayvaz’ı Göroğlu’nun yanına 

bırakır. Ağa Yunus Peri’de kızı alıp Çembil’e gider. 
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o. Bu esnada Göroğlu Zengiler Şah’ına yenilmek üzeredir. Ayvaz savaşı 

devam ettirmek üzere izin ister. Göroğlu Ayvaz’ın ölmesinden korktuğu için 

buna izin vermez. 

ö. Ayvaz, Erbistan’a giderken tanıştığı Ġol Palvan’ın yardımıyla savaşı 

kazanabileceklerini söyler. Heybetli Ġol Palvan’ı bulmaya yola çıkar. Ġol 

Palvan Ayvaz’a yardım edeceğini söyler. 

p. Ġol Palvan Zengiler Şah’ının ordusunu yok eder.  

r. Sonunda Zengiler Şah’ı Göroğlu’ndan aman diler. Göroğlu da onu affeder. 

İki taraf da karşılıklı barış ilan ederler.  

s. Göroğlu, Zengiler Şahı ve Ġol Palvan ile vedalaşıp Ayvaz’ı ve dayısı 

Ahmethan’ı alarak Çembil’e döner. Çembil’de kırk gün kırk gece ziyafet 

verilir. 

ş. Göroğlu, Ayvaz’ı Çembil’e hakan yapar, hazinesini, mührünü ona verir ve 

yiğitlerini onun emrine bağlar. Ahmethan’ın ve Zengiler Şah’ının kızını onunla 

evlendirir. 

t. Göroğlu, ziyafette eline altın telli sazını alıp, hayatında yapıp ettiği ne varsa 

her şeyi anlatır ve dualar eder. 

u. Onların hepsi muratlarına erip sırası geldiğinde ecel şarabını içerler.   

 

2.2. Emir Göroğlu Destanı’nda Yer Alan Motifler Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme 
 

Bilindiği gibi hikâyeyi oluşturan öğeleri sınıflandırma ile ilgili ilk 

çalışmalar XIX. yüzyılda görülmüştür. Bu anlamda ilk sistematik deneme 

1864 yılında Johann Georg von Hanh tarafından yapılmıştır. 1908’de Lowie 

tarafından mitolojik motifler kısa bir makale şeklinde ortaya koyulmuştur. 

Daha sonra Paul Ehrenreich de motif sistematiği ile ilgili bir yazı 

yayımlamıştır.  

 

Metni parçalara bölerek inceleme yönetimi Kaarle Krohn ve Julius 

Krohn’un geliştirdiği tarihî – coğrafi yöntemin amacı olarak görülmüştür. 

Kalevela’nın ana parçalara ayrılarak değişik versiyonlarının kıyaslanması asıl 
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metne ulaşılmasını kolaylaştırmıştır. Kaarle Krohn, halk hikâyelerine de bu 

metodu uygulamıştır. Bunu takiben Antti – Aarne tarihî – coğrafi yöntemin 

ışığında 1910 yılında Verzeichis der Marchentype adlı eserini yayımlamıştır. 

Bugün ise motiflerle ilgili asıl tasnif denemesi olarak Thomson’un 

genişletilmeye ve geliştirilmeye müsait motif indeks çalışması görülmüştür.   

 

 Türkiye’de ise Nihad Sami Banarlı ile başlayan süreç içinde 

motiflerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır.131 Pek çok bilim adamı bugün 

farklı motif tasnifleri yapmakla birlikte özellikle masal metinlerine Thomson’un 

Halk Edebiyatı Motif Dizini’ni uygulamaktadır.  

 

Halk anlatılarında veya genel olarak edebiyatta karşımıza çıkan 

motif kavramı, belirli bir sürekliliği olan ve yinelenen en küçük öğe olarak 

tanımlanabilir. Bu küçük unsurun ait olduğu kültürün sahiplerince bilinen bir 

hikâyesi vardır. Anlatının merkezinde kendine has bir yer edinen motif, 

anlatıcının da ana malzemesidir. Motif sıradan, alelade bir şey değildir. 

Kuşkusuz anlatının değerini ve ne kadar önemli olduğunu bize ispat eden ve 

belki de onun gelecek kuşaklara aktarılmasını kolaylaştıran bir araçtır.  

 

Thompson’a göre, “yaşamın sıradan süreçleri motif değildir”.132 Bir 

anlatıda her anlatı aracı motif olmayabilir. Orijinal bir fikir olarak görülen 

folklor unsurları insanın varlık mücadelesi olarak karşımıza çıkar. Motif; metin 

içinde anlamlanabilen, psikolojik iletisi olan bir parça olurken aynı zamanda 

bulunduğu coğrafyaya göre değişebilen ve yaratıldığı günün şartlarını 

yansıtan bir desendir. Motif, her açıdan metnin kurgusal gerçekliği içinde 

anlatının gizemli yönlerini algılamamızı kolaylaştırır.  

 

Motif; değişmez bir yapısı olan, köklerini kültür tarihinden ve 

özellikle mitten alan bir parçadır. Motif, folklor unsuru bağlamında her ne 

                                                            
131 İsa Özkan, Abdurrahman Han Destanı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989, s. 42. 
132 Jane Garry (Editor), Archetypes and Motifs in Folklore and Literature: A Handbook, N.Y. 
Armonk, USA: M.E. Sharpe, 2005. s. XV. 
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şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin, ait olduğu milletin pratiklerini ve 

tecrübelerini de kapsar. Bu yüzden tamamıyla kolektif bilincin kontrolünde 

olan motif, kültürden kültüre farklı anlamlar kazanabilir. Dolayısıyla anlatının 

en önemli öğesi olarak kültürel gelişim sürecinin tanığı konumundadır. 

 

Miletleri millet yapan, vasıflandıran ve onu geleceğe taşıyan en 

önemli unsur kuşkusuz kültürdür. Ziya Gökalp, kültürün toplumsal yaşama 

biçimlerini kapsadığını söyleyerek, bu toplumsal yaşayışların din, ahlak, 

hukuk, us, estetik, iktisat, dil ve fenle ilgili olduğunu ifade eder. Ona göre, “bu 

sekiz türlü toplumsal yaşayışın toplamına kültür adı verilir.”133 Bu durumda 

kültür, birleştirici ve bütünleştirici özellikleri ile bir millete ait dünya görüşünün 

tamamını ifade eder diyebiliriz. 

 

Tarihte, konar – göçer Türk devletlerinde sosyal ve ekonomik 

hayat tarzının belirli bir sistem üzerine kurulduğu muhakkaktır. İbrahim 

Kafesoğlu; ”…göçebeliğin, ekonomik faaliyetler dışında, sosyal muhtevası 

henüz iyi bilinmeyen bir cemiyet tipi olduğu gözden kaçırılmakta…” diyerek 

konuya farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.134   

 

Asya’dan Avrupa’ya geniş bir alanda yayılan Türk kültürü bozkır 

üzerinde konar – göçerlikle şekillenmiştir. Türk boy ve soy birliklerinin bozkır 

hayat tarzının vazgeçilmez intizam öğelerinden oluştuğunu görmekteyiz. Bu 

konuda tarihî ve edebî metinlerimizden biri olan Oğuz Kağan Destanı önemli 

bir belgedir. Destanda Bozoklar ve Üçokların yerleşim bölgelerinin anlatıldığı 

bölüm şöyle beyan edilir: ”…Sağ kol olan Bozoklar Sayram sınırları ve 

Başgurd dağlarında ta Karabağ (Karaağaç?)’a kadar yaylak edinsinler. Sol 

kol olan Üçoklar ise yaylak olarak Kürtağ, Yeryud (Karısınur?), Tuğluk 

(Kuşlug?) ve Bozyaqa’dan Almılık’ın Akdağı’na kadar olan yerler ayrıldı. 

Kışlag yerler olarak sağ kol (Bozoklar) için Borsuq, Aqtaq, Namalmış, 

                                                            
133 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (Günümüz Türkçesiyle), (haz. Mahir Ünlü, Yusuf 
Çotuksöken), İnkılâp yay., 6. Baskı, İstanbul, 2001, s. 25. 
134 Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken yay., 26. Basım, İstanbul, 2006, s. 32. 
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Basarqumı tayin olundu. Sol kol (Üçoklar) için Kayı (Karlu?)-dere, Asanaş 

(Sal-geçdüm?), Kum Sengri, Kayı-durdı, Yar Sengri ayrılmıştı.”135    

 

Türklerde yerleşik hayata geçişiyle ilgili olarak - İbrahim Kafesoğlu 

tarafından ifade edildiği şekliyle - Ziya Gökalp önemli tespitlerde 

bulunmaktadır. Ona göre; “Cemiyette göçebelik – medeniyet tasnifi 

yapıldığında toplulukların aşiret hayatı yaşadıktan sonra şehirlere yerleşerek 

devlet kurduklarını ve Türk kültürü açısından “medîne” (cité) tabirini, teşkilatlı 

halde “şehir”de yerleşmekten ziyade, dağınık kabilelerin, muntazam bir devlet 

kuruluşu içinde birleşmeleri olarak yorumlamalıyız.136 Bu noktada Türk 

milletinin teşkilatlanma ve yerleşme olgusu şehirleşmeden önceleri de belirli 

bir dünya düzeni ve sistemi içinde olmaktadır.   

 

Bununla beraber tarihî süreç içinde şehir ve bozkır hayatını 

benimseyen unsurların karşı karşıya gelmesi konusu önemli bir konudur. J. 

Paul Roux, “Tüm Avrasya tarihi, Hint – Avrupalıların büyük göç dalgalarından 

son büyük Türk ve Moğol imparatorluklarına kadar göçebelerin, yerleşiklerin 

topraklarını işgal etmesiyle şekillenir” demektedir.137 Gerçekten de yaylak – 

kışlak hayatı benimseyen savaşçılar atlı bozkır kültüründen gelen 

vasıflarından ötürü yerleşik kültürün otorite unsurlarını tanımak 

istemeyebilirler.  

 

Konuyla ilgili olarak Barthold, Türk devlet anlayışını yansıtan ilk 

edebî verimimiz olan Orhun Abideleri’nden yola çıkarak göçebe kavimlerin 

oluşumu ile alakalı birtakım tespitlerde bulunmuştur. Ona göre, Orhun 

Abideleri’nde yansıtıldığı gibi, "ülkenin oluşumunda etken olan olağanüstü 

durumlardan biri zenginlerle fukara, beylerle halk arasında cereyan eden sınıf 

                                                            
135 Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili), İstanbul, 
1972, s. 53. 
136 Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 34.  
137 J. Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, 
s. 38. 
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mücadelelerinin şiddetlenmesi olabilir" şeklinde ifade etmiştir.138 Fakat 

Barthold’un ifade ettiği gibi Türk tarihine ve edebiyatına sınıf mücadelesi 

açısından bakmak mümkün değildir. Ama her halükarda; yerleşik veya yaylak 

– kışlak hayat tarzına ait unsurlar destan edebiyatımızın şekillenmesinde 

önemli ölçüde etkilidir ve bu unsurlar tarihimizin en eski mevzularını teşkil 

eder görünmektedir.  

 

Türk destanlarında haklı – haksız mücadelesi önemli bir çatışma 

unsurudur. Bu durum özellikle Köroğlu Destanı’nın Batı versiyonlarında 

karşımıza çıkar. Osmanlı toprak sisteminin çözülmeye başladığı XVI. yüzyıl 

sonu – XVII. yüzyıl başlarında Türk milleti tepkisini Köroğlu’nun kimliğinde 

Bolu Beyi’ne yani devlet otoritesine isyan ederek ortaya koyar.  

 

Buradan hareketle, Köroğlu otoriteyi sorgulayan değerlerin 

başında gelen bir destan kahramanıdır, diyebiliriz. Ama onu bir eşkıya olarak 

değerlendirmek yanlış bir tavır olur kanaatindeyiz. Aksine o bu durumda 

bozkır kültürünün temsilcisi olmakla kendisine ait unsurların iyesi, taşıyıcısı 

konumundadır ve gücünü Türk tarihindeki cihangir kahramanlardan 

almaktadır. Dolayısıyla tarihî kökenleri olan bir kahraman eşkıya değil ancak 

bir hanoğlu olabilir.139 

 

Barthold, “Orta Asya göçebe kavimlerinin tarihinde iç sınıf 

mücadeleleri neticesinde bir milletin siyasi birliğinin ve bir ülkenin/devletin 

meydana gelişini” önemli bir sonuç olarak görür.140 Orhun Abideleri’nde de 

belirtildiği gibi “beylerin Çin adet ve ahlakını kabul etmesi avamın onlara karşı 

düşmanlığını arttırmıştır” diyerek yaylak – kışlak hayatı benimseyen Türk 

kavimlerinde siyasi birliğe duyulan ihtiyacın devletleşme sürecindeki etkilerini 

açıklamaya çalışmıştır.141 Fakat Oğuz Kağan Destanı gibi destan 

                                                            
138 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi –Dersleri-, Çağlar yay., Ankara, 2004, s. 14.  
139 Emir Göroğlu, destan metninde han, sultan gibi unvanlarla geçer. Bununla beraber soyu anne 
tarafından Çembil hükümdarı Ehmedhan’ın kızkardeşi Zulper Ayim’e dayandırılır.  
140 V.V. Barthold, a.g.e., s.14. 
141 V.V. Barthold, a.g.e., s.13. 
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metinlerimizde gördüğümüz baba – oğul çatışmasının ana kaynağı göçebe 

veya yerleşik unsurların, yönetenle yönetilenin mücadelesinin veya siyasi 

birliğe ihtiyaçtan duyulan çatışmadan kaynaklanmadığını görmekteyiz. 

Destan daha çok haklı – haksız mücadelesini yansıtmaktadır. Görüldüğü gibi 

ilk destan metinlerimizden itibaren kahramanlık hikâyelerimizin hemen 

hepsinde siyasi birliğe duyulan ihtiyaç değil haklı – haksız esasına dayalı bir 

erk savaşı yansıtılmaktadır. 

 

Aynı zamanda Türk destanlarında yerleşik veya yaylak kışlak 

hayat tarzını yansıtan unsurlara, din ve sosyo – ekonomik yapıya dair izlere 

rastlayabiliriz. Yerleşik hayata geçiş sürecinde Türk milleti bozkır kültüründen 

pek çok unsuru yeni kabulleri altında birleştirmiştir. Bu konuya bir örnek 

olarak Bahaeddin Ögel konuya örnek olmak üzere; Karahanlı çağının, Türk 

kültürünün İslamiyet geçiş çağı olduğunu belirttikten sonra, “Eski Göktürk ve 

Uygur inanış ve düşünceleri ile deyimleri, özlerini bozmadan kalmakta ve 

İslami düşünce ile kaynaşmaktadır” tezini ortaya atmaktadır.142   

 

Bununla beraber Türklerin yaylak – kışlak hayattan şehir kültürüne 

geçişlerinin yeni bir dine geçiş veya buna benzer sosyal ve idari kabuller ile 

birlikte olduğu göze çarpar. Bu durumda dahi şifahi kültür, şehirleşme 

sürecinde dahi varlığına devam etmiştir. Hatta bazen yazılı kültürün 

gelişimine zemin hazırlamıştır. Fakat “yazıyı tamamen içselleştirdikten sonra 

bile, eski zihinsel dünyada görüntüden ziyade ses, üstünlüğünü korumayı 

sürdürmüştür.” 143 Bu noktada sözlü kültür daima kulağa hitap eder ve şiir 

metinleri ile hitabet üslubu bu durumun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Şehir hayatıyla beraber, “hitabet sanatı, aşama aşama ve zorunlu olarak 

sözlü gelenekten yazı kültürüne göç etti”144 ve bu durumla birlikte kendi 

müesseselerini oluşturdu diyebiliriz.  

 
                                                            
142 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Türk 
Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul, 2001, s. 493. 
143 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis yay., İstanbul, 2003, s. 142. 
144Walter J. Ong, a.g.e., s. 138.  
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Kültürün belki de en önemli yapı taşlarından biri olan ortak dünya 

görüşü temi, zihinsel tekâmül ve toplumsal gelişim süreci içinde ilerleyerek 

gelişir. Fakat tekâmül sürecinde zamanla kazanılan deneyimler kuşkusuz 

eski alışkanlıkların temelinde yeni ölçütleri ve şekilleri olan kazanımlar da 

edinir. Ama pratikte asıl olan özünden bir şey kaybetmez. Bu konuda İnci 

Enginün, “göçebelikten yerleşik medeniyete geçişin kolay olmadığı, hele 

destan türünün canlı kaldığı bölgelerde göçebe kültürüyle ilgili derin bir kültür 

damarının devam ettiğini” söyleyerek kültürler arası geçişin izlerini ortaya 

koyar.145   

 

Halk hikâyelerinde de gördüğümüz düzmece Keloğlan motifinin bir 

benzerine Emir Göroğlu Destanı’nda da rastlamaktayız. Emir Göroğlu 

Destanı’nda, Hızır (As.) Göroğlu’na Ayvaz’ı kaçırma konusunda tavsiye 

ederken Kamber Dede kılığına girmesinin işini kolaylaştıracağını bir bir 

anlatır. Bu durum onun düşmanlarınca tanınmaması içindir: 

 

"Bey Havaz’ın babası Kerem Kasap adlı kişiyi bul. Onun hanımı 

Türkmen evladı. Kendisi Müslüman.  İsmi Gül Ayim’dir. Düşman eline esir 

düşeli 40 yıl oldu. 

 

Onun bir ağabeyi var. İsmi Dede Kember. Eğer sen onun yanına 

bu ağabeyi “Dede Kamber” namında gidersen işin kolay olur, - deyip 

Göroğlu’na dua etti."  [A1535-1542] 
 

                                                            
145 Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, TDK Yayınları, Ankara, 1995, s. 166. 
Bu bölüm İnci Enginün’ün “Manas Destanında Şehir ve Bozkır” adlı bildirisinden alınmıştır. Bir 
örnek verecekle açıklayacak olursak: Söylevde, Alp Boyan Ay’ın ve Güneş’in oğludur, anne ve 
babasını terk etmiştir. Onlar da ondan öç almaya karar vermişlerdir. Onu tanıyamasınlar diye, Boyan 
yüzünü maske ile örtmüş (bu âdetin göçebe savaşçılarda görüldüğü arkeologlar tarafından tespit 
edilmiştir). Bu destan Boyan İmen, İmen kabilesinin kuruluşunu anlatmaktadır.” Aynı durum Dede 
Korkut Destanı’nın Bey Böyrek boyunda da görülür. Ala dağa ava giden Oğuz beylerine bir geyik 
sürüsü çıkar. Yüzünü peçe ile örten Bey Böyrek bu geyiklerden birini avlar ve o sırada Banı Çiçek’in 
otağını görür ve avı onun otağına bırakır. Banı Çiçek etrafındaki kızlara şöyle der: “Hey hey dadılar, 
babam bana seni yüzü örtülü Beyreğe vermişim derdi, olmaya ki bu ola, bre çağırın haberleşeyim”. 
(Mikail Baştu-İbn Şams Tebir, Şan Kızı Destanı, çev. Avidan Aydın, Ankara, 1991, s. XXXV. 
Söylev, Yuriy Olaynik’in eseridir. Kadim Rusya’nın destanı İgor Destanı’dır). 
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Yüzyıllar boyu insanlar kendileri ile ilgili pek çok gerçeği keşfetmek 

ve açıklamak için farklı yollar kullanmışlardır. Destanlarda da gördüğümüz 

üsluplu bir dilin ortaya çıkışı belki bu ifade etme ihtiyacına bağlanabilir. Bu 

durumda sembolik dil toplumsal ve bazen de bireysel bir çabayla 

şekillenirken tarihsel gerçekliğin de ayrılmaz bir parçasını oluşturur. İşte bu 

durum mutlak bir değişimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Nazım – nesir 

karışık bir üslupla şekillenen Türk destanlarında sosyo – kültürel unsurlar bu 

noktada değerlidir.  

 

Şehir hayatına geçişle birlikte sosyal hayat yeni bir anlam kazanır. 

Mesela; Emir Göroğlu Destanı’nda Göroğlu’nun mektep medrese gördüğü 

şöyle anlatılır: 

 

"Göroğlu han sarayında alaca atı emerek büyüdü. Dört yaşına 

girince Ehmedḫan onu mektebe verdi. Göroğlu yedi yaşına kadar güzelce 

okudu." [A76-79]  
 

Yine aynı duruma örnek olarak, Hunhar’ın şehrini zapt eden 

Göroğlu: "şehri alıp puthanelerinin yerine mektep – medrese, mescit bina 

yaptırdı, bayrak çektirip mehter çaldırdı" denilir. [A3178-3180] Dinî 

mabetlerin varlığı ve şehir kuran kahraman hükümdar, Türklerin konar – 

göçer kültürden farklı bir kültür dairesindeyken geçirdiği değişimlere güzel bir 

örnek olarak Emir Göroğlu Destanı’nda yansımaktadır.  

 

Yerleşim ve mimarinin dinî kabullerle birlikte değiştiğini anlatan 

İnci Enginün Manas Destanı’nda şehir ve bozkır kültürü ile ilgili olarak şöyle 

demektedir: “Bu metinde Manas’ın ve topluluğun Müslüman olduğu 

belirtilmektedir, ancak şehir medeniyetinde incelmiş, özel yapılara ve ibadet 

şekillerine kavuşmuş olan dinî anlayıştan burada bir eser yoktur.”146 Bu 

                                                            
146 Emine Gürsoy-Naskali, a.g.e., s. 166. (Bu bölüm İnci Enginün’ün "Manas Destanında Şehir ve 
Bozkır" adlı bildirisinden alınmıştır). 
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noktada destanda Manas Destanı’ndaki gibi hem şehir hem de bozkır 

hayatımızı yansıtan unsurlar bir aradadır, diyebiliriz. 

 

Emir Göroğlu Destanı’nda aile hayatına ait parçalarda eski 

Türklerin geleneklerine rastlamak mümkündür. Yaylak – kışlak hayat tarzına 

ait verimlere örnek olarak evlenme biçimleri, kızların kaçırılması… vs. 

gösterilebilir. Emir Göroğlu Destanı’nda; Göroğlu, Ayvaz, Ahmethan gibi 

kahramanların hepsinin birden fazla eşi vardır. Köroğlu’nun diğer 

versiyonlarında pek rastlanmayan bu durum önemli bir unsur olarak yansır.147 

İnci Enginün bu durumu, “göçebe kültüründen unsurlar yansıtmakla birlikte 

elimizdeki bu metinler aslında karşık medeniyetlerin tezahürü. Ancak 

bunlardan sadece birisinin örflere göre seçilmiş, törelere uygun evlilikler 

olduğu, diğer eşlerin ise savaşta ganimet olarak alındıkları anlaşılmakta” 

diyerek yorumlamaktadır.148 İnci Enginün’ün bu tespitini Emir Göroğlu 

Destanı’nda Göroğlu’nun ilk eşi Ağa Yunus Peri ile evlenmesiyle ilgili 

bölümlerde görüyoruz. Emir Göroğlu Ağa Yunus Peri’yle kendi örfüne ve 

töresine uygun olarak evlenmek istediğini şu şekilde söylüyor:  

 

"Ben buralara hanım almak için gelmedim. Savaşmak için geldim. 

Sizinle karşılaştım, niyetinizi öğrendim. Söyledikleriniz doğru ise sizi kendi 

yurduma götürmek isterim. Sizinle kırk gün kırk gece düğün dernek yaparak 

kendi geleneklerimize göre evlenmek isterim! – diye cevap verdi." [A781-
783] 

 
Bahaeddin Ögel, “Türklerde ilk kadın baş kadın idi”149 diyerek 

evlenmenin belirli bir nizam ve intizam dâhilinde olduğunu vurgulamaktadır. 

Gerçekten de Ağa Yunus Peri Göroğlu’nun diğer eşlerine göre metinde daha 

sık geçiyor ve kimi olaylarda baş sırada söz sahibi olarak bulunuyor. Mesela; 
                                                            
147 "Versiyonların çoğunda Köroğlu’nun tek eşi vardır, Özbek versiyonunda ise üç eşi: Yunus Peri, 
Misḳal Peri ve Gülnar Peri."(B. A. Garriyev, a.g.e., s.162). Emir Göroğlu Destanı’nda ise 
Göroğlu’nun insan ve perilerden dokuz hanım aldığından söz edilir.      
148 Emine Gürsoy-Naskali, a.g.e., s. 166. (Bu bölüm İnci Enginün’ün "Manas Destanında Şehir ve 
Bozkır" adlı bildirisinden alınmıştır). 
149 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 252. 
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Ağa Yunus Peri, Ayvaz ile Göroğlu’nun Çembil’e geldikleri gün Göroğlu’nun 

bütün hanımlarının başında onları karşılamaya çıkar:  

 

"Göroğlu’nun Ağa Yunus Peri başta olmak üzere bütün hanımları 

karşısına çıktı. Onlar Göroğlu’nu görünce memnun oldular. Ağa Yunus Peri 

atından inip Bey Havaz’a “oğlum” deyip ona sarıldı." [A2666-2670] 
 

Aynı zamanda destanda Ahmethan’ın eşinin düşman Ḫunḫar 

Şah’ın askerlerinin komutanı Daniyat tarafından kaçırılması ile ilgili olaylar 

önemlidir. Evli kadınların ve kızların kaçırılmasının bozkır kültüründe elbette 

bir anlamı vardır. Bozkır kültüründe beyin karısının veya kızının kaçırılması 

törenin sarsılması ile eşdeğerdi ve savaş sebebiydi. “Destanların ortak 

özelliklerinden olan kadının ilahlaştırılması, kadının düşman tarafından ele 

geçirilince mutlaka kurtarılmasını gerektirir.”150 Nitekim Ahmethan’ın hanımını 

kaçıran Göroğlu töresinin onurunu kurtarmak için sadece Daniyat’ın kızını 

kaçırmakla kalmaz, destanın ilerleyen bölümlerinde ordusunu toplayıp 

Şahtar’ın ili Ceyhun’a doğru sefere çıkar: 

 

- "Ey padişahlar, 90 bölük asker toplandı. Bizim bu kuvvet ile 

bütün şehirlere gücümüz yeter. Daniyat denilen pehlivanın, Şahtar denilen 

şahın şehrini ele geçirelim, - dedi. Onlar bu sözü uygun görüp yola çıktılar." 

[A2712-2717] 
 

“Bozkır adamı doğuştan süvaridir” diyen Réne Grousset’e göre, 

“Süratli akınların süvarisi aynı zamanda düşmanı uzaktan deviren atlı bir 

okçu olup kaçarken ok atmakta ve ok ve kement ile av hayvanı veya kısrak 

kovalar gibi muharebeyi sürdürmektedir”.151 Gerçekten de kahraman Göroğlu 

daha küçük yaşlarda savaşma tekniklerini ve kabiliyetlerini öğrenmek için 

                                                            
150 Emine Gürsoy-Naskali, a.g.e., s. 175. (Bu bölüm İnci Enginün’ün "Manas Destanında Şehir ve 
Bozkır" adlı bildirisinden alınmıştır). 
151 Réne Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. Dr. M. Reşat Uzmen, Ötüken yay., İstanbul, 1999, s. 
17. 
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çabalar. Hatta savaş tekniklerini öğrenmek için İsfahan şehrine gitmeye karar 

verir ve dayısından sefer için izin alır: 

 

"Dayıcığım! Şimdi bana izin verin. Ben İspihan’a varıp savaşmayı, 

kılıç sallamayı ve mızrak atmayı öğrenip geleyim! - dedi." [A583-586] 
 

Kahramana en zor durumlarında yardımcısı çok sevdiği, evladı 

gibi gördüğü Leylîḳir adlı tulpar atıdır. Destan metninde Leylîḳir tulpar 

olğanüstü unsurlar taşıyan bir at olarak karşımıza çıkar: 

 

"Boyu dev gibiydi. Görünüşü ise meleğe benziyordu. Boynu Arap 

alfabesindeki “د” harfini andırıyordu. Onun gözü yedi kat feleği gözlüyordu." 

[A254-257]   
 

 Yerleşik hayata has unsurları değerlendirirken, “bazen göçebeler 

arasında yerleşik imparatorlukların saray entrikalarına vakıf, fevkalade zeki 

kudretli bir şahsiyet ortaya çıkmaktadır”152 diyen Oryantalist Réne Grousset, 

destan metinlerinde genelde pekiyi rollerde bulunmayan vezir tipinin 

karakteristik özelliklerini açıklar görünmektedir. Emir Göroğlu Destanı’nda 

Zengiler Şahı’nın veziri şöyle anlatılır: 

 

"Zengiler şahı Bey Havaz ile kızını yakalayıp getirdikten sonra onu 

darağacına astırmaya niyetlendi. Bu padişahın bir veziri vardı. Daha önce 

Göroğlu’na hizmet ederken itaatsizlik etmişti."  [A5486-5489]   
 

Tarihî ve toplumsal bilinçdışının ilk örnekleri üzerine kurulan halk 

edebiyatı anlatıları içinde destanların; gelenekten göreneğe, inançtan sosyo 

– kültürel pek çok alana kadar insanlığa çözümler sunan mesajlar 

taşımaktadır. Bu mesajlar yoluyla metinlerde anlatılan olayların özüne inerek 

ahlâka, iyiliğe ve mutluluğa yani insanın iyi vasıflarının yüceltilmesine dair 

                                                            
152 Réne Grousset, a.g.e., s. 17. 
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pek çok iletinin bağlamı içinde tarih ile bağlantılı olarak kültür temelinde 

birleştiğini görebiliriz. Netice itibariyle halk anlatıları yapısal bir sistem 

dâhilinde, ilk kaynağında öncelikle mitik unsurları ve sonrasında da sosyal 

hayatın tekâmülüyle şekillenen dinî, örfi ve hukuki unsurları bir senteze 

ulaştırmaktadır. Emir Göroğlu Destanı bu noktada yerleşik ve yaylak – kışlak 

hayat tarzının esasını teşkil eden unsurları edebi bir üslupla yansıtmaktadır.  

 

Kahraman doğuştan sahip olduğu olağanüstü özellikleri 

taşımasının yanı sıra güçlü, cesaretli, yılmaz, cömert, dürüst ve adildir. 

Campbell; kahramanı, mitolojinin son dönemlerinde gördüğümüz 

yaratılmamış yaratıcı kahraman ve insanlık tarihine bağlı olarak ortaya çıkan 

yaratılmış yaratıcı kahraman olmak üzere iki grupta inceler.153 Metafizik 

olgularla zenginleşen metinlerde kahraman vasıflar kazandıkça Campbell’in 

de dediği gibi “giderek daha az hayal ürünü olur” ve bu anlamda okuyucunun 

muhayyilesinde şekillenir. Emir Göroğlu Destanı’nda mitik bir motif olarak 

kahramanın şairane ve kültürel yönünün yansıdığını görmekteyiz. Bunun 

dışında destanda olağanüstü kimlikleri ile Ağa Yunus Peri ve Gol Palvan da 

anlatıyı renklendiren olağanüstü kahramanlardır. Aynı zamanda destanda 

İslami bir unsur olarak yansıyan Hızır, Hz. Ali, Kamber Dede gibi 

şahsiyetlerin kahramana yardımcı müspet kahramanlar olarak göründüğünü 

söyleyebiliriz.  

 

Destan metninde olağanüstü motifler içinde kuşkusuz en önemlisi 

kahramanın olağanüstü doğumu ve bir alaca kısrak tarafından 

büyütülmesidir. Alimcan İnayet, çocuğu yetiştiren büyüten at motifinin Sarı 

Uygurlarda At oğlu, Macarlarda Ak At oğlu masallarında da rastlanılan bir 

motif olduğunu söyledikten sonra olağanüstü tulpar atın şamanistik ve mitik 

düşüncenin yansıması olarak görür.154  

 

                                                            
153 Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, çev. Sabri Gürses, İstanbul, Kabalcı, 1998, s. 
353. 
154 Alimcan İnayet, “Köroğlu Destanı’nın Uygur Versiyonu Emir Göroğlu”, Erdem Dergisi, s. 218. 
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İşte bu bakımdan Emir Göroğlu Destanı’nda yer alan motifler, 

olayların arka planında - dolayısıyla esas kahramanın eylemlerinde yatan asıl 

amacın - ne olduğunu algılamamızı kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda belirli 

bir geleneğin tezahürü olarak yansıyan destan üslubunun teşekkülüne dair 

izleri görmemize yardımcı olmaktadır.  

 

Bu vasıflarıyla Emir Göroğlu Destanı, bize has olanın ince bir 

üslûpla, dil zevki ile sosyo – kültürel, tarihî, psikolojik ve felsefi yönlerden 

incelemeye açık, halk bilimi araştırmalarına zengin bir kaynak olan Köroğlu 

Destanı’nın versiyonları içinde nitelikli bir kahramanlık destanıdır.  

 

2.3. Emir Göroğlu Destanı’nın Dil, Üslup ve Şekil Özellikleri 
 

Destanlar; fonetik ve semantik sembolizm üzerine kurgulanmış 

anlatılardır. Geleneğe bağlı olan destan anlatıcısı kelimelerin ve seslerin 

büyüleyici etkisinden faydalanarak dinleyicide bir duygu coşkunluğu yaratmak 

arzusundadır. Dilbilimci Brown’a göre, “metafora dayalı sembolizm büyük 

olasılıkla duygusal deneyimlerin korelâsyonları üzerine kurulur”. Aynı 

zamanda bu objelerin de bir sesi olduğu ve bu sesin edebî üsluba zemin 

hazırladığı anlamına gelir. Eğer etimoloji bilimi sadece linguistik 

çalışmalarında değil metaforun kaynağına inme noktasında da kullanılırsa 

karşımıza anagrama benzeyen bir oyun çıkar.155 Bu da anlatılardaki eşsiz 

üslup dilini keşfetmemizi sağlar.  

 

Emir Göroğlu Destanı’nın nazım kısımlarında aliterasyon, 

asonans, kafiye ve rediflerin varlığı ahenk unsuru olarak metnin üslubunu 

yönlendirir. Bu noktada Uygur destanlarının icrada değil içerikte de etkileyen 

“12 Makam” önemli bir etkendir. Doğan Kaya’ya göre halk şiirinde “öz ile 

sunuluş arasında kesin bir sınır çizilemez; kimi zaman şiirin sunuluş yönü 

                                                            
155 Donald James Mclean, What is in a Name: An interpratation of Plato’s Cratylus, Waterloo, 
Ontario, Canada, 1991, s. 135-156. 
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şairinin bilinçaltında oluşarak hazır bir biçimde sözcüklere bürünür”.156 

Dolayısıyla ses ve anlam öğeleri arasındaki uyum söyleyiş güzelliğine zemin 

hazırlamaktadır. 

 

Emir Göroğlu Destanı’nda “üslubu anlatım gücü bakımından 

zenginleştiren diğer bir unsur da, sıfat ve unvanlardır”.157 Destanda 

Göroğlu’nun düşmanlarından Gürcistan hükümdarı Ḫunḫar Şah’ın 

betimlendiği bölümlerde unvanların ve sıfatların anlatımı güçlendirdiğini 

görmekteyiz. Ḫunḫar Şah adı gibi kan içici, zalim ve merhametsiz bir kişidir. 

Yine yer adlarında da benzer tasvirlere rastlamaktayız. Gürcistan şehri 

Bedbeḫt Dağı eteklerine kurulmuş bir ülkedir. Bedbeḫt bahtsız demektir. 

Denilebilir ki; anlatıda çatışmaya neden olan karakterlerin iyi veya kötü 

olmalarına göre mekân adları ve tip tasvirleri de değişmektedir.  

 

Aynı zamanda destanda üslubun söz sanatları akıcı bir dile zemin 

hazırlamıştır. Kahramanların tasvirlerinde gördüğümüz mübalağalı anlatım 

olağanüstü unsurların aktarımında da kendisini gösterir. Örneğin; Ağa Yunus 

Peri’nin Göroğlu ile evlenmek için Çembil sahrasına yerleşmesi ve burada 

devlerinin vasıtasıyla eşsiz ve ziynetli bir bağ kurmasını buna örnek olarak 

verilebiliriz: 

 

“Ağa Yunus Peri dayısının verdiği saçı yakasına taktı. Sonra altın 

tahtını, can bağlarını, evini, yurdunu devlerin de yardımıyla Çembil’in 

sahrasına taşıdı. Buraya gelip yerleşti. Göroğlu için has bahçenin kapısını 

özenle süsletti. Bu kıymetli bahçenin duvarları altından, meyve ağaçları 

gümüşten, ağaçların yaprakları ise parlak bakırdandı. Meyveler de türlü türlü 

renklerde parıldamaktaydı.” [A709-719] 
 

                                                            
156 Doğan Kaya, Halk Şiirimizin Gücü, Ankara, Bilgi Kitabevi, 1999, s. 77. 
157 İsa Özkan, Yusuf Bey – Ahmet Bey Bozoğlan Destanı, Ankara, Kültür Bakanlığı yay., 1989, s. 
116 
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Uygur grubu aşk ve kahramanlık destanlarının genelinde 

gördüğümüz konu ve olaya bağlı anlatımların nesir; diyalogların ve 

monologların ise manzum şeklinde anlatılması Emir Göroğlu Destanı’nda da 

karşımıza çıkar. Destanda nesir kısımlar tasvirleri ve vakaları aktarmıştır. 

Manzum kısımlarında ise diyaloglar ve monologlar önemli bir yer tutmaktadır. 

Örneğin; destanda Ayvaz’ın ülkesi Gürcistan’dan ayrılmadan önce yaptığı 

"Aldimda körüner Bedbeḫtniŋ yoli/Ḳançe künlük yol iken bilmeymen çöli." 

[T2586] şeklinde başlayan şiir, monologlara örnek olarak verilebilir. 

Monologlara göre karşılıklı konuşma bölümleri destanda en uzun şiir 

bölümleri olarak yansır. Destanda Emir Göroğlu için eşlerinin ağıt yaktıkları 

bölüm örnek olarak gösterilebilir. 

 

 Ağırlıklı olarak dörtlüklerden oluşan şiirlerin yanı sıra beşliklerden 

ve beyitlerden oluşan şiirler de mevcuttur. Beyitlerin “a a”, beşliklerin "a a a a 

x", dörtlükler ise "a a x a"," a a a x", "x a x a" seklindeki kafiye yapılarına 

sahip oldukları görülmektedir. Türk şiirinin millî ölçüsü hece ölçüsü ile yazılan 

bu dörtlüklere örnek olarak; 

 

   "Sen – sen mėniŋ ḳanitim, (a) 

  Astimġa mingen atim. (a) 

  Men heḳḳe tapşurmişim, (x) 

  Öz ġeyretlik cān atim." (a) [T297-300]   

 

Hecenin daha çok 7’li ve 11’li kalıpları kullanılmakla birlikte Emir 

Göroglu Destanı’nda 12’li hece ölçüsü ile yazılmış şiirlere de rastlanır: 

 

 "İsmiŋdin örgiley yaratḳan Allā, 

 Medet bergin mendek ġėrip kuluŋġa! 

 Göroġli der: “Mėni kilmiġin resvā”, 

Medet bergin mendek ġėrip ḳuluŋġa!" [T353-356] 
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"Eski eserlerden rivayet eden söz ustalarından…" başlangıç 

kalıplarıyla başlayan destan, "elkıssa, şimdi sözü Şahtar Şahı’ndan 

dinleyelim, Şimdi sözü Ağa Yunus Peri’den dinleyelim…" şeklinde doğrudan 

geçişi ifade eden kalıp cümleleriyle devam eder ve "zamanı gelince ecel 

şarabını sırayla içtiler" bitişi ifade eden kalıp cümleleriyle sonlanır. Kalıp 

cümleleri yeni bir zaman, vaka ve mekâna geçildiğini bildirmede önemlidir.   

 

Destanda doksan bir şiir yer almıştır. Bu şiirlerin çoğu koşma 

biçiminde düzenlenip bir kısmı da mani, türkü, semaî, dörtlük, gazel 

şekillerindedir. Toplam altı yüz yirmi sekiz dörtlük bulunmaktadır. Türkü 

şeklinde yazılmış otuz altı bent, gazel şeklinde yazılmış yedi beyit 

bulunmaktadır. 

 

 

 



 
 

 
 

3. BÖLÜM: EMİR GÖROĞLU DESTANI’NDAKİ ÖZEL ADLAR 
 

Destanlar bir milletin tarihî ve sosyolojik gelişiminin en büyük 

tanığı olmalarının yanı sıra bozulmayan, dokunulmaz inanç öğelerine ve ait 

olduğu milletin idealindeki dünya görüşüne ulaşarak kolektif ruha vücut veren 

halk anlatılarıdır.  

 

Türk milletinin zengin halk edebiyatı külliyatı içinde destanlarımız, 

aynı zamanda Türklerin bir zamanlar siyasi ve sosyal paylaşımlar içinde 

olduğu milletlerin de tarihidir. Dolayısıyla Köroğlu Destanı gibi anlatı sahası 

geniş bir destanı değerlendirirken bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız.  

 

Denilebilir ki, destanlarımız bir yandan bize has millî unsurlara 

vurgulamalar yaparken diğer yandan komşu milletlerin edebiyatlarını da 

etkilemiş ve bir anlamda evrensel vasıflar kazanmıştır. Güner Demiray, “Türk 

Halk Masalları Üzerine” adlı yazısında, “Orta Asya’nın zengin kültürünü, 

geleneğini yüklenmiş, Çin Hint etkisinden sonra İslamiyet’in etkisine girerek 

ondan birçok temalar, tipler ve motifler almıştır. Türkler yeni yurtlarına 

geldikten sonra da bu masallar Anadolu’da gelmiş geçmiş uygarlıkların 

kalıntısından, çeşitli ırklardan, dinlerden, geleneklerden izler kapmış, onlarla 

kaynaşmış, kendine özgü insancıl bir yapıda ulaşarak çağımıza 

yansımıştır”158 demiştir. Aslında bu vasıflara Türk halk anlatılarının 

tamamında rastlayabilmekteyiz.   

 

Emir Göroğlu Destanı’ndaki şahıs, coğrafya, boy – kavim adları bu 

anlamda Türk kültür tarihine ışık tutabilecek konumdadır. Özel adlar ile ilgili 

çalışmalar genellikle sosyoloji ve antropoloji bilimleri ile ilişkilendirilmektedir. 

Geleneğe – göreneğe ait pratiklerin geniş bir kültürel coğrafyada teşekkül 

                                                            
158 Nuri Taner, Masal Araştırmaları (Folktale Studies I), İstanbul, Art – San yay., 1988, s. 41-48. 
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ettiği gerçeğinin yanı sıra, "şahıs isimleri kullanımının evrensel kültürlerin 

sadece ilginç değil, aynı zamanda fikrî bir parçası olduğu gerçektir."159  

 

Türklerin epik eserlerinde geçen özel adlar kuşkusuz Türkistan 

coğrafyasının geniş kültürel birikimini taşımaktadır. “Büyük mitolojik 

anlatılarda hikâyeleri yayılmış olan sayısız Tanrı ve Tanrıçalarca yönetilen 

kötü ruhlar, büyü ve kehanet dünyası, çağdaş kadın ve erkeği ifade eder 

görünmektedir.”160 Destanlardaki olağanüstü kahraman adları ve onların 

yapıp ettikleri geçmişten günümüze uzanan bir kültürel belleğin yansımasıdır.      
 
Halk edebiyatı metinlerinde karşımıza çıkan kahramanlar, 

toplumun yaşama biçimini, gelenek – göreneklerini, dünya görüşünü ve fikrî 

hayatını yansıtır. Bu anlamda sosyolojik bir dayanağı olan kahramanlar 

toplumun kabul ettiği ve benimsediği duygu ve düşüncenin tezahürüdür.  

 

Türk milletinin ortak değeri olarak Köroğlu Destanı’nın halk 

anlatılarımız içinde farklı bir yeri ve önemi vardır. Uygur sahasındaki Emir 

Göroğlu Destanı bütün bu bilgiler ekseninde incelendiğinde destanda yer 

alan özel adların - başta şahıs isimlerinin - Uygur Türkçesi’nin dil zenginliğini 

yansıttığını ifade etmeliyiz. Bununla birlikte destanda yer alan isimlerin diğer 

Köroğlu versiyonlarıyla karşılaştırıldığında belirli bir tutarlılık taşıdığını 

görebilmekteyiz.  

 

Destan metninde yer alan şahıs isimlerinden hareketle Türklerin 

etnik, tarihî ve siyasi gelişim aşamalarını tespit etmek mümkün 

olabilmektedir. Köroğlu rivayetleri içinde Uygur versiyonu da ortaya çıktığı 

coğrafyanın hayat tarzından ve duyuş tarzından izler taşımaktadır.   

 

                                                            
159 Clara J. Senif, A cultural Linguistic Approach to Afro-American Onomastics, University Of 
Nevada, Las Vegas, 2006, s. 1.    
160 Robert A. Divito, Studies In Third Millennium Sumerian and Akkadian Onomastics: The 
Designation and Conception of the Personal God, Harward University, Cambridge, Massachusetts, 
May 1986, s. 1. 
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3.1. Emir Göroğlu Destanı’ndaki Şahıs Adları 

 
Köroğlu Destanı, Türk kültürünün ve edebiyatının bilinen 

zamanlarından günümüze kadar duygu ve düşünce dünyamızı yansıtan 

mitolojik ve tarihî bir abidedir.   

 

Köroğlu’nun tarihî kimliği ile ilgili en doğru tespitlerin Zeki Velidi 

Togan’a ait olduğu düşünülmektedir. Bilindiği üzere Zeki Velidi Togan, Türk 

destan kahramanlarının bazı tarihî şahsiyetleri yansıttığını ve destanların bu 

şahsiyetlerin kahramanlıklarından kaynaklandığını iddia eder ve Köroğlu’nun 

tarihî kimliği hakkında ise şöyle der; “1. Efrasiyab – Tunga Alp ki kablelmilat 

625 yılında muharebelerde hıyanet yoluyla ele geçirilerek öldürülen tarihî 

Saka kahramanıyla birleştirilebiliyor. 2.  Oğuz rivayeti ki Mete ile 

birleştirilebilir. 3. Köroğlu ki 7 – 8. asırdaki Türkmenistan’da, Cürcan 

mıntıkasında yaşayan Sol-Türkmen beyleri ile birleştirilebilir ki bu sülke 

nihayet Emevi kumandanı Yezid bin Mühelleb tarafından imha edilmiştir.”161  

 

Emir Göroğlu Destanı’nda kahraman, Hz. Ali’nin Çembil 

hükümdarı Ahmethan’ın kızkardeşi Zulper Ayim’e nazar etmesiyle hamile 

kalışı ve bundan dolayı ağabeyinin onurunu düşünen Zulper Ayim’in Allah’tan 

ölmeyi dilemesi ile başlar. Dileği kabul edilen kadının karnında altı aylık olan 

erkek çocuk mezarda doğar ve ona bir kısrak annelik eder. Hz. Ali’nin seyisi 

Kamber Dede bu alaca kısrağın sürekli olarak mezarlığa gittiğini görünce 

meraklanıp takip eder ve mezarda "sünnetli, tırnakları kesilmiş, alnı nurlu bir 

erkek çocuğu" görür. Ahmethan bu durumdan haberdar edilir ve Kamber 

Dede çocuğun isim babası olur. Ona mezarda doğduğu için "mezaroğlu" 

anlamına gelen Göroğlu adı verilir: 

 

"Bu oğlan mezarda doğduğu için ismi Göroğlu olsun! – deyip sağ 

kulağına ezan okudu, sol kulağına tekbir getirdi." [A70-71] 
                                                            
161 Zeki Velidi Togan, “Türk Destanlarının Tasnifi”, Atsız Mecmua, Sayı 3, 1931, s. 41.  
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Türklerde bir gelenek olarak yeni doğana uğurlu bir ad bulma veya 

koyma hakkı boyun en büyüğü ve en yetenekli kişisine aittir. Dede Korkut 

Destanları’nda kahramanlara Korkut Ata ad koyar. Burada Köroğlu’nun adını 

ise Hz. Ali’nin seyisi Kamber Dede koymuştur. Destana göre Göroğlu "ok 

atar, ata biner, savaşçı vasıflar” kazanmaya başlar. Çok yaman bir kahraman 

olur. Hem Çembil’de hem de Almilik’te onun gibi savaşçı olmaz.  

 

Bilindiği gibi gör (gur) sözcüğü Farsça “mağara, kabir”162 anlamına 

gelmektedir. Garrıyev, Qazaq Eposı Jäne Türkologiya adlı eserinde, kör 

adının menşei ile ilgili olarak şu tespitte bulunur: "Kör sözünün anlamı mezar 

değildir. Bu söz, Oğuz-Oks, Uğır, Gorş, Uğış, Xoyxor (Uygur) adı verilen 

Oğuz boylarının adlarından doğmuştur. Bütün Asya ve Kafkasyada’ki 

destanlar bu Oğuz devrinde meydana gelmiş, fakat değişik isimler 

almışlardır. Kör, Oğuz (Oğır) demektir; uğıl (oğul) ise Türkçe batır 

(kahraman) anlamına gelmektedir. Binaenaleyh Bozoğlan, Köroğlu, Alpamış, 

Manas, Kubahanbay, Kuba Kıpçak (Gobi İli), Kuboğlan, Kazan, Kosay, 

Gökçe, Kuzu, Bemiş, Huniyhar sözlerinin kökü birdir. Oks ve Oğuz isimleri 

Saka Hun devrinden sonra (MÖ II. MS VII. asırlar) ortaya çıkmış sözlerdir ve 

sonra bunlar bütün Altay Türklerinin ortak adı olmuştur. Bundan dolayı biz, 

Köroğlu sözünün etnik bir isme dayandığı ve Oğuz Batırı (Kahramanı), Ulu 

Batır anlamlarına geldiğini düşünüyoruz. Bunu, destanda tasvir edilen 

göçebe hayat, inanışlar, özellikle coğrafi isimler ve özel adlar da ispat 

etmektedir. "163  

 

"Gur" sözcüğü ile bağlantılı olarak destan metninde Gürcistan164, 

Bulgar ve destanın ana kahramanı Göroğlu adları geçmektedir. Bugün 

                                                            
162 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lūgat, yay. haz. Aydın Sami Güneyçal, 17. 
Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 2000, s. 294. Ferit Devellioğlu bu kelimenin aynı zamanda 
yaban eşeği anlamına geldiğini belirtmekle birlikte meşhur pehlivan Rüstem’in lakabının da gur 
olduğunu ifade eder. Eski İran şahlarından biri olan Behramgur adını zikreder. 
163 Aşur Özdemir, a.g.m., s. 96.   
164 Reşideddin’e göre, Oğuzhan, Gur ve Gurcistan vilayetlerini zaptedip seferden dönerken büyük bir 
dağa ermiş. Burada kar yüzünden ordudan geri kalan adamlarına Karluk adı vermiş. Karluk boyunun 
Garcistan ve Hindikuş dağları çevresinde yaşadıkları söylenir. Karluklar 1114 yılında Semerkant 
yakınına Katvan Çölünde vuku bulan savaşta Karahıtay hükümarı Sultan Sencer’i bozguna 
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Gürcistan, Kafkasya’da bir ülkedir ve bu bölge milattan önceki yüzyıllardan 

itibaren çeşitli Türk boylarının akınlarına uğramıştır.165 Gürcistan adına 

Köroğlu’nun Türkmen, Özbek ve de Uygur versiyonlarında da rastlamaktayız. 

Halk anlatılarında "gur" adının kuruluşta bir Türk boyu olan Bulgarların 

kasabasına isim veren efsanevi mağaranın adıyla ilgili geçtiğini görmekteyiz. 

"Ş. Mercani, Oçerk İstoriyi Bolgarskogo, Kazanskogo tsarstv-trudıy IV 

arheologiçeskogo sıezda v Rossiyi (tom I., Kazan, 1884 senesi) adlı 

eserinde:…Bulgar şehri halk efsanelerine göre Aleksandr Makedonski 

tarafından kurulmuştur… diyor. Molla Osman oğlu Abdurrahim Otuz İmeni ise 

şunları yazıyor: Aleksandr Makedonski doğu savaşından çıkarken bu yerde 

bir şehir kurmuş ve ona Farsçadan ve Arapçadan oluşan Bunigar adını 

vermiş. Bu ismin anlamı ‘mağara dibi’ demektir. Tedricen bu kelimede n ve l 

seslerinin yer değiştirmesi ve Arapçaya uydurulması ile bu söz ‘Bulgar’ şeklini 

almıştır."166  

 

Bulgar şehrini kurduğu söylenen Aleksandr Makedonski’nin Büyük 

İskender ya da Farsça adıyla Zulkarneyn167 olduğu bilinmektedir. Genceli 

Nizami’nin büyük eseri İskendername’de geçen Büyük İskender’in 

(Zulkarneyn) Bulgar şehrini kuruşu şu mısralarla anlatmaktadır: 

 

"Ve onlar bu ıssız uzak bozkırların   

Bundan böyle ilk sakinleri olmuşlar 

Yaşlılar bu yere Bun-Gar ismini vermişler 

                                                                                                                                                                         
uğratmışlardır. (Reşideddin Fazlullah, Camiüt-Tevarih, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 
Tarihsiz).  
165 Zekeriya Karadavut, Köroğlu’nun Zuhuru Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (İnceleme-
Metinler), Dr. Tezi, Konya, 1996, s. 66.  
166 Mikail Baştu-İbn Şams Tebir, a.g.e., s. 409-410. "Bulgarların tarihi, Hun, Avar ve Hazarların 
tarihi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat V. yüzyılda Bulgar adı ile karşımıza çıkan bu halkın, önce Orta 
Asya’da Tanrı dağları civarında yaşayan Ogur (Onogur, Uturgur, Kuturgur) adlı Türk zümresine 
mensup olduğu ve M.S. 463 civarında Volga – Don bölgesine geldikleri bilinmektedir." 166Bu durum 
bize Türk tarihinin coğrafi ve bölgesel olarak ayrı merkezlerde teşekkül eden parçalarını birbirinden 
bağımsız değerlendiremeyeceğimizi ve Garriyev’in görüşlerinde pek de haksız olmadığını ispatlar 
konumdadır. (Mikail Baştu-İbn Şams Tebir, a.g.e., s. LI). Ayrıca İslam coğrafyacılarına göre Yafes 
soyundan olan Oğuzlar Bulgar kıyısında yer tutmuş deniyor. (Ramazan Şeşen, İslam 
Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 2004, s. 32.)  
167 Mikail Baştu-İbn Şams Tebir, a.g.e., s. XVIII. 
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‘Mağara dibi’nden Bulgar ismi meydana gelmiş. 

Ve İskender’in hizmetlilerin torunları bugüne dek 

Bu yaylanın topraklarına sahiptirler."  168   

 

"Mağara" anlamına da gelen "gur" sözcüğünden yola çıkarak 

Türklerde "atalar mağarası/sini" kavramına ulaşmaktayız. Çin kaynaklarında 

Hunların kutsal saydıkları bir mağaranın olduğu anlatılır. Göktürklerde de 

böyle bir mağara olduğu doğrudur. Kaynaklarda aynı zamanda, geleneklerine 

bağlı bir millet olan Türklerin bu mağaralarda merasimler düzenledikleri 

anlatılır.169 Aynı zamanda Göktürk dönemine ait destanlarda Türklerin bir 

mağaradan çıktığını ve çoğaldıklarını öğrenmekteyiz. Bu destanlar Türeyiş ve 

Ergenekon destanlarıdır.    

 

Zeki Velidi Togan, Köroğlu’nun tarihî kimliği ile alakalı olarak onun 

Alp Er Tunga olabileceğini ifade etmiştir. Alp Er Tunga Kaşgarlı Mahmut’un 

Divan’ında Altın Han hikâyesinde geçmektedir. Göroğlu ile Alp Er Tunga Türk 

ilerini toplayan bir kahraman olması noktasında benzer olabilir. Buradan yola 

çıkarak, tarihte ordusu dağıldıktan sonra bir mağaraya sığınan, Keyhüsrev 

tarafından yakalanıp öldürülen büyük Türk hükümdarı Afrasiyab ile "gur"dan 

yani mezardan doğan Göroğlu kahraman vasıfları noktasında aynı çizgide 

yürümektedir diyebiliriz. Türk milleti muhayyilesinde bu büyük Türk 

hükümdarının vasıflarını Göroğlu’nun vasfında yaşatmış görünmektedir.170 

Türk tarihinde derin izler bırakan kahraman Alp Er Tunga’nın ölümü ile ilgili 

söylenmiş sagu (ağıt) Türk edebiyatının bilinen ilk ve en önemli ağıtlarından 

biri olarak bilinmektedir: 

 

“Alp Er Tonga öldü mü? 

Isız ajun kaldı mı? 

Ödlek öçin aldı mı? 
                                                            
168 Nizami- Beş Destan (Hamse), Moskova, 1946, s. 601.  
169 H. Namık Orkun, Türk Efsaneleri, İstanbul, 1943, s. 28. 
170 Fuzuli Bayat, “Oğuz Kağan Üzerine Yeni Düşünceler”, Türkler, Cilt 3, Ankara, Yeni Türkiye 
Yayınları,  2002. 
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Emdi yürek yırtılır?”171 

 

Alp Er Tonga ile ilgili bilgiler Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ın kaz 

maddesinde - Kaz’ın Afrasiyab’ın kızı olduğu ifade ettikten sonra - şöyle 

geçmektedir: "Kazvini şehrini bu kurmuştur. Aslı Kaz Oynı’dır. Çünkü 

Afrasiyab’ın kızı orada oturur, orada oynarmış. Türklerden birtakımları, Türk 

ülkesi sınırını Kazvinden sayarlar; Kum şehri de sınır sayılır. Çünkü kum 

kelimesi Türkçedir. Afrasiyab’ın kızı burada avlanırmış. Birtakımları da Türk 

sınırının Merv-eş-şahıcan’dan başladığını söylerler. Çünkü Kaz’ın babası 

olan Tonga Alper Afrasiyab demektir, Merv şehrini yapan zattır. Afrasiyab 

burayı, Tahmıres tarafından şehrin iç kalesi yapıldıktan üçyüz sene sonra 

kurmuştur. Birtakımları butün Mavera-en-nehr’in (Çayardı’nın) her tarafını 

Türk ülkesi saymışlardır. Bu, Yenkend’den başlar. Yenkend’in bir adı da 

Dizruyin’dir, - sarığı dolayısıyla - Bakır Kale demektir. Burası Buhara’ya 

yakındır. Afrasiyab’ın kızı olan Kaz’ın kocası Siyavuş burada öldürülmüştür. 

Ateşe tapanlar her sene bir kere buraya gelirler, Siyavuş’un öldüğü yerin 

yöresinde ağlarlar, kurbanlar keserler. Kurban kanını mezarın üstüne 

dökerler. Görenekleri budur. Bu görüşün tanığı bütün Mavera-en-nehir’den 

(Çayardı’ndan) Yengikend’den Doğuya kadar Türk ülkesidir. Semerkand’a 

Semizkend denir. Şaş şehrine Taşkent denildiği gibi, Özkent, Tünkent adları 

da vardır. Bu şehirlerin hepsinin adı Türkçe olan kend ile yapılmıştır. Bu 

şehirleri Türkler yaparak adlarını kendileri koymuşlardır. Bu adlar olduğu gibi 

şimdiye kadar gelmiştir. Bu yerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem şehirleri 

gibi olmuş. Bugün Türk ülkesinin sınırı Abisgun (Hazar) denizi ile çevrili 

olarak Rum diyarından ve Özkent’ten Çin’e uzanır. Uzunluğu beş bin fersah, 

eni üç bin fersahtır; hepsi sekiz bin fersah eder.”172   

 

Kaşgarlı’nın vermiş olduğu bu bilgiler, Mecusilerle Türklerin tarihî 

ilişkilerini, Alp Er Tonga’nın Afrasiyab olduğuna dair bilgileri içermekle birlikte 

Türk memleketlerinin doğal sınırlarını da ifade etmektedir. Bununla birlikte, 

                                                            
171 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., Cilt I, s.  41-42. 
172 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., Cilt III, s. 149-150.  
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aynı eserin “tonga” maddesinde, tonganın kaplan cinsinden bir havyan 

olduğunu ve Türklerin büyük kahramanını Afrasiyab’ın Türk adının Tonga Alp 

Er olduğunu söyler.173Ayrıca han ünvanının Afrasiyab’ın oğullarına verildiğini 

ve Afrasiyab’ın Türklerin en büyük hanı olduğu ifade edilmektedir.174 Bütün 

bu bilgileri veren Kaşgarlı ardından Bulgar şehrinin kurucusu olan 

Zulkarneyn’in Türk hakanı Şu ile karşılaşmasını anlatan Şu Destanı’nı 

nakleder.175 

 

Benzer bir tarihî malumat, Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı 

didaktik eserinde Türk beyleri içinde en meşhurunun Taciklerin Efrasiyap 

dedikleri Tonga Alp Er olduğunu ve İranlıların Afrasiyab’la ilgili bilgileri kitaba 

geçirdikleri için onun unutulmasını engellediklerini söyler. Yusuf Has Hacip, 

bu sözlerinde haksız da değildir. Çünkü İran edebiyatının meşhur eseri 

Şehname’de Afrasiyab’la ilgili bilgiler mevcuttur. Böylelikle X – XI. yüzyıllarda 

hem Divan’da hem de Kutadgu Bilig’de ona ait bilgiler vardır: 176  

 

"Bu Türk beyleri içinde adı belli, 

                                                            
173 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., s. 368.  
174 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., s. 157.  
175 Zulkarneyn’le ilgili olarak Kaşgarlı Mahmut’un Türkmen maddesinde Şu adında bir Türk 
kahramanından söz açılır. Burada Şu Destanı’nı nakleden Kaşgarlı Mahmut, onun Türk illerine 
yürüyüşünden bahseder. Bu destan, M.S. XI. yüzyıla kadar yaşamış bir Türk destanıdır. Destanın bazı 
araştırmacılar tarafından Saka devrine ait olduğu söylense de Zeki Velidi Togan bu konuda farklı 
düşünür. Ona göre destan, MÖ. 11 – 12. asırlarda Çin’de Çu devletini kuran Türklere 
aittir.175Saadettin Gömeç ise bu konuda Şu’nun bir tarihî kahraman olarak Türgiş komutanı Çor Yabgu 
olması gerektiğine inanır. Türgiş beylerinin 8. yüzyıl başlarında Arap ordularının Türkistan 
coğrafyasına girmesi neticesinde İslam’ı yayma politikalarına karşı mücadelelerinin, Çin seferlerinin 
ve Göktürklerin yıkılmasından sonra Orta Asya otoritesini sağlama çalışmalarının bir neticesi olarak 
bu Şu Destanı’nı Çor Destanı olarak kabul eder. Zeki Velidi Togan buradaki İskender’e ithaf edilen 
istilanın bir M.Ö. ortaya çıkmış bir Aryani istilası olduğunu görmektedir. Bu istila Türklerde yerleşik 
hayatın başlamasında etkin olduğundan Şu Destanı önemli bir destandır. (Nihad Sami Banarlı, 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, İstanbul, MEB Yayınları, 2001, s. 16; Saadettin Gömeç, Türk 
Kültürünün Ana Hatları, Ankara, 2006, s.312; Nihad Sami Banarlı, a.g.e., s. 16. Kaşgarlı Mahmut 
Divan’ında “Uygur: Beş şehirli bir vilayetin adı. Zülkarneyn Türk hakanı ile barıştıktan sonra bu 
şehirleri yaptırmıştır… Bu vilayette beş şehir vardır. Vilayetin halkı en katı kâfirlerdendir, son derece 
atıcıdırlar… Babamız Türk illerini Samanoğullarından alan beydir... Zülkarneyn’in yaptırmış olduğu 
şehirler Sülmi, Koçu, Canbalık, Yengibalık adındaki şehirlerdir.” Kaşgarlı Mahmut, a.g.e.,Cilt 1, 
s.111-113). 
176 Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, s. 29-31. Alp eren tabirinin kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. 
Göktürk Yazıtlarında İl-teriş Kağan’ın 17 kişilik askerlerine eren denirdi. İslamiyet’ten sonra bu 
terimin kullanılması bu eren tabiri ile ilgilidir. (Saadettin Gömeç, Köktürk Tarihi, Ankara, Akçağ 
Yayınları,  1997, s. 46.)  
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O, kutlu Tonga Alp Er idi.  

… 

Farslar ona Afrasiyab derlerdi, 

Bütün her yeri zaptetmişti." 

 

Arap tarihçisi Mesudi, X. yüzyılda yazmış olduğu eserde Türklerin 

Çin ve Horasan’da oturduklarını ve Afrasiyab’ın buradaki Türklerin hakanı 

olup pek çok şehir kurduğunu anlatır.177 Ayrıca Firdevsi de Müslüman 

hükümdar Hz. Süleyman ile cihangir kahraman ateşperest Afrasiyab 

mücadele ettiğini söylemiştir.178 Tarihî malumatlar bu bilgilerin dışında 

Afrasiyab’ın Buda’dan daha önce yaşamış bir kahraman olarak ortaya çıkmış 

olsa da Orta Asya’daki Budistler onu Mecusi İran’a karşı mücadele etmiş bir 

hükümdar olarak görmüş ve ona birtakım ulûhiyetler yüklemişlerdir tezini 

ortaya atar.179  

 

Cüveyni’nin Tarih-i Cihangüşa adlı eserinde yer alan Uygur 

Türeyiş Efsanesi’nde Afrasiyab’ın Bögü Han olduğuna dair işaretler vardır. 

Daha önce de belirttildiği gibi Türklerde han ünvanı Afrasiyab soyuna verilirdi. 

Bu konuda Kaşgarlı Mahmut ḫan maddesinde,"Afrasiyab oğullarına ḫan 

denir. Afrasiyan hakandır. Bu adın verilmesinde uzunca tarihsel bir hikâye 

vardır"180 diye bir açıklamada bulunmuştur. Bu, Türklerde hükümdar soyunun 

Afrasiyab’a bağlandığını ifade eder.181Bununla birlikte Ebu’l-Gazi Bahadır 

                                                            
177 Ramazan Şeşen, a.g.e., s.44. 
178 Fuat Köprülü, Firdevsi, İslam Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul, 1945, 649. 
179 Mustafa Aksoy, "Destanlarda ve Tarihi Kaynaklarda Alp Er Tonga (Efrasiyab)", Türkler, Cilt 3, 
Ankara, 2002, s. 555. 
180 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., s. 157. 
181 Zeki Velidi Togan, Afrasiyab’ı Saka hükümdarı olarak görür. İranlıların Afrasiyab’ın kardeşi 
Barsgan tarafından öldürülen İran prensi Siyavuş için senenin belirli günleri tuttukları yasın bir 
benzerini, Türkler de Anadolu – Azerbaycan sahasında İranlılar tarafından öldürülen Alp Er Tonga 
için tutarlar. Bu durumda Zeki Velidi Togan’ın iddialarını doğru konumdadır. Fakat Kaşgarlı 
Mahmut, divanında Siyavuş’un Afrasiyab’ın kızı Kaz’ın eşi olarak göstermiştir. Karahanlılar, Yusuf 
Has Hacib’in eserine de yansıdığı üzere köken olarak kendilerini Afrasiyab’ın soyuna bağlarlar. 
Bununla birlikte Zeki Velidi Togan, Afrasiyab’ın İran ve Hint seferleri esnasında şimdiki 
Afganistan’da bulunan Gurçestan’da bulunmuş ve Ahmet Tusi’nin naklettiğine göre onun bütün 
dünyayı idare eden ve devletleri taksim eden ve Türkleri yürüten bir komutan olarak tanıtıldığını ifade 
etmiştir. Yanı sıra İranlı Keyhüsrev’in onunla Azerbaycan dolaylarında çarpıştığı ve burada 
öldürüldüğünü anlatır. Çin kaynaklarında Orta Asyalı bir komutanın M.Ö. 625’te öldürüldüğünden 
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Han’ın Şecere-i Terakime adlı eserinde Selçukluların Türkmen Kınık 

boyundan olduğu belirtildikten sonra hükümdarlıkları zamanında ise soylarını 

Afrasiyab’a bağladıklarına dair bilgiler vardır.182 Bu durumda hakanın soyu 

Afrasiyab’ın soyuna bağlanıyorsa ancak o zaman Turan ve İran hâkimiyeti 

üzerinde meşruiyet hakkı kazanabilmektedir sonucuna ulaşmaktayız. 183 

 

Göroğlu ile meşhur Türk hükümdarı Alp Er Tonga arasında 

benzerlikler olabilir. Göroğlu ve İran şahlarının ilişkileri düşünüldüğünde tarih 

boyunca devletlerarası ilişkilerde ve hatta savaşlarda dinin önemli bir husus 

olduğu fikrine ulaşabilmekteyiz. En eski asırlardan bu yana hakanlar 

cihangirlik ülküsünü dinleriyle ve töreleriyle bağdaştırmışlar ve gittikleri 

yerlere bu ülküyü taşımayı hedeflemişlerdir.  
                                                                                                                                                                         
bahseder ki Herodot’un da aynı mevzuda tarihî tutarlıkları vardır. (Togan, Türk Destanının Tasnifi, 
Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 3, Ankara, 2002, s. 506; Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı, 
Reşideddin Oğuznamesi Tercüme ve Tahlili, İstanbul, 1972, s. 127).   
182 Ebu’l-Gazi Bahadır Han, Türklerin Şeceresi/Şecere-i Terakime, haz. Muharrem Ergin, İstanbul, 
(tarihsiz), s. 82. 
183 Talat Tekin ve Saadettin Gömeç, Kaşgarlı’nın kastettiği Tonga Alp Er’in Göktürk Hükümdarı 
Turanı gerçekleştiren Kapgan Kağan’ın 714 Beş-Balık savaşlarında Çinliler tarafından öldürülen 
kahraman oğlu olduğunu ve Orhun Abidelerinde Tonga Tigin olarak bahsedildiğini söylerler. İşte 
burada adı geçen şahsiyet ile Afrasiyab’ın bir ilgisi yoktur. Yani meşhur Türk sagusu Afrasiyab’a 
değil, bu kitabelerde geçen Tonga Tigin’e atfedilmiştir (öl.715). Hatta Kaşgarlı Mahmut’un Divanında 
öge maddesinde gördüğümüz açıklamalara ek olarak Saadettin Gömeç’in Doğu Türkistan’da Bezeklik 
yöresinde ağzında ve elbisesinde kan lekeleri olan ve resmin üzerinde tonga ol yazısı bulunan 
minyatür Tonga Tigin’e ait görülmüştür. VII. asrın ikinci yarısında Horasan ve Kafkasya üzerinde 
İran’ı istila eden Saka reisinin 625 yılında Medya hükümdarı tarafından öldürülmesi Türkler için bir 
matem günü olmuştur. Türklerin bu ünlü hükümdarı Afrasiyab’a yazdıkları metinler X. yüzyıldan 
itibaren söylenmeye başlanmıştır. Anlaşıldığı üzere Türklerin batı seferlerinden sonraki tarihleri 
boyunca İranlılarla ilişkisi olmuştur. Zamanla Afrasiyab’ın kardeşinin Soğd’da hükümdar oluşu 
Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi’yi hatırlatmaktadır. Bu dönemde Batı Türkistan’da VI. yüzyılın ikinci 
yarısında Akhunların ortadan kadırılarak İran’ın Bizans’la savaşması hadiseleri vuku bulmuştur. 
Bumin Kağan Ötüken’de kardeşi İstemi ise On-ok topraklarında Töles yani Soğd vadisinde devlet 
kurdular. Bu açıklamalarla birlikte Saadettin Gömeç, Afrasiyab’ın Bumin ile ilgisi olabileceğini 
savunur. Hatta İranlıların Oğuz Kağan’a Afrasiyab diyebileceklerine dikkat çeker. Bu durumda 
Afrasiyab’ı X. Asırdan sonra bütün kaynaklarda görebilmekteyiz. İran kaynaklarında Afrasiyab 
İran’ın ve Zerdüştlüğün en büyük düşmanı olarak gösterilmiştir. Metinde İran ve Mecusilikle ilgili 
olarak Kızılbaş Hunhar’ın şehrine girdikten sonra Gürcistan şehrinin puthanelerinin yıkılıp yerine 
mektep, medrese yapılmasından bahsedilir. Bu noktada dikkatimizi çeken bir diğer nokta şudur: Emir 
Göroğlu annesinin Türkmen ve Müslüman olmadığını bildiğimiz putperest Hunhar’ın memleketinden 
Ayvaz’ı kaçırıp Çembil’e getirmiştir. Emir Göroğlu metninde Hunhar’ın Şehri Bedbeht dağının 
ötesinde gösterilmekle birlikte Kamber Dede kılığına giren Göroğlu şehre girmek için kapının önünde 
beklerken nöbetçilere Kalmuk’a satacağım koyunum var diyerek seslenir. (Talat Tekin, XI. Yüzyıl 
Türk Şiiri, Ankara, 1989, 40 – 51; Saadettin Gömeç, Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine, Tarih, Türk 
Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 170, İstanbul, 1971, s. 60 – 61;Bahaeddin Ögel, Türk 
Mitolojisi Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar, Cilt I, Ankara, 2003, s. 177;Zeki Velidi 
Togan, Türk Destanlarının Tasnifi, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 3, Ankara, 2002, s. 506). 
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Emir Göroğlu Destanı’nda da din – mezhep olgusu önemli ölçüde 

kendini hissettirmektedir. Destanda Emir Göroğlu’nun dinî yönünün baskın bir 

şekilde vurgulanması bu tezin doğruluğunu kuvvetlendirmektedir. Bir gece 

Hızır Aleyhisselam ve pirler onun vücuduna mühür basmak için geldiklerinde 

Göroğlu’nun onlardan bir talebi olur ve şöyle der:  

 

"Hızır Aleyhisselam, kırklar ve on iki imam göründü. Bu sırada evi 

misk ve anber kokuları kaplamıştı. Onlar Göroğlu’na dua ettiler ve vücudunun 

yedi ayrı yerine bir bir mühür bastılar." [A560-564] 
 

Ayrıca onun kızılbaşların korkulu rüyası olduğundan bahsedilir: 

 

"Göroğlu kızılbaşlardan öcünü öyle bir aldı ki, Kızılbaşlar ağlayan 

çocuklarına: Göroğlu geldi deyince çocuklar korkudan taş kesilmiş gibi 

olurlardı." [A876-862]   
 

Emir Göroğlu Destanı’nın tarihî kökenlerinin İslamiyet öncesi Türk 

destanlarıyla örtüştüğünü görmekteyiz. Türk destan geleneği içinde anlatılar - 

bilhassa kahramanık destanları - birbirini tamamlar niteliktedir. Bunun için 

Emir Göroğlu Destanı’nı öncelikle Oğuz Kağan Destanı’ndan yola çıkarak 

incelemek doğru olmaktadır. Çünkü Oğuz Kağan Destanı Türk tarihine ait ilk 

bilgileri içermektedir.184 

 

                                                            
184 Bilinen ilk Türk devleti Hunlara aittir. Hun adının M.Ö. 1000’li yıllatın başında ortaya çıktığını ve 
MÖ. 216 senesinde Çinlilerin Türk akınlarına karşı Çin Seddi’ni yapmak mecburiyetinde olduklarını 
biliyoruz. Hunlara ait yazılı bir belge olarak Göktürkçe’nin eski devirlerine ait olduğu düşünülen Esik 
Kurgan’da çıkan bir yazı gösterilmektedir. Hun devletinin kurucusu Metehan (Mo-tun Yabgu)’dır. 
Çin kaynaklarında Mete’nin Orta Asya Türk birliğini kurması ve babası Tu-man’la olan mücadeleleri 
anlatılmaktadır. Parlak bir dönemden sonra M.S. 46 yılında Hun devleti yıkılmıştır. Bununla birlikte 
kuzeydeki Türkler 155 yılında Batı Türkistan Bölgesine çekilmişlerdir. Avrupa tarihinin dönüm 
noktası olarak addedilen Kavimler Göçü’nde etkili olan bu Kuzeyli Hunlardır. Türk destanlarından ve 
efsanelerinden yola çıkarak Türk kabilelerinin bugünkü Türkistan ve Kazakistan’ın kuzey taraflarına 
daha Mete çağından itibaren İdil-Ural Bölgesine yurt kurmuş olduğu görülür. Oğuz Kağan’ın 
seferlerinden biri de Hazar’ın kuzeyine, İdil – Ural ve Doğu Avrupa istikametine olmuştur. Bilindiği 
üzere Hun devrine ait Çin kaynaklarında görülen rivayetler Türk milletinin ilk destan örnekleridir. 
(Bkz. Saadettin Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara, 2006).  



81 
 

 

Oğuz Kağan, Metehan’ın ve Afrasiyab’ın doğudaki hatta belki de 

Atilla’nın batıdaki karşılığı gibidir. Aynı şekilde Oğuz Kağan, Türklerin en 

önemli destanlarından biri olan Köroğlu’nun da prototipidir.185 Oğuz Kağan 

Destanı, Türk tarihinin en eski tarihî tabakalarını bünyesinde barındırır. Emir 

Göroğlu da bu anlamda Oğuz Kağan gibi seferlere çıkan, ili derleyip toplayan 

cihangir bir kahramandır. Bu mitolojik ata tipi destanda yer alan esas 

kahraman Göroğlu’nun arka planında hissettirilen atalar ruhu kültüyle ilişkili 

görünmektedir. 

 

Reşideddin’e göre Oğuzhan 1000 yıl; Ebu’l Gazi Bahadırhan’a 

göre ise 116 yıl yaşamıştır. Destanda Köroğlu’nun 120 yıl ömür sürdüğü ve 

tasavvufi erkânda görülen kimi aşamaları yaşadığı belirtilmektedir. Onun 

Çembil’de bir meyhane açtırması, şarap içmesi, namaz kılması, kerametler 

göstermesi metnin yazıya geçiriliş tarihi ile de ilgili olmakla birlikte İslam’ın 

Türkler arasında yerleşmeye başladığı zamanlara işaret etmektedir. Aynı 

zamanda onu Dede Korkut gibi bilge bir alp – eren olduğunu gösterir çizgiler 

de vardır: 

 

  "Hizmetini kılıp şu erlerin, 

  Hanı oldum bu yerlerin. 

  Duası ile Pir – i Zen’lerin  

  Yürüdüm özlemim kalmadı." [A5754-5757] 
 

"Beylerim, ulusum, sözlerime kulak veriniz: Sizi topladım, topluluk 

kurdum, dağılmış boyları topladım, il kıldım"186 diyen Manas’tan farksız 

olarak Emir Göroğlu etrafındaki beylere şöyle seslenir: 

 

                                                            
185 Zeki Velidi Togan, Ziya Gökalp, Biçurin gibi pek çok ilim adamı Oğuz Kağan’ın Mete Han olduğu 
konusunda hemfikirdirler. Bu noktada bir diğer taraftan Oğuznameler içinde önemli bir yeri olan 
Reşideddin’in verdiği Oğuz destanında hakanlardan birinin ismi Tuman olarak geçmektedir. Bilindiği 
üzere Tuman Mete Han’ın babasıdır. Hunlar ise tarihte Asya’dan batıya giden Türk kavimleri adıyla 
bilinmektedir. Destan metninde Tuman Karahan olarak geçmektedir.  
186 Abdülkadir İnan, “Manas Destanı Üzerine Notlar”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s. 
130-139.  
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  “Elmas kılıç bağladınız belinize, 

  Düşman korkup uğramadı erlere. 

  Kızıl kılıç, mızrak verdim sizlere, 

  Başka isteğiniz var mı yiğitler?!” [A895-898]   
    

Bu ifadelerin bir benzerine Abide’lerde rastlıyoruz: 

 

“Çıplak kavmi elbiseli kıldım 

Fakir kavmi zengin kıldım 

Az milleti çok kıldım”187 

 

Buna göre tarihî kökenleri en eski Türk hükümdarı Metehan’dan, 

Afrasiyab’a kadar pek çok Türk hükümdarından izler taşıyan Köroğlu önemli 

bir kahramandır. Bir örnek olarak XVIII. yüzyıl Türkmen şairlerinden 

Şeydayi’nin şiirinde Göroğlu Ogurcık Alp ile ilişkilendirir. Onun babasının adı 

Körḫandır188: 

 

“Körḫan ogli Ugurcık Alp 

Girdi Türk ilini at salıp 

Görogli ona at galıp 

Pac alıp gecti sag – solı”  

  

Oğuznamelerdeki bazı rivayetleri içeren Şecere-i Terakime’de 

Ogurcik Alp ile ilgili Salur Ogurcik Alp ile ilgili rivayetler anlatılır. Bu rivayete 

göre Ogurcik Alp 900’ü Salur, 100’ü Karkın’dan oluşan 1000 evlik bir 

oymaktı. Bunlar Orta İran’da yaşıyorlardı. Şecere-i Terakime’de geçen bu 

rivayetin değeri Kıpçaklar’ın güçlü kolu Kanklılar’ın Oğuzlar’a hücumlarını ve 

Mankışlakta bile onları rahat bırakmadıklarını göstermesi açısından 

önemlidir. Bu hücumlar X. yüzyılın sonlarında başlamış ve Moğol istilasına 

kadar sürmüştür. Yine bu zamanlarda Oğuzların aşağı Seyhun boyunda 
                                                            
187 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, MEB Basımevi, 1970, s.3. 
188 Judith M. Wilks, a.g.e., s. 24. 
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Cend ile Yenikent arasında ve onun kuzeyindeki Karakum’da yaşıyorlardı. 

Ogurcik Alp, Salur Kazan Beg’in soyundan gösterilmiştir. Aynı bu zamanda 

bu rivayette, Yomut, Teke, Er – Sarı gibi büyük Türkmen oymaklarının onun 

soyundan oldukları söylenir.189   

 

Abdülkadir İnan, XVI. yüzyıldan sonra Türkmenlerde, Köroğlu’nun 

ağzından "delikli demir çıktı, mertlik bozuldu" diyerek Alpler devrinin 

kapandığını söylemiştir.190 Fakat şunu da unutmamak gerekir ki Oğuzların 

son kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’tür ve bugün sadece Anadolu 

coğrafyasında değil, Türk adının geçtiği her yerde onun kahramanlık türküleri 

söylenmektedir. 

 

Göroğlu’nun evlatlığı Ayvaz Köroğlu’nun Anadolu rivayetlerinde 

gördüğümüz Ayvaz’dır.191 Ayvaz’ın şahsiyeti ile ilgili pek çok görüş öne 

sürülmektedir. Bu konuda Ziya Gökalp, XI. yüzyıl başlarında Gazneli Mahmut 

devrinde Gazneli Mahmud’un nedimi olan Ayaz’dan bahseder.  

 

Faruk Sümer, Ayaz (veya Aymak, Oymak) Oğlu’nun Gazneli 

Mahmud’un memlükü ve sevgili nedimi Ebü’n-Necm Ayaz olduğunu 

söyledikten sonra bu kişinin 1057 yılına kadar yaşadığını ifade eder. Bununla 

birlikte Çağatayca lügatlerde Aymak (oymak) adının geçtiğini ve bu kelimenin 

muhtemelen Moğolca olduğunu söyler. Aymak’ın Ayaz’ın babasıdır, der.192   

 

Bununla birlikte Emir Göroğlu Destanında Göroğlu’nun Ayvaz’ı 

kaçırmak için Kamber Dede kılığında Gürcistan şehrine girmek istemesi 

bölümünde bu şehirde yaşayanların Kalmuk olduğuna dair bilgiler mevcuttur.  

 

                                                            
189 Faruk Sümer, Şahıs Adları I, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1999, s. 153-154. 
190 Abdülkadir İnan, Türk Destanlarına Genel Bakış, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s. 
237. 
191 Asuman Güneş, Köroğlu Destanı’nın Ayvaz Kolu, Gazi Üniv. Sos. Bil. Ens., (Basılmamış Master 
Tezi), Ankara, 2003. 
192 Faruk Sümer, Şahıs Adları II, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1999, s. 542. 
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Emir Göroğlu Destanı’nda yer alan Ayvaz’a ait bölümlerdeki 

seferlerin geleneksel düşman Kalmuklara karşı olduğu belirtilmektedir. Fakat 

Emir Göroğlu’nun ve beylerinin ısrarla Kalmuk olduğu vurgulanan, zalim ve 

merhametsiz anlatılan Hunhar Şah’ın torununu kendisine evlat ve hükümdar 

yapmak istemesi önemli bir ayrıntıdır. Açıkçası destanda annesi Türkmen 

olan Ayvaz’ın kimliğinde Oğuz boylarının bir araya toparlanmak istemesi 

anlayışı yatmaktadır. Destanda yer alan din ve mezhep çatışmaları ise 

sonradan eklenmiş tabakalar olarak görünmektedir.193 Emir Göroğlu 

Destanı’nda beylerin Ayvaz’ı şöyle geçer: 

 

"Dediğin doğrudur ey Emir Göroğlu Sultan! Fakat bizim şimdi bir 

gamımız var. O da şudur: Hunhar Şah memleketinde Kerem Kassap adlı 

kişinin bir oğlu varmış. Onun güzelliğini ve cemalini gören kişi aklını 

kaçırırmış. O, peri güzelliğinde, cennetteki gilman suretinde, Süleyman gibi 

şevketli, Rüstem gibi himmetli, kaplan bilekli, aslan yürekli, savaşta batur, nur 

                                                            
193 Ünlü İran Destanı Şehname’de (eserin nazma çekildiği tarih 990-1019) Kimek diye bir kabile 
isminden bahsedilir. Firdevsi, Turan’ın büyük hükümdarı Afrasiyab’ın İran hükümdarı Keyhüsrev’e 
yenilip geri çekildiğinde Kimek ülkesine Derya-yi Kimek’e yani Turan’ın doğu sınırı olan İrtiş 
boyuna gitmiştir demiştir. Ayrıca Orta Asya’da Karahıtay Devletinin kurulmasından sonra 
Kimeklerin Hazar Denizi kıyılarına ulaştıkları bilinmektedir. Devletin XI. yüzyılda Kitanların batıya 
göçmeleri neticesinde birliğin bozulmasıyla Kimeklerin Kıpçak hâkimiyetine girdiğini öğrenmekteyiz. 
Kimek kelimesi kayık ya da gemi anlamına gelen “kime” kelimesinin g ekiyle oluşturulmuş şeklidir. 
Şu bir gerçektir ki Mücmele’l-Tevarih adlı eserde Kimek hükümdarı ünvanı olarak tutuğ ünvanını 
kullanırlar. Ebul-gazi Bahadır ise ona Tutuk demiştir. Tutuk ünvanı ise Türk ve Moğol kavimlerine 
verilen bir ünvandı. Gerdizi ise bu ünvanın İrtiş nehrinin hâkimine Kimek şad denilmektedir diye 
yazmaktadır.193 Bununla birlikte Arap tarihçisi Ali el Mesudi, Oğuzların Selenga’dan batıya göç 
etmeleri süresinde Kimeklerle komşu oldukları ve Oğuz, Karluk ve Kimeklerin birleşerek 
Peçeneklerle mücadele içinde olduklarını anlatır. Bundan da önce tarih içinde Hududu’l-Âlem’de 
Kimek, Karluk ve Yağmaların, güneydoğudaki Dokuz – Oğuzların bir yabgu idaresinde bulunan 
“Çimkent” kasabasına hep akınlar yaptıklarını görüyoruz. (M. Kemal Özergin, Kimekler ve Kimek 
Devleti, Atsız Armağanı, İstanbul, 1976,s. 375; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 35,74. Eşref Buharalı 
Kimek Hakanlığı, Tarihte Türk Devleti I, Ankara, 1987,s. 746-747). Şad kelimesinin kökeninin yanı 
sıra Kimeklerin önemli komşularından biri Kırgızlardan bahsedilir. Tarihî temasları neticesinde 
Kimeklerin Kırgızların adet ve geleneklerini benimsedikleri ifade edilmektedir. Bahaeddin Ögel, 
İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 2003, s. 345). Hududu’l-Âlem’de Nemekiye 
adında bir şehirden bahsedilir. V. Minorsky, bu şehrin adını Yimekiye olarak düzeltmiştir. (Şeşen, 
İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 2004, s. 67.) Kaşgarlı’ya göre 
bunlar Türktür. Kaşgarlı onları Kıpçak olarak ele almıştır. (Bkz. Divan, s.29.) Görüldüğü gibi 
destanda geçen yer adlarından yola çıkarak metnin teşekkül coğrafyası olarak gösterdiğimiz Aral Gölü 
ile Hazar Denizi arasındaki bölgede X. Asırdan itibaren Oğuzların siyasi birlik arayışları içinde gerek 
kendi iç mücadeleleri gerekse İran ve Kalmuk mücadeleleri yansımaktadır.    
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yüzlü, şirin sözlü, yıldız gözlü, baştan aşağı kahraman yaratılışlı, orta boylu 

ve altından sırma saçlıymış. Onun ismi Bey Havazhan’mış." [A905-914] 
 

Denilebilir ki Emir Göroğlu Destanı’nda Ayvaz’la ilgili bölümlerde 

Oğuzların bilhassa Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgede tarihî süreç 

içinde İslamiyet’i kabul etmeden önceki zamanlardan İslamiyet’i kabul ettikleri 

dönemlere kadar çeşitli kavimlerle dinî sebeplere veya bağımsızlıklarını 

korumaya dayalı savaşları olmuştur. Diğer yandan Türklerin ilk destan 

parçası Oğuz Destanı’ndan bu yana destan edebiyatımızın Oğuzların kendi 

iç çekişmeleri gibi pek çok tarihî tabakayı yansıttığını görmekteyiz.  

 

Destanda Ergenekon Destanı’nda da geçen aksakal tipi önemlidir. 

Bu destanda Ergenekon’un dışında başka yerlerin olduğunu söyleyip boya 

yön veren aksakallar, Emir Göroğlu Destanı’nda yeri geldiğinde Göroğlu’na 

karşı çıkıp sefere engel olabilmektedirler. Bu durumda aksakal Baki Bey boya 

yön veren yani boyun akılcısı olarak karşımıza çıkar. Destanda bir aksakal 

tipi de kötü olarak yansıtılan ve şeytan suretinde anlatılan yaşlı çoban 

tasvirinde geçer. 

 

Türk tarihinde Metehan Asya’yı şekillendirmiş bir Türk kahramanı 

olarak bilinir. Metehan ilk önce babası Karahan’ı İslamiyet’i kabul etmediği 

için öldürmüştü. Türk destanlarında sıkça rastladığımız babasını öldürme 

motifi Emir Göroğlu Destanı’nda farklı bir boyutta çıkar. Emir Göroğlu Şahtar 

Şah’a ve Daniyat’a düzenlediği seferinde dayısı Ahmethan’ı Çembil’i başsız 

bırakmamak için geri gönderir. Bunu hazmedemeyen Ahmethan intikam 

almak için Ayvaz’ın karısı Zeynepşah Ayim’i, çocukları Nurhan ve Alihan’ı ve 

Göroğlu’nun hanımı Ağa Yunus Peri’yi Çembil’den kovar. Göroğlu 

Zeynepşah Ayim’in babası Karahan ve Haldar tarafından yakalanan 

Ahmethan’ı öldürmez fakat ailesine yaptıklarını da karşılıksız bırakmaz. 

 

Bununla birlikte metinde Karahan’ın Çembil’i Ahmethan’dan geri 

almalarından sonra Karahan Haldarhan’la beraber bütün halka devrin 



86 
 

 

Göroğlu, Ayvaz ve Karahan devri olduğunu tekrarlatır. Bu noktada Ebu’l Gazi 

Bahadır Han’ın belirttiği durumu destekleyen bir ifade yer almaktadır.194 Aynı 

zamanda Ayvaz’ın Karahan hükümdarının kızından olan Alihan adlı bir oğlu 

var. Bilindiği gibi, Karahan’ın hükümdarlığından sonra yerine Buğrahan 

geçer. Faruk Sümer, Oğuzname’de de geçen bu Buğrahan’ın 

Karahanlılardan hangisi olduğunu belirtmez. Ona göre, bu Buğrahan belki de 

992 yılında Buhara’ya giden aynı addaki Karahanlı hükümdarını ifade 

etmektedir. İşte bu hükümdarın üç oğlu vardır. Bunlar: Yusuf, Ahmed ve 

Ali.195 Yine Emir Göroğlu Destanı’nda Göroğlu’ndan Buhara’nın dumanı diye 

bahsedilir. 

 

Tarihî kaynaklara göre XIII. yüzyıldan sonra Oğuz adı yerini 

Türkmen adına bırakmıştır. Reşideddin’in tarihine göre Oğuzların yıkılışı 

meselesinde araştırmacılar tarafından mutabakat sağlanamasa da Alihan 

adlı bir yabgunun onların son hükümdarı olduğu beyan edilir.196 Emir Göroğlu 

Destanı’nda Ayvaz’ın Zeynep Ayim’den olan oğlunun isimi Alihan’dır.  

 

Göroğlu Ayvaz’ı sefere gönderirken ona tekin bir yerde uyuması 

gerektiği konusunda uyarılarda bulunur. Benzer bir durum Dede Korkut 

metinlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Hatta oğuz uykusu tabiri buradan 

gelmektedir.197 Bu konuyla ilgili bir diğer tespit ise, Dede Korkut Destanı’nda 

                                                            
194 Ebu’l-Gazi Bahadır Han, Karahanlı hükümdarlarının kendilerini köken olarak kendilerini 
Afrasiyab’a dayandırmalarından söz eder. Ebu’l Gazi Bahadır Han, Türklerin Şeceresi-Şecere-i 
Terakime, haz. Muharrem Ergin, İstanbul, Tarihsiz, s. 82. Bunun yanı sıra Oğuz Kağan Destanı’nda 
anlatılan Karahanlılar Karluk boyu tarafından kurulmuştur. Burada geçen Karahan’ın Mete’nin babası 
Karahan’la ilgisi olduğunu söyleyemeyiz. 
195 Sümer, Oğuzlara Ait Destani Mahiyette Eserler, Ankara Üniversitesi, DTCF. Dergisi, Cilt XVII, 
Sayı 3-4, Ankara, 1959, s. 376-377. Tarihte Alihan, Şah Melik’i yenerek öldürmesiyle bilinir. Şah 
Melik Alparslan’ın oğlu Büyük Selçuklu sultanıdır. Başkentini İsfahan’a taşımıştır. Melikşah 
Gürcistan’a seferler düzenleyip Karahanlı ve Gaznelileri barış istemeye mecbur etmiştir. Batı 
Karahanlı Devleti hâkimi Ehmedhan’la anlaşmazlığa düşmüş bunun üzerine Maveraünnehir’e seferler 
düzenlemiştir. (1089). Şah Melik’in beyliğini tanımayan amcası Kirman meliki Kavurt ile 
mücadedeleri, Batı Karahanlı hükümdarı Ahmet Han ile mücadelesi ve onu esir etmesi, 
Maveraünnehir seferleri, Çiğil ayaklanması sonucu ikinci kez Karahanlı üzerindeki hâkimiyetini 
pekiştirişi, Selçuklu ülkesinde huzursuzluk yaratan İsmaililerle mücadeleleri, imparatorluğu Hindistan 
sınırından Arabistan’ın güney kıyılarına kadar genişletmesi onun tarihî kimliğini yansıtır.     
196 Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1999, s. 86-87, Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi 
Tercüme ve Tahlili, İstanbul, 1972, s. 71., Ahmet Taşağıl, a.g.e.,s. 94. 
197 Sümer, a.g.e., s. 408. 
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Oğuz Alpleri uyuyan düşmanı öldürmezler. Yardımcı kahraman gibi ortaya 

çıkan Haldarhan, Hunhar Şahı uyandırmadan öldürmez. 

 

Manas Destanı’nda Nes Kara Han’ın kara bayraklı bir han 

olduğundan bahsedilir. Kara bayraklı genelde halk anlatılarında kâfir hanlar 

için kullanılan bir deyimdir. Emir Göroğlu metninde Hunhar Şah’ın 

memleketinde yas için kapılara kara bayraklar asılması bunun çok eski 

Türklerden kalma bir hatıra olduğunun göstergesidir. Kara renk, Oğuzlara 

göre matem, mahkûmiyet rengidir. Dede korkut boylarında kâfirlerin ve 

dervişlerin kara donlu olduklarının söylenmesi önemli bir dipnot olabilir. 

Ayrıca yas tutanlar kara elbiselere bürünürler. 

 

Ayvaz’ın kaçırılmasından sonra Gürcistan kapısına kara bayrak 

asılmıştır. Destanda Ayvaz şehrin kapısında kara bayrakları görünce buranın 

hükümdarı kısa bir zaman önce ölmüş olmalı der. Gerçekten de şehre girince 

babası Kerem Kassap’ın öldüğünü öğrenir. Denilebilir ki hükümdarı ölen şehir 

halkı yas alameti olarak kale kapısına kara bayrak asmaktadır.  

 

Aynı zamanda Karahan adının ünlü Türk destanı Manas’ta 

Manas’ın babası olarak geçtiğini görüyoruz. Abdülkadir İnan, buradaki 

Karahan’ı Oğuz’un babası olduğuna emindir.198 Bunun dışında Kara 

Kırgızların Manas Destanında Manas Karahanlılara hizmet etmiş bir komutan 

gibi görülür.199 

 

Destanda iktisadi faaliyetler içinde gösterebileceğimiz bir diğer 

husus, Ceyhun Çembil ve İsfahan arasındaki kervan yoludur. Kervancı Miyli 

Ceyhun Çembil İsfahan arasındaki yolda kervan ticareti yapan biri olarak 

yansıtılır.  

                                                            
198 Abdülkadir İnan, Manas Destanı, Makeleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, 117. 
199 Ali Öztürk, Çağları İçinde Türk Destanları, İstanbul, 1999, s. 271. Nihad Sami Banarlı, Resimli 
Türk Edebiyatı Tarihi I, İstanbul, 1971, s.270. 
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Oğuzların tarihte, İran’ı, Güney Kafkasya’yı ve Küçük Asya’yı ele 

geçirdiklerini biliyoruz. Bir görüşe göre Oğuzlar iç karışıklıklardan dolayı 

yıkılmıştır. Başka bir diğer görüşe göre de kuzey komşuları Kıpçaklar 

tarafından ortadan kaldırılmıştır. Emir Göroğlu’nun Kalmuklardan almaya 

niyetlendiği Ayvaz’ı Gürcistan elinden kaçırması ile ilgili seferinin yanı sıra 

onun esas düşman olarak gördüğü Kızılbaşların da dışında bir de Zengilerle 

savaştığını görüyoruz. Araştırmacılara göre Zengiler ya da Zengerler İran’ı 

ifade eder. 

 

Önce Ahmethan’ın yanında gördüğümüz taç ve ordu sahibi beyler 

Göroğlu Ahmethan’dan tahtı devraldıktan sonra onun vezirleri olarak 

karşımıza çıkar. Bu beyler Türk devlet töresinin gereği olarak devletin 

geleceği ile alakalı pek çok konuda fikir beyan ederler. Emir Göroğlu 

Destanı’nda şu şekliyle ele alınır: 

 

"Çembil isimli bir şehir vardı. Burayı Ehmedhan isimli bir padişah 

yönetmekteydi. Onun hükmü bu civardaki kırka yakın padişaha geçerdi. 

Emrinde Ayhan, Künhan, Bulbulhan, Çingishan, Esenhan adlı padişahlar 

bulunmaktaydı." [T5-9] 
 

Destanın ilerleyen bölümlerinde bu vezirlerin içine Yuldız 

Han’da200 bu beylerin arasına dâhil edilir. 

 

Göroğlu’nun yanında bulunan vezirlerden biri olan Ayhan, Oğuz 

Kağan’ın ikinci oğludur. Oğuz Kağan’ın oğullarından ise Yılduzhan’dır. Oğuz 

Kağan’ın Uygur metninde, gökten nurlu bir halde düşen kızla evlenen 

Oğuz’un bu kızdan olan üç oğullarının isimi Ayhan, Günhan ve Yıldızhan’dır. 

Oğuz Kağan daha sonra bir ağaç kavuğunda rastladığı bir kızla evlenir. Bu 

                                                            
200 5. yüzyılda Avrupa Hun hükümdarı Yuldız Han döneminde doğu ve batı Roma’ya hâkimiyet 
kuruldu. Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemini yaşatan Atilla –ki Yılduzhan’ın torunudur- 
(öl.454) olmuştur.  
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kız da ona Gökhan, Dağhan ve Deniz adında üç erkek çocuk doğurur.201 

Böylelikle Oğuz Kağan yerin ve göğün hâkimi olarak karşımıza çıkar. 

 
Türk kültüründe at en önemli unsurlardan biri olarak bilinir. “Alman 

âlimi Potratz, Eski Çağda At adlı eserinde, yapılan kazılardan hareketle atın 

altı bin yıl önce Türkler tarafından ehlileştirldiğini söyler.”202  Göroğlu’nun 

olağanüstü atı Leylîḳir tulpar atı Daniyat’ın aynı adlı atının Göroğlu’nu sütüyle 

büyüten alaca baytalla çiftleştirilmesinden ortaya çıkmıştır. Leylîḳir tulpar 

Göroğlu’nun en yakın arkadaşı ve hatta evladı gibidir.  

 

Emir Göroğlu Destanında Ayvaz’ın Çembil’i terk etmesinden sonra 

Göroğlu Ağa Yunus Peri’ye boyun bozulduğundan şikâyet eder. Bu destanda 

geçen bozulma Uygur Türk tarihinde kitabelerde gördüğümüz “bozuk baş” 

terimi ile benzerdir. Dirliğin ve birliğin yok olması anlamına gelir. 

 

Müspet ve menfi olağanüstü kahramanlar Emir Göroğlu 

Destanı’nda yardımcı karakterler olarak geçmektedir. Göroğlu, bir gece 

kendisini uyandıran dinî vasıfları olan müspet yardımcıları Hz. Hızır, Kırklar 

ve On İki İmam’ın dilekte bulun tavsiyesine uyarak şan, uzun ömür ve güç 

ister. Ayrıca Emir Göroğlu’nun soyunun Hz. Ali’ye bağlanması meselesi ile 

ilgili olarak metne ve kahramana ulûhiyet kazandırma endişesi yatabilir.   

 

Diğer taraftan destanda dinî vasıfları olmayan müspet 

kahramanlar da vardır. Destanda Kaf Dağı’nda yaşayan olağanüstü güçleri 

olan Ḳuzzat, Ağa Yunus Peri’nin dayısı olarak gösterilir. Göroğlu’nun 

eşlerinden olduğu belirtilen Misḳal Peri, Emir Göroğlu Destanı’nda Kaf 

Dağı’ndan gelen Ağa Yunus Peri’nin Göroğlu ile nikâhlandığını duyunca o da 

cariyeleri ile gelip Göroğlu’na nikâhlanır. Bunun dışında bir de Göroğlu’nun 

eşlerinden kendisine ağıt yakmasını istemesi bölümünde ortaya çıkan Misḳal 

                                                            
201 Hüseyin Nihal Atsız, a.g.e., s. 49 – 68. 
202 Eyüp Akman, “Türk Kültüründe ve Azerbaycan Destanlarında At”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 
Cilt 11, No 1, Mart, 2003, s. 233.(233-248).   
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Peri dışında Göroğlu’nun insan ve perilerden dokuz eş aldığı söylenir. 203 

Destanda menfi olağanüstü kahramanlar da yer almaktadır. Özellikle menfi 

olağanüstü kahramanlarla müspet ama dini vasıfları olmayan kahramanların 

mücadelesine son kolda rastlamaktayız.  

 

Rüstem, Firdevsi’nin204 Şehname’de Afrasiyab, İran ve Turan 

savaşları dolayısıyla zikredilir. Bu esere göre Afrasiyab İran ve Arap 

ülkelerine seferler düzenlemiş ve bu yerleri ele geçirmiştir. Fakat 

Şehname’ye göre Afrasiyab, İran kahramanı Rüstem karşısında 

tutunamamıştır. Sonunda ordusuz kalır ve bir mağaraya sığınarak uzun 

zaman insanlardan ayrı yaşar ve sonunda Keyhüsrev tarafından yakalanıp 

işkenceyle öldürülmüştür.205 Sonunda ordusuz kalan Turan hükümdarı 

                                                            
203 (T.3300) Göroğlu eşlerinden kendisine ağıt yakmasını ister. Bunun üzerine Misḳal Peri, Ağa 
Yunus Peri ve Gülnar Peri ona ağıt yakarlar. Misḳal bilindiği gibi “… şekil bakımından Batı müziği 
sazlarından panflüt’e benzer. Eski bir müzik aleti olan bu çalgıya Türk müziğinde aynı zamanda 
efsanevi bir kuşun adı olan musikar da denilmiştir.” Arap ülkelerinde şu’aybiye adıyla bilinen misḳal 
İran’da muştak, miskel adları ile bilinmektedir. Walter Feldman, İran’daki mısḳal’ın Çin veya Uygur 
orijinli olup, Moğol istilası sırasında ülkeye girmiş olabileceğini ve bu ülkede pek kabul görmediğini 
ifade etmiştir. Neşe Can, Eski Yunan’da synrix olarak bilinen bu müzik aletinin keçi ayaklı Pan 
tarafından icat edildiğini söyler ve şöyle devam eder: ”Eski Yunan’da synrix daima dinî çağrışım 
yapmış ve kırsal hayatın bir parçası olarak kabul edilmiştir.” Bununla beraber “Gürcistan’ın Grija 
bölgesinde panflütün antik tipi olarak bilinen bir şekli soinari adıyla kullanılmaktadır”. Görüldüğü 
gibi Çin’den Uygur’a oradan Arap ve İran memleketlerine daha sonra da Gürcistan ve Yunan illerine 
uzanan bir coğrafyada misḳal adlı bu müzik aletinin izlerine rastlamak mümkündür. Arap ve İran 
memleketlerinde pek yaygınlık kazanamadığı ifade edilen bu saz, Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde 
geçmektedir. Ferhengi Ziya’da “Musikar gibi ağızla çalınan bir çalgı, ağız tamburası” diye açıklanan 
bu saz aynı zamanda “mizmar nev’inden sıra kalem düdük” olarak belirtilmekle birlikte “Türkçe 
muharref olarak mısḳal derler. Kaval ve dervişlere mahsus bir saz. Rüzgâr dokundukça gagasındaki 
müteaddit deliklerden türlü türlü ses çıkaran bir kuştur. Musiki bundan alınmıştır diye bir masal da 
lügat kitaplarına geçmiştir.”203 İslam dünyasında müziğin kaknüs denilen efsanevi bir kuşa bağlanır. 
“Efsaneye göre bu kuş, “çeşitli renk ve şekillerle süslü olup, gagasındaki 360 delikten çıkardığı 
seslerle etrafında toplanan kuşları yiyerek geçinirmiş. Eskiler, müzik bilginlerinin bu kuşun çıkardığı 
seslerden esinlenerek müzik ilmini icat ettiklerine ve bu nedenle bu kuşa musikar adı verildiğine hatta 
musiki kelimesinin de buradan doğduğuna inanmışlardır.203 (Neşe Can, Unutulan Sazımız Miskal, 
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, Ankara, 2003, s. 193; Walter Feldman, Music 
of the Ottoman Court, Berlin: Sema Vakf, Salisbury, 1996, MD 21802, USA; Gencinei Güftar-
Ferhengi Ziya, Farsça – Türkçe Lügat 3, Yazan: Ziya Şükun, MEB. Yayınları, İstanbul, 1996, s. 
1807, 1831.  
204 Firdevsi, bir İran şairidir. Bir Türk devleti olan Gazneliler devrinde yaşamıştır. Gazneli Mahmut, 
Kuzeyde kaynaşmaya başlayan büyük Türk kabilelerine karşı koymak için kendini bir İran şahı olarak 
görmüş ve Firdevsi’yi korumuştur. Bahaadin Ögel, Türk Mitolojisi Kaynakları ve Açıklamaları İle 
Destanlar, Cilt 2, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s.82. 
205 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 1,s.14. 
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Afrasiyab’a karşı Ceyhun’u tabii sınır kabul ederler.206 Emir Göroğlu 

Destanı’nda da Rüstem’e telmih yapılır. Ceyhun şehrinin sahibi olarak 

Şahdar Şah gösterilir. 

 

Bütün bunların ışığında tarihî vakalar neticesinde Gazneli, 

Karahanlı, Oğuz ve Samani ilişkileri hem Oğuz hem de Emir Göroğlu 

destanlarında yoğun bir şekilde yansımaktadır, diyebiliriz. 

3.2. Emir Göroğlu Destanı’ndaki Yer Adları 

  Faruk Sümer’e göre: Umumiyetle medeni Türklerde, 

Azerbaycanlılar, Buldar – Kazanlılar, hatta Osmanlılarda olduğu gibi, 

Türkistan medeni Türkleri de kendilerine şehir ve vilayet adından başka 

umumi bir etnik isim kullanmamışlar: İslam çağında Türk kelimesi ekseriya 

gayrımüslim Türklere itlak edildiğinden, Maveraünnehir medeni Türkleri de 

kendilerini Türkten başka millet saymış ve Türkmen diye ad almışlardır.207   

 

Emir Göroğlu Destanı’nda; Gürcistan, Ceyhun şehri, İspihan, 

Çembil, Zengiler şehri, Erbistan, Kaf Dağı, Almilik, Ödek Gölü, Tecen nehri, 

Bedbeht Dağı, Bulgar Dağı, Esker Dağı, İgiz Dağı, Kakas Çölü gibi itibari ülke 

ve şehir adları yer almaktadır.  

 

Faruk Sümer, Dede Korkut Destanları’nın ana temasını şöyle 

açıklar: XI. yüzyılda Seyhun (Sir Derya) kıyılarından Karaçuk dağlarına kadar 

olan bölge Oğuz ilidir. Seyhun ırmağının Cend ve Yeni Kend şehirlerinin 

bulunduğu aşağı kesminin ise, bu asırlarda Kıpçakların elinde olduğunu 

biliniyor. Önemli bir bölümü göç eden Oğuzların bu bölgede Kıpçaklara karşı 

mücadele ettiklerini biliyoruz. Destanı’nın ana teması düşman baskınları, esir 

                                                            
206 Mustafa Aksoy, Destanlarda ve Tarihi Kaynaklarda Alp Er Tonga (Efrasiyab), Türkler, Cilt 3, 
Ankara, 2002, s. 554-567. 
207 Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 
1981, s. 64. 
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düşmeler, esirlerin kurtarılışı üzerine kurulur.208 Bu aynı zamanda Emir 

Göroğlu Destanı’nda da rastladığımız bir temadır.   

 

Destanda Teke – Yomut ili olarak gösterilen Çembil ana 

mekânlardan biri olarak yansır. Çamlıbel’i Anadolu’da hayali bir mekân olarak 

gören Boratav, Köroğlu Destanı Anadolu’da hangi yörede anlatılıyorsa 

Çamlıbel’in orası olduğunu söyler. Çamlıbel adı Köroğlu’nun diğer 

rivayetlerinde de ortaktır: Tobol’da Şemlibil, Özbek’de Çembil, Nogay ve 

Kazak’ta Çembilbel, Tacik’te Çambul, Azeri’de Çenlibel, Türkmen’de Çandıbil 

olarak geçmektedir. Diğer taraftan Çambel Camalı ve Karaç adlı iki erin 

oturduğu bir dağ geçidinin adıdır. Aynı zamanda Cambil Manas Destanı’nda 

ünlü bir Kalmuk alpinin de adıdır.209  

 

Destanda yer alan bir diğer yer adı Almilik’tir. Almilik, Almalık 

kelimesinin Uygur Türkçesindeki yazılışıdır. Almilik bir yer adı olarak tarihî 

kaynaklarda "büyük İli şehri" olarak geçmektedir.210 Zeki Velidi Togan Almalık 

adını şöyle açıklıyor:"Kazakistan’ın bugünkü merkezinin ismi Alma Ata 

yazılıyorsa da bu, Almalık kelimesinin Kalmukça karşılığı olan Almatu’dan 

muharref olsa gerektir."211 Destan metninde Göroğlu’nun nasıl cengâver bir 

yiğit olduğu anlatılırken Çembil’de ve Almilik’te dahi onun üstüne yiğit 

olmadığını ifade ederken geçiyor. Destan’dan anlaşılacağı üzere Almilik 

düşman şehrinin adı gibi gösteriliyor. Aslında tarihî kaynaklar bir dönem 

Almilik şehrinin İslam karşıtı unsurların merkezi olarak görüldüğünü 

göstermektedir.212  

                                                            
208 Faruk Sümer, Şahıs Adları-I, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay., 1999, s. 25. 
209 Mehmet Mendilli, Köroğlu’nun Sonu Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Niğde, 2001, s. 
28. 
210 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 34.  
211 Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 535-536. 
212 XIII. ve XIV. asırda Maveraünnehir’le Kaşgar diğer tarafta ise Yedisu ve Doğu Tiyanşan arasında 
medeni mücadeleler Türkistan sahasının bu dönemde önemli görülen tarihî vakalarını oluşturur. "Yani 
1) İslamiyeti benimsemiş Müslüman medeni Türkler; 2) Budizm ve Şamanizm’e dayanan göçebe 
Türk – Moğol ananeleri şiddetle çarpışıyordu." İşte Çağatay hanlarının İli ırmağı havzasındaki 
Almalık önemli bir yer adı olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu asırlarda Almalık civarında yaşayan 
Çağatay hanları Budizm ve Hristiyanlığı kabul eden İslamiyet düşmanı beylerin yönetimindeydi. 
Hatta bu dönemde Almalık’ta hristiyan piskoposluğu kurulmuştu. Fakat Müslümanlara dayanarak 
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Batı Türkistan’ın Kent Türklerinin (yani Medeni Türklerin) XIII. ve 

XVI. asırlarda uruk ve oymak hayatından bağımsız olarak kurdukları Almalık, 

Kaşgarlık, Taşkentlik gibi şehir isimlerine göre tesmiye edildiklerini 

biliyoruz.213 Bu bölgede yani Türkistanda medeni ve iktisadi anlamda bir 

değeri olan kervan yolları önemlidir. Bu durumda "XIV. asrın başlarından 

başlayarak daha ziyade şimalden cenuba giden yollar üzerine kurulmuş 

bulunuyordu. Fakat bununla beraber Kaşgar ve Almalık üzerinden geçen Çin 

İran ticaret yolları hala işliyordu."214 XIV. asırda, Almalık, Taşkent gibi şehirler 

kurulmasına karşın göçebe ve yerleşik hayat mensupları arasındaki 

çatışmalar hızla sürmektedir.215  

 

Destanda Kalmuk ve Kızılbaş düşman unsurlar olarak yansıtılır. 

Gürcistan Kalmuk merkezi olarak görülür ve Ḫunḫar Şah buranın hâkimidir. 

Gürcistan; Özbek, Türkmen ve Uygur versiyonlarında ortaktır. Aynı zamanda 

Dede Korkut boylarında gördüğümüz X. yüzyılda Samanilerle Karahanlılar 

arasındaki mücadeleye karışmış bir Türk beyi olan Salur Kazan’ın Dede 

Korkut’ta kara dinli Gürcistan’da oturduğu anlatılır. Aslında Dede Korkut 

Destanı’nda, Oğuzların Peçenek ve Kıpçaklarla olan tarihî mücadelelerine 

yer verilir. Oğuzların Kalmuk mücadelesi Emir Göroğlu Destanı’nda da 

ortaktır. Aynı zamanda Salur Kazan’ın Türk’e ve Tacik’e hükmettiğinden 

bahsedilir. Yine her iki destanda da Oğuzların Türkistan’ı terk etmeden 

önceki yaşadıkları bölgelere ait yer adları vardır. Destanlar her anlamda 

sözlü kültür geleneği içinde yenilenir ve bulundukları bölgenin özelliklerini 

taşır. Gürcistan ili de bu bölgelerden biri olarak yansır. 

 

Oğuzlar, VI. yüzyılda Çin’den Karadeniz’e kadar bütün Türk 

kabilelerini bir bayrak altında toplamışlardır. Oğuzların, Hazar Deniz’i 

üzerinde Cürcan’dan Sir-Derya ırmağı’na kadar olan bölgede yaşamakta 

                                                                                                                                                                         
hükümeti ele geçiren Ali Sultan 1339 yılında burayı Hristiyanların elinden kurtardı. (A. Zeki Velidi 
Togan, a.g.e., s. 102). 
213 A. Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 62-64. 
214 A. Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 112. 
215 Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 325. 
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olduklarını biliyoruz. Bu noktada Oğuzlar İslam yurtlarına komşu idiler. Batıda 

Hazar ve Bulgarlar ile sınırdaş olan Oğuzlar, doğuda Sirderya’ya ve 

Karluklara komşu idiler. Burası Kimek ve Peçeneklerin toprakları idi. 

Oğuzlarla Kimek arasında Kama nehri vardı.216   

 

Daha çok Doğu mitolojilerinde rastladığımız dağ unsuru; bir inziva 

yeri olarak yüceliği, koruyuculuğu ve göğe yakınlığı ile dikkati çeker. Kimi 

zaman hayat ağacı sembolüyle de birlikte gördüğümüz dağ motifi, halk 

edebiyatı türlerinde sık sık rastlanılan bir folklorik unsurdur. Bunun dışında 

metinlerde zaman ve mekân kavramının sorgulanmaya başlandığı ve 

tekâmülün safhalarını anlatan yer olarak da göze çarpar.  

 

Şamanlar dağı bir ruh gibi görür, dualarında ona ibadet eder ve 

kurban adarlar. Çünkü yerin merkezinin direği olarak sembolize edilen dağ, 

görülen âlemle metafizik âlem arasındaki hat gibi anlatılır. İnanışa göre 

Zümrüdü Anka, Kerkes veya Simurg olarak adlandırılan efsanevi kuş ve pek 

çok peri burada yaşamaktadır. Örneğin; Kırgız – Kazak baksı dualarında 

şamanlar perileri Kaf Dağı’ndan çağırırlar: “…Kaf Dağında yatan periler, ben 

(sizi) çağırdım geliniz!...”217 

 

Türk kültür tarihinde özellikle; “Göktürklerin menşeleri hakkında 

Çin kaynaklarında tespit edilen rivayetlerde dağ ve mağara mühim 

unsurlardır”.218 Altay Dağı, Altın Dağ, Karagay Dağı, Ak Dağ, Yeşil Yeşim 

Dağı, Sumbur veya Sümer Dağları gerek şaman dualarında gerekse Türk 

destan metinlerinde karşımıza çıkan kutsal dağ adlarıdır. İslam 

memleketlerinde ise daha çok Kaf Dağı, Hristiyanlar için Yuhanna incilindeki 

kutsal Golgotha Dağı, Yunanlılar için Olympos, Eski İran’da Zerdüştilerin dağı 

olarak bilinen El-burz adıyla geçmektedir. Sibirya Tatarları ve Yakut 

                                                            
216 Ramazan Şeşen, a.g.e., s.32. 
217 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. Baskı, Türk Tarih Kuırumu Basımevi, Ankara, 
2000, s. 143. 
218 Abdülkadir İnan, a.g.e., s.140-150. 
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Türklerinde Kaf Dağı yedi katlı olarak tasvir edilmiştir. Bu efsanevi dağ, 

“Kafkasya ile lokalize edilmiştir”.219 

 

Bu bilgiyi kuvvetlendiren bir bilgi Şemsettin Sami’nin Kāmūsu’l- 

A’lām adlı eserinin Kaf maddesinde; “…bu dağ (Kafkas) silsile-i cebelinden 

başka bir şey değildir. Kafkas silsile-i cebelinin bir ucu nehr-i Hazar’ın Sasel 

 cenubisini takip ederek, (El-burz) cebel-i meşhuri dahi buna merbut (ساسل)

olduğundan, …”220 şeklinde geçmektedir. 

 

Bunun dışında Kaf Dağı ile ilgili bir efsane, Evliya Çelebi’nin 

Seyahatname’sinde şöyle anlatılmaktadır: “Evvela Feleklerin Yaratıcısı, Aziz 

Rab, 148 büyük dağ yaratıp yeryüzüne kilit vurmuştur ki yeryüzünde zelzele 

meydana geldiğinde bu dağlar çivi zemini tutar. Bu büyük dağların hakkında 

âlemlerin yaratıcısı Kuran-ı azminde “Göklerin ve yerin anahtarları onundur” 

(Zümer,63) buyurmuşlardır. Tefsirlerde “Mekalit” kilit ile açıklanmıştır. Yani, 

“Habibim, biz dağları yeryüzüne kilit gibi kilitleyip yaratmışız”, “Dağları 

kazıklar yapmadık mı?” (Nebe,7) ayetleri bu manayı vermektedir. Eski bilgin 

ve filozof seyyahlar öyle sırları öğrenip yazmışlar ki; “Birinci iklimde 19 büyük 

dağ vardır. İkinci iklimde 27 dağdır. Üçüncü iklimde 31 dağdır, dördüncü 

iklimde 24 dağdır, beşinci iklimde 29 dağdır, altıncı iklimde 36 dağdır, yedinci 

iklimde 32 büyük dağ vardır” diye bütün Coğrafya Atlas Minor’da Papa 

Monta’da ve bütün heyet kitaplarında bu büyük dağlar böyle yazılmışlardır. 

Ama bütün dağların başı Kaf Dağıdır. Cenabı Hak Hakkında Kuran-ı 

Kerim’de “Kaf. Şanı yüce Kuran’a hamt olsun ki (O, Büyük ve Yüce bir 

kitaptır)” (Kaf,1) ayetini indirmiştir ki Kaf Dağı Dünyayı kuşatmıştır. Ama 

Moskova taraflarında Buz Denizi Dokuz ay kıştan donup Kalmuk küffarları o 

buz denizi üzerinde 70 günlük buzu beş gün beş gecede geçip Kaf Dağı 

dibinde benzetmek olmasın Kâbelerine varırlar. Onların dillerinde Kalmuk 

Kavmi “yıldırak tav” derler. İnşallahu Teâlâ o yerlere seyahat etmek nasip 

olursa yazarız. Kırk elli senede bir kere Kalmuklar yetmiş seksen bini bir yere 

                                                            
219 Mikail-Baştu İbn Şams Tebir, a.g.e., s. 411.  
220 Şemsettin Sami, a.g.e., Cilt 5, s. 3543.  
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toplanıp Kaf Dağı ziyaretini edip yeni Buz denizinin donu çözülmeden geri 

vatanlarına dönerler. Kaf Dağı’nı İskender’den sonra Kalmuk taifesinden 

başka görmüş insanoğlu yoktur. Ancak Kalmuklar görür. Ama İskender’in 

Hak emri ile inşa ettiği Yecüc seddi Moskof diyarına yakın bir bucaktır. Ona 

Kalmuk kavminin her zaman varmaları haberi doğrudur ki Kalmuk kavminde 

asla yalan ve boş söz olmaz, Kaf Dağına vardıkları doğrudur. Kaf Dağından 

sonra (en büyük) El-Burz Dağıdır ki kim Heyhat Sahrası’nın kıble tarafında 

büyük bir dağdır. Sonra Alman Dağı, Avusturya diyarındadır. Sonra Kumar 

Dağı, Mısır Bölgesinde ekvatordan güney tarafına yirmi fersah içindedir ki 

Mısır’a gelen mübarek Nil’in başıdır. İnşallah bütün dağları gördükçe 

yazacağız. Ancak bu Ruhban Dağı ile gördüğümüz Ulu Dağdır”. 221 

 

Ayrıca Orta Asya’da ve Anadolu’nun pek çok yerinde rastladığımız 

kurganların veya höyüklerin kutsal dağ sembolü olarak karşımıza çıktığını 

görmekteyiz. Orta Asya Türk topluluklarında ve Moğollarda oba adı verilen 

tepecikler mitolojik bir kült olarak karşımıza çıkar. Kutsal dağa duyulan saygı 

bozkır halkı tarafından bu obalara da gösterilir. Kurban törenleri ve çeşitli 

ayinler yılın belirli zamanlarında bu obalarda veya çadır mabetlerde yapılır. 

 

Destan metninde metafizik âlemin bütün unsurlarını barındıran 

kutsal Kaf Dağı; Emir Göroğlu’nun ilk eşi Ağa Yunus Perinin yurdudur. Ağa 

Yunus Peri Kaf Dağı’nın yedinci katında oturur ve özel güçleriyle bütün 

dünyada olan biteni bilir. Dayısı Kaf Dağı’nın ve halkının hâkimidir.   

 
Destanda yer alan ülkeler bir dağ ile vurgulanarak tasvir edilir. 

Asker Dağı Çembil sahrasında bulunan bir dağdır. Destanda Erbistan 

ülkesine ithaf edilen dağ ise İgiz Dağı’dır. Bulgar Dağı ve Bedbeht Dağı ise 

Güricistan ülkesinde bulunan dağlardandır. Oğuzhan’ın Oğuz Destanı’nda 

belirtildiği üzere İdil’in ötesinde oturan kavimlerle savaştıktan sonra yönünü 

Karanlık ülkeye çevirdiği ve bunun içinde Hazar Derbent’ine yol aldığı 

                                                            
221 Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, Yapı Kredi Yay., 2. Cilt, 1. Kitap, Ankara, 2005, s. 32- 33. 
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görülür. Destan metininde Göroğlu’nun Gürcistan’a ulaşabilmesi için Bedbeht 

dağını geçmesi gerektiğinden bahsedilir. Kafkasya’da olan bu karanlıklar 

ülkesi Türk tarihindeki temir kapılardan biridir. Bahaeddin Ögel ise, 

Göktürklerin buraya Temir Kapıg demelerini ve burasını, bir Türk İran sınırı 

olarak kabul etmiş olmalarını” anlatır.222     

 

Oğuzlardan bir bölük ayrılarak Hazar – Aral arasında Siyah-kuh 

(Mangışlık) yarımadasına göçtüklerini biliyoruz. İslam coğrafyacıları X. 

yüzyılda Hazar Denizi’nin doğusundaki geniş çöl bölgesine Oğuz Çölü adını 

vermişlerdir. Yine bu tarih Oğuzların Müslüman topraklarına göçüdür. 

Oğuzların Sir-derya ile Hazar Denizi’nin kuzeyi ile Aral Gölü üzerindeki 

bölgeler Kıpçak işgalinden sonra Deşt-i Kıpçak adını almıştır. 223 

 

Ödek Gölü destan metninde Çembil’in eşsiz güzelliklerinden biri 

olarak yansır. Aynı zamanda Ödek kelimesi; ödeme, mükâfat, mücazat 

anlamlarına gelmektedir. Tarihte Kimeklerin Bayavut Kolu’na mensup olan 

Ödek Han’dan bahsedilir. Harzemşahlar döneminde Sultan Muhammed’in 

akrabasından bir emir olan Ödek han Moğol İstilası zamanında İspihan’ı 

(İsfahan) ele geçirmiştir. Bu dönemde Türk emirlerinin birbirlerini öldürmeleri 

ve iç savaşlar Moğol İstilası’nın yayılmasına neden olmuştur. Harzemşahların 

Sultan Melik Şah’ın ibrikçisi Anuş Tigin soyundan geldiğini bilinmektedir. 

Anuş Tigin ise Alp Arslan ve Melik Şah devrinde Bilge Beg ünvanlı Gümüş 

Tigin’in Garcistanlı bir Türk memlükü idi. Harzemşahlar devrinin en önemli 

özelliği bunların bozkırda yaşayan Kıpçaklar ile onların en yakın kardeşi olan 

Kanklı ve Yemekler’i askeri hizmetlerde kullanmış olmalarıdır.224 

Harzemşahların imparatorluğa geçişinde bu Kimek ve Kanklı Türkleri’nin 

katkısı büyüktür. Emir Göroğlu Destanı’nda Ödek Gölü Çembil sahrasında 

bulunan ve bazen beylerin av için gittikleri bir bölge olarak yansıtılır.  

                                                            
222 Ögel, Türk Mitolojisi Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar, I. Cilt, Ankara, 2003, s. 185. 
223 Gökyay, Dedem Korkud’un Kitabı, İstanbul, 1973, s. XXXIV-XXXV. 
224 Faruk Sümer, Şahıs Adları-I, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1999, s. 193-196, 223-
224. 
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Reşidedddin’in Türklerin tarihi bölümünde yazdıklarına göre 

Müslüman Oğuz hükümdarı Ali Han zamanında Amu Derya’dan (Ceyhun 

Nehri) bahsedilir. Bu suyun sol yakasında oturan ve 40.000 atlı çıkaran 

Oğuzların başında Korkut Bey bulunuyordu. Metinde bu engin sularıyla tasvir 

edilen Tecen nehri Amu Derya’dır. Ayrıca destanda Göroğlu’nun Tecen 

nehrini aştıktan sonra Ceyhun şehrine vardığı söylenir.225   

 

Bugün İran’da bir şehir olan İsfahan’ın yanı sıra Buhara da 

destanda Göroğlu’na ağıt yakan hanımlarının ona Buhara’nın bir dumanı diye 

seslenmeleri ile geçer. 

 

Saray erkânının özellikle hanımlarının özel mekânlarına çarbağ 

denir. Has bahçe olarak da adlandırılabilen Çarbağ destan metninde saraya 

mensup kadın kahramanlarla birlikte dar mekânlardan biri olarak yansır. 

 

Emir Göroğlu Destanı’nda yer alan makro mekân adları daha çok 

Kafkasya’ya lokalize edilmekle birlikte bu adların Türklerin ana yurdu Orta 

Asya’dan batıya göçleri sırasında taşıdıklarını söyleyebiliriz. Destanda geçen 

yer adları bize Oğuz çölü dediğimiz Aral Gölü ile Hazar Deniz’i arasındaki 

bölgede vuku bulan tarihî vakalara işaret etmektedir. Aynı zamanda destanda 

geçen yer adları gerçek tarihî mekânlardan ziyade itibarî yer adlarını işaret 

etmektedir. 

 

3.3. Emir Göroğlu Destanı’ndaki Boy – Kavim Adları 

Emir Göroğlu Destanı’nda Kalmuk, Teke – Yomut, Kızılbaş, 

Türkmen, Zengiler, Yezidi, İgiz ve Batur halkı gibi bir kısmı itibari olarak 

değerlendirebileceğimiz boy veya kavim adları geçmektedir.  

 

                                                            
225 Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1972, s. 216-240. 
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Orta Asya’da yurt edinen Kazak, Kırgız, Özbek gibi Türk boylarının 

sözlü edebiyat verimlerinde Kalmukların pek çok anlatıda geçtiğini 

görmekteyiz. Geleneksel düşman olarak görünen Kalmuklar, Manas 

Destanı’nda da geniş bir şekilde yer alır.  Destanın başında Manas’ın 

doğumu bölümünde Kalmuklarla ilgili bilgi vardır: "Kırgızların başbuğu 

Orazlı’nın ölümünden sonra Kalmuk Hanı Alevke, Kırgızistan’ı istila ederek 

birçok tutsak aldı."226 Manas Destanı, işte bu noktada Kalmukları Türk 

toprağından çıkarmak ideali üzerine yapılan savaşları anlatır.  

 

Emir Göroğlu Destanı’nda Göroğlu, Ayvaz’ı Gürcistan hükümdarı 

Ḫunḫar Şah’tan kurtarmak amacıyla Kamber Bey suretine girer ve çoban 

kılığında Gürcistan kapılarına dayanır ve kapıdaki nöbetçilere şöyle seslenir: 

 
   "Kalmuk’a satacağım koyunum var, 

  Pazarda onları salmaya niyetim var. 

  Nöbetçiler açın kale kilidini, 

  Korkmaktayım önümde çok koyunum var." [A1637-1640] 
 

Radloff, Müslümanlarla müşrikler (Kalmuklar, Nogaylar) arasındaki 

karşıtlığın ve bu iki grup arasındaki savaşın sebebi olarak din ana sebep 

olarak göstermektedir. Ona göre bu manevi motif en eski destanın 

vasıflarından değildir. Bu motif XVIII. yüzyılın kanlı savaşlarından sonra 

destana sokulmuştur.”227      

 

İslamiyet adına Kalmuk, İran vs. topluluklar üzerine yapılan 

savaşlar İslam’ın Türk illerinde yayılma ve kabul edilme zamanları ile ilgilidir. 

Bu hatıralar Türklerin batı seferleriyle orantılı olarak destanlarda yer 

edinmiştir. 

 

                                                            
226 Öztürk, Çağları İçinde Türk Destanları, İstanbul, 1980, s.125. 
227 Abdülkadir İnan, Manas Destanı’nda Görülen Muhtelif Tabakalar, Makaleler ve İncelemeler, 
Ankara, 1968,s.129. Öztürk, Çağları İçinde Türk Destanları, İstanbul, 1973, s. 293. 
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Destanda Göroğlu’nun düşmanlarından biri olarak Kızılbaşlar 

gösterilir ve Göroğlu’nun Kızılbaşların cezasını verdiğinden övgüyle 

bahsedilir: "Göroğlu kızılbaşlardan öcünü öyle bir aldı ki, Kızılbaşlar ağlayan 

çocuklarına: “Göroğlu geldi!” deyince çocuklar korkudan taş kesilmiş gibi 

olurlardı." [A858-860] 
 
Yine Göroğlu beylerine seslenirken Kızılbaşlarla olan 

mücadelelerini över: 

 

    "Rüstem gibi meydanda durdunuz, 

  Kızılbaşa karşı savaştınız. 

  Saf altını ve cevheri ateşe verdiniz, 

  Daha da istediğiniz var mı yiğitler?!" [A891-894] 
 

Bununla birlikte Göroğlu’nun Ayvaz’ı Ḫunḫar’ın ilinden kaçırıp 

Çembil’e götürmek için ikna etmeye çalışırken söylediği sözlere karşılık 

olarak Ayvaz’ın bu deyişmede vermiş olduğu cevap Kızılbaşlarla Kalmuk’ların 

aynı topluluğu ifade etmesi bakımından önemli bir tespittir: 

 

"Bey Havaz: 

  Arkamızdan yabancılar gelmeyince, 

  Gelse dağlar kana doymayınca, 

  Gelen işte şu kızılbaşlara, 

  Aslan gibi kılıç vurmayınca, 

  Göroğlu binmem ben atına". [A2390-2395] 
 
 Fuzuli Bayat’a göre, Tekeli – Türkmenli olmak Köroğlu’nun 

kimliğinde bozkır kültürüne bağlılığın ve bağımsızlığın alameti olarak 

gösterilir. Tekeliler, Şah İsmail’in başa geçmesinde rol oynamıştır. Onların 

Safevi tarikatıyla ilişkileri XV. yüzyıldan önceki zamanlara dayanmakla birlikte 

Anadolu’da bu boyun tarikatın propagandasını da yaptığını görmekteyiz: Şah 

Kulu Baba gibi…  Köroğlu’nun Türkmen ve Emir Göroğlu versiyonlarında da 



101 
 

 

gördüğümüz gibi İran şahlarıyla mücadeleler ve Şiilik etkisi bu dönem tarihî 

olayların yansımasıdır.228 

 

 Yine Şahtar Şah’ın askerlerinin ve emrindekilerin Yezit adıyla 

anıldığını görmekteyiz. Ceyhun şehrinin hâkimi Şahdar Şah’ın Daniyat adlı 

komutanından yengesini kaçırdığı için intikam almak isteyen Göroğlu 

Allah’tan ve pirlerden medet dilerken şöyle seslenir: 

 

 "Allah’a nefis için verme vesvese, 

 Yezitlere vursam elmas kılıçla. 

 Meryem ve Gıyas, ya Hızır İlyas, 

 Medet et ben gibi aciz kuluna." [A381-384] 
 

  Aynı şekilde Hunhar Şah’ın askerlerinden de yezitler diye 

bahsedilir: "Yezitler bunlara şaşkın şaşkın bakarak şehre kaçtılar." [A2575] 
Buradan yola çıkarak yezit aslında Göroğlu’nun Gürcistan ve Ceyhun 

şehrindeki düşmanlarının genel adıdır diyebiliriz.  

 

Destanda Göroğlu’nun Teke – Yomut Türkleri’nden olduğu 

övgüyle dile getirilmektedir.229 Hatta Göroğlu destanın sonunda yer alan ve 

hayatı boyunca yaptıklarını anlattığı manzum bölümde Çembil’in Türkmen ili 

olduğunu ifade edilir:  

 

 
                                                            
228 Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 116 – 122.  
229 Tarihî kaynaklardan anlaşıldığına göre, Şu Destanı’nda Büyük İskender’in Türk illerine yönelmesi 
ve Şu hükümdarının doğuya çekilmesi neticesinde 22 kişinin çekilmeyişi bize Türkmen ve Kalaç 
boylarının ortaya çıkış zemini hakkında bilgiler vermektedir. Bu noktada Aryani istilası neticesinde 
Talas ve Çu etrafında yaşan Türkmen boylarının yabancı hâkimiyetine girerek yok olmaları ile alakalı 
olan bu rivayet gerçek bir tarihî vakaya aittir. Ahmet Bican Ercilasun, Oğuzların doğuya çekilme 
fikrine karşı çıkmaları üzerine Şu ve Oğuzlar arasındaki mücadelelerinin Türk destanlarında 
yansıdığını öne sürmektedir. Aynı zamanda Oğuz Kağan Destanı’nda da Türklerin boy taksimatları ile 
alakalı bilgilerde Türkmen adına rastlamaktayız. (Reşideddin’e göre Oğuzhan İran’a yaptığı bir akın 
sırasında İsfahan’ı alarak geriye döner. Bu sefer sırasında ordudan geri kalan Türk ailesine Kalaç adı 
verilir. (Reşideddin Fazlullah, Camiü’t-Tevarih, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, tarihsiz; Ahmet 
Bican Ercilasun, Şu Destanı Hakkında, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. İ. Yarkın’a Armağan, 
25/1, Ankara, 1988, s. 30). 
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"Yaşadım Çembil ilinde. 

 Türk – Türkmen yerinde," [A5739-5740] 
 

XI. yüzyıldan sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlayan Oğuzlar 

kendilerini Müslüman olmayan kavimdaşlarından ayrılmak için 

Maveraünnehir’de Türkmen adını kullanmaya başladılar. Türkmen adı bu 

noktadan sonra Müslüman Türk manasına gelmektedir.230 Oğuz adı ile ilgili 

olarak yapılan çalışmaların pek çoğunda Oğuz’un okların birliği anlamına 

geldiği görülür. Oğuzların, her ne kadar 630 yılından sonra bu adla ortaya 

çıkan Töles boylarından olduğu söylense de Türk devletinin kargaşalık 

döneminde bir araya gelen kabileler birliği olduğu düşünülmektedir.231 Ebu’l-

Gazi Bahadır Han "Şecere-i Terakime" adlı eserinde Türkmenleri anlatırken, 

“Maveraünnehir’de oturan Türkmenlere önceleri Tacikler, Türk derdi” şeklinde 

bir açıklama yapmaktadır.232 

 

Emir Göroğlu Destanı’nda Hızır Aleyhisselam Göroğlu’na Ayvaz’ın 

annesinden bahsederken şöyle der: "Bey Havaz’ın babası Kerem Kasap 

denen kişiyi bul. Onun hanımı Türkmen evladı. Kendisi Müslüman.  İsmi Gül 

Ayim’dir. Düşman eline esir düşeli 40 yıl oldu." [A1535-1538] 
 

Emir Göroğlu, Türkmen ve Müslüman vasfıyla karşımıza çıkar. O 

Teke-Yomut (Yavmet) Türklerindendir. Çembil hakanıdır. 

 

Tekeler, Hazar ötesi Türkmen boyu olup Yomut ve Sarıklarla 

birlikte Mangışlık denilen yerde yaşayan bir boydur. "100.000 çadırdan ibaret 

olan Tekeler, 1859 Nerv işgalinden sonra Tecen ırmağı boyuna 

                                                            
230 El-Cemahir fi ma’rifet el-cehavir’de, eskiden Oğuz Türklerinden olup Müslüman olanlara 
Türkman derlerdi. Bunlar Türk olmalarına rağmen, Müslümanlar tarfından Türkman yani Türke 
benzeyen denilirdi diye bir not vardır. Türkmanend kelimesinin ortaya çıkışı ile ilgili 
bilgiler.(Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 202). 
231 Saadettin Gömeç, Oğuz Kağan’ın Kimliği, Oğuzlar ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 
DTCF Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 35, Ankara, 2004, s. 116-117. 
232 Ebulgazi Bahadır Han, Türklerin Şeceresi, (Şecere-i terakime), Haz. Muharrem Ergin, İstanbul, 
(tarihsiz).  
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yerleşmişlerdir."233 Emir Göroğlu’nun Teke – Yomut Türklerinden olduğu 

düşmanları tarafından özellikle vurgulanmaktadır. Ahmethan’ın kışkırtmasıyla 

Göroğlu’na savaş açan Zengiler Şahı Göroğlu’na yazdığı namede Teke diye 

seslenir. [A5303] Bununla birlikte Göroğlu kendisini Kerem Kassap’a 

tanıtırken şöyle der:  

 

"Aslımı sorarsan sana söylerim,  

 Benim Teke Türk evladı." [A1710-1711] 
 

Teke – Yavmet yani Teke – Yomut kelimesi Göroğlu’nun mensubu 

bulunduğu boyu belirtmek için söylenmiştir.   

 

Destanda yer alan bir diğer topluluk adı ise Zengiler’dir. Zengiler 

ülkesi "Özbek Varyantında Şahdar Şah’ın padişahı olduğu ülke olarak yer 

almıştır."234 "Jirmunski – Zarifov Zenger – Zengera’nın İran olması gerektiği 

fikrindedirler."235 Aynı zamanda ondan şah ünvanı ile bahsedilmesi Türk 

olmadığının göstergesidir. Çünkü Türkler özellikle Oğuzlar daha önce de 

belirttiğimiz gibi "han" ünvanını kullanıyorlardı. 

 

Emir Göroğlu Destanı’nda yer alan boy – kavim adlarından yola 

çıkarak onun asıl rivayet olarak görülen Türkmen versiyonundan farklı öğeler 

taşımadığını ve aslını muhafaza ettiğini söylemek mümkündür. Aynı 

zamanda destandaki vaka örgüsünün Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki 

Oğuz Çölü denilen bölgede geçen tarihî olaylarla örtüştüğünü söyleyebiliriz. 

Göroğlu tarihî vasıfları olan bir destan kahramanı olarak Oğuz Kağan’dan 

Afrayisab’a kadar pek çok Türk hükümdarından izler taşımaktadır. Bununla 

birlikte mitolojik kökenleri olan destanda geçen pek çok yer ve boy – kavim 

adları metnin gerçekliği içinde değerlendirilmelidir.   

 
                                                            
233 Zekeriya Karadavut, Köroğlu’nun Zuhuru Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Dr. Tezi, 
Konya, 1996, s. 72. 
234 Zekeriya Karadavut, a.g.e., s. 67.   
235 Zekeriya Karadavut, a.g.e., s. 67. 
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[T1] Ḳėdimḳi eserlerdin neḳil keltürüp rivāyet ḳilġuçi söz ustiliri, söz 

kānliridin ünçe mervāyitḳa oḫşaş yaltirap nūr çėçip turidiġan ibārilerni ėlip 

çiḳip tövendiki dastānni rivāyet ḳilidu:  

[T5] “Çembil isimlik bir şeher baridi. Uniŋġa Ehmedḫan isimlik bir 

padişā hökümrānidi. Uniŋ hökümi şu etraptiki 40 ḳa yėḳin padişālarġa yüretti. 

Uniŋ ḳėşida Ayḫan, Künḫan, Bulbulḫan, Çiŋgisḫan, Esenḫan digen tācidār 

padişālar baridi.  

[T10] Bu Ehmedḫanniŋ bir siŋlisi bar idi, ismini Zulper Ayim, dep 

atişatti. U balāġetke yetken bolsimu şu ömri içide erkek çivinniŋmu yüzini 

körmigen idi. Uniŋ bir çirayliḳ kėlişken çahār bėġi baridi. U ene şu bāġda 80 

ge yėḳin kėnizekler bilen turatti, bu kėnizek [T15] ler hemişe uniŋ ḫizmitini 

ḳilatti. Saz çėlişip, usūl oynap uniŋ köŋlini açatti ve öz köŋlinimu ḫoş ḳilatti. 

Bir küni Zulper Ayim bāġdiki teḫti üstide olturup çėçini taravatatti. 

Şu çaġda, şu bāġniŋ yėnidin [T20] Hezriti Ėli Duldulini minip ötüp ḳaldi, uniŋ 

bu güzel ḳizġa közi çüşti. “Şu ay yüzlük perî mendin bir bala tuḳḳan bolsa, 

ecep yaḫşi bolatti!” dep oylap ötüp ketti. 

Şu çaġda u ḳizniŋ boyi şürkünüp hāmilidār boldi. [T25] Künlerdin 

bir küni Zulper Ayim ḳoliġa eynek ėlip ḳaridi. Yüzige çüşken dāġlarni kördi. 

Bu dāġdin u eceplendi. “Bu nime iş?” Yüzümge dāġ çüşüp ḳaptu. Men tėḫi 

yatliḳ bolmisam...” dep bu hāletni anisiġa ėytti. Anisi yiġlidi. Zulper Ayim özige 

özi: ”Akam Ehmedḫan ataḳ [T30] liḳ padişā tursa, bu işni aŋlisa elvette maŋa 

ahānet ḳilidu! Uniŋ özigimu bu iş ėġir haḳāret keltüridu!...”dep cāynamazni 

sėlip ḳiblige ḳarap olturup:”Ḫudāyā, pak perveydigāra, mėni bu hālġa sėlip 

şermende ḳilġiçe  cėnimni alġin!” dep yiġlap turup munācāt ḳildi. Ḳilġan [T35] 

telivi icābet boldi, Ezrā’il Eleyhisalām kėlip uniŋ cėnini aldi. Bu çaġda 

ḳosaḳtiki bala alte ayliḳ bolġan idi. Bala görde tuġuldi. U bala bir ḳumuşniŋ 

töşügidin nepes aldi ve taşḳarḳi görge çiḳip ḳaldi.  

Emdi sözni Ḳember Vėlidin aŋlayli:  

[T40] Hezriti Ėliniŋ Duldul ve başḳa yilḳisini baḳidiġan bovayi 

Ḳember Vėli digen kişi bar idi. Bir üni bu kişi ḳarisa bir ala baytal 
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görüstānliḳḳa ḳarap kėtivatḳan. Bu iş uda birḳançe kün, birḳançe ḳėtim 

tekrarlanġandin ḳeyin Bovayi Ḳember uniŋ arḳisidin marap bardi. Ḳarisa bu 

ala [T45] baytal bir oçuḳ görde paḫlandek bir oġul balini imitivatḳan. Bovayi 

Ḳember, baytal balini imitip bolup özi kelgen terepke ḳaytip ketkendin kėyin 

oçuḳ görge kėlip ḳarisa, paḫlandek bir oġul bala yatḳan pişānisi nūrluḳ, özi 

ḫetme kilinġan, tirnaḳliri ėlinġan. Bovayi Ḳem [T50] ber balini bu hālda körüp 

heyrān boldi.  

Bovayi Ḳember etrapiġa ḳarap u yerde gör kėzivatḳan görkeşlerni 

kördi. Ularniŋ kėşiġa bėrip:  

-  Ey görkeşler, bu kimniŋ göri? Bu yerde kim yatḳan? – dep soridi. 

Görkeşler:  

- [T55]  Bu gör padişāhimiz Ehmedḫanniŋ siŋlisi Zulper Ayimniŋ. 

Bu yerde şu kişi yatḳan! – dep cavāp bėrişti. Bovay görkeşlerge:  

- Silerdin biriŋlar bėrip Ehmedḫanni bu yerge başlap ėlip kėliŋlar! – 

didi. Görkeşlerdin biri Ehmed [T60] ḫanni başlap ėlip keldi. Ehmedḫan kėlip 

balini körüp Ḫudāniŋ ḳudritidin heyrān boldi. Bovayi Ḳember Vėli 

Ehmedḫanġa:  

- Bu gör sizniŋ siŋliŋizniŋ iken. Bu bala şu görde tuġuluptu, emdi 

siz buniŋġa nime dep at ḳoymaḳ [T65] çi! – dep soridi.  

Ehmetḫan: 

- Teḫsir, bu baliġa özliri bir at ḳoyup bersile! – didi.   

Bovayi Ḳember:  

- [T70] Bu oġul görde tuġulġanliġi üçün ismi Göroġli bulsun! – dep 

oŋ ḳuliġiġa ezan ḳiçḳirip, çep ḳuliġiġa tegbir ėytti. Bovayi Ḳember, ala 

baytalni:  

- Şu bala emsun! - dep berdi.  

Ehmedḫan ādemlirige atni yėtiletti. Balini yögekke [T75] orap 

kötertti. Şeherge kirip ahālige 40 kėçe – kündüz Ḫudāyi nezir ḳilip berdi.  

Göroġli ḫan ordisida ala baytalni imip çoŋ boldi. Töt yaşḳa 

kirgende Ehmedḫan uni mektepke berdi. U, mektepte yette yaşḳiçe yaḫşi 
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oḳidi. Şu künlerde [T80] Ehmedḫan şikārġa teyyārlandi, meŋiş aldida u, 

ḫotuni Ezimköz Ayimġa:  

- Göroġliġa yaḫşi ḳarigin! Uni közüŋniŋ ḳarçuġidek asra. Nime dise 

şuni ḳilip ber! – dep tapilidi. Ehmedḫan Göroġlini bek yaḫşi köretti. Uniŋ [T85] 

ḳiliḳliriġa hėrisliḳ bilen ḳaraytti. Ezimköz Ayim ėrige:  

- Emriŋizni cinim bilen icrā ḳilimen. Mendin ḫātircem boluŋ! – dep 

cavāp berdi.  

Ehmedḫan hotunidin ḫātircem bulup, Ayḫan, Künḫan, Bulbulḫan, 

Ciŋgisḫan, Esenḫan ḳatarliḳ tācidārlar [T90] bilen şikārġa atlandi.  

Emdi sözni Şaḫtar Şāhtin aŋlayli: Ceyhun şehride Şaḫtar, dep bir 

padişā bar idi. Uniŋ 90 miŋ leşkiri bar idi. Özi zalim ve rehimsiz idi. Uniŋ 

ceŋge ügitilgen 30 miŋ nar tögisi bar idi, Ḫartumisiġa236 (1) ḳiliç [T95] 

baġliġan 30 miŋ pili bar idi. Uniŋ ceŋ esvāpliri nahāyiti ḫil idi. Uniŋ Daniyat 

isimlik bir palvini bar idi. Şaḫtar Şāḫniŋ pütün leşkirige şu başliḳ idi. Künlerdin 

bir küni u şeḫerniŋ restisige çiḳti. U, u yerge bir munçe ādemlerniŋ bir yerge 

yiġilġanliġini kördi. [T100] U, yėḳin kėlip u yerde ḳeġezge sizilġan bir süretni 

kördi. Bu süret bir ayalniŋ süriti idi, şu etrapta bu süretni körgüçilerniŋ ḫeli 

köpi hūşidin kėtip yiḳilġan idi, Daniyat kėlip:  

Bu kimniŋ süriti!– dep soridi.  

[T105] Bu süretni körsitivatḳan kişi burun Ehmedḫanniŋ aldida 

ḫizmet ḳilatti. Bu süret Ehmedḫanniŋ ḫotuni Ezimköz Ayimniŋ idi. Süretniŋ 

igisi kişilerniŋ aldiġa çiḳip:  

- Bu sürettiki ayal Ehmed Şāhimniŋ ḫotuni. [T110] İsmi Ezimköz 

Ayim! – dep teriplidi.  

Daniyatmu özini yoḳitip ḳoydi, kėyin u: “Men hayātla bolidikenmen, 

Ehmedḫanniŋ ḫotuni ėlip ḳaçimen!” dep ḳesemyād ḳildi.  

Ceyhun bilen Çembilniŋ arîliġi ḫėli yiraḳ idi. [T115] Daniyat 

Ehmedḫanniŋ uzun muddetlik şikārġa çiḳip ketkinini aŋliġan idi. U, bu vaḳitni 

ġenimet bilip, Leylîḳir atliḳ tulparni mėnip yolġa çiḳti. Bu tulpar bir künde bir 

                                                            
236 Pilniñ tumşuġi 
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ayliḳ yolni basatti. Uniŋ bedini acāyip çirayliḳ ḳėlişḳen çoḳur idi. Uniŋ ḳeddi 

dîviniŋ süritike, [T120] sirti malāikiniŋ körünişige oḫşaytti, yayli boynini yėpip 

yerge çüşken, tuviġi pelekni közligen şundaḳ bir at idi. Daniyat şu at bilen 

yette künde özini Ehmedḫanniŋ şehride kördi. Daniyatniŋ bėşi butdek, ḳoli 

çinarniŋ şaḫliridek idi, u, şu ḳoliġa neyzini tutup, bėşiġa [T125] tilla ḳalḳanni 

kiyip, heyvet bilen ėtini yėtilep şeherge kirdi.  

Göroġli özi imip çoŋ bolġan ala baytalni yėtilep kėtip baratti. Uniŋ 

közi Daniyatḳa çüşti. U derhālla:  

- Sen nimisen? Ādemmu yaki dîve, yaki cinmusen! [T130] Bundaḳ 

heyve bilen bu yerde nime iş ḳilisen? – dep soridi.  

Daniyat: 

 - Men ādemmen, bu şeherge tāmāşa üçün keldim, - dep cavāp 

berdi.  

[T135] Göroġli uniŋġa:   

- Undaḳ bolsa, ḳolumdiki bu ala baytalġa, sėniŋ ḳoluŋdiki bu çoḳur 

ayġirni çapturup alsam ḳandaḳ?! Eger sen bu işni maḳūl körseŋ, menmu sėni 

dünyādin bîhācet ḳilattim, – didi.       

[T140] Daniyat:   

- Ey bala, mėniŋmu dünyāġa hācitim yoḳ. Mėniŋ bir işim bar, sen 

şuni ḳilip berseŋ, atni çapturup alsaŋ meyli! – didi.  

Göroġli:  

-  [T145] Ḳandaḳ iş u men ḳilip bėridiġaŋ – dep soridi.  

Daniyat:  

- Maŋa Ehmedḫanniŋ ḫotuni Ezimköz Ayim toḳḳuz ḳevet kiyim-

kėçekke pürkünüp çiḳip öz ḳoli bilen bir [T150] piyāle ussuzluḳ su tutup 

bersun, mana şu işḳa uni maḳūl ḳilalisaŋ, menmu ėtimni ėtiŋġa çapturup 

ėlişiŋġa ḳoşulimen. Başḳa telivim yoḳ! – didi.  

Göroġli bu çaġda arān yette yaşta idi. U, buniŋ yaman ġerizini tėḫi 

sezmeytti. Yügürüp kirip hammaçisi [T155]  Ezimköz Ayimġa:  

- Aça! Bu şeherge bir pehlivān keptu, uniŋ mingen ėtiniŋ çikiligi 

tizidin ėşiptu, yayli yerge tėgiptu. Men ömrümde bundaḳ çirayliḳ atni körgen 
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emesmen, u atni bir körüpla uniŋġa ḫūştar bulup ḳaldim, “ala baytalġa [T160] 

çapturup alay!” disem, u atniŋ igisi hėliḳi pehlivān “Sizni toḳḳuz ḳedet kiyimge 

yögünüp çiḳip, maŋa bir piyāle ussuzluḳ su tutup bersun! Senmu ėtimni 

ėtiŋġa çapturival!” deydu, siz buniŋġa nime deysiz?! – dep soridi.  

Ezimköz Ayim:   

- [T165] Balam Göroġli! Sen bu rayiŋdin ḳayt! – didi. Göroġli 

unimidi. Ezimköz Ayimġa yalvurup yėlindi. Ezimköz Ayim Göroġliniŋ 

yalvuruşiġa çidimay:  

- Ey Göroġli balam! Sen özeŋgimu ḳildiŋ, maŋimu ḳildiŋ! Uniŋ niyiti 

yaman, u bu yerge su içkili [T170] emes, bizge ziyānkeşlik ḳilġili kelgen. U, 

Ehmedḫanniŋ şikārġa çiḳip ketkinini aŋliġan, bu pursetni öziniŋ yaman niyitini 

işḳa aşuruşniŋ peyti, dep hisapliġan. Bizge uniŋdin zādi yaḫşiliḳ kelmeydu! – 

didi.  

Göroġli:  

- [T175]  Yėniŋizda mendek baliŋiz turġanda, uniŋ sizge ziyān 

yetküzüşke çami yetmeydü! – dep yėlindi. Ezimköz Ayim ilācisiz maḳūl boldi. 

Göroġli sirtḳa çiḳip Daniyatḳa:  

- Attin çüş! – didi.  

[T180] Daniyat attin çüşti. Göroġli “Leylîḳir” digen bu çoḳur atni 

baytiliġa çapturdi. Kėyin Daniyat ėtiġa mėnip ordiniŋ pencirisige keldi. 

Ehmetḫanniŋ ḫotuni Ezimköz Ayim toḳḳuz ḳat libāsḳa pürkünüp bir piyāle 

ussuzluḳ suni ėlip pencirige çiḳti. Suni Daniyatḳa sundi.  

[T185] Daniyat Ezimköz Ayimni su bilen ḳoşup töt ser paḫtini 

kötergendek yulup ėlip tulparniŋ aldiġa aldi.  

- Çu! Canivar! – dep şamaldek şeherdin çiḳip ketti. 

Göroġli:  

- [T190] Vay Aça! – dep ḳaldi. Kėyin uniŋ arḳisidin ḳoġlap 

yėtelmidi. Göroġli:  

- Āh Açam! – dep aş ve nāndin ḳaldi. Ḳizil güldek çirayi samandek 

sarġaydi. Bu işlar ötüp üç kündin kėyin Ehmedḫan padişālar bilen şikārdin 

ḳaytip [T195] keldi. Ordisiġa kirip teḫtige çiḳti. Göroġlini ġemlik körüp:  
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- Ey balam Göroġli! Saŋa kimdin nime elem yetti? Ḳizil güldek 

çirayiŋ samandek sarġiyiptu? – dep soridi.  

[T200]  Göroġli taġisiniŋ ġezep ḳilişidin ḳorḳatti. Şuŋa u:  

- Ey taġa, öz bėşimdin ḳorḳimen! – dep yerge ḳaridi. 

Eḫmedḫan:  

- [T205] Ey oġlum, herḳandaḳ gunāyiŋ bolsa öttüm!    Ḳorḳma! – 

didi.  

Göroġli:  

- Sizniŋ cāndin ėzîz köridiġan mėhrivān aġiçiŋiz, mėniŋ 

hammaçam Ezimköz Ayimni Şaḫtar Şāḫniŋ Daniyat [T210] digen palviniġa 

olca ḳilip tartturup ḳoyġinimġa ḫicil bolup, şundaḳ sarġaydim! – dep cavāp 

berdi, u, bolup ötken işlarni toluḳ bayān ḳildi.  

Bu sözni aŋliġan Ehmedḫanniŋ tāḳiti - taḳ boldi, ġezivi örlidi. Buni 

Göroġlimu sezdi. Lėkin Ehmedḫan [T215] Göroġliniŋ köŋlini ayap:     

- Ey balam Göroġli! Bu işḳa ḫicil bolma! Mėniŋ bėşim āmān, özem 

hayātla bolidikenmen, Ezimköz Ayimdek ḫotundin yene neççini alimen! – didi. 

Ehmedḫanniŋ ḫapā bolup diliniŋ çigilginini Göroġli bildi.  

- [T220] Yėşim kiçik, özem tėḫi bala. 10 yaş yaki uniŋdin yuḳuriraḳ 

yaşḳa kirginimde, at üstide olturġidek bolġinimda ḫotunuŋ Ezimköz Ayimni 

men u ebleḫniŋ ḳolidin tartip kelmeydiġan bolsam Göroġli ėtimni 

yötkivėtimen! – dep ehdi ḳildi.  

[T225]   Göroġlidin bu sözni aŋliġan Ehmedḫan:  

- Ey balam Göroġli! Mėniŋ Ayḫan, Künḫan, Bulbulḫan, Çiŋgisḫan, 

Esenḫandek her biri 1000 kişige teŋ kelgüdek bahādir tācidār palvānlirim 

turupmu men Ceyhun şehriniŋ üstige at sėlip baralmiġan, hālā bügünki 

[T230] künde yėşim 50 ke yėtiptu. Men ḳorḳup baralmiġan yerge sen kiçik 

bala turup ḳorḳmastin bėrişḳa ḳesem ḳildiŋġu? Bu acāyip bir işḳu! – dep 

soridi. 

Göroġli cavāp bermidi. Emmā ḳesimidinmu yanmidi. Aridin bir 

mehel ötkendin kėyin ala baytal “Leylîḳir”ġa [T235] oḫşaş bir tulpar tuġdi. 
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Uniŋ hemme yėri, hetta çoḳuriniŋ ḫallirimu Daniyatniŋ ėtiġa oḫşaş idi. Göroġli 

ḫoşal bolup bu atniŋ boġuziġa kök kişmiş berdi, “zėrek olsun!” dep ādem 

sütide ėġizlandurdi. Ussuzliġiġa töginiŋ sütini berdi, “boyi igiz bolsun!” dep 

ḳulan emdür [T240] di, “taġdin erġip ötsun!” dep kiyik sütini berdi. Şu teḫlitte 

uni rasa bir yil baḳti. Göroġli uni minse kötiridiġan boldi. 

Göroġli 11 yaşḳa kirgende bu Leylîḳir tulparniŋ üstige iger sėlip 

mėnip sirtḳa çiḳip terep – terepni [T245] tāmāşa ḳildi. Emîrā ve agābirlar 

bilen at meşḳi ḳildi. At üstide turup ādemni – ādemge ėtip tutuvėlip özini 

çėniḳturdi. Üç patman çuyunda yumulaḳ uç oḳ ḳuydurup uni bir – birige 

tekküzmey āsmānġa ėtip oynidi. Şundaḳ ḳilip u, topbāzliḳ, neyzivāzliḳ 

meşḳliride, u [T250] yerde bolsun yaki atta bolsun hemmini yėŋip çiḳti.  

Çembilde bolsun yaki Almiliḳta bolsun uniŋġa bu işlarda hiçkim 

yėtelmidi. Teripi etrapḳa tarḳaldi. Uniŋ mingen ėtimu şundaḳ bir at boldiki, 

uniŋ ḳeddi dîve süritige, sirti malāike ḳiyāpitige oḫşaytti. Boyni erep [T255] 

yėziġidiki “d” heripige oḫşaytti. Uniŋ közi yette pelekni közleytti.  

U bir künisi: 

- Ey hörmetlik Ehmedḫan taġa! Men yette yaş vaḳtimda şert ḳilġan 

idim. Emdi şu şertimni adā ḳilidiġan [T260]  vaḳit yėtip keldi. Men şu şertimni 

adā ḳilsam! Tulpar ėtim “Leylîḳir”ni toḳḳuz yerdin ėyil tartip toḳup berse, uniŋ, 

kuşkininiŋ töpisige bir ḳubbe dügilek altun ḳoyup zinnetlep berse, - didi.  

Göroġlidin bu sözni aŋliġan Ehmedḫan:  

- [T265] Balam Göroġli, undaḳ neççe aġiçidin kėçimen. Sendin 

keçmeymen. Sen bu peyliŋdin yan! – didi Göroġli:  

- Siz maŋa pātiha bersiŋizmu barimen, bermisiŋizmu barimen. 

Men ḳilġan şertimni adā ḳilişim lāzim! – dep tiki [T270] lip turdi. Bu arida 

Ehmedḫanniŋ at baḳarliri Göroġliniŋ tulparini digidek toḳup teyyārliġan idi. 

Buni körgen bezîbir begler, emîrler: “Bėşi çoŋ, sözi çoŋ, bu Göroġli gepni 

yoġan ḳilġan bilen yolġa çidimaydu” dep külüp mesḫire ḳilişti. Emîr Göroġli 

Ehmedḫanniŋ aldidin [T275] çiḳip bėşiġa tilla ḳalpaḳ keydi, ḳoliġa ötkür neyze 
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aldi. Yene bir ḳoliġa almas kiliç aldi. Etiġa minip “tevekkül” dep şeherdin çiḳip 

ketti. Körgenler uniŋġa duā ḳilişip ḳaldi.  

Ehmedḫan ve çoŋ – kiçik begler “Ah! Göroġli!” diyişip hesret çėkip 

ḳaldi. Ehmedḫan “Ah! Balam Gör [T280] oġli!” dep bir tekiyni kuçaġlap yiḳildi.  

Göroġli şeherdin çiḳip: “Ey Şāhtarniŋ şehri, sen ḳeyerde?! Ey 

Daniyat digen palvān sen nede?!” dep yolġa ravān boldi.  

Göroġli kėtip bėrip yalġuzliġidin muŋlunup Ḫudāġa [T285] yėlinip 

yiġlidi. Ussisa yamġurniŋ süyini içti, ḳosiġi açsa otniŋ yiltizlirini kolap yidi. 

Şundaḳ yol yürüp, Tecen deryāsi boyiġa yetti. U, burun “Tecen deryāsiniŋ 

üstidin uçar ḳanatliḳlar uçup ötermiş, ḳalġan nesre ötermesmiş, suni bek uluḳ 

imiş!” dep aŋliġan [T290] idi. U, deryāniŋ ḳirġiġa bardi. Tecen deryāsiniŋ 

süyiniŋ öydek yoġan taşlarni bir – birige soḳuşturup ėḳitip kėtivatḳanliġini öz 

közi bilen kördi. Attin çüşüp tahāret ėlip ikki rak’et namaz oḳudi. Deryādin saḳ 

- salāmet ötüvėlişni tilep Ḫudāġa sėġinip duālar ḳildi. Kėyin mėnip [T295] 

kelgen tulpari “Leylîḳir”ġa nesihet ḳilip bu nezmini oḳudi: 

 

Sen – sen mėniŋ ḳanitim, 

   Astimġa mingen atim. 

   Men heḳḳe tapşurmişim, 

[T300]   Öz ġeyretlik cān atim. 

 

   Saŋa kişmiş bergenmen, 

   “İlikliri tolsun!” dep. 

   Küç - ḳuvetke ėrişip, 

   “Ėtige et ḳonsun” dep. 

 

[T305]   Ādem süti bergenmen, 

   “Köp eḳilliḳ bolsun!...” dep. 

   Kiyik süti bergenmen, 

   “Taġdin - taḳḳa uçsun!...” dep. 
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   Ḳulan süti bergenmen, 

[T310] “Boyi igiz bolsun!...” dep. 

   Töge süti bergenmen. 

   “Tevezuluḳ bolsun!...” dep. 

 

   Bu yerdin öter boldum, 

   Sendin ayirilsam suldum. 

[T315]   Āmān bolġin ötkiçe, 

   Deryādin öter boldum. 

 

   Sen mėniŋ tāza bāġim, 

   Minsem tarḳilar dāġim.              

   Ḳil ötkünçe ėhtiyāt, 

[T320]   Evvel āḫir yaraġim. 

 

   Özeŋni hergiz bildürme, 

     Birer cāndār keltürme. 

   Közüŋni aç, ġapil bolma, 

   Düşmenlerni küldürme. 

  

[T325]  Hiç canivar bilmisun, 

   Saŋa ġeplet kelmisun. 

   Bu deryāniŋ süyige, 

   Ḳol ayiġiŋ tegmisun. 

 

   Ey canivar işit buni, 

[T330]   Bizlerge mehşer küni, 

   Dal boynuŋdin aylinay, 

   Şurap baḳ cėnim buni. 
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dep Göroġli saḳlap kelgen bir parçe navāt bilen bir parçe sėriḳ 

yaġni tulparniŋ aġziġa saldi.  

[T335] Tulpar Göroġlidin bu sözni aŋlap deryāġa ḳarap kişnep 

turup közige ikki tamça yaş aldi. Kuliġini yopurdi. Ḳėşini ḳelem, ḳuyriġini elem 

ḳildi. Töt ayiġini bir yerge cemlidi. Tuviġini taḳilditip yerge urup turup şundaḳ 

bir irġidiki, Ḫudāniŋ ḳudriti bilen şamaldek [T340] uçup deryāniŋ u çėtige 

çüşti.  

Göroġli deryādin saḳ - salāmet ötkinini körüp Teŋrige hemdu – 

sanālar oḳudi. Tulpardin çüşüp, ikki rak’et şükrāne namaz oḳidi, bu işlardin 

kėyin yene tulparġa mėnip Şaḫtar Şāḫniŋ şehrige ḳarap ravān boldi. [T345] 

Neççe kėçe – kündüz yol yürüp, Ceyhun şehrige yėḳin keldi ve şeherni 

aylinip kördi. 

Bu şeher şundaḳ çoŋ idiki, ettigende bir dervāzidin kirgen ādem 

namazşam bilen ḳiziydiġan bāziriġa baratti.  

[T350] Göroġli şeherni bu hālda körüp, şeherge kiriştin burun 

Ḫudāyitaālaġa munācāt ḳildi. Ötken enbiyā ve evliyālarni şipi keltürüp turup 

bu nezmini oḳudi: 

 

 İsmiŋdin örgiley yaratḳan Allā, 

   Medet bergin mendek ġėrip kuluŋġa! 

[T355]   Göroġli der: “Mėni kilmiġin resvā”, 

   Medet bergin mendek ġėrip ḳuluŋġa! 

 

   Ġėripmen bu yerge maŋa yoḳ esrar, 

   Musāpirmen sendin özge kimim bar. 

   Ėtiŋdin aylinay yaratḳan Ceppār, 

[T360]   Medet bergin mendek ġėrip ḳuluŋġa! 

 

   Ḳöŋlümde yoḳtur zerriçe ḳara, 

   Asiylerge irursen puşti pāna. 

   Teseddūḳ nāmiŋġa ya Rosulillā, 
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   Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa. 

 

[T365]   Ümidim bar heḳtin taŋla şapāet, 

   Hemme yiġilġanda bolur ḳiyāmet. 

   Ḫudāniŋ dosti ya Rosul Ehmed, 

   Medet bergin mendek ġėrip ḳuluŋġa! 

 

   Bu çöllerde mėni ḳilmiġin heyrān, 

[T370]   Köŋlüm giryāndur baġrim hem beryān. 

   Ababekri Sidiḳ, Ömer ve Osman,   

     Medet bergin mendek ġėrip ḳuluŋġa! 

 

 Ümit eyler sendin barçe musulmān, 

 Ḳolum tutḳin bu dem veḫtim perîşān, 

[T375]                Mertlerniŋ pîri ya şāh – i merdān,  

  Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa. 

 

  Uşbu çöl içre kördüm lālizār,  

  Lālizār içre menmu bîḳarār. 

  Heḳiḳi dostum digey çariyār, 

[T380]   Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa.  

 

  Ḫudāyā nepis üçün salmiġin vesves, 

  Yėzidîlerge ursam şemşir – i almas. 

  Meryem hem Ġiyās ya Ḫizir İlyās, 

  Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa.   

  

[T385]   Ümit bilen dertni ėytip yükündüm, 

  Terehhüm vaḳti dep yādek püküldüm. 

   Ḳiriḳ çilten 12 imām sėġindim, 

   Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa.    
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   Göroġli der, kökke yetti piġānlar, 

[T390]   Duādin köreyin emdi nişānlar, 

  Yeryüzide yatḳan uluġ insānlar, 

   Medet bergin mendek ġerip ḳuluŋġa! 

 

Göroġli munācātni tügitip ikki rak’et namaz oḳidi. Namazbamdattin 

kėyin yolġa çiḳip şeherge yėḳin [T395] keldi. U şeherniŋ her bir dervāzisini 60 

yėzidî baḳar idi. Göroġli dervāziġa yėkin keldi. Sėpil üstidiki yėzidîler 

Göroġlini kördi. Ḳarisa u kėlişken bir yigit. Sodiger dey dise, arḳisida yüki yoḳ, 

şāhzāde dey dise arḳisida leşkerliri yoḳ. Yolavçi dey dise bėşida altun [T400] 

tāci bar. Bular şu ehvālda turġanda Göroġli oŋ ḳoliġa neyzisini sol ḳoliġa 

ḳiliçini ėlip ėtini oynitip şeherge kirip ketti. U, şundaḳ, bir mezgil yürgen idi. 

Aldiġa bir ėrik uçridi. Ėriḳni yaḳilap bėrip bir çaribāġni kördi. Uniŋ tamliriniŋ 

hemmisi ḳizil altundin [T405] idi. U ėriktiḳi su süŋgüçtin şu çarbaḳḳa kirip 

ketti. Göroġli tulparniŋ üstige çiḳip baḳḳa ḳaridi. U, bāġ içidiki bir teḫitte 

Ezimköz Ayimni bir kiçik balini tutup oynitip olturġan hālda kördi.  

Göroġli Ezimköz Ayimniŋ kėtip ḳalġiniġa 4 yil [T410] bolġanliġini 

eslidi. Uniŋ ḳolidiki bala yėzidî ėri Daniyattin bolġan baliliġini pemlidi. Uniŋ 

ḳėşida, 7 yaşliḳ yene bir ḳiz balimu bar idi. Bu ḳiz Daniyat digenniŋ burunḳi 

ḫotunidin bolġan bala idi. 

Göroġliniŋ ġeyriti cūş urdi, “çu!...” canivar [T415] dep ėtini divitken 

idi, at tamdin uçḳandek sekrep ötüp bāġniŋ içige çüşti. 

Ezimköz Ayim Göroġlini körüp tonidi:  

- Ey oġlum! Sėni köridiġan kün bar iken! – dep yiġlidi. 

[T420] Göroġli:  

- Ey Aça! Bu yiġlaydiġan vaḳit emes! Tur orniŋdin, men sėni bu 

yerdin ėlip ketkili keldim! – didi.  

Ezimköz Ayim:  

- Men Ehmedhanniŋ ḳolidin acrap ketkili üç yil [T425] ötüp 4 yilġa 

ḳedem basti, emdi u mėni ḳandaḳ köŋli kötirip ḳobul ḳilidu! – didi.  

Ezimköz Ayimniŋ sözini aŋliġan Göroġli:  
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- Sen ḳizilbaşḳa sunçilik bėrilip kettiŋmu! – didi ġezep bilen.  

[T430] Ezimköz Ayim yiġlap turup:  

- Men ācizmen, sen maŋa mundaḳ tene tiġini salġiçe ḳoluŋdiḳi 

almas ḳiliç bilen birnila ur, vapāsiz dunyādin kėtey vabāli özemge! – didi.  

Göroġliniŋ uniŋġa içi aġridi. Ġezividin yėnip [T435] uniŋ yėnidiki 7 

yaşliḳ ḳizni yerdin des kötürüp atniŋ aldiġa ėlip “çu!... canivar” dep ėtini divitti, 

at irġip çaribāġdin sirtḳa çiḳti.  

Ezimköz Ayim öz sāyisidin hürküp:  

- Ey Daniyat! Sėniŋ cāndin ėzîz ḳiziŋni Göroġli [T440] kėlip 

mendin tartip ėlip ketti! – dep vaḳiridi.  

Daniyat bu çaġda hoylidiki teḫtte dunyādin bîġem ḫiyāl sürüp 

yatatti. U Ezimköz Ayimniŋ āvāzini aŋlap ornidin des turdi, yenidikilerge 

ḳarap:  

- Naġra – kānay, sunay tartiŋlar! – dep emri [T445] ḳildi. Azġina 

vaḳit içide 40 miŋ yėzidîni teyyārlap bu koşunġa özi baş bolup “Leylîkir” ėtini 

mėnip Göroġliniŋ izidin ḳoġlap maŋdi. U yolda Göroġliniŋ ḳarisinimu 

körmigendin kėyin öz – özige: “Men uni hiç yerde tutalmisam Tecen 

deryāsiniŋ boyida tutimen” dep şiddet [T450] bilen yürdi.  

Bu ḳoşunlar Göroġlini izmu – iz koġlap Tecen deryāsiniŋ boyiġa 

kelgende yėtişti. Daniyat Göroġliniŋ arḳisidin:  

- İgisiz mal yoḳ, tikensiz yol. Sen Göroġli [T455] digen oġri, kişiniŋ 

yurtiġa kėlip tinç ketmey balamni ėlip kėçipsen! – dep haḳāret bilen vaḳiridi. 

Göroġli ėtiniŋ bėşini ḳayturup turup meġrurluḳ bilen:  

- Ey Daniyat digen oġri, men cuġan bėrip, ḳiz ėlip ḳaçtim, hemme 

yėzidîler küçüŋ yetse mendinmu ḳiziŋni [T460] tartip al! – dep bu nezmini 

oḳidi:  

 

   Erzim yetsun pelekke, 

  Ġelibe çüşsun melekke. 

  Men bu yandin, sen bu yandin, 

  Kelgin erler yekke – yekke. 



118 

 

[T465]  Çiḳḳan yėriŋ ġariler, 

  Mingenliriŋ tulpariler. 

  Cāndin keçken telepkārlar, 

  Kelgin erler yekke – yekke.  

 

  Üstige ḳurġan çėdirler, 

[T470]  Aldiŋda bardur ėdirler. 

  İn’am alġan baturler, 

  Kelgin ḳėni yekke – yekke. 

 

  Özini men – men digenler, 

  Şaḫtar nėnini yigenler, 

[T475]  Tömür savut keygenler, 

  Kelgin ḳėni yekke – yekke. 

 

  Nām talişip alġanlar, 

  Bir – birige öpke ḳilġanlar, 

  Yuguruk atlar miŋgenler, 

[T480]   Kelgin begler yekke – yekke. 

 

  Uruş ḳiliŋ ḳėçe – kündüz, 

  Tāmāşani körsun yultuz, 

  Sizler köp men bir yalġuz, 

   Kel baturler yekke – yekke. 

 

[T485]  Tāmāşani körsun beg - ḫan, 

  Bunda aḳsun ḳėpḳizil ḳan, 

  Taġu - taşḳa köçsun tumān, 

  Kelgin erler yekke – yekke. 

 

  Sizler köpsiz, reste – reste, 
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[T490]  Bu uruşta men bir yekke, 

  Men bir ġėrip dil şikeste, 

  Kelgin begler yekke – yekke. 

 

  Ḫudā kimge bėredur, 

  Kim meydānda öledur, 

[T495]  Kimni kimler süredur, 

  Kelgin begler yekke – yekke. 

 

  Katta sepler, katta tursun,  

  Tuġ – bayrakni yerge ḳoysun. 

  Tāmāşani şunda körsün, 

[T500]  Kelgin begler yekke – yekke. 

 

  Göroġli beg heḳni derler, 

  Meydān ara iŋrar şîrler, 

  Cāndin keçken batur erler, 

  Kelgen ḳėni yekke – yekke. 

 

[T505] Ḳizilbaşlar Göroġliniŋ nezmisini aŋlap derhāl meslihet ḳilişti. 

Āḫiri hemmisi: “Buniŋ aldiġa birbirlep barsaḳ, bu hiçbirimizni āmān 

ḳoymandiġandek turidu. Eŋ yaḫşisi hemme tereptin birdek hucūm ḳilip, 

otturiġa ėlip ḳorşap tutayli!” diyişti. Daniyat baş bolup, töt [T510] tereptin 

Göroġliġa ḳarap at ḳoydi. Göroġlimu düşmenliri ḳaysi tereptin evel kelse 

şuniŋġa tiġ sėlip, ḳoydek sürüp, böridek ḳoġlap “Allāhu Ekber!” dep ḳattiḳ ceŋ 

ḳildi. U ėtidin çüşüp bir demmu arām almay bir kėçe – kündüz ėlişti. Levliri 

ḳuridi. Peyliri kirişti. Birni öltürse [T515] uniŋġa oni taşlinatti. Yėzidîlerdin tirik 

ḳutuluşḳa uniŋ közi yetmidi. Hėrip - çaŋḳap tulparniŋ bėşini ḳayturdi. Tecen 

deryāsi teripige ḳaritip ėtini ḳoyup berdi. Tulpari Tecen deryāsiniŋ ḳirġiġiġa 

yetkende Göroġli teŋrige sėġinip ėtini “çu canivar!” dep divitgen [T520] idi, 

tulpar töt ayiġini bir yerge cuplep birla irġip deryāniŋ u teripige ḳuştek kėlip 
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çüşti. Göroġli deryāniŋ u ḳėtiġa saḳ - salāmet ötkenligini körüp Teŋrige şükri 

ḳildi.  

Daniyatmu öziniŋ tulpariġa işinip deryāġa ḳaritip [T525] çapturġan 

idi, deryāniŋ otturisiġa kėlip çüşti. Suġa çöküp deryāda ġerḳ boldi.  

Göroġli bu ehvālni körüp, ėtiniŋ bėşini Çembilge ḳaritip ḳoyuvetti.  

Emdi sözni Ehmedḫandin aŋlayli:  

[T530] Ehmedḫan Göroġli ketkendin kėyin uniñ derdi pirāḳida 

yiġlap közliri ḳizardi. “Ḳaysi tereptin ve ḳaçan kėlidikin!” dep ḳarap telmürüp 

hardi. Āḫiri u 300 ḳurendazni yiġip ularġa pal saldurdi. Ḳurendazlar 

Ehmedḫaŋġa:  

-  [T535] Yalġuz ketken Göroġli 7 yaşliḳ bir ḳizni atniŋ arḳisiġa  

olturġuzup bėlige tėŋip, ḳizil ḳanniŋ içide kėlivatidu! – dep ḫever ḳilişti.  

Ehmedḫan:  

- Vay, balam Göroġli keptu. Ḳėnu hemmiŋlar, uniŋ [T540] aldiġa 

çiḳiŋlar! – dep emir ḳildi. Özimu ḳėşidiki şehzāde ve emîrlerni 7 yaştin 70 

yaşḳiçe bolġan barliḳ şeher ahālisini caka bilen yiġdurup, bille ėlip Emîr 

Göroġli kėlidiġan terepke aldiġa çiḳişti. Aridin ḫėli uzun vaḳit ötkendin kėyin 

Göroġli 7 yaşliḳ bir ḳizni [T545] ėtiniŋ keynige mindürüp yėtip keldi.  

Göroġli şeher dervāzisiniŋ aldiġa yetip kelgende Ehmedḫan başliḳ 

hemme çoŋ – kiçik ėtidin çüşüp:  

- Harmaŋ törem! – dep uni ġelibisi bilen mubāreklidi. 

Ehmedḫan Göroġli üçün bir saray binā ḳildurup, [T550]  uniŋ 

mėhmānḫānilirini tilla bilen zinnetlep içini ḳendil ve şamdan panuslar bilen 

yorutup zilçe - gilem bilen yasap ḳoyġan idi.  

Göroġlini şu mėhmānḫāniġa başlap ėlip kirdi. Göroġli bir neççe 

kün u yerde arām alġandin kėyin [T555] sirtḳa çiḳip Çembilni seyli ve tāmāşa 

ḳildi. Şu künler niŋ biride bir kėçisi tün yėrimida uniŋ ḳuliġiġa tuŋluktin bir 

āvāz aŋlandi, u közini ėçip:  

- Uruŋdin tur! Ey Göroġli! – digen sadāni aŋlidi. Göroġli ornidin 

turdi. Uniŋ közige şu yerde [T560] Ḫizir Eleyhisselām 40 çilten, 12 imām 
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köründi. Ular Göroġliniŋ ḳėşiġa kirip uniŋ heḳḳige duā ḳildi. Öyni ipar – zeper 

puruġi ḳapliġan idi. Ular Göroġliniŋ dolisini ėçip 7 yėrige bir – birlep mohiri 

basti, kėyin ular:  

- [T565]  Ey Göroġli, sėniŋ Allādin nime teliviŋ bar? Bolsa digen, 

tartinma!- didi.  

Göroġli:  

- Ey pîr – i buzrukvārlar, mėniŋ ata – bovilirimdin tartip muşu 

şeherge padişā bolup ötken. Emmā ularniŋ [T570] hiçbiridin hiç ḳandeḳ yaḫşi 

nām ve nişān ḳalmidi. Ölgen haman ular untuldi. Meniŋ üç telivim bar: 1- 

Daŋḳim etrap - etrapḳa tarḳalsa, şöhritim ālemge yėyilsa. 2- Ömrüm uzun 

bolsa. 3- Dunyāda maŋa küç cehettin hiçnerse barāver kelmise, - didi. 

Bularniŋ hemmisi Ḫudāyitaāladin  [T575] uniŋ teleplirini tilidi. Uniŋġa 

Ḫudāyitaāla 120 yilliḳ ömür atā ḳildi. Ḫizir Eleyḫissalām uŋiŋġa telepliriniŋ 

icādet bolġanliġini yetküzdi.  

- Her vaḳit bėşiŋġa birer müşkül iş kelse, şu haman bizŋi ḳiçḳirsaŋ 

biz ḳėşiŋġa hāzir bolimiz! – dep [T580] duā ḳilip közdin ġāyip boldi. Göroġli 

ornidin turup tahāret ėlip ikki rak’et şukrāne namaz ötidi. Etisi turup taġisi 

Ehmedḫanniŋ aldiġa kirdi.  

- Ey taġa! Emdi maŋa pātihe bėriŋ. Men İspihan tereplirige bėrip 

çeŋ ḳilip, ḳiliçvazliḳ ḳā’idilirini [T585] üginip kėley! – didi.  

Ehmedḫan: 

- Maŋa sėniŋsiz yaḫşiliḳ yoḳ! – dep unimidi.  

Göroġli ḳaytip çikip tulparini igerlidi, yette yerdin ėyil tartti. 

Ḳuşḳuniniŋ üstige bir ḳubbe altunni [T590] ḳoydi. Oŋ ḳoliġa neyze, çep ḳoliġa 

almas ḳiliçini aldi. Bėşiġa tilla ḳalpaḳni keydi. Çembildin İspihanġa ḳarap 

yolġa çiḳti. Çembil bilen İspihanniŋ arîliġi ḫėli uzun maŋidiġan yol idi. Göroġli 

kėtip bėrip, öziniŋ yalġuzliġiġa ḳarap köŋli buzuldi. Bu munācetni nezme bilen 

[T595] oḳidi.  

 

   Bizge ḳayda el emdi, 

  Rehme ḳilġan sen emdi,  
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  Miŋ bir ismiŋ hörmiti, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

[T600]  Taġam yiġlar māh- i sāl,  

  Bendem diseŋ ḳolum al, 

  Ya ḳādiri Zulcalāl, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

  Eyligin bizge rehmet, 

[T605]  Nisip etkin şapāet, 

  Peyġember Rosul Ehmet, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

  Saŋa boldum telepkār, 

  Ḳilġin mėni sevepkār, 

[T610]  Dostum digey çariyār, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

  Şem’i İmām – i E’îzem, 

  İmmetlerge musellem, 

  Bėşim silap mėniŋ hem, 

[T615]  Medet bergin sen emdi. 

 

  Ḳolumda şemşer almas, 

  Emdi yürmisem bolmas, 

  Yapirim Ḫizir İlyās, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

[T620]    Medet tiler ġėrip ten, 

  Neps – i havāġa yėḳin men, 

  Ḳolum tut Ḳiriḳ çilten, 
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  Medet bergin sen emdi. 

 

  Köŋlümde yoḳtur arām, 

[T625]  Köterdim men batur nām, 

  Yapirim 12 imām, 

  Medet bergin sen emdi. 

 

Elḳise, Göroġli bu munācetni tügitip “Leylîkir” tulpariġa mindi. 

İspiḫanġa ḳarap yolġa çiḳti. Uniŋ tul [T630] pari şamaldek ġuyuldap maŋdi, 

deşti – çöllerni kezdi, yette künde İspihan şehrige yėtip keldi. İspihanmu öz 

zamānisiġa yarişa nahāyiti çoŋ şeher idi. Bu dervāzidin kirgen ādem u 

dervāziġa yetkiçe saḳ bir kün yol maŋatti.  

Şeher dervāzisini baḳidiġanlar bir yaş yigitniŋ [T635] özlirige ḳarap 

kėlivatḳanliġini kördi. Bu yigit ularniŋ közige yolbars bileklik, ḳaplan yüreklik, 

Rustem süpetlik, ay yüzlük, şirin sözlük, kiyik közlük, serātan yultuzluḳ, 

senūber boyluḳ, zerepşan moyluḳ, (burutluḳ), perîşte ḫuyluḳ, yaş balidek 

kukullluḳ, tilla tāciliḳ bolup köründi. 

[T640] Uniŋ ḳolida neyze, tigide “Leylîḳir” tulpari bar idi. Körinişidin 

20 – 21 yaştek idi. Dervāzivenler uni tāmāşa ḳilişip turġanda u, dervāzidin 

kirip ketti. Dervāzivenler ömride undaḳ yigitni körmigenligini his ḳilişti. Uniŋ 

pişānisidin nūr yėġip turatti. 

[T645] Göroġli şu teḫlitte etigende rigistānġa kirip bardi. U 

hiçkimge sirini ėytmay bu şeherni bir neççe kün aylandi ve tāmāşa ḳildi. 

Bir künisi uniŋ aldiġa 12 yaşlarda bir yigit bir munçe kişiliri bilen 

seyli vaḳtida çiḳip keldi. Gör [T650] oġli:  

- Bu kimniŋ oġli! – dep soridi. Bir yigit uniŋġa:  

- Siz sorimaŋ ėhtiyāt ḳiliŋ, tiliŋiz köyidu, tikilip ḳarimaŋ, köziŋiz 

oyulidu. İspihan şehriniŋ Ḫaldār [T655] ḫan isimlik palvini bar, u, İspihandiki 

hemme palvānlarniŋ çoŋi ve küçlügi. Bu baliniŋ ismi Hesenḫan bolup ene şu 

Ḫaldārḫan digenniŋ oġli! – dep çüşendürdi. Göroġli:  
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- Ey yaḫşi yigit rehmet saŋa. Men neççe kündin [T660] bėri 

muşundaḳ bir iş tapalmay yürgen idim! – dep kėlip Hesenḫanni töt ser paḫtini 

kötergendek yolup tulparniŋ aldiġa aldi. “Çu… canivar!...” dep “Leylîḳir”ni 

ḳoyup berdi. At şeher koçiliridin ġuyuldap çiḳip ketti. Yetti künde Çembilniŋ 

sehrāsiġa çiḳti.  

[T665] Emdi söz işitmek kėrek Kûhîḳap padişāsiniŋ ḳizi Aġa 

Yunus Perîdin:  

Aġa Yunus Perî, Kûhîḳap padişāsiniŋ ḳizi idi. Uniŋdin yette ḳat 

Kûhîḳaptiki dîve – perîlerniŋ hemmisi ḳorḳatti, dadisimu, özimu bularġa 

hökümrān idi. Bir künisi [T670] mana şu Aġa Yunus Perî, altun teḫt üstide 

olturup, öziniŋ beḫti iḳbālini sinap rem saldi, u: “Buniŋdin kėyinmu Ḫudā 

maŋa dölet, beḫti – teley ata ḳilamdu? Yaki dölitim ḳolumdin kėtip özemni 

nes basamdu?” digen oyda idi. 

[T675] Remde u, 21 yaşliḳ bir yigitni kördi. U 12 yaşliḳ bir balini 

ėtiniŋ aldiġa mindürgen hālda kėtip baratti. Bėşida altun tāc, ḳolida neyze ve 

ḳiliç bar idi. Pişānisidin nūr yėġip turatti. 12 yaşliḳ oġulmu şundaḳ nūrāni ve 

şundaḳ çirayliḳ idi. Aġa Yunus Perî öziniŋ beḫti [T680] iḳbālini Göroġlida 

kördi. 

Aġa Yunus Perî Göroġliniŋ ḳeddi ḳāmitini bir körüş bilenla özini 

yoḳitip āşiḳ bolup ḳalġanlini sezdi.  

U derhāl Kûhîḳapniŋ dîve – perîlirini yiġdi.  

- [T685] Ey dîveler ve perîler men rem salġan idim, bir sehrāda bir 

yigitni kördüm. U yigit 12 yaşliḳ bir balini çoḳur ėtiniŋ aldiġa mindürüp aptu, 

uniŋ pişānisidin nūr urġup turidu, men şu yigitni bir körüş bilenla uniŋġa āşiḳa 

bîḳarār boldum, iḫtiyārim ḳolumdin ketti. Emdi [T690] men bėrip şu yigit bilen 

nikālanmaḳçimen! – didi. 

Aġa Yunus Perîniŋ Ḳuzzat dep atilidiġan bir taġisi bar idi, u:  

- Ey mėhribān siŋlim Aġa Yunus Perî, sen bu peyliŋdin yan! 

Ādimizāt digen arān 50 – 60 yaş ömür [T695] köridu, ölidu, biz bolsaḳ uzun 
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ömür körimiz, egerde sen uniŋ nikāhiġa çüşkiniŋde araŋlarda perzent bolup 

ḳalsa hemme ėġirçiliḳ saŋa çüşidu, kėyin puşaymānġa ḳalisen! – didi.  

Aġa Yunus Perî:  

- [T700] Hėliġu, u, 50 – 60 yil ömür köridiken, men uniŋġa tigip bir 

kėçe hemrā bolup, ölüp ketsem ārminim yoḳ! – didi.  

Ḳuzzat, Aġa Yunus Perîge:  

- İḫtiyār özeŋde siŋlim, meslihet soriduŋ, özi [T705] mizniŋ 

köŋlidikini diduḳ. Men bir til muyimni berey, bėşiŋġa kün çüşkidek bolsa 

derhāl otḳa sal biz sėni izlep tėpip yardem ḳilimiz! – dep bir tal moyini berdi.  

Aġa Yunus Perî u moyni yaḳisiġa tikivaldi. Kėyin u öziniŋ altun 

teḫtini, çar – i bāġliri, çėdir barigāli [T710] rini köçürüp dîvilerge kötertip 

Çembilniŋ sehrāsiġa kėlip toḫtatti. Bāġniŋ Göroġli kėlivatḳan tereptiki 

dervāzisini nahāyiti obdan bėzetti. Eslidimu u bāġniŋ tamliri kėsek altundin, 

miviliriniŋ dereḫliri kümüştin, yupurmaḳliri zumurettin idi. Mivilermu her ḫil 

reŋde [T715] cilvilinetti. 

Bu bāġda yene altun ḳepezlerde şatūtiler sayrap turuşatti, uniŋ 

āvāzi pütün bāġni ḳapliġan idi. Bāġniŋ otturisiġa bir altun teḫt ornitilġan bolup, 

uniŋ yėniġa Göroġliġa meḫsūs atap yene bir teḫt ḳoyulġan idi. [T720] Bu 

teḫtmu altundin bolup u, göher ve almaslar bilen zinnetlengen idi, bāġniŋ bu 

dervāzisiġa kėnizekliridin 40 ni tallap ḳoydi, ularġa:  

- Ḳaçanki bu dervāzini birersi ḳaḳsa, “sen kim?!” dep soraŋla, 

“Göroġli!” dise ėçip aldiġa çiḳiŋlar! Hem [T725] maŋa ḫever ḳiliŋlar! Bolmisa 

açmaŋlar! – dep permān berdi. 

Emdi sözni Göroġlidin aŋlayli:  

Göroġli İspihan çölliridin çiḳip, Çembil deştige kirdi. Uniŋ aldida 

Hesenḫan baridi, u, tulpar üstide kėtip bėrip ussidi: “Uşbu çeksiz bayāvanda 

[T730] maŋa hāzir bir ayaḳ su, bir ilim nān bolsiġu!” digen arzū bilen yolini 

davām ettürdi. Bir çaġda uniŋ közige bu deştide bir şeher köründi. Göroġli 

bundak şeherni tėḫi körmigen idi.  
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Altundin ḳilinġan tamliriġa ḳarap Göroġliniŋ köz [T735] liri çaḳnidi. 

Göroġli: ”Men bu yerdin ötkende bu yerde bundaḳ yasidaḳ şeher, zinnetlik 

bāġlar yoḳ idiġu! Bu yerde acāyip şeher ve bāġlar peydā boluptu, ėhtimāl 

men uni körmey ötüp ketken bolsam kėrek, emdi kirip içini körüp ötey. Şeher 

bolġandin kėyin elvette der [T740] vāzisi bardur” dep ḳaridi.  

Uniŋ közige tesevur ḳilġinidin artuḳ zinnetlengen bir dervāza 

köründi. U, bu dervāziġa kėlip halḳisini ḳaḳti, dervāza içidin:  

- Kimsen! – digen āvāz keldi.  

- [T745] Men pėḳir Göroġli!- dep cavāp berdi Göroġli.  

40 kėnizek dervāzini ėçip “harmaŋ!” dep aldiġa çiḳti. Göroġli 

ularniŋ başlamçiliġida şeherge kirdi, şeher koçiliriniŋ ikki çėtige altundin 

mivilik derḫler [T750] tikilgen idi, uniŋ miviliri pişḳan bolup, muzdin soġaḳ, 

heseldin tatliḳ ve yaġdin temlik idi, Göroġli bu mivilerdin yep ussuzluġini 

ḳandurdi. U yerdin yürüp bir cüp altun teḫtniŋ kėşiġa keldi, uniŋ birside bir 

perîzāt yatatti. Bir munçe kėnizekler uniŋ ḫizmitide idi.  

[T755] U perîzāt Göroġlini körüp epçillik bilen ornidin turdi.  

- Harmaŋ törem! – dep Göroġliniŋ ḳolidin Hesenḫanni aldi. Derhāl 

yėnidiki teḫtke teklip ḳildi. Göroġli teḫtke çiḳip çirayliḳ sėlinġan ḳatmu - ḳat 

töşeklerniŋ [T760] üstide olturdi. Kėnizekler uniŋ aldiġa her ḫil miviler bilen 

ḫilmu - ḫil taāmlarni ėlip kėlip koydi. Göroġlini ta’am yiyişke teklip ḳildi. 

Göroġli:  

- Ey melikem, öziŋiz kim – dep soridi. U, melike:  

- [T765] Meniŋ kimligimni sorap nime ḳilisiz? Konilar evvel taām, 

kėyin kalām yeni söz, deptiken. Taāmġa ve mivelerge ḳol tekküzüp bėriŋ! – 

dep teklip ḳildi.  

Göroġli:  

- Men sizniŋ kimligiŋizni bilmey turup, taām [T770] yimeymen! – 

didi.  

Aġa Yunus Perî tavazzu bilen turup:  

- Men 7 - Kûhîḳapniŋ padişāsiniŋ ḳizi Aġa Yunus Perîmen! – dep 

özini tonuşturdi.  



127 

 

Göroġli:  

- [T775] Siz nime seveptin bu yerlerge kėlip ḳaldiŋiz?! – dep 

yandurup soridi.  

Aġa Yunus Perî:  

- Siz bilen nikāliniş üçün keldim – dep Göroġlini palda körgenligini 

bayān ḳildi.  

[T780]  Göroġli:  

- Men bu terepke ḫotun ėliş üçün emes, ceŋ ḳiliş üçün çiḳḳan idim. 

Siz bilen uçraştim, meḳsidiŋizni çüşendim. Bu söziŋiz rāst bolsa men siznila 

öz yurtumġa ėlip bėrip, ahāliġa 40 kėçe – kündüz toy – tāmāşa ḳilip [T785] 

bėrip özimizniŋ ḳa’ide yosuni bilen nikāhimġa alay! - dep cavāp berdi.  

Aġa Yunus Perî Göroġliniŋ bu teklivige köndi. Göroġlimu taām yidi. 

Kėyin yolġa çiḳişḳa teyyārlandi. Aġa Yunus Perî mulāzim ve kėnizekliri bilen 

çaribāġ ve [T790] teḫtini ata – anisi ḳėşiġa yanduruvėtip, özi kėlip Göroġliniŋ 

ėtiniŋ arḳisiġa mingeşti. 

Göroġli Hesenḫanni atniŋ aldiġa aldi, Aġa Yunus Perîni uzitip 

ḳoyuşḳa ḳalġan kenizeklerimu birla yumilap kepter süritige kirip [T795] uçuşti. 

Göroġli bu işlarni körüp heyrān boldi. Ėtini “çu!” dep divėtip Çembilge ḳarap 

ravān boldi. 

Emdi sözni Ehmedḫandin aŋlayli:  

Ehmedḫan çoŋ – kiçik hemme erbaplirini yiġip ularniŋ aldida bir 

pal saldurdi, palda yalġuz ketken Gör [T800] oġliniŋ tulparniŋ aldiġa bir oġul 

balini, arkisiġa bir perîzātni mindürüp kėlivatḳanliġi bilindi. Uniŋ üstide 

perîzātniŋ kėnizekliri kepter süritide uçup kėlivatḳanliġi melūm boldi.  

Ehmedḫan ve uniŋ emîrliri paldin melūm bolġan [T805]  bu işlarġa 

heyrān boluşti. Ehmedḫan: 

- Mėniŋ balam Göroġli ḳaytip keptu! – dep barliḳ emirliri, sipahliri 

ve şeher ahālisini ėlip uniŋ aldiġa çiḳti.  

Göroġli yėtip kelgende:  

- [T810]  Harmaŋ törem! – dep hemmisi kėlip körüşti. “Yalġuz 

ketken Göroġli bir oġul bala bilen bir perîzātni ėlip keptu” dep aval şeher 
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ḫelḳiġe, andin kėyin bu ḫever pütün etrapḳa tarḳaldi. Ular şeherge kirgendin 

kėyin, Aġa Yunus Perîni şeher ḫelḳiġe 40 kėçe – kündüz [T815] toy – tāmāşa 

ḳilip bėrip, Göroġliġa nikā ḳilip ḳoydi. 

Hesenḫan digen balini Göroġli nahāyiti yaḫşi köretti. Umu 

Göroġlini “atam” didi. Göroġlimu bu oġulni “balam” didi. Şundaḳ ḳilip bu ikkisi 

amraḳ ata – bala boluşti.  

[T820] Şuniŋdin kėyin Daniyatniŋ ḳizinimu Göroġliġa nikālap berdi. 

Göroġliniŋ Kûhîḳaptin kelgen Aġa Yunus Perîni nikāhiġa alġanliġini aŋliġan 

Misḳal Perîmu kėnizekliri bilen kėlip Göroġliġa çüşti.  

Bu toyni aŋlap “Bāġ – i İrem”din Gülnar Perî digen [T825] ḳiz kėlip 

Göroġliġa özini nikā ḳildurdi. Perîzāt ve ādimizāttin bolup, u arḳa - arḳidin 

toḳḳuz ḫotun aldi. Bu ḫotunlarniŋ seniti Göroġliniŋ döliti bilen yaşnap güllidi.  

Yurt kattiliri, çoŋ – kiçek hemmisi bularniŋ [T830] seltenitige 

“tehsîn – āpirin” didi, heyrān  ḳaldi, ularniŋ devliti kündin – künge ziyāde 

boldi, insān ḳedimi yetmigen yerge āvāzi, daŋḳi – şöhriti tarḳidi.  

Şu künlerniŋ biride Göroġliniŋ taġisi Ehmedḫan bir çüş kördi. Uniŋ 

körgen çüşi mana mundaḳ idi: [T835] “U bir igiz taġniŋ üstidin yiḳildi.” Etisi bu 

çüşni yėḳinliridin birige ėytti. Uniŋġa tebir bergüçi kişi uniŋ çüşini:  

- Şāhliḳ sendin başḳa kişige ötüp kėtidu! – dep öridu. 

[T840] Ehmedḫan bu tebirni aŋlap Çembilniŋ çoŋ – kiçik lirini yiġdi. 

40 kėçe – kündüz toy bėrip, - padişāliḳ yatḳa ketkiçe saŋa ḳalsun, - dep 

Göroġliġa ötünüp berdi.  

“Kimniŋ devri, Emîr Göroġliniŋ devri!” dep koçilarda naġra kānay – 

sunay çėlinip, oyun – tāmāşa ḳilindi.  

[T845] 25 yėşida, altun tāci bėşida 40 tācidār emîr ömrālar yėnida, 

Göroġli Çembil şehrige padişā boldi. Uniŋ devride Çembil şundaḳ āvat 

boldiki, uniŋ terep – tereplirige ḳel’eler sėlindi. Ḳel’e sėpilliriniŋ igizligi 40 

ġulaç keŋligi 20 ġulaç kėletti. 200 ḳubbiliḳ bir ḳorġan saldurdi. [T850]  Bu, 

şeherniŋ otturusiġa toġra kėletti. Uniŋ üstige çiḳip yiraḳḳa ḳarisa köz yetken 

yerdiki hemme nersini körgili bolatti. Uniŋ üstige “Bāġ – i İrem”ge bergüsiz 
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lalizārliḳ ravaḳ saldurdi. Mana şu yerdin her kim Çembilni bir körse, yene bir 

körüşni arzū ḳilatti.  

[T855] Bu künlerde, Göroġli ḳėyerge leşker tartip barsa, uni almay 

ḳaytmatti. Göroġliniŋ yürüşliride almaḳ bar, ḳaçmaḳ yoḳ idi. 

Göroġli ḳizilbaşlarniŋ edivini şundaḳ berdiki, ḳizilbaşlar yiġisini 

toḫtitalmiġan balisiġa: “Göroġli [T860] keldi!” disila ḳorḳup yiġidin toḫtaydiġan 

hālġa keldi. 

Göroġli toḳḳuz ḫotun alġan bolsimu ularniŋ hiç biridin bala yüzini 

körmidi. Şuniŋ üçün u, Hesenḫanni cāndili bilen:  

- Mėniŋ izimni öçürmeydiġan balam! – dep [T865] terbilidi.  

Hesenḫanmu uni atam dep östi. Ular Çembilde beş – alte yilni 

bayāşat ötküzdi. Göroġli bu yerde bir meyḫāne saldurdi. U, öz yėnidiki her 

biri 1000 kişige hökümi ötidiġan kişiliri bilen künde bir vaḳit [T870] meyḫāniġa 

kirip şarap içetti. 

Bir küni Göroġliniŋ meyḫānida olturġan 40 miŋ kişilik serdārliriġa 

közi çüşti. U, koliġa altun tariliḳ setarini ėlip: ”Ey yigitler, arzū – ārmāniŋlar 

barmu?!” digen mezmūndiki bu nezmini oḳudi: 

 

[T875]  Söz eyturmen bügün emdi yüz alvan, 

  Bu döletni bizge berdi heḳ - mevlān. 

 Çembil belde sürdiŋizler köp devrān, 

  Arzū – ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

 Uruş bolsa şirin cāndin keçtiŋlar! 

[T880]   Yėzidîlerge neyze, oḳya saldiŋlar. 

  Mehbūb güzel ḳizlarni hem ḳuçtiŋlar, 

  Yenimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

      Ġeyrilerge kėpendin ton piçtiŋlar, 

  Düşmenlerniŋ yürek – baġrin teştiŋlar. 

[T885]   Su urniġa isil şarap içtiŋlar, 
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  Hėlimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

       Keydiŋizler zerbap bile mavutni, 

      Uruşta yoḳlidim pîrim Davutni. 

   Meydān ara keydiŋizler savutni, 

[T890]    Hėlimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

 Rustem süpet meydān ara turuşni, 

 Ḳizilbaşḳa ḳarşi ḳilip uruşni. 

 Otḳa saldiŋ sap altun hem ḫuruşni, 

 Hėlimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

[T895]       Almas ḳiliç baġlidiŋlar bellerge, 

      Düşmen ḳorḳup yoluḳmidi erlerge. 

      Ḳizil ḳiliç, neyze berdim sizlerge, 

      Hėlimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

      Bu sözlerni digüçi Göroġli Sultān, 

[T900]       Her zamān Teŋrimiz bolġay mėhribān. 

      Otturida deste gül bolsun Hesenḫan, 

      Hėlimu ārmāniŋlar barmu yigitler?! 

 

 Yigitlerniŋ serdārliri Göroġlidin bu sözni aŋlap:  

- [T905] Rāst didiŋ ey Emîr Göroġli Sultān. Bizniŋ hāzir peḳetla bir 

nersidin ġėmimiz bar, u bolsimu Ḫūnḫār Şāh ėlidin Kėrem Ḳassap digenniŋ 

bir oġli bar imiş. Uniŋ hösni – camālini körgen kişi eḳlidin ėzip, hūşidin kėtip 

ḳalġidek. Uniŋ özi perîşte süpetlik, hör [T910] ḫiletlik ġilman süretlik, 

Sulaymān şevketlik, Rustemdek himmetlik, yolvas yüreklik, ḳaplan bileklik, 

uruşḳa kėreklik, nūr yüzlük, şirin sözlük, çolpan közlük, sarātan yultuzluḳ, 

ottura boyluḳ, zerepşan moyluḳ imiş. Uniŋ ismi Beg Havazḫan iken. 

Bėşimizġa her ḳandeḳ ėġir iş [T915] kelsimu meyli, mana şu oġulni ėlip kėlip 



131 

 

bizge öz orniŋda sultān ḳilip berseŋ. Bizmu uni “sultānimiz!” dep ḫizmitini 

ḳilsaḳ deymiz. Buniŋdin başḳa hiç nersidin ġėmimiz yoḳ. Evvel Ḫudā, andin 

ḳalsa sėniŋ dölitiŋniŋ sāyisida biz yimigenni yiduḳ, keymigenni keyduḳ, içmi 

[T920] genni içtuḳ. Bar rāhetniŋ hemmisini körduḳ! – diyişiptu.  

Ularniŋ bu sözige Ayḫan, Künḫan, Bulbulḫan, Çiŋgizḫan, 

Hesenḫan ḳatarliḳ tācidārlarniŋmu hemmisi ḳoşuluptu. Ulardin biri tācidārlar 

arisidin çiḳip, payigāhḳa çüşüp bu nezmini oḳuptu. 

 

[T925]  Ḳulaḳ sėlip aŋliġin Çembilniŋ şāhi, 

 Ḳiriḳ yigitniŋ bir ārmāni şol irür, 

 Siz irursiz elniŋ puşti panāhi, 

 Yigitlerniŋ bir ārmāni şol irür. 

 

 Siz ölsiŋiz kimni deymiz: “ḫanzāde?!” 

[T930]  Balisiz öttiġu ömrüŋ ziyāde. 

 Bir perzentni Ḫudā sizdin ayidi, 

 Yigitlerniŋ bir ārmāni şol irür.  

 

 Tetür pelek biz digenni ḳilmidi, 

 Dunyādin kėterini bende bilmidi. 

[T935]  Çembilde bir mirasḫor bolmidi, 

 Yigitlerniŋ bir ārmāni şul irür.  

 

 Beldin tilla kemiriŋni almidiŋ, 

 Ödek kölge şuŋḳariŋni salmidiŋ. 

 “Perzendim” dep ḳolġa bala almidiŋ, 

[T940]  Yigitlerniŋ bir ārmāni şul irür.  

 

 Baḳmidiŋ “perzendim” dep yüzige, 

 Söymidiŋ pişāne hem közige, 

 Beygide körsetmidiŋ elniŋ közige, 
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 Yigitlerniŋ bir ārmāni şol irür.  

 

[T945]  Aŋla emdi yigitlerniŋ bavāyi, 

 Sen irürsen ġėriplarniŋ panāhi. 

 Bu ḫeverni ėytili Çembilniŋ şāhi, 

 Yigitlerniŋ bir ārmāni şol irür.  

 

Elḳisse, Göroġli Sultān yėnidiki tācidārlardin [T950]  bu sözni 

aŋlap, öziniŋ perzentsizligidin köŋli yėrim boldi. U, aldidiki tācidārlarġa ḳarap:  

- Ey tācidār serdārlar, her biriŋizniŋ 1000 din yigitleriŋiz bar. Siz 

teripiligen Beg Havazḫanni ḳėni ḳaysiŋizler leşker tartip bėrip bu yerge ėlip 

kėlisizler? [T955] Eger Beg Havazḫanni bu yerge kim ėlip kelse, men şu 

kişige sultānliġimniŋ yėrimini bėrimen, ḳatardiki narimni, ġezinidiki barimni 

bėrimen. Muşu olturġan ḳiriḳ tācidār içide ḳėni bir ezimet yigit barmu? – dep 

Emîr Göroġli ḳoliġa bir ayaḳ şarapni ėlip turup bu nezmini oḳidi: 

 

[T960]  Bir cėnidin keçküdek, 

 Ürek – baġrin teşküdek, 

 Bir ezimet barmidur? 

 Şol şarapni içküdek! 

 

  Deryā bolup taşḳidek, 

[T965]  Havazni ėlip ḳaçḳüdek. 

 Bir ezimet er barmu? 

 Levdin şarap çaçḳudek! 

 

 Sözni ḳobul ḳilġudek, 

 İşni bîcā ḳilġudek. 

[T970]  Ḳėni barmu bir yigit! 

 Şu şarapni içküdek. 
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 Körsem Havaz yüzini,  

 İşitsem şirin sözini. 

 Herkim ėlip keltürse, 

  [T975]  Bėrey tilek sözini. 

 

 Hizmitige nar bėrey,  

 Bolsa mende bar bėrey, 

 Kim Havazni keltürse, 

 Uni men dost – yār biley. 

 

[T980]  Kim açsa bu dilimni, 

 Bėrey Çembil bėlimni. 

 Şarabimni içiŋlar! 

 Bėrey Yavmet ėlimni. 

 

 Bėrey barliḳ behrimni, 

[T985]  Pidā eyler nehrimni. 

 Beg Havazni keltürse, 

 Bėrey Çembil şehrimni. 

 

 Şāh der eslizātimni, 

 Buzma köŋül şādimni. 

[T990]  Havazḫan kelse bunda, 

 Bėrey tulpar atimni. 

 

 Göroġli der zār – zār, 

 Ḫudāyimda iḫtiyār. 

 Şu şarapni içküdek, 

[T995]  Barmu bir er telepkār?!... 
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Göroġliniŋ sözlirini aŋliġan 40 miŋ yigit içidin birsi: “ Bu ḫizmet 

mendin, şarapni maŋa bėriŋ, men içey.” dep otturiġa çiḳmidi.  

Göroġli Sultān üç mertive ḳolidiki şarapni [T1000]  yuḳuri köterdi. 

Yer ve āsmāndin eks sadā çikti, emmā yigitlerdin sadā çiḳmidi. Çünki Ḫūnḫār 

Şāh nahāyiti zalim ve heyvetlik idi. Yigitler uniŋ heyvisidin ḳorḳti.  

Göroġli Sultān şarapni töt mertive kötergende, yolbars bileklik, 

arslān [T1005] yüreklik, Rustem süpetlik, işḳa kėreklik, hör yüzlük, şirin 

sözlük, ḳara közlük, serātan yultuzluḳ, ottura boyluḳ, sumbul moyluḳ, perîşte 

ḫuyluḳ, tilla tāciliḳ yigitlerge baş bolġuçi batur atliḳ 16 yaşliḳ Hesenḫan des 

ornidin turdi, u ḫicāletke patḳan idi:  

- [T1010]  Ata! Ayaḳni maŋa bėriŋ! – dep Göroġliniŋ ḳoli din 

şarapni ėlip içti. Kėyin u merdāniliḳ bilen atisi Göroġliġa ḳarap:  

- Pātiha bėriŋ! – dep bu ġezelni oḳidi: 

 

 Sizge idim intizār, 

[T1015]   Duā ḳiliŋ boluŋ yār. 

 Beg Havazġa men baray, 

 Emdi boldum telepkār. 

 

 Dövlitiŋdir ziyāde, 

 Düşmenliriŋ piyāde. 

[T1020]   Ḫūnḫār şāhḳa men baray, 

 Yādi eyleŋ duāda. 

 

 Çiḳay emdi yollarġa, 

 Toldi yürek ġemlerge. 

 Ġayibāne duā ḳip, 

[T1025]   Tapşur mėni birlerge. 

 

 İnim yoḳtur ya aka, 

 Çiḳtim uzaḳ dalaġa. 
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 Pātiha bėriŋ cān ata, 

 Tapşuruŋ mėni Ḫudāġa. 

 

[T1030] Bilmem işlirim ḫāme, 

 Kiçik atamdin nāme. 

 Duā bilen tapşurġin, 

 U, On İkki İmāme. 

 

 Yād eylidim imāmni, 

[T1035] Ababekri Vėlini. 

 Ömer, Osman tilimda, 

 Bersun ġėrip yolini. 

 

 Söz ėytidur Hesenḫan, 

 Bizge Ḫudā mėhribān. 

[T1040] Yalġuz telep eylidim, 

 Pātiha bėriŋ ata cān. 

 

Elḳisse, Göroġli Sultān oġli Hesenḫandin bu sözni aŋlap uniŋ 

erligige ḳāyil boldi. On alte yėşida körsetken casāritige, telepkārliġiġa āpirin 

oḳidi, [T1045] kėyin: 

- Ey perzendim közümniŋ ḳarçuġi, bėlikniŋ tirikçiligi su bilen 

bolġinidek mėniŋmu tirikçiligim sen bilen; sen uzaḳ yollarġa mendin ayrilip 

yalġuz baralmeysen, menmu, sendin ayrilip bu yerlerde ḳalalmaymen! – didi.  

[T1050] Hesenḫan:  

- Ey ḳedirlik ata, mėniŋ telivimni yerde ḳoymaŋ! – dep yėlindi.  

Göroġli:  

- U Ḫūnḫārniŋ ėliniŋ sāni yoḳ. Andaḳ bolsa sen [T1055] muşu ḳiriḳ 

miŋ serdār içidin 20 miŋni ayrip özeŋge hemrā ḳilip ėlip barġin! – dep uniŋġa 

20 miŋ yigitni hemrā ḳilip ḳoşti. U, yigitlerge ḳarap:  
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- Ey yigitler, men sizlerni Hesenḫanġa ḳoştum. U, nime dise sizler 

uniŋ sözige maḳūl deŋlar. Uni kiçik [T1060] körüp mesḫire ḳilmaŋlar! – dep 

nesihet ḳilip bu nezmini oḳidi: 

 

 Kirdi Havaz yoliġa, 

 Bedbeḫt tėġi çölige. 

 Boysunuŋlar yiġitler, 

[T1065] Hesenḫanniŋ sözige. 

 

 Perzendimniŋ yüzige, 

 Şek çüşürmeŋ sözige. 

 Nime dise ḳiliŋlar, 

 Yaş almisun közige. 

 

[T1070] Sarġaytmaŋlar yüzini, 

 “Permān!” biliŋ sözini. 

 Unutmaŋlar yigitler, 

 Göroġliniŋ tuzini. 

 

 Beŋü aşliḳni ḳilmaŋlar. 

[T1075] Mesḫire ḳip külmeŋlar. 

 Serdār boldi Hesenḫan, 

 Ḫapā ḳilip yürmeŋlar. 

 

 Devliti bar bėşida, 

 U, on alte yėşida. 

[T1080] Ḫizmitini ḳiliŋlar, 

 Hesenḫanniŋ ḳėşida. 

 

 Serdār ḳildim sizlerge, 

 Tapşurdum men pîrlerge. 
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 Göroġli der: 

[T1085]   -   Ḳulaḳ sal, 

 Uşbu iytḳan sözlerge. 

 

Göroġli Sultān 20 miŋ yigitke yuḳuridiki sözlerni ėytip, Hesenḫanni 

serdār ḳilġanliġini cakalidi. Şu yerdila Hesenḫanniŋ bėlige altun kemer 

baġlidi. Kemi [T1090] rige altun sapliḳ ḳiliç asti. Üstige 9 ḳat şahāne kiyim 

keydürdi. Bėşiġa tilla tāc soġat ḳildi. Ḫanlar yosunida bayraḳ yasap teḳdim 

ḳildi. Hesenḫanniŋ bişidiki taciġa şāhliḳ belgisini taḳidi. Uniŋġa şundaḳ 

seltenetlik zinnet berdiki, körgen kişiler uniŋ bu sölitidin [T1095] hürküp 

yėniġa kėlelmes idi. Dostlar ḫoşal, düşmenler osal boluşti. Göroġli beg özi 

uniŋ altun boyiġa yaraşḳan ton seripayliriġa “Barikallā!” oḳidi. Hesenḫan 

ḳozam” dep teriplep bu nezmini oḳidi: 

 

 Ġorulaydek ikki közüŋ ḫumaliḳ, 

[T1100] Boynuŋġa as, til tegmisun tumaliḳ. 

 Toḳḳuz ḳevet tonlar saŋa munāsip, 

 Heḳ salmisun arimizġa cudāliḳ. 

 

 Ḳedem ḳoyduŋ balam müşkül bir işḳa, 

 Artḳa sürme, sel ḳarima her işḳa. 

[T1105] Keygen tonuŋ saŋa bekmu munāsip, 

 Ḳayil boldum bėliŋdiki ḳiliçḳa. 

 

 Ḳamitiŋġa ḳiz – cuganlar ḳarişur, 

 Hesritiŋde çaçlirini tarişur. 

 “Ādimizāt şundaḳ güzel bolamdu?!...” 

[T1110] Dep hösnüŋni çirayliḳlar talişur. 

 

 Düşmenliriŋ ḳarşi çiḳmas yoluŋġa, 
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 Neyze alsaŋ mubāda sen kuluŋġa. 

 “Barikallā!” –  didim sėniŋ yoluŋġa, 

 Belvaġiŋmu ḫop yaraşḳan tonuŋġa. 

 

[T1115] Ta tiriksen düşmen kelmes ḳėşiŋġa, 

 Kün reşke eyler on alte yėşiŋġa. 

 Nime keyseŋ saŋa bekmu yarişur, 

 Obdan keldi tilla tāci bėşiŋġa. 

 

 Bėşimġa bu hicrān mātemni saldi, 

[T1120] Eḳli ve hūşum bir çette ḳaldi. 

 Ḳiyāmette yoḳtur mėniŋ ārmānim, 

 Nurlinip tursaŋ ataŋ aldida.  

 

 “Yürigim dāġlandi!” deydu Göroġli,  

 Bilmeymen yolumni egri ve toġri. 

[T1125] Perîştimu? Ġilmanmusen bilmeymen, 

 Barikallā Göroġlinin beg oġli. 

 

Göroġli Sultānniŋ sözi tügigendin kėyin, Hesenḫan ornidin turup 

ḳol ḳoşturdi. Yėŋivaştin atisidin pātihe tilidi. Göroġli Hesenḫanni pîrlerge 

tapşurup [T1130] bu nezmini oḳidi:  

 

 Ḳulaḳ salġin duāġa, 

 Cėnim saŋa sadaġa. 

 Miŋ aylinay perzendim, 

 Bar, tapşurdum Ḫudāġa. 

 

[T1135] Ġenimettur kėŋişiŋ, 

 Seper çirmidi bėşiŋ. 

 Heḳ Rosulġa tapşurdum, 
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 Ḫizir bolsun yoldişiŋ. 

 

 Telepkārim kozamsen, 

[T1140] Körür ikki közümsen. 

 Cilaviŋda bolsunlar, 

 Ḫizir İlyās hem çilten. 

 

 Men yoluŋġa intizār, 

 Ḫudā bolsun saŋa yār. 

[T1145]  Şu on ikki imāmlar, 

 Pîrler bolsun medetkār. 

 

 Ḫan eylidiŋ özüŋni, 

 Aŋla emdi sözümni. 

 Tėzraḳ ḳelip körsetkin, 

[T1150] Göroġliġa yüzüŋni. 

 

 Göroġli der zār – zār, 

 Medet bersun çariyār. 

 Ta körgünçe men sėni, 

 Yolliriŋġa intizār. 

 

[T1155] Elḳisse: Hesenḫan atisiniŋ sözini aŋlap tāḳiti ḳalmidi. 

Özini atisi Göroġliniŋ ayiġiġa taşlap, bu nezmini oḳidi: 

 

 Veyrān köŋlüm cūş urdi, 

  Hicrān küni ḫoş emdi. 

[T1160]  Ḫūnḫār ėlige maŋdim men, 

  Atam saŋa ḫoş emdi. 

 

  Kimler kėlür ḳėşimġa, 



140 

 

  Kimler baḳur yėşimġa. 

  Telep ḳildim Havazni, 

[T1165]  Niler çüşer bėşimġa. 

 

  Aḳ ḳuş uçar köllerde, 

  Ḳilġum seper çöllerde. 

  Ġėrip ata duā ḳil, 

  Hallar niçük yollarda. 

 

[T1170]  Seper hecep alāmet, 

  Andin artuḳ ḳiyāmet. 

  Nėsip ḳilsa kėlermen, 

  Ḫudā ḳilsa salāmet. 

 

  Hesenḫan der sözini, 

[T1175]  Layiḳ kördi özini. 

  Ḫudā berse körersiz, 

  Beg Havazniŋ yüzini. 

 

Hesenḫan sözini tügitip, ḳiliçini bėlige baġlidi. Özini at üstige aldi. 

20 miŋ ādem bilen atisi [T1180] Göroġli Sultānġa ḳarap turup bu nezmini 

oḳidi:  

 

 Yigitler bari nar bolup, 

 Kėyin kalġanġa ar bolup. 

 Leşker tartip yürdi begler, 

 Hesenḫan serdār bolup. 

 

[T1185] Edep sözini sözlep, 

 Yürer yolini közlep. 

 Yigitler yürdi sep – sep, 
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 Ḫūnḫār şehrini izlep. 

 

 Arġimak ėtini ḫillap, 

[T1190] Tilla ḳalḳanni ḳirlap. 

 Yigitler yürdi sep – sep.  

 Ḳėliç – neyzini sirlap. 

 

 Ḳizil yolluḳ neyziler, 

 Ėsivėlip beziler. 

[T1195] Düşmininiŋ bėşiġa, 

 Saldi köp lep lerziler. 

 

 Yolġa çüşti boytaḳlar, 

 Astida berdi oynaḳlar. 

 Altun halḳa ḳolida, 

[T1200] Tilla tondur her yaḳlar. 

  

 Üstide ḳizil mavutlar, 

 Keygini altun savutlar. 

 At çapḳanda yügirer, 

 Taġlar ėşip “El-hezer!” 

 

[T1205] dep Göroġli bilen ḫoşlişip yolġa çüşti. Ular bir neççe kün 

maŋġandin kėyin Bedbeḫt çölige yėtip keldi. Yolda kėtip bėrip Hesenḫan bu 

nezmini oḳidi: 

 

 Zorluḳ ḳilip at cėniġa, 

 Ḳamça urup sėniġa. 

[T1210] Bedbeḫt çöl veyrān boldi, 

 Yigitler ayiġida. 

 At çėpişip döŋ – peste, 
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 Yürdi her yan bes – beste. 

 Orda boldi ularġa, 

[T1215] Çöl – cėzire bir peste. 

 

 Keygini gül, gül yandi, 

 Arġimaḳ suġa ḳandi. 

 Leşker yürüp kėçe – kündüz, 

 Ḫūnḫārġa ḳarap maŋdi.  

 

[T1220] Kėçide sanap yultuz, 

 Gayi top, gayi yalġuz. 

 Yol yürdi şu revişte, 

 15 kėçe hem kündüz. 

 

 Kėzişti deşti çöllini, 

[T1225] Körişip çölde yollini. 

 45 kün yürüp yol, 

 Kördi Bedbeḫt çölni. 

 

 Bulbul ketti bėġiġa, 

 Yol bermey taġ zėġiġa. 

[T1230] Eyni namazşam çėġida, 

 Bardi Bedbeḫt tėġiġa. 

 

Elḳisse: Hesenḫan 20 miŋ ādem bilen yol yürüp, Bedbeḫt tėġiniŋ 

astiġa yėtip bardi, eşu Bedbeḫt tėġiniŋ nėriḳi ėtigi Ḫūnḫārniŋ şehri Gurucistān 

idi, şeher [T1235] niŋ 20 dervāzisi bar idi, her dervāzisiniŋ arîliġi bir taş 

kėletti. Uniŋ etrapida 30 pirseḫ237 (1) kelgidek her terepke ketken yol bar idi, 

her kişi etigende şeherge kirse namaz pėşin bilen bāzār restisige yėtip 

baratti. Bu yer Bedbeḫt tėginiŋ itigide idi.  

                                                            
237 (1) Bir pirseú – tögide bir sā’etlik yol. 



143 

 

[T1240] Bu taġniŋ “Bedbeḫt” dep atilişidiki sevep mana mundaḳ 

idi: Her ḳaçan Göroġli Sultān yürüş ḳilip bu yerge kelse, taġ bėşiġa ḳaraytti. 

Taġ bėşida hava oçuḳ bolsa, işi oŋdin kėlip aḳ yolluḳ bolup ḳaytatti. Taġ 

bėşiġa tumān çüşüp kalġan bolsa yigitlerge yol bolmay ḳirilip [T1245] kėtetti. 

Şundin tartip bu taġ “Bed – beḫt” tėġi dep atilip ḳaldi.  

Hesenḫan 20 miŋ ādimi bilen namazşam vaḳitida taġ ḳėşiġa yėtip 

ḳėlip yatti. U yerni ziyāret ḳilip bu munācātni oḳidi: 

 

[T1250] Atimiz Hezriti Ādem, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 Maŋa bügün boldi mātem, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Seper ḳilġandur barçisi, 

[T1255] Rohiŋizdin Noh nebi. 

 Yapirim Şiş nebi, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Aylinay İbrahim Ḫėlil, 

 Sizni yaḫşi körgen Cėlil. 

[T1260] Perzendiŋizdur İsmāil, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Düşmenlerge yoḳtur medet, 

 “Dostum” didi sizni Ehet. 

 “İmmitim” dep ya Muhemmet, 

[T1265] Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Men özemmu boldum heyrān, 

 Ġėrip köŋlüm boldi veyrān. 

 Ababekri, Ömer, Osman, 
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 Medet bėrer kündür bügün. 

 

[T1270] Ācizlerniŋ soldi güli, 

 İrenlerge siz bir vėli. 

 Yapirim Hezriti Ėli, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Hesenḫan yiġlar bunda, 

[T1275] Dili sunuḳ, ārmānda. 

 Yapirim Hezriti zinde238, (2) 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 dep yiġlap turup pîr – i kāmillarġa sėġinip duā ḳildi, ḳėyin 

Hesenḫan yigitliri bilen bille namaz bamdādni oḳidi. [T1280] Atliriġa minişip 

Bedbeḫt tėġiniŋ bėşiġa ḳaridi. Taġ çoḳḳisida ḳipḳizil tumān köründi. Taġniŋ 

bėşi kök saġuç tüske kirgen idi. 

 Bu ehvālni körüp, yigitlerniŋ bėli boşidi. Hesenḫan ularniŋ 

boşaşḳini kördi. Ularniŋ bu işiġa ḫatime [T1285] bėrip, nāmertlerniŋ şenige 

bu nezmini oḳidi: 

 

 Batur Hesen sizge sözler, 

  Söz menisin biliŋizler. 

  Yaman ādem iş ḳilġanda, 

  U, öziniŋ bėşin közler. 

 

[T1290]  Yaman kolġa yetse devlet, 

  Barçe işi bolur minnet. 

  Körginide 3 – 4 perzend, 

  Ḫotun çėnip yaşni közler. 

 
                                                            
238 (2) zinde ‐ tirik 
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  Erdur ḳabil her uruşḳa, 

[T1295]  Kirmek ister her ḫuruşḳa. 

  Batur kirse ger uruşḳa, 

  5 ni sançip 10 ni közler. 

 

  Yaman baturġa her bir nerse, 

  Körüner set ne de körse. 

[T1300]  Nāmert ādem yavġa çiḳsa, 

  Ḳaçidiġan yerni közler. 

 

  Bir – birige kiriş ḳilsa, 

  Çataḳ tapar ḫuruş ḳilsa. 

  Yaḫşi bilen uruş ḳilsa, 

[T1305]  Aḳivetlik işni közler. 

 

  Nāmertlerge söz ḳatsiŋiz, 

  Veya bėrip hāl ėytsiŋiz. 

  Hezle - çaḫçaḳ ḳip körsiŋiz, 

  İttek ġiŋşip sizni közler. 

 

[T1310]  Hesenḫan der özini bilgen, 

  Er ḫizmetin obdan ḳilġan. 

  Telepçanliḳ bilen yürgen, 

  Ḳilidiġan işni közler. 

 

Hesenḫan bu sözlerni ėytip 20 miŋ ādemni başlap [T1315] taġ 

bėşiġa çiḳti. Yiraḳtin şeherniŋ munāriliriniŋ peştaḳliri köründi. Uni saniġan idi, 

munār 600, peştaḳliri bolup çiḳti. Şeher içini tumān basḳan idi. Hiçnersini 

ayrip bilgili bolmaytti. Buni körgen 20 miŋ yigitni vehîme basti. Ular ėtiniŋ 

bėşini yandurup ḳaytmaḳçi [T1320] boldi. Hesenḫan yigitlirini merdāniliḳḳa 

dalālet ḳilip bu nezmini oḳidi: 
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 Yiraḳta ḳalġandur Çembilniŋ ėli, 

 Turġan yėrimizdur taġlarniŋ bėli. 

 Belni mehkem baġlaŋ yigitler, 

[T1325] Tumānliḳ yatḳan Ḫūnḫārniŋ ėli.  

 

 Uruşta açilur yigitniŋ güli, 

 Çėlişta tavlinur baturniŋ ḳoli. 

 Düşmeniŋ baġrini ḳiliŋlar yara, 

 Uruşta çiḳidu erlerniŋ dėŋi. 

 

[T1330]       Allā deŋ ėçilsun zeperniŋ yoli, 

 Baġlansun hemişe düşmenniŋ ḳoli. 

 “Yigitmen” dep at üstige çiḳipsiz, 

 Tegmigen idimu? Beglerniŋ puli?! 

 

 Aŋlaŋlar! Yigitler ėytayin buni! 

[T1335] Bügün bolur bizge mehşerniŋ küni. 

 Cānniŋ bariçe uruş ḳiliŋlar! 

 Tegmigenmu silerge beglerniŋ toni. 

 

 Bararmiz biz niçük Çembil ėlige? 

 Ḳandaḳçe ḳaraymiz el – yurt yüzige? 

[T1340] Bu yerge cėnidin keçkenler kėlur, 

 Nomustur ḳėçip barmaḳ ėlige!... 

 

Hesenḫanniŋ sözini aŋliġan yigitlerniŋ köŋli tėḫimu teşvişlendi, 

ularni ġem basti. Buni körgen Hesenḫan yigitlerge ḳarap:  

- [T1345] Biz şunçe yiraḳ yolni bėsip bu yerge kėlip hiçnimini 

körmey arḳimizġa ḳaytsaḳ, atam Göroġliniŋ yüzige nime dep ḳaraymiz?! Ya 

ölüp tügişeyli, yaki Beg Havazni ėlip kėteyli, ḳuruḳ ḳol ḳaytiş nomus! – dep 

yigitlirige ḳarap bu nezmini oḳidi: 
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[T1350] Parāmuş bolmisun emdi ḫatirlar, 

 Ḳuriŋizlar bu yerge perde çadirlar. 

 Üstiŋizge savut keygen yigitler, 

 Ya ölüŋlar, ya ėliŋlar yigitler. 

 

 Yolimizġa ḳaraşliḳ Göroġli Sultān, 

[T1355]  “Beg Havazni keltür!” digen arslān. 

 Oḳḳa ḳarşi tutuŋlar hemmeŋlar ḳalḳan, 

 Ya ėliŋlar, ya ölüŋlar! Yigitler. 

 

 Çembilde bir – birini mazaḳ ḳilġanlar, 

 Ḫotunidin yigitlik nāmin alġanlar, 

[T1360] Yürüşte beglerdin in’ām alġanlar, 

 Ya ölüŋlar, ya ėliŋlar yigitler. 

 

 Altun yaḳiliḳ tonlar keygenler, 

 “Ḫizmet körsitip ölsek” digenler. 

 Göroġli ėtini ėlip mingenler, 

[T1365] Ya ölüŋlar, ya ėliŋlar yigitler. 

 

 Bu sözge hemmiŋlar ḳulaḳ sėliŋlar, 

 Cāndin kėçip Beg Havazni ėliŋlar. 

 Mėniŋdin artuḳmu sizdiki cānlar, 

 Ya ölüŋlar, ya ėliŋlar yigitler. 

 

[T1370] Hemminiŋ astida Göroġli ėti,  

 At bolar ceŋlerde mertler ḳaniti. 

 Ḳuruḳ ḳol barġanniŋ yoḳmu uyāti?! 

 Ya ölüŋlar! Ya ėliŋlar yigitler. 

 

 Bundin ḳaytip Çembil elge barġandin, 
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[T1375] Ḳuruḳ ġeyret, cānni saḳlap ḳalġandin, 

 Ölüm evzel neḳ meydāndin yanġandin, 

 Ya ėliŋlar, ya ölüŋlar yigitler. 

 

 Hesenḫan der: “Ḳuruḳ ḳaytḳan er emes!” 

 Göroġliniŋ ümidige erzimes. 

[T1380] “Ḫotunlardek” digen nāmni alġandin, 

 Ya ölüŋlar, ya ėliŋlar yigitler. 

 

Bu sözler yigitlerge tesir ḳilmidi, ularniŋ beşi bir yerge, oni yene bir 

yerge sekiz - toḳḳuzi yene başḳa bir yerge yiġlip meslihetleşti. Ularniŋ 

hemmisi: “Hesenḫan hāzir [T1385] bala, hem mes. Eger u, hūşyār hem çoŋ 

bolġinida idi, bizni ölümge devet ḳilmas idi. Biz hāzir uniŋ sözige kirip, Ḫūnḫār 

Şāhniŋ aldida olturġan Beg Havazni tutuşimiz mumkinmu? Belki özimiz 

tutulup ḳalimiz. Bizni ular ḳolġa çüşürgendin kėyin, dervāzini kömüp taşlaydu. 

Bizni [T1390] bir – birlep ḳiliçtin ötküzidu. 20 miŋ kişi bir Beg Havazni dep 

ölgen bilen bolmas. Çünki Beg Havazniŋ cėni hiçḳaçan bizge cān bolmaydu” 

diyişti.  

Ular Hesenḫanniŋ ḳėşiġimu kelmey, sözigimu ḳulaḳ salmay taḳḳa 

çiḳḳan yoli bilen arḳisiġa yėnip çüşüp Çem [T1395] bilge ḳaytti.  

Hesenḫanniŋ ularġa aççiġi kėlip “hemmiŋlar nāmert” dep ularni 

eyiplep oḳiġan nezmisi: 

 

 Düşmen kėlip ėliŋizge el bolsun, 

 Ġenimetlik sevlitiŋlar tel bolsun. 

[T1400]  Eynek körüp osma ḳoyġan yigitler, 

 Ḫotun oḫşaş erler sizge yol bolsun. 

 

 Her bir yerge yiġilip kėŋeş ḳilursiz, 

 Göroġliniŋ yüzini ḳandaḳ körürsiz? 

 Sözlirige ḳandaḳ cavāp bėrursiz? 
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[T1405]  Nāmert yigitler sizge yol bolsun. 

 

 Oynap – külüp bunda kėlip kėtersiz, 

 Mėni taşlap el ve yurtḳa yėtersiz. 

 Nesihetni men özemge köp ḳilay, 

 Yaġliḳ artḳan bayvetçiler yol bolsun. 

 

[T1410]  Düşmenlerniŋ ḳelesige kirelmey, 

 Ceŋge kirip meḫsetlerge yėtelmey. 

 Ecel yetse uşbu yerde ölelmey, 

 Artḳa yanġan ḫotun begler yol bolsun!  

 

 Bunda kėlip Beg Havazni alalmay, 

[T1415]  Uruş ḳilip ḳizil ḳanġa boyalmay. 

 Düşmenlerge teŋ muḳābil bolalmay, 

 Artḳa yanġan yasançuḳlar yol bolsun! 

 

 Hesenḫan der: “Erler ḳilur uruşni, 

 Düşmen kelse ḳorḳmay salur ḳiliçni” 

[T1420]  Düşmenlerge bir ḳiliçni uruşni, 

 Bilmey yanġan ḫotunlarġa yol bolsun! 

 

Hesenḫanniŋ bu sözini hiçkişi aŋlimidi. Hemmisi Çembilge ḳarap 

yol saldi. Hesenḫan taġda bir dem ularniŋ arḳisidin ḳarap turuş, yigitliriniŋ 

ḳalmay ketkenligini [T1425]  kördi. Tāḳiti - taḳ boldi. Özimu yėnip çüşüp, 

Çembilge ḳarap yol saldi.  

Aġa Yunus Perî palçi idi. Hesenḫan ketkendin kėyin bir künisi u: 

“Hesenḫan yigitliri bilen ḳaçan ve ḳandaḳ ḳaytidu?!” dep pal salġan idi.  
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[T1430] Palda u, Bedbeḫt tėġiniŋ üstidiki tumānni kördi. Kėyin u, 

Hesenḫanniŋ yigitliriniŋ ḳaytḳanliġini, Hesenḫanniŋ özimu ḳuruḳ ḳol 

ḳaytḳanliġini kördi. Özini tutalmay yiġlap taşlidi ve bu nezmini oḳidi: 

 

 Dostliriŋ āmān boldi, 

[T1435]  Düşminiŋ tumān boldi. 

 Ḳorḳunçi gumān birlen,  

 Begliriniŋ ravān boldi. 

 

 Aġa Yunus ėçinar, 

 Özide yoḳ iḫtiyār. 

[T1440]  Begler ġemge giriptār, 

 Ya āḫir zamān boldi. 

 

 Tumān basti elni peste, 

 Tuġ - bayraḳlar çapa – reste. 

 Ḳoşun yandi reste – reste, 

[T1445]  Begler yoli tumān boldi. 

 

 Tumān çüşti her ḳayandin, 

 Ular keçmey ḳaytti cāndin, 

 Emdi çiḳiŋ siz buyandin, 

 Hesenḫanġa ziyān boldi. 

 

[T1450]  Aġa Yunus ġemde ḳaldi, 

 Buni bilmey remni saldi. 

 Nāmertlerniŋ keldi aldi, 

 Begniŋ işi yaman boldi. 

 

Göroġli Sultān Aġa Yunus Perîdin bu sözni aŋ [T1455] lap, 

meyḫānida olturġan yigitlirini ėlip ḳorġan dervāzisiġa çiḳti, yiraḳtin ḳarap 
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öziniŋ tuġini kördi. Hesen   ḫanniŋ astidiki arġimaḳni tonup 20 miŋ atliḳ yigit 

bilen uniŋ aldiġa bardi.  

Yiraḳtin buni körgen Hesenḫanniŋ yigitliri özli [T1460] riniŋ ḳėçip 

kelgenligige puşaymān ḳilişti. Göroġli bilen uçrişiştin sergerdānliḳni evzel 

körüp, her biri her yaḳḳa ḳarap tarḳap kėtişti.  

Hesenḫan atisi Göroġliniŋ aldiġa kėlip özini attin taşlidi. Yigitleriniŋ 

sözige kirmey ḫapā ḳilġanli [T1465] ġini bayān ḳildi.  

Göroġli Sultān Hesenḫanġa öziniŋ bėşidiki tilla tācisini ėlip 

keygüzdi. Uni öz orniġa sultān ḳildi. Yurt işlirini Hesenḫanġa tapşurup bolup, 

özi tulparini igerletti.  

- [T1470] Mana men özem yalġuz bėrip Havazḫanni ėlip kėlimen! 

– dep ġezep bilen yolġa çiḳti. Namaz pėşin vaḳtida Bedbeḫt tėġiniŋ ḳėşiġa 

keldi. İçi puşup bu nezmini oḳudi: 

 

 Köp kişi idi batur, 

[T1475] Ular emdi nede yatur, 

 Düşmenlerni yiġlatur, 

 Bunda kelgen Göroġli. 

 

 Meydān içi ḳizil ḳan, 

 Ḫudā bizge mėhribān, 

[T1480]  “Allāhu!” dep at ḳoyġan, 

 Ḳozi oġlum Hesenḫan. 

 

 Düşmen ciḳ emes yekke, 

 Ḫuruş bolsun çekke – çekke, 

 At ḳoyuptu uyalmay, 

[T1485] Yalġuzum Hesen bekke. 

 

 Ḳozam Hesen bolġan āmān, 

 Men kėçey ḫanumāndin. 
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 At ḳoyġan köktin köker, 

 Buyruḳ şu Hesenḫandin. 

 

[T1490] Göroġli der kel emes, 

 Diginiŋni ḳil emdi, 

 Dilda ārmān ḳalmisun, 

 Ḳiyametni ḳil emes. 

 

Göroġli Sultān nezmini tügetti. Allāniŋ dergā [T1495] hiġa sėġinip 

bu munācetni oḳidi: 

 

 Sen özeŋsen şāhlerge şāh, 

 Kim bilmise irur gumrāh, 

 İsmiŋdin aylinay Allāh, 

 Medet bėrer kündur bügün. 

 

[T1500] Tünde yiġlar ġėripmen, 

 Dermānsizdur ġėrip ten. 

 Yapirim ḳiriḳ çilten, 

 Medet bėrer kündur bügün. 

 

 Yiġlaymen men namaz şam, 

[T1505] Tapmiġaç köŋlüm arām, 

 Yapirim On ikki imām, 

 Medet bėrer kündur bügün. 

 

 Köklerge yetti zārim, 

 Yüzimdin ketti ārim, 

[T1510] Aŋla mėniŋ piġānim, 

 Medet bėrer kündur bügün. 
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 Göroġli der saŋa sözüm, 

 Telmürdi ikki közüm, 

 Ḳandaḳ ḳillay yalġuz özüm, 

[T1515] Medet bėrer kündür bügün. 

 

Göroġli pėr-i kāmillarniŋ ervāhiġa sėġinip ḳaytidin atḳa mindi. Uniŋ 

közige yiraḳtin bir kök çėdir köründi. U, şu çėdirġa yėtip bardi. Ḳarisa u 

çėdirda uç – töt tuġ turuptu. Şu çaġda uniŋ aldidin Ḫizir [T1520] Eleyhissalām 

çiḳip ėtiniŋ çulvurini tutti. Göroġli Ḫizir Eleyhissalām bilen körüşüp, çėdirġa 

kirdi.  

Ḫizir Eleyhissam Göroġliġa:  

- Ey Göroġli! Sen Çembilde: “Ḫudāyim buyrisa” dimey lap sözlep: 

“Özem ėlip kėlimen!” dep yolġa [T1525] çiḳḳan idiŋ. Bu yerge kelgende  

Ḫudāni yād eylidiŋ, Ḫudā sėniŋ gunāyiŋni epu ḳildi. Bundin kėyin Ḫudāni 

ėsiŋdin çiḳarma! Emdi men saŋa yol körsitey: Bu yerdin atlinip taġ üstige 

çiḳḳanda uyan – buyan ḳariġin şu çaġda közüŋge ḳoy bėḳip yürgen bir 

aḳsaḳal kişi körü [T1530] nidu. U kişiniŋ yėnida başḳa kişi yoḳ, aġzida çişi 

yoḳ, secde ḳilġili bėşi yoḳ. Özi düşmendur, Beg Havazġa ḫūştārdur, her yili 

bir ḳėtim bėrip uni yoşurun körüp kėlidu. Ḳoy bėḳip alidiġan heḳḳini şuniŋġa 

ḫirācet ḳilidu. Sen şuniŋ ḳėşiġa bėrip 400 ḳoyni ayrip al! Uni hey [T1535] dep 

bėrip, Beg Havazniŋ atisi Kėrem Ḳassap digenni tap. Uniŋ ḫotuni Türkmen 

perzendi, özi musulmān, ismi Gül Ayimdur. Düşmenniŋ ḳoliġa esir çüşkili 40 

yil boldi.  

Uniŋ bir aġisi bar, ismi Ḳember Bovay, sen uniŋ [T1540] ḳėşiġa şu 

aġisi “Ḳember Bovay” nāmida yasinip barsaŋ işiŋ āsan bolidu, – dep Göroġli 

heḳḳiġe duā ḳildi. 

Göroġli Ḫizirdin pātihe ėlip, tulparni minip, Bedbeḫt tėġiniŋ üstige 

ḳaridi. Uniŋ közige bir bovay köründi.  

[T1545] Göroġli uniŋ ḳėşiġa bėrip, bu nezmini oḳidi: 
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 Astimda tulparim oynar yüz alvan, 

 İginimde savut, bėşimda ḳalḳan. 

 Cāpa tartip, mėhnet çėkip yürüpsen, 

 Bu ḳoylar kimniŋdur ėytḳin bovacān. 

[T1550] Bovayniŋ cavābi: 

 Astiġa tulpar mingen beg yigit, 

 Bu ḳoyniŋ igisi saŋa ne kėrek? 

 Sözümni ėytay bir – birlep işit, 

 Tėgini biliş saŋa ne kėrek? 

[T1555] Göroġli: 

 Mėniŋ ėlim hem sansiz kişim bar, 

 Buni soraşḳa köŋül ḫoşum bar. 

 Bu ḳoyniŋ igisi kimdur bovacān, 

 Buni sorap bilidiġan mėniŋ işim bar. 

[T1560] Bovay:  

 Bilseŋ bala men erniŋ özi men, 

 Bu malġa ḳarancuḳ ḳarār közimen. 

 Nime gėpiŋ bolsa mendin soriġin, 

 Bu ḳoyniŋ igisi hāzir özi men. 

[T1565] Göroġli: 

 Ey bovay sözümni aŋla, ḳulaḳ sal, 

 Bildim men sėniŋki emes uşbu mal. 

 Bu ḳoylar igisi mana mendur men, 

 Avāre ḳilmiġin mėni ḳėri çal. 

[T1570] Bovay: 

 Bu malniŋ igisi özem men bilgin, 

 Tayaḳ bilen salay ḳėşimġa kelgin. 

 Sözliriŋ acāyip menāsiz bilgin, 

 Bu malniŋ igisi mana men bilgin. 

[T1575] Göroġli: 

 Rāstini ėytḳin bu kimniŋ mali, 
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 Ḳoy baḳar bu çölde sehrāniŋ çali, 

 Rāstini ėytmisaŋ ėytmay tur ḳėri, 

 Bu ḳoylar bilseŋ Havazniŋ mali. 

[T1580] Bovay: 

 Çöllerde yürimen haman bîḳarār, 

 Ay yüzini körüşke dilim intizār, 

 Tayaḳ yimeste ketkin bu yerdin, 

 Havazniŋ ismini tutma nābikār. 

[T1585] Göroġli: 

 Bedbeḫtniŋ köptür türlük giyāsi, 

 Bulutluḳ, tumānliḳ her ḫil havasi, 

 Bilimen bu malniŋ igisinimu, 

 Havazḫan oġlandur malniŋ ḫocasi. 

[T1590] Bovay: 

 Sen ḳayta atidiŋ ismi ėtini, 

 Ya oḳup körgenmu uniŋ ḫėtini. 

 Eciliŋ yėtip kelmigen bolsaŋ, 

 Aġziŋġa almiġin Havaz ėtini. 

[T1595] Göroġli: 

 Göroġlidin aŋla emdi bu sözni, 

 Havaz üçün yolġa tikimen közni. 

 Çin dildin amraḳ bolsaŋ ey bovay, 

 Keltürgin bu yerge tėz bol Havazni. 

[T1600] Bovay: 

 Men bildim emdi sėni Göroġli, 

 Şu yaşḳiçe yürmidiŋ sen eslā toġri, 

 Havaz diseŋ 30 çişiŋ uştilar, 

 İziŋçe ḳaytip ket bu yerdin oġri. 

 

[T1605] dep bovayniŋ aççiġi kėlip: , 
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 - Men Havazni köz karçuġumdek asrap yürsem, sen tėḫi uni bu 

yerdin ėlip kėtimen demsen? – didi, hasini ḳoliġa aldi, itigini sėlip, ḳolini şiltip, 

ayiġini tüzitip, burni ve maŋliyini nėri - bėri ḳilip, yügürgen [T1610] boyi kėlip, 

Göroġliniŋ ėtiniŋ çulvurini tutti.  

 Göroġli tulpardin çüşti, bovayni bir ḳoli bilen kötirip basti, ḳol – 

ayiġini baġlap:  

 - Gep ḳilma ḳėri! Bolmisa hāzirla ediviŋni bėrimen! – didi.  

 [T1615] Kėyin u ėtiġa ḳarap baş – közini silap: “Ey tulpar! Bu kėrini 

saŋa tapşurdum, ḫeverdār bolġin, men kelgiçe ḳoyup berme. Ḳėri vaḳirisa 

kukulisidin çişlep yerge bėsip ḳoyġin” dep tapşurup maŋan idi. Ḳėri vaḳiridi, 

tulpar uniŋ kukulisidin tartip yerge basti. [T1620] Bovay ḳorḳḳinidin cim – cit 

yėtiverdi.  

 Göroġli Ḳember Bay süritige kirip, ḳoylarniŋ ḫilliridin 400 ni bölüp 

çiḳip, heydep namaz ḫuptengiçe Görücistān dervāzisiniŋ tüvige yėtip bardi. 

Dervāzivenlerge özini “Ḳember Bovay” dep tonuşturup bundaḳ didi: 

 

[T1625]  Yėtekleşke ḳatar - ḳatar narmu sen, 

 Sodigerler kelse aŋa zārmusen.  

 Ḫupten bolmay saŋa nime boluşti? 

 Turuŋlar mirşepler, öyde barmu sen! 

 

 Ḫizmetke yaratḳan maŋa kiçikni, 

[T1630] Talpalmaymen kirey disem töşükni. 

 Meze ḳilip cim yėtişḳan yigitler, 

 Ėçiŋlar turup maŋa işikni. 

 

 Körmekçimen bāzār ėli ḫulḳini, 

 Yaraşḳanlar tal – tal örur zulpini. 

[T1635]  Taşḳiridin kelgen men bir sodiger, 

 Ḳurbėşiler ėçiŋlar emdi ḳulpini. 
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 Ḳalmaḳḳa satidiġan ḳoyum bar, 

 Bāzārġa salidiġan mėniŋ oyum bar. 

 Ḳurbėşiler açḳin dervāza - ḳulupini, 

[T1640]  Ḳorḳmaḳtimen aldimda köp ḳoyum bar. 

 

 Sodigerler sizdin ḫapā bolmisun, 

 Taşḳirida bir yaramliḳ ḳalmisun. 

 Ḳurbėşiler şehriŋge kirgüzgin, 

 Oġrilar talada malni almisun. 

 

[T1645]  Men musāpir el – yurt aldida, 

 Bėşimġa sevdālar saldiler Ḫudā. 

 Bir ḳoyum yoḳalsa sizdin yüz ḳilip, 

 Tölitip alurmen şāhniŋ aldida. 

 

 Ah!... Ursam töküler közümniŋ yėşi, 

[T1650]  Heḳ bolur ḳiyāmette mertniŋ yoldişi. 

 Men sodiger bolup keldim şehriŋge, 

  Dervāzini açḳin bova ḳurbėşi. 

 

Ḳurbėşiler orunliridin turuşti. “Bu çettin kelgen sodiger oḫşaydu, 

mėli yoḳap [T1655] ketse bėşimizġa balā bolmisun!” dep dervāzini ėçip 

ḳoylarni kirgüzdi. Ularniŋ biri Göroġliġa ḳarap:  

 - Yol bolsun! – digen idi, Göroġli ḫupsenlik ḳilip:  

 - Essalāmu eleykum! – didi.  

 - [T1660] Nege barisuŋ – didi yene hiliḳi gözetçi.  

 - Mal cāniŋiz āmāndu? – dep yandurup soridi Göroġli.  

 - Ḳançe ḳoyuŋ bar? – didi dervāziven.  

 - Öydin çiḳḳili 25 kün boldi, - didi Göroġli.  

  - [T1665] Ḳoylarniŋ puliġa nime alisen?! – dep soridi dervāziven.  

 - Mallar bek çarçap ketti! – dep cavāp berdi Göroġli.  
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 - Ėtiŋ nime?! – dep soridi dervāziven.  

 - [T1670] 5 – 6 yilḳam bar idi, uni minmey bu yerge piyāde keldim, 

– dep cavāp verdi Göroġli.  

- Bu ādem biz kalla disek paçaḳ deydu. Bu hāli bilen mallirini 

bāzārġa ėlip kirse, hemme ḳoylirini bir demde başḳa kişiler talap kėtidu. Taŋ 

atḳanda bizmu bille [T1675] bėrip ḳilġan sodisini köreyli! – diyişti 

dervāzivenler. Ular kėçini Göroġli bilen bille ötküzüşti. Taŋ yoruşi bilen teŋ 

Göroġliniŋ ḳoylirini bille heydişip, bāzārġa bardi. Ular kėlip ḳoy bāziriġa tėḫi 

hiçkimniŋ kelmigenligini kördi. Sodimu başlanmiġan idi, Göroġli Sultān 

[T1680] ḳoylirini heydep, kaltigini oynitip, her ḫil ala – taġil sözlep yürdi.  

Bir çaġda tilla tāci bėşida, ḳassapliri ḳėşida, ellik ikki yėşida, 

semen yorġisi astida Kėrem Ḳasap digen kėlip:  

- [T1685] Poş! Poş! – dep ḳoy bāzirini arilidi. Ḫil ḳoylarni körüp 

Göroġliniŋ ḳėşiġa keldi ve:  

- Bu ḳoylar kimniŋ?! Bu ḳoyniŋ igisi ḳandaḳ ādem?! – dep soridi. 

Dervāzivenlerdin biri:  

- Bu ḳoy mana bu ādemniŋ, biz uniŋ ḳandaḳ ādemli [T1690] gini 

tėḫi bilelmiduḳ. Biz taġdin gep sorisaḳ bu kişi bāġdin cavāp berdi, öziŋsiz 

soraŋ! – didi. Kėrem Ḳassap:  

- Nedim kėlivatisen?! – dep soridi. Göroġli Sultān uniŋ gėpige 

ḳulaḳ sėlip tüzük ipāde bildürdi. Buni körgen Kėrem Ḳassap: 

- [T1695] Bu yerlerge ġėrip bolup kėlipsen, aya ḳoyçi ḳaysi eldin 

bolursen? – dep soridi.  

 

Göroġli: 

 Ecel yetmise ḳiziḳ sözni sözleymen, 

 Aldimġa köp ḳoyni sėlip kėlürmen. 

[T1700]  Eslim mėniŋ Türkmen perzendi, 

 Şehriŋge soda üçün kėlipmen. 

Kėrem Ḳassap: 

 Yaraşsun, dep at yaylini taraymen, 
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 Ḳoy alurġa hem saturġa yaraymen. 

[T1705]  Türkmen digen atam yurti bolidu, 

 Kimniŋ evlādi uruġuŋni soraymen. 

Göroġli: 

 Ada bolmas ėlimniŋ şekeru - ḳėndi, 

 Ḳulaḳtin ketmeydu pîlerniŋ pendi. 

[T1710]  Eslimni sorisaŋ saŋa ėytarmen, 

 Men ėrurmen Tekke Türk perzendi. 

Kėrem Ḳassap: 

 Kim bilidu içiŋdiki oyuŋni, 

 Ḳaraymen körüp sėniŋ boyuŋni. 

[T1715]  Bu yerge nime üçün keldiŋ sen, 

 Ėp satarmen ėlip kelgen ḳoyuŋni. 

Göroġli: 

 Baş uçi, sāni yoḳtur ḳoyumniŋ, 

 Ḳiziġi yoḳ saŋa reŋgi royumniŋ. 

[T1720]  Bilmeymen bu ḳoylarniŋ bahāsin, 

 Kėp ḳalamdu igisi bu ḳoyuŋniŋ. 

Kėrem Ḳassap: 

 Ḳarisam buniŋ aġzi şum iken, 

 Yürgen yėri Yavmet ėli ḳevm iken. 

[T1725]  Ḳoyuŋniŋ igisi bar dep ėytisen, 

 Sorap körey ḳoyniŋ igisi kim iken? 

Göroġli: 

 Ḫudāyim bermigen bende ḫarizār, 

 Devziḫi belgisi ėrur köŋli tar. 

[T1730]  Men yalġuz başliḳ dime bu yerde, 

 Bu şeherniŋ kattisi mėniŋ yezdem bar. 

Kėrem Ḳassap: 

 Bėşimġa zerepşan selle uraymen, 

 Sevlet üçün burutumni yaġda boyaymen. 
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[T1735] Bu şeherde mėniŋ yezdem bar deysen, 

 Yezdeŋ ėti kimdur sendin soraymen. 

Göroġli: 

 Men ėytay sen sorap bėrip uni tap, 

 Sorisaŋ bilidu hemme şeyḫi – şab. 

[T1740]  Yezdemniŋ sorisaŋ bilgin, ėtini, 

 Ėtini deydu hem “Kėrem Ḳassap!”   

Kėrem Ḳassap:  

 Men bilurmen ḫevirini taġaŋniŋ, 

 Körset maŋa belgisini taġaŋniŋ. 

[T1745]  Yezdeŋ ėti digen bolsa Kėremcān, 

 Bilurmu sen ėti kimdur ukaŋniŋ? 

Göroġli: 

 Yürigimge ot çüşti köp mėniŋ āhim, 

 Ezeldin ayriġan bizni Ḫudāyim. 

[T1750] Yėŋilmisem balilikta kėtiptur, 

 Ciraġimniŋ ėti idi Gül Ayim. 

Kėrem Ḳassap: 

 Ḳeyerlerde ḳaldi Yavmet – el zātiŋ, 

 Türkmen begliridinmu sipatiŋ. 

[T1755]  Ukaŋ bilen men yezdeŋni tonuduŋ, 

 Kim bolidu ey oġlum seniŋki atiŋ. 

Göroġli: 

 Kiçkimdin ġėrip ḳildi bir Ḫudā, 

 Ġėripliḳta künde çektim yüz miŋ āh. 

[T1760]  Esli – neslimni tertip bilen soridiŋ, 

 Ėtimni disem mėniŋdur Ḳember Bova. 

 

Kėrem Ḳassap Göroġliniŋ cavābini aŋlap:  
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- Vay Ḳember çiraġim, bu senmu? Āmān bolġin! U tereptiki ata – 

anam, ḳėvmi ḳėrindaşlirim āmānmu? – dep [T1765] kėlip ḳuçaḳlişip bu 

nezmini oḳidi: 

 

 Esḳer Tėġiŋ āmānmu? 

 Köüşmeglik gümānmu? 

 Bir – bir sendin soraymen. 

 El ve yurtuŋ āmānmu? 

 

[T1770]  Hicrān otida tėnimiz, 

 Baġri ḳandur gülimiz. 

 Aḳ süt bergen ėlimiz, 

 Mėhrivānlar āmānmu? 

 

 Kimge yėter derdimiz, 

[T1775]  Taşar gayi zerdimiz. 

 Sözlişeyli bir sāet, 

 Yaş yigitler āmānmu? 

 

 Çüşti sėniŋ bu dāġiŋ, 

 Bahārda ėçilur bāġiŋ. 

[T1780]  Aylinaymen çiraġiŋ, 

 Ḳalġan eller āmānmu? 

 

 Közge yėşim tizildi, 

 Mėniŋ köŋlüm buzuldi. 

 Türek baġrim izildi, 

[T1785]  Körgenlirim āmānmu? 

 

Ular sözleşti, körüşti, hāl – ehvāl soraşti. Kėyin Göroġli: 
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- Beg Havaz çiriġim nede? Uni bir körüp uniŋdin kėyin ölsem 

ārminim yoḳ! – didi.  

[T1790] Beg Havazḫan bu çaġda Ḫūnḫār Şāhniŋ aldida idi. Uniŋ 

ḳėşida 500 mehrem bar idi. U, kėçe – kündüzni Ḫūnḫār Şāh bilen bille 

ötküzetti. Kėrem Ḳassap yėnidiki bir mehremni:  

- Beg Havazḫanniŋ bir taġisi Çembildin keptu. Uni [T1795] 

körüşke köp intizār iken. Bugün kėlip taġisini körüp alsun. Ete etigende 

ḫizmetlirige yetküzüp bėrimen! - dep Ḫūnḫār Şāhḳa evetti.  

Ḫūnḫār Şāh bu iltimāsni ḳobul ḳilip, Beg Havazni 5 – 6 mehrimi 

bilen ularniŋ kėşiġa evetti.  

[T1800] Beg Havazḫan yol boyi: “Mėniŋ taġam ḳandaġraḳ 

ādemkeŋ!” dep yaḫşi at mingen, yaḫşi ton keygen kişilerge ḳarap keldi.  

Göroġliniŋ közi Beg Havazḫanġa çüşti, ornidin yügürüp ḳopup, 

uniŋ bilen ata – balilardek ḳuçaġlişip [T1805] körüşti. Şu yerde bu nezmini 

oḳidi: 

 

 Ketti köŋlümdin ārmān, 

 Ḳudretlik heḳdin permān. 

 Piġān bilen derdim köp, 

 Sensen derdimge dermān. 

 

[T1810]  Zer gülümdek silaymen, 

 Ḳarçuġumdek köreymen. 

 Dal boyuŋni Beg Havaz, 

 Kāmil pîrdin tileymen. 

 

 Mendek taġaŋ sadiġa, 

[T1815]  Ḳulaḳ salġin nadāġa. 

 Ay yüzüŋni tileymen, 

 Köp yiġlidim Ḫudāġa. 
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 Turalmidim ellerde, 

 Ḫahi çöl hem köllerde. 

[T1820]  İstep çiḳtim Beg Havaz, 

 Yurdum uzaḳ yerlerde. 

 

 Boldum teşna mėhriŋge, 

 Ḳeddi - tėşi mehriŋge. 

 Sėni istep çiraġim, 

[T1825] Āḫir keldim şehriŋge. 

 

 Aŋla ėytḳan sözümni, 

 Ḳulluḳ ḳilay özümni. 

 Diyāriŋġa kėlip men, 

 Kördüm aydek yüzüŋni. 

 

[T1830]  Sözlirimge ḳulaḳ sal, 

 Düşmen bolsun paymal. 

 Dostlar bolsun şāt – ḫoşal, 

 Pidā bolsun pul ve mal. 

 

 Aŋlap sėni uzaḳtin, 

[T1835] İstep keldim yiraḳtin. 

 Ḫudā körsetti sėni, 

 Ḳutuldum men pirāktin. 

 

Göroġli bu sözlerni ėytip kėlip, Beg Havazniŋ bėşidin 3 ḳėtim 

aylandi, uniŋ közidin yaş yamġurdek [T1840] töküldi, Havazḫanniŋ bėşini 

baġriġa basti, mėhrivānliḳ körsitip, baş – közini silap sözlidi. Kėrem Ḳassap 

gâhi külüp, gâhi yiġlap yėnidiki kişilerge:  

- Körüŋlar bu kişini! Evlādini sėġinip kėlip didār [T1845] 
körüşkendin kėyin şu hāletke çüşti, - dep tonuşturdi.  
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Göroġliniŋ keygen çekmini Beg Havazḫanniŋ yüzlirige patti. U, bu 

çekmenniŋ yipliriniŋ yirikligidin zārlinip bu nezmini oḳidi:  

 

 Ėrisun, taġlar ėrisun! 

[T1850]  Bende alġini bilen ḳurusun. 

 Keygini yirik çekmen, 

 Bayliḳliri ḳurusun. 

 

 Beg bolup yurtlar çiḳmisa, 

 Ov – ovlap lāçinni salmisa. 

[T1855]  Şunçe malni nime ḳilar? 

 Bir yaḫşi tonni keymise. 

 

 “Al!” digende yorġa almisa, 

 İşim bîkār yaḫşi bolmisa. 

 Bu begniŋ mėli ḳurusun. 

[T1860]  Bir yaḫşi tulpar minmise. 

 

 Sözi başḳiġa yaḳmisa, 

 Başḳilarni baḳmisa.  

 Malni yiġip nime ḳilar? 

 Şemşer ḳiliç taḳmisa. 

 

[T1865]  Dunyā bizdin ötidu, 

 Malmu taşlap kėtidu. 

 Dost – düşmenniŋ ḳolida, 

 Ölse şu çaġ yötidu. 

 

 Mėli yoḳlar dermānda, 

[T1870]  Perzendisizler ārmānda, 

 “Taġaŋ men” dep kėliptu, 
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 Ḳilip mėni şermende. 

 

 Söz ḳilidu Havazḫan, 

 Sözge deydu: Bol āmān! 

[T1875]  Şermende ḳilmay burunraḳ, 

 Közdin yoḳal taġacān. 

 

Kėrem Ḳassap Havazḫanniŋ sözini aŋlap:  

 - Ey eḳilsiz oġlum! Ḳamlaşmiġan sözliriŋni ḳoy! Şunçe ḳoyliri bar 

kişi sen digen nersilerni ḳilalmasmu? Ḳolidiki bar [T1880] bayliġiniŋ azraḳla 

ḳismini ḫirācet ḳilsa, söliti beglerdin ėşip kėtidu, lėkin sėniŋ bu taġan pėḳirliḳni 

ėḫtiyār ḳilġan. Körünüşidin sopi ibādetḫor kişidek körünidu, bundin kėyin 

bundaḳ edepsiz sözni ḳilsaŋ mendin yaḫşiliḳ kütme. Derhāl turup öyge ėlip 

barġin, siŋlisi bolġan anaŋ [T1885] bilen körüşsun. Özeŋ aldida ḫizmet ḳil! – 

didi.  

 Havazḫanmu Göroġlimu ornidin ḳozġaldi. Kėrem Ḳassap:  

 - Ḳoyliriŋniŋ bahāsini ėytip bėrip ketkin! – didi.  

 Özini Ḳember Bovay dep kelgen Göroġli:  

 - Bu ḳoylar evvel mėniŋ idi, emdi sėniŋ boldi. [T1890] Satmaḳçi 

bolsaŋ, bahāsini özeŋ ḳoyup sėtiver! – dep cavāp berdi. Havazḫan bilen ikkisi 

öyge ravān boldi. Beg Havaz taġisiniŋ ḳolidin yėtilep hoylisiġa kirdi, anisiġa 

ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

 Oylisam dunyā işliri pāna, 

[T1895]  Ḫudā söygen ḳulniŋ tilida sanā. 

 Men sözni sizge bayān ḳilay, 

 Ḳulaḳ sėlip aŋlaŋ cān ana. 

 

 Sözni aŋla Beg Havazniŋ tilidin, 

 Bir kişi kėliptu Yavmet ėlidin. 
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[T1900]  Bu yerge kėptu bizni soraġlap, 

 Bizlerni körmekni tilep ėlidin. 

 

 Ḳarisaŋ uniŋ ecep boyi bar, 

 Bilmeymen niçük ḫiyāl – oyi bar.  

 Bu şeherge kėptu bizni soraġlap, 

[T1905] Aldida heydigen 500 ḳoyi bar. 

 

 Etigen kiriptu bizniŋ şeherge, 

 Ḳoşni artip bolmasta narġa. 

 Bu şeherde hiçkişini tonimas, 

 Ḳoylirini salġan iken bāzārġa. 

 

[T1910]  Bu ādemni başḳilar mazaḳ ḳiliptu, 

 Mazaḳ ḳilġanni bu hem biliptu. 

 Heyrān bolup turġan iken bu ādem, 

 Şu çaġda ḳėşiġa atam kėliptu. 

 

 Atam körüp bu ādemni ḳaraptu, 

[T1915]  Söz sorisa cavābiġa yaraptu, 

 Esli – nesli bir birini soruşup, 

 Uni atam ḫėli obdan sinaptu. 

 

 U ādem atamġa sözide deptu: 

 “Şeherde yezdem bar isteymen” deptu. 

[T1920]  Yezdisiniŋ esli – neslini sorisa, 

 Yezdem, dep atamniŋ ismini deptu. 

 

 U ādem bu yerge keldi özeŋdek, 

  Sözligen sözliri sėniŋ söziŋdek. 

 Yavmette aġa – iniŋ barmidi? 
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[T1925]  Bek oḫşaş közliri sėniŋ köziŋdek. 

 

 Dime ana emdi mėni oyunçi, 

 Yetküzey saŋa ḫever süyünçi. 

 Taġimiz kėtidu çiḳip körmiseŋ, 

 Taġam keldi bergin maŋa süyünçi. 

 

[T1930]  Neççe kün yürüptü baġrini dāġlap, 

 Sėni - mėni körüşke zāri – zār yiġlap. 

 Taġam keldi aldiġa çiḳip körmemsen? 

 “Gül Ayim siŋlim” dep sėni soraġlap. 

 

 “Uka!” Deptu Ḫudā söygen bir bovay, 

[T1935]  Yiġlaptu zār – zār tuḳḳan tapalmay. 

 İşenmiseŋ çiḳip uni kör özeŋ, 

 Soriġan idim ėtini, didi: Ḳember Bay. 

 

Gül Ayim Havazḫandin bu sözni aŋlap, tāḳiti - taḳ bolup, öydin 

yügürep çiḳti. Ḳember Bayiniŋ boynini [T1940] ḳuçaġlap turup bu nezmini 

oḳidi: 

 

 Yüreklerde köp dāġim, 

 Ḫazan boldi çar bāġim. 

 40 yil boldi ayrildim, 

 İsenmusen çiraġim. 

 

[T1945]  Kėçe – kündüz barayim, 

 Ayrip saldi Ḫudāyim. 

 Aman – isen körüştuḳ, 

 Aylinay men Gül Ayim. 
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 Sėni heḳdin tilidim, 

[T1950]  Heḳ bėriptu murādim. 

 Musāpir bu şeherde, 

 Tinmay heḳḳe yiġlidim. 

 

 Kimni körsem közlidim, 

 Āmānliḳni sözlidim. 

[T1955]  Musāpirliḳ ḳurusun,        

 Butilaḳ bolup bozlidim. 

 

 Düşmenlerde ḳėḳilip, 

 Yat ellerge ḳėtilip. 

 Bir Allāġa yiġlidim, 

[T1960]  Tünler boyi sėġinip. 

 

 Kördüm aydek yüziŋni, 

 Ėniḳlidim özüŋni. 

 Ömrüm yiġlap ötkende, 

 Eslep sėniŋ sözüŋni. 

 

[T1965]  Mert meydaŋa başlansun, 

 Düşmen ḳoli baġlansun. 

 Ḳėrindaşlar āmānmu? 

 Mendek siŋliŋ aylansun. 

 

 Yarattiler bir Ḫudā, 

[T1970]  Künde ḳildim āhu vah. 

 El ve yurtlar āmānmu? 

 Soray sendin Ḳember Aka. 

 

 Gül Ayim: “Yurt āmānmu?” 
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 Bizge āḫir zamānmu? 

[T1975]  Yurt igisi sultānim, 

 Göroġili Beg āmānmu? 

 

Gül Ayimniŋ şėirini aŋlap Göroġli yiġlap ketti, muŋdaşti. Kėtin 

Ḳėmber Bay:  

- Çiraġim! El yurtniŋ barçisini soridiŋ, bu [T1980] işiŋ maŋa yaḳti. 

Göroġlinimu soridiŋ, u bizge düşmen tursa, yene nime üçün uni soraysen? – 

didi.  

- Ey aka, u bizniŋ özimizniŋ uriġi, nime bolsa şu bolsun yenila 

yatlardin yaḫşi. Şuniŋ üçün soridim. Eger düşmenlerniŋ birsi: “Göroġli pālani 

yerge [T1985] kėptu!” dise ḫoş bolimen. “Çėḳiniptu, yaki ḳėçip kėtiptu” dise, 

gėlimdin ġiza ötmeydu. Ḳandaşliḳ azavini tartimen, şuniŋ üçün soridim, - dep 

cavāp berdi Gül Ayim.  

Göroġli yėŋivažtin öksün yiġlidi, Beg Havaz uni mėhmānḫānisiġa 

başlap ėlip kirdi. 9 ḫil tamaḳ [T1990] teyyārlap aldiġa ḳoydi. Nimini telep ḳilsa 

şuni ḳildi. U, gayida Göroġlini “taġam!” dep tizida olturatti, gayi boynini 

ḳucaġlap baş közige söyetti.  

Göroġli:  

- Balam Beg Havazḫan, sėni ėlip ketsem bizge el [T1995] 

bolamsen?! – dep soridi.  

- Eger rāstinla ėlip ketseŋ cān taġam! dep barimen! – didi Beg 

Havaz.  

Beg Havazḫanniŋ sözige Göroġliniŋ dili ėridi, yüzige, pişānisige 

söyüp turup bu nezmini oḳidi: 

 

[T2000]   Emes sözlirim pinhān, 

 Sirni eyleyin ayān. 

 Bizniŋ eller acāyip,  

 Bararmu sen Havazḫan. 
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 Küçlendürer imānni, 

[T2005]  Körgin bizniŋ tamānni. 

 Taġda sayrar bulbullar, 

 Bulaḳliri ravānni. 

 

 Aḳsa Esḳer Buliġi. 

 Kişinişur el – uliġi, 

[T2010]  Körgen ketküsi kelmes, 

 Ulaklarniŋ yayliġi. 

 

   Uzun taġlar ḳarasi, 

 Ḫop ḳayîmdir talasi. 

 Şu taġlarġa yaz kelse, 

[T2015]  Çiḳar begler balasi. 

 

 Kānay – sunay ḳoyidu, 

 Ceren kiyiŋ suyidi. 

 Ḳiz – cogini arilaş, 

 Közler ḳarap toyidu. 

 

[T2020]  Toġulup ösken yėriŋdin, 

 Çiḳḳan issiḳ öyiŋdin. 

 Oyun külge diseŋ bar, 

 Çiḳalamsen ėliŋdin. 

 

 Ḳuşni salġin kölümge, 

[T2025]  İntizār el yolumġa. 

 Aylansun sendin taġaŋ, 

 Yürgin Çembil ėlimge. 

 

 İge bol soġitimġa, 
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 Beḫit ḳoşulsun beḫtiŋge. 

[T2030]  Sadiġaŋ kėtey Beg Havaz, 

 Çiḳḳin tilla teḫtimġe. 

 

 Yolum çüşti zātiŋġa, 

 Baş igelmes yatiŋġa. 

 Çembilge beg bop bėrip, 

[T2035]  Mingin tulpar atimġa. 

 

 “Çembilge beg bop barsaŋ 

 Mingin tulpar atimġa!” 

 

 digen sözni aŋlap Beg Havaz ḳorḳup kėtip:  

 - Vay dada! Men taġaŋ Ḳember Bovay dep bu yerge kelgen 

[T2040] kişi, Göroġli iken. U, ḳizilbaşlarni ḳorḳutḳan tulparini “mėni mingin!” 

devātidu – dep bu nezmini oḳidi: 

 

 Mėni aḫmaḳ ḳilġan iken, 

 Eḳli – hoşum alġan iken. 

 Yiġiliŋlar yārānlar, 

[T2045]  Göroġli kelgen iken. 

 

 Ḳan tilep bolup gaday, 

 Minmey birer ġunan tay. 

 Maŋa u taġa bolup, 

 At ḳoyuptu “Ḳember Bay.” 

 

[T2050]  Ḳolumni baġlap toġri, 

 Ėlip ketmek bolup oġri. 

 Ḳesit bilen kelgen iken, 

 “Ḳembermen” dep Göroġli. 
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 Mėni teyyār ḳilay dep, 

[T2055]  Sirlirimni biley dep. 

 Kelgen iken Göroġli, 

 Maŋa çaŋgal salay dep. 

 

 Mirādiġa yetmekke, 

 Kelgen iken u yekke. 

[T2060]  Ḳestlep kelgen iken u, 

 Mėni ėlip ketmekke. 

 

 Ḳip köreyli sevepler, 

 Teḳdirdin her ne kėler. 

 Bunda kelgen ḳėni sen! 

[T2065]  Ḳurbėşi mir ġezepler.  

 

 Ezrāildek sevletler, 

 Yėnida şemşer polatlar. 

 Ādem yutmay turarmu? 

 Sap ḳan içken callātlar. 

 

[T2070]  Ādemni yep ḳutrarmu? 

 Eḳli hūşi turarmu? 

 Düşmen digen kündüzi, 

 Öyge ḳėlip turarmu? 

 

 Közidin töküŋ yaşlarni, 

[T2075]  Tėrip ėliŋ ḳaşlarni. 

 Mirġezepler turuŋlar! 

 Kėsiŋ ḳoymaŋ başlarni. 

 

 Aŋlimastin sözlirini, 
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 Oyup ėliŋ közlirini. 

[T2080]  Olturudi öyümde, 

 Mehkem baġlaŋ ḳollirini. 

 

 Datlisa bermeŋ āmān, 

 Sėliŋlar bėşiġa haman. 

 Ḳarap turmaŋ yārānlar, 

[T2085]  Bolmaḳta āḫir zamān. 

 

 Ayaġin kes tizidin, 

 Ot çiḳarġin yüzidin. 

 Ḳaçurmastin baġlaŋlar, 

 Men ḳorḳimen közidin. 

 

[T2090] Beg Havaz bu nezmini oḳup, hoylidin dervāziġa ḳarap 

yügürdi. Göroġli ėhtiyātsizlik ḳilip ėytḳan sözige puşaymen ḳilip, Havazḫanniŋ 

arḳisidin ḳoġlap yėtip bardi. Uni mėhmānḫāniġa ėlip kėlip yėniġa olturġuzup:  

- Ey ḳozam Beg Havaz, nime bolduŋ? Saraŋ bolduŋmu? [T2095] 

Eger alciġan bolsaŋ bėşiŋni tutup saḳaytip ḳoyay! – didi.  

Yiġlavatḳan Beg Havaz küldi. Göroġli uniŋġa ḳarap:  

- Ey oġlum Beg Havazḫan, men yiraḳ yollarni [T2100] bėsip capā 

tartip “sėni körimen” dep bu yerge kelsem, sen mėni “Göroġli!” dep 

düşmenlirimge tutup berseŋ bolamdu? Men kim? Göroġli kim? Bilmiseŋ bilip 

ḳoy, Göroġli digen şundaḳ sürlük ādemki: Uniŋ ikki yėnida 12 din 24 kişi 

olturidu. Ḳolaḳliri ḳalḳandek, közliri [T2105] ḳasḳandek, bėşi yoġan buttek, 

ḳolliri çinarniŋ şėḫidek burni moridek, aġzi diviniŋ göridek, yüzi daptek buruti 

şaptek, burniniŋ tüşigi kona ḳaptek, heyveytlik bir meḫluḳ! – didi.  

Beg Havazḫan Göroġliniŋ terepini aŋlap küldi. [T2110] Göroġli 

sözini başlap:  

- Men bayiḳi sözlerni, sen mėniŋ yėnimda olturġanliġiŋni körüp ḫoş 

bolup kėtip, özemni Göroġliġa oḫşitip ėytḳan. Men sėni “ḫuddi Göroġliniŋ 
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tulpar ėtiġa oḫşaş atḳa mindürsem” digen arzūyum bar idi. Şuni [T2115] 

ėytsam sen bu misālġa ėlip ėytḳan sözümni başḳiçe çüşendiŋ. Göroġli bizge 

yat. Eger uni ḳolġa çüşürsem güşini ḳiyma - ḳiyma ḳiliş oyum bar, – didi.  

Beg Havaz bu sözlerge işendi. Namaz şam boldi. Kėrem Ḳassap, 

ḳoylarni sėtip pul ḳilip kėlip, u pulniŋ [T2120] hemmisini Göroġliniŋ aldiġa 

ḳoydi. Göroġli pulni üçke böldi, bir bölügini Kėrem Ḳassapḳa “bāzārliḳ” dep 

berdi, bir hessisini Gül Ayimġa berdi, ḳalġan üçinçi bölügini özi aldi.  

- Siler bu puldin Beg Havazġa bermidi, dep köŋlüŋ [T2125] larġa 

almaŋlar, men uniŋġa 400 ḳara ḳozi ayrip ḳoyġan, u ḳozilar sėmizligidin 

ḳuyriġini kötürüp maŋalmidi, men uni bir çopanġa tapşurup keldim. Ḫudā 

nėsip ḳilsa ete etigende men Beg Havazni başlap bėrip uniŋġa ḳozilarni 

körsitimen. U men bilen bille bėrip ḳozilarni öz közi [T2130] bilen körüp ḳaytip 

kelsun! – didi Göroġli. Kėrem  Ḳassap külüp turup:  

- Ḫop! – didi.  

Ular ziyāpet bilen taŋni anḳuzdi, taŋ yoruşi bilen Kėrem Ḳassap 

semen yorġisiġa mindi. Beg Havazni arḳisiġa [T2135] mingeştürdi. Ḳoza 

körüp kėlişke ravān boldi. Ular çiḳip ketkendin kėyin Göroġli Sultān, Gül 

Ayimġa ḳarap:  

- Ey siŋlim! Körüşsek, körüşmisek āmān bolġin! – dep bu nezmini 

oḳidi: 

 

 Ġerip siŋlim bügün ḳaytay ḫoş emdi, 

[T2140]  Ḳaza cāyġa yolġa çiḳtim ḫoş emdi. 

 Bir körgili kėlividim yiraḳtin, 

 Yene ḳaytip kelginimçe ḫoş emdi. 

Gül Ayim: 

 Otiŋda kavap ḳildi bir Ḫudā, 

[T2145] Men ḳilurmen āh vah Ḫudāġa. 

 Siŋliŋni mėhriŋge ḳandurmay kettiŋ, 

 3 – 4 kün tursaŋ bolmamdu aka? 
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Göroġli: 

 Mėhriŋge mėniŋmu baġrim toymidi,  

[T2150]  Tiriglik turarġa mėni ḳoymidi. 

 Āmān bol siŋlim yene körgiçe, 

 Bu yerdin ketmisem zādi bolmidi. 

Gül Ayim:  

 Pirāḳ çüşti bügün ġėrip siŋliŋġa, 

[T2155]  Pelek zerbe urdi mėniŋ ḳelbimge. 

 Ḳaytip barsaŋ öz ėliŋge Ḳemberbay, 

 “Salām” digen aval ata – anamġa. 

Göroġli: 

 Sözni sözge yürüştürse ėyip bolur, 

[T2160]  Gep ḳoġlisaŋ gep tuġulur köp bolur. 

 Salāmiŋmu saḳlap barsam ėytilur, 

 Cān diliŋdin “he – e” diseŋ ḫop bolur. 

Gül Ayim: 

 Mollilar alurler düvet ḳelemni, 

[T2165]  Yürigimge saldi igem elemni. 

 Söz bolsimu sendin ėytay Ḳemberbay,   

 Yurt igisi Göroġliġa salāmni. 

Göroġli: 

 Ara çölde atḳa ḳamça urġandur, 

[T2170]  Teḳdirde nime bolsa şuni körgendur. 

 Göroġliġa duāyi salām ėytisen, 

 Göroġlimu neḳ şu yerde turġandur. 

Gül Ayim: 

 Ey Ḳemberbay, cān sadiġa ḫelḳimge, 

[T2175]  Ġem çüşmisun igem asrap diliŋġa. 

 Bar Ḳember Bay sėni heḳḳe tapşurdum, 

 Bir – bir salām digin ehli ḫelḳimge. 
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Göroġli: 

 Bir teççiler tapalmaydu izimni, 

[T2180]  Ḫudā guva aŋla mėniŋ sözümni. 

 Sendin bügün bir nersini soraymen, 

 Maŋa bergin Beg Havazḫan ḳozaŋni. 

Gül Ayim: 

 Sen özmigin tāza bāġdin gülümni, 

[T2185]  Erzigeymu men baġlisam bilimni. 

 Bizniŋ eldin bolsa ėytar Gül Ayim, 

 Havazḫan oġlum körer Çembilni. 

Göroġli: 

 Oylisam bu dunyā pānidur pāni, 

[T2190]  İlgiri tuġulġan ādemler ḳėni. 

 Men rāstin ėytip kėtey Gül Ayim, 

 Sorisaŋ eslimni Çembil sultāni. 

Gül Ayim: 

 Ḳandaḳ körsun Havaz balam ėliŋni, 

[T2195]  Söz sözleysen hiç tartmastin tiliŋni. 

 Tiliŋni tart bilip sözle Ḳemberbay, 

 Bolmisa baġliturmen ikki ḳoluŋni. 

Göroġli: 

 Bahārda gül ėçilip baḳḳa liḳ tolur, 

[T2200]  Bundin kėyin közde yaşiŋ kül bolur. 

 Bilmeymen evelḳidek sözüŋni, 

 Körginim yoḳ burunḳidek yüzüŋni. 

Gül Ayim: 

 Körüştüm ḳaytimen emdi diseŋçu? 

[T2205]  Her nime bolsa ėytip ketseŋçu! 

 Çembilniŋ sultāni, ḫani digiçe, 

 Ayrildiŋ Havazdin emdi diseŋçu?! 
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 dep, bu kişiniŋ Göroġli ikenligini bilip dervāzidin yiġlap çiḳti. Kėrem 

Ḳassapniŋ arḳisidin yügürüp kėtip [T2210] bėrip bu ġezelni oḳidi: 

 

 Tekkendur saŋa dalilarda mal, 

 Sözümni aŋla, aŋla ḳulaḳ sal. 

 Ḳozamni arḳaŋġa mindürüp maŋdiŋ, 

 Saŋa yol bolsun yürgin bova çal. 

 

[T2215]  Yürügimge saldiŋ dāġu – elemni, 

 Köŋlümge saldiŋ hicrānu ġemni. 

 Arḳaŋġa mindurüp kėtip barisen, 

 Nege ėlip barisen Havaz balamni. 

 

 Maŋġan yoluŋ haman saŋa yol bolsun, 

[T2220]  Düşmenliriŋ kėlip saŋa el bolsun. 

 Ölmigen köridu ḳiş bilen yazni, 

 Ayriġandur aġa – inidin Ḫudāyim bizni. 

 

 Kėter bolsaŋ özeŋ ketkin dalaġa, 

 Ḳoyup ketkin bunda Havaz balamni.   

[T2225]  Yürükimge ḳoymay ġem bilen dāġni, 

 Ḳoluŋ eytur ārmānda ḳoyma ukaŋni. 

 

  Ḳozi bar, dep bararsen Ḳember Bovay, 

 Ḳember Bovay dep āḫir bolduŋ Göroġli. 

 Mėni aldap ėlip maŋdiŋ balamni, 

[T2230]  Ḫorlimiġin mėniŋ bir tal oġlumni.  

 

 Gül Ayim der aŋla ėytḳan sözümni, 

 Sarġaytti ḳara pelek mėniŋ yüzümni. 

 Ḳozi dep ayrildim Havaz ḳozümdin, 
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 Talaġa çiḳarma Havaz ḳozumni. 

 

[T2235] Gül Ayim yüzini tatilap dādi – peryāt ḳildi. Oġlidin ayrilip 

ḳalġinini bilip Göroġlinin ḳėşiġa keldi.  

- Ey çiraġim, bėlikniŋ tirikligi su bilen, mėniŋ tirikligim Beg Havaz 

bilen idi. Uni evel Ḫudāġa, andin ḳalsa saŋa tapşurdum, - dep bu nezmini 

oḳidi: 

 

[T2240]  Sözni sizge köyginimdin yoşurdum, 

 Uluġlap ayiġiŋġa baş urdum. 

 Avaylap östürgen yalġuz şuŋḳarni, 

 Pemlimestin ugisidin uçurdum. 

 

 Men davā tapalmidim uşbu yariġa, 

[T2245]  Sėniŋ ėytḳan sözüŋge bolay sadiġa. 

 Erki ösken idi Beg Havaz balam, 

 Ġezep bilen ay yüzige ḳarima! 

 

 Körüp, bilip içken idiŋ tuzumni, 

 Saŋa ėytay emdi pinhān sözümni: 

[T2250]  Aççiġlinip uniŋ dilin aġritma, 

 Hîle bilen ėlip çiḳtiŋ ḳozumni. 

 

 Ġerip ḳilip yürek baġrin dāġlima, 

 Görücistān yolini aŋa baġlima. 

 Havazḫanni emdi saŋa tapşurdum, 

[T2255]  Ḫapā ḳilip yalġuzumni yiġlatma! 

 

 Her bir sözni oylap – oylap ḳilimen, 

 Āmān - ėsen ketmigiŋni heḳtin tileymen. 

 Bir er özüŋ saḳ - salāmet elge bar, 
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 Ḳest ḳilġanni öltürüşke yaraymen. 

 

[T2260]  Men ḳalimen, ketkin bundin salāmet, 

 Er bolsaŋ eslersen bizni davāmet. 

 Ḫoş bolġin ta körgiçe Göroġli, 

 Beg Havazni saŋa berdim amānet. 

 

 Saḳ – salāmet emdi bundin elge bar, 

[T2265]  Havaz üçün men dāima intizār. 

 Ėlip kettiŋ yürigimni Göroġli, 

 Ḳan yiġlaymen hicrāndimen zār – i zār. 

 

Gül Ayim bu nezmini oḳup, zār – zār yiġlap āmānliḳ tilep ḳaldi, 

Göroġli yolvastek piḳirap şeherdin çiḳti. [T2270] Kėrem Ḳassap bilen Beg 

Havazniŋ arḳisidin yėtip bardi. Ularġa:  

- Ene ḳoza, mana ḳoza, - dep taġdiki köp ḳozilarni körsitip ularni 

başlap kėtiverdi. 400 digen ḳoza 700 boldi, bayāvan ḳoziġa toldi, Beg 

Havazniŋ yürikige vehîme [T2275] çüşti, u Kėrem Ḳassapḳa:  

- Bu iş hîle oḫşaydu, - didi ve bu nezmini oḳidi: 

 

 Ölmisun, dostla ölmisun, 

 Düşminiŋ zādi külmisun. 

 Ata boldi ḳil bu işni, 

[T2280] Bu şumluḳniŋ bėşi bolmisun. 

 

 Bir çüş kördüm bügün yaman, 

 Heḳ tealā ḳilsun āmān. 

 Bu ḳoziġa köp ḳiziḳma, 

 Ėlip kėtiş boldi gumān. 

 

[T2285]  400 idi 700 boldi, 
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 Bayāvan ḳoziġa toldi. 

 Ata birdem turup oylan, 

 Pütün etrap ḳoza boldi. 

 

 Ayiġiŋdin ayrilmiġin, 

[T2290]  Ḳanitiŋdin ḳayrilmiġin. 

 Bu ḳoziġa köp ḳiziḳip, 

 Havaziŋdin ayrilmiġin. 

 

 Bir neççniŋ baġri dāġli, 

 Körersen hicrān ne çaġli. 

[T2295]  Ḳozi dep aldap ėlip kelgen, 

 Bop ḳalmisun bu Göroġli. 

 

 Köp ḳorḳimen közliridin, 

 Mėŋiverme izliridin. 

 Kėçe yaman ḳorḳḳan idim, 

[T2300]  Maŋa ėytḳan sözliridin. 

 

 Bundaḳ ḳoza tola iken, 

 Uni çarlap yürer iken. 

 Bėrip emdi Ḳember vayġa, 

 Şu ḳozilar bular digen. 

 

[T2305]  Menmu ḳaytay sėniŋ bile, 

 Ata mendin senmu külme. 

 Sinaş üçün Ḳember vaydin, 

 Bėrip hāzir cavāp tile. 

 

 Havazḫan der:  

[T2310]                   - Ḳozi ḳurusun, 
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 Kėçiki gep este tursun, 

 Yėtip kelse ḳėçip biḳiŋ 

 Ḳember vayniŋ yüzi ḳurusun. 

 

Kėrem Ḳassap Havazḫandin bu sözni aŋlap:  

- [T2315] Rāst didiŋ, – dep heyrān boldi, Göroġliġa ḳarap:  

- Hey Ḳembervay, emdi bizge cavāp bergin. Biz ikkimiz şu 

ḳozilarni heydep ḳaytip kėtili! – didi. Göroġli Sultān Kėrem Ḳassapḳa:  

- [T2320] Sen nime devātisen? – dep bir aliyip ḳaridi. Göroġliniŋ 

közi uniŋ yürükini tėşip ötüp ketkendek boldi, bu közni körgen ādem 

hergizmu tāḳet ḳilip turalmaytti. Kėrem Ḳassap bu kişiniŋ Göroġli ikenligini 

bildi. U, “bizge hîle işlitip bu yerge aldap ėlip keptu” [T2325] dep oylap ėtiniŋ 

bėşini arḳisiġa burap yanmaḳçi boldi.  

Göroġli Sultān Kėrem Ḳassapḳa ḳarap:  

- Sen Ḫūnḫār Şāhḳa nime işni körgen bolsaŋ şuni digin! Men bu 

yerde turimen! – dep bu nezmini oḳidi: 

 

 Üç küngiçe izliseŋ lāçindin tap, 

[T2330] Sen kelmey biz ḳedem ḳoymaymiz tevrep. 

 Havaz bilen her ikkimiz şunda turimiz, 

 Şāhiŋġa “salām” de ey Kėrem Ḳassap. 

 

 Menmu işrep tulparimni çapayin, 

 Rustemdek uruşni bunda ḳilayin. 

[T2335] Şāhiŋġa “salām” de etiraḳ bėrip, 

 Siler kelgiçe yiraḳ ketmeyin. 

 

 Ümidim köp taŋla heḳ ḳilġay şapāet, 

 “Bendem” dep yoḳliġay hesretlik sāet. 

 Bu yerde yatimen sile kelgiçe, 

[T2340]  Ḳilmastin ketmeymen bunda ḳiyāmet. 
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 Uruş bolsa şirin cāndin keçmeyin, 

 Su orniġa ḳizil ḳanni içmeyin; 

 Bu yerdin ketmeymen sile kelgiçe, 

 Düşmenlerge neyzilerni sançimayin. 

 

[T2345] Nisip bolsa zorliġimni bildürey, 

 Düşmenlerniŋ yürek – baġrin tilduray. 

 Bu yerdin ketseŋ kelgin ey Kėrem, 

 Ḳizil ḳanni üzeŋgide aḳturay. 

 

 İgem ḳoymisun bizni dermānda, 

[T2350]  Ḫudāyim ḳilmisun bizni şermende. 

 Şāhiŋġa “salām” de ey Kėrem Ḳassap, 

 Dimisun yoluḳmay ḳaldim ārmānda. 

 

 Göroġlidin aŋla uşbu kalamni, 

 Şāhiŋġa ėytip bėrip mendin salāmni. 

[T2355] Sizler kelgiçe bundin ketmeymen, 

 Tiktim men bu ceŋge ötkür kallamni. 

 

Göroġli bu sözlerni dep Kėrem Ḳassapni yolġa saldi. Beg 

Havazniŋ ḳolidin yėtilep tulpariniŋ ḳėşiġa ėlip keldi. Göroġli öziniŋ yaraḳlirini 

asti. Beg [T2360] Havazġa ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

 Yürükimde köpti elem, 

 Ḫoşvaḳ boldum kette u ġem. 

 Bir söz ėytay aŋla buni, 

 Terepiŋni aŋlap balam, 

[T2365] Keldim mana min tulparġa. 

Beg Havaz: 

 Musāpirmen bunda özem, 
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 Ata aŋla ėytay sözüm. 

 Men saŋa şuni ėytay, 

[T2370] Her terepte ikki közüm, 

 Göroġli minmeymen ėtiŋġa. 

Göroġli: 

 Meydānda at çaldurmiġin, 

 Peymāniŋni toldurmiġin. 

[T2375] Mėniŋ sözümni ḳayturup, 

 Aççiġimni keltürmigin, 

 Beŋvaş Havaz min tulparġa! 

Beg Havaz: 

 Baturlarniŋ ustāzimen, 

[T2380] Şuŋḳar ėliniŋ bāzimen, 

 Ermu yaki ḫatunmu sen? 

 Öltürseŋ öltür rāzimen, 

 Göroġli minmeymen ėtiŋġa! 

Göroġli: 

[T2385] Arḳimizdin leşker kėlur, 

 Töt tereptin ḳorşap alur, 

 Her ḳaysisi neyze ėlip, 

 Bėşimizġa ġevġa salur, 

 Kelgin balam min tulparġa.  

[T2390] Beg Havaz: 

 Arḳimizdin yatlar kelmey, 

 Kelse taġlar ḳanġa tolmay, 

 Kelgen aşu ḳizilbaşḳa, 

 Şirdek bolup ḳiliç salmay, 

[T2395] Göroġli minmeymen ėtiŋġa. 

Göroġli: 

 Ḳoşun kėlur bayraḳ - bayraḳ, 

 Deşt bayāvan tolar şundaḳ, 



184 

 

 Köp düşmenni yalġuz özem, 

[T2400] Soruymenġu ḳilip tupraḳ, 

 Beg Havazḫan min tulparġa. 

Beg Havaz: 

 Söz ḳilisen mėni bilmey, 

 Ḳiyametniŋ küni bolmay, 

[T2405] Nedep maŋa söz açisen? 

 Rustem süpet soḳuş ḳilmay, 

 Göroġli minmeymen ėtiŋġa. 

Göroġli: 

 Tulparimni ḳayrimaymen, 

[T2410] Sözüŋge köp ḳarimaymen. 

 Ḳėriptimen yaşliḳ kėtip, 

 Uruşni men ḫalimaymen. 

 Mingin balam kel tulparġa. 

Beg Havaz: 

[T2415]  Batur bolup uruş ḳilmay, 

 Yolvaslardek yürüş ḳilmay, 

 Üzeŋgide ḳanlar keçmey, 

 Ḳaytar bolsaŋ turuş ḳilmay, 

 Minmeymen Göroġli ėtiŋġa. 

[T2420] Göroġli: 

 30 yaşliḳ vaḳtim kėtip, 

 Ottura yaşliḳ keldi yėtip. 

 Bu şeherniŋ leşkirige, 

 Turalmaymen tāḳet ėtip, 

[T2425] Kelgin balam min tulparġa. 

Beg Havaz: 

 Meydān içre kirgen yaḫşi, 

 Düşmenni ḫop ḳirġan yaḫşi. 

 Yavni körmey ḳėçip nomus, 
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[T2430] Uruş ḳilip ölgen yaḫşi, 

 Minmeymen Göroġli ėtiŋġa. 

Göroġli:  

 Bu teliviŋdin yanġan yaḫşi, 

 Bende taġdin ötken yaḫşi. 

[T2435] Yavni eger yėŋelmiseŋ, 

 Uruşmastin ketken yaḫşi, 

 Kelgin balam min tulparġa. 

Beg Havaz: 

 Ecel yetse ölgen yaḫşi, 

[T2440] Teḳdirini körgen yaḫşi, 

 Yavdin ḳėçip kün körgiçe, 

 Ḳara yerge kirgen yaḫşi, 

 Minmeymen Göroġli ėtiŋġa. 

Göroġli: 

[T2445] Er yigitler uruş ḳilur, 

 Düşmen körse yürüş ḳilur. 

 40 miŋ leşker bėsip kelse, 

 Yalġuz ḳandaḳ turuş ḳilur? 

  Kelgin balam min tulparġa. 

[T2450] Beg Havaz: 

 Havazḫan der uruş ḳilmay, 

 Düşmenlerge ḳiliç salmay, 

 Ḫudā berse bu düşmendin, 

 Ḳirip yürüp öçüm almay, 

[T2455] Minmeymen Göroġli ėtiŋġa.   

Göroġli: 

 Göroġliniŋ sözin aŋla! 

 Himmet bilen keldim tenhā. 

 Oġul bolsaŋ şundaḳ bol, 

[T2460] Himmitiŋge Barikallā, 
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 Kelgin balam mingin atḳa. 

 

Göroġli Beg Havazniŋ bulbuldek tilliridin, şikerdek sözliridin 

memnun bolup “Ḫudāyā şükri” dep olturdi.  

Kėrem Ḳassap balisidin ayrilip, ḳanitidin ḳayrilip [T2465] ėtiġa 

ḳamça saldi, tinmay yürüp Görücistān şehrige yėtip keldi. Ḫūnḫār Şāhniŋ 

aldiġa kirip, uniŋġa bolup, ötken hemme veḳeni bayān ḳildi. 

Ḫūnḫār Şāh bu veḳeni aŋlap aççiġlandi. Derhāl kānay – sunay, 

daḳa dumbaḳlirini çaldurdi. 20 – 40 [T2470] yaşlar arisidiki dervāziniŋ 

ḳanitidek ḳiliç asḳan palvānliridin 40 miŋni ceŋge teyyārlidi. Özi baş bolup 

Göroġliniŋ arḳisidin ḳoġlidi. Namaz pėşin bilen Göroġli turġan yerge yėtip 

keldi.  

Göroġli Beg Havazḫanni taḳḳa çiḳirip ḳoyup [T2475] tulparini 

çėḳiritip, yer – ziminni gükiritip, ḳiliç – neyzisini pāḳiritip düşmenlirige ḳarşi bir 

özi yalġuz at ḳoydi.  

Bismillā dep pîrlirini yādiġa aldi, ulardin medet tilidi, düşmenlirini 

sürüp - toḳay ḳilip ḳattiḳ ceŋ ḳildi. [T2480] Üç këçe – kündüz giçe arām 

almay, yimey, içmey ceŋ ḳildi, düşmenliriniŋ hālini teŋ ḳildi. Öziniŋmu levliri 

ḳoridi, Teŋrige sėġindi. Yer – āsmān arîsini tumān ḳaplidi. Şu çaġda u, bu 

nezmisini oḳidi: 

 

 İgimizdur ḳādir mevlān, 

[T2485]  Yürigimde köptur ārmān. 

 Şirdek bolup Göroġli, 

 At ḳoydi meydān içre. 

 

 Düşminini dirilditip, 

 Neyzisini pildirlitip. 

[T2490]  Tulparini ġirilditip, 

 At çapti meydān içre. 
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 Teḳdirdin bolġan işlar, 

 Oŋ ve solni közleşler. 

 Tilladin soḳḳan ḳiliçler, 

[T2495]  Çėpildi meydān içre. 

 

 Uruş ḳilip çėçip öt, 

 Düşmenni ḳilip nābut. 

 Zer ḳubba, altun savat, 

 Çėçildi meydān içre. 

 

[T2500]  Tāmāşani kördi palvān, 

 Düşmen boldi talḳan - talḳan. 

 Altun ḳubbe, kümüş ḳalḳan, 

 Yėyildi meydān içre.   

 

 Untuldi aş bilen nān, 

[T2505]  Uruş ḳildi Göroġli cān. 

 Ceŋ içide şirin cān, 

 Çėpildi meydān içre. 

 

 Yar bėşiġa ḳurdi çėdir, 

 Yėyilişti sepke batur. 

[T2510]  Uruş ḳilip taḳur - tuḳur, 

 Ėtildi meydān içre. 

 

 Uruşta palvān bayraḳlar, 

 Astida atlar oynaḳlar. 

 Tilla kemer boytaḳlar, 

[T2515]  Şir boldi meydān içre. 

 

 Barçe düşmen birdek bolup, 
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 Göroġliġa şîrdek bolup. 

 Beziliri pildek bolup, 

 Ḫop ėlişti meydān içre. 

 

[T2520]  Bu uruştin eḳli şėşip, 

 Ata – balidin adişip. 

 Mingen ėti ḳėḳildişip, 

 Çėpildi meydān içre. 

 

 Leşker çüşti her ḳayandin, 

[T2525]  Ezimetler keçti cāndin. 

 On biri yandin, beşi bir yandin, 

 Ėtildi meydān içre. 

 

 Goya boldi āḫir zamān, 

 Düşmenge bermes āmān. 

[T2530] Taġni basti ḳoyuḳ tumān, 

 At ḳoydi meydān içre. 

 

 Begler ister pāna cāy. 

 Derler: “Ḫudā asriġay”, 

 Altun kānay, kümüş sunay, 

[T2535] Yėrildi meydān içre. 

 

 Düşmenler ḳildi hemliler, 

 Savut keygen beziler, 

 Ḳizil pöpük neyziler, 

 Çėçildi meydān içre. 

 

[T2540]  Azġaşti eḳildin köpler, 

 Pervā ḳilmay eḳli köpler, 
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 Ezdihārdek katta begler, 

 Ḳiçḳirar meydān içre. 

 

 Uruş ḳildi elvan – elvan, 

[T2545] Sėġinġini ḳādir mevlān. 

 Şu süpette Göroġliḫan, 

 Ḳan keçti meydān içre. 

 

Göroġliḫan şu teḫlitte tenhā uruşti. Düşmenlerni uyan – buyan 

sürüşti. Ḳattiḳ ceŋ ḳildi. Göroġli [T2550] atliḳlarniŋ üstige at ḳoyatti. U, hėyrip 

ussidi, çarçidi. Kėtip bėrip ata – bovilarni ve ötkenlerniŋ rohini eslep bu 

nezmini oḳudi: 

 

 Atimiz ādimi sėpi, 

 Medet bėrer kündür bugün. 

[T2555] Bügün yiġlar ġėrip bu ten, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Yiġlaymen eyni namaz şam, 

 Köŋlüm tapmas hiç arām. 

 Küç - ḳuvvitim boldi tamām, 

[T2560] Medet bėrer kündür bügün. 

 

 Kökke yetti zārlirim, 

 Yüzümdin ketti arlirim. 

 Ḳol uzduŋmu ey pîrlirim, 

 Medet bėrer kündür bügün. 

 

[T2565] Göroġli der aŋla sözüm, 

 Telmürdü silerge közüm. 

 Ḳandaḳ ḳilay yalġuz özüm, 
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 Medet bėrer kündür bügün. 

 

Göroġli bu sözlerni ėytip tügetkende közige [T2570] ceŋ meydāni 

içide aḳ ton keygen, bėşiġa aḳ destār oriġan ḳizil yüzlük, aḳ saḳalliḳ bir 

munçe ādemler köründi, ular düşmenler bilen ḳattiḳ ceŋ ḳilatti, ular Ḫūnḫār 

Şāhniŋ leşkirige her ḳėtim hucūm ḳilġanda: “Allāhu Ekber!” dep ḳiçḳiratti, 

ularniŋ içidin birsi kėlip:  

- [T2575] Ey Göroġli, aldirima, tāmāşa kör! – didi. Yėzidîler 

bularġa teŋ kėlelmey, ḳėçip şehege kirip ketti.  

Göroġli Sultān bu iştin zevḳlinip ḫoş boldi. U altun igerlik, zer yaḳliḳ 

tonlarni tāmāşa ḳildi. [T2580] Göroġli Sultān keypi çaġ hālda Beg 

Havazḫanniŋ aldiġa yėtip keldi, uniŋġa altun igerlik olca attin birni teḳdim 

ḳildi, ḳalġan olca atlarni aldiġa saldi. 100 atḳa olca altunlarni artip, taġ bėşiġa 

çiḳti. Beg Havazḫan arḳisiġa ḳarap yiġlidi, yurtdaşliri bilen [T2585] ġayibāne 

sözlişip, ḫoşlişip, turup bu nezmini oḳudi: 

 

 Aldimda körüner Bedbeḫtniŋ yoli, 

 Ḳançe künlük yol iken bilmeymen çöli. 

 Āmān bolġin ḳayta sėni körgiçe, 

 Oynap ösken ana yurtumniŋ ėli. 

 

[T2590] Erlik saldi bu bėşimġa hicrini,  

 Kim körüptu ejdihārniŋ zehrini. 

 Āmān bolġin Görücistānniŋ şehri, 

 Ḳandaḳ untuy ana yurtniŋ mėhrini. 

 

 Āmān bolġin yene ḳaytip kelgiçe, 

[T2595] Aḳ süt bergen ayim ḫoşḳal körgiçe. 

 Veyrān köŋlüm bügün ḳaynar özgiçe, 

 Ėsen bolsaḳ körüşermiz ölgiçe. 
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 Āmānlaşmay bizler şundaḳ ayrilduḳ, 

 Ġėrip siŋlim sundi ḳanat, ḳayrilduḳ, 

[T2600] Körüşkiçe ārmān bilen zārliduḳ, 

 Ėsen bolsaḳ körüşermiz biz diduḳ. 

 

 Ot tutaşti Beg Havazniŋ içige, 

 Men ḳarārmen emdi ḳaysi kişige. 

 Salāmimni ėlip kėler turnilar, 

[T2605] Atam rāzi bolsun teḳdir işige. 

 

 Aççiġlinip ḳarimidim uniŋ bestige, 

 Men bararmen Göroġliniŋ yurtiġa. 

 Ġėripliḳta yiġlap ḳaldi bir anam, 

 Anam rāzi bolsun bergen sütige. 

 

[T2610] Küç ḳuramda ḳanatimdin ḳayrildim, 

 Yürekte dāġ, men bėġimdin ayrildim. 

 Āmān boluŋ barçe aka – iniler, 

 Ārmān bilen men silerdin ayrildim. 

 

 Ḳulaḳ salġin men eyligen navāġa, 

[T2615] Cānu – dilim barçiŋizġa sadaġa. 

 Körimenmu körmeymenmu sizlerni, 

 Amānet tapşurdum sizni Ḫudāġa. 

 

Beg Havazḫan bu nezmini oḳup bolup yiġlap Göroġliġa ḳoşulup 

taġ bėşidin çüşti, Çembilge ḳarap ravān [T2620] boldi.  

Yol bėsip, çölni kėsip Çembilge keldi. Çembilniŋ peştaḳilirini kördi. 

Göroġli Beg Havazġa ḳarap, bu yerlerniŋ bāġliriniŋ, taġliriniŋ, kölliriniŋ, 

peştaḳliriniŋ ismini ėytip, bir – birlep körsitip turup bu [T2625] nezmini oḳidi: 
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 Ḫudā boldi men ġeripḳa mėhrivān, 

 Meydānda aḳturdum sudek ḳizil ḳan. 

 Men aylinay boyuŋdin miŋ çiraġim, 

 Ḳulaḳ sėlip aŋla buni Havazḫan. 

 

[T2630] Ḳulaḳ salġin Havazḫan ataŋ tilige, 

 Ġėrip bolup çüştüm Çembil ėlige. 

 Boyuŋdin örgiley oġlum Havazḫan, 

 Közüŋ açḳin, keldüḳ Çembil ėlige. 

 

 Ene köründi Çembilniŋ bāġi, 

[T2635] Bulbullar ḳonup, uçarler zaġi. 

 Közüŋ ėçip yer – suyini toniġin, 

 Körünüp turġan elniŋ bulaġi. 

 

 Közümni tutuptu çaŋniŋ ġubāri, 

 Yiraḳtin körüner Çembil munāri. 

[T2640] Közüŋni ėçip ḳara Beg Havaz, 

 Pāḳirap körüngen Çembilniŋ dari. 

 

 Tola ḳarap aḳti közümniŋ yaġi, 

 Bir taş kėlidu Çembil uzaġi. 

 Munāra ḳėşida eŋ çoŋ körüngen, 

[T2645] Parçisidur medirisiniŋ peştaġi. 

 

 Baġlansun Havazḫan düşmenniŋ ḳoli, 

 Biz kėlivatḳan cāy Çembilniŋ çöli. 

 Şükrilillāh emdi keldüḳ Çembilge, 

 Ene u, körüngen Ödekniŋ köli. 

 

[T2650] At çėpişḳa eplik Ödek dalasi, 
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 Oynaydu ödekni begler balasi. 

 Göroġli der keldüḳ Çembil ėliġe, 

 Aldimda turġan Çembil ḳelėsi. 

 

Göroġliniŋ sözini Beg Havazḫan aŋlap kėlivat [T2655] ḳanda 

Çembil şehriniŋ coŋ – kiçik emeldārliri ularniŋ aldiġa çiḳip ḳarşi aldi ve:  

- Harmaŋ törem!  dep Göroġli hem Beg Havazḫanlar bilen körüşti, 

ular heḳḳide yaḫşi tileklerni tilep duā ḳilişti.  

[T2660] Beg Havazḫanniŋ ḳeddi - ḳāmitige Sulaymāndek sövlitige 

kelemdek ḳėşiġa, şėkerdek sözige, almidek meŋzige ḳarişip pütün şeher 

ḫelḳi:  

- Ādimizāttinmu şundaḳ pakize zāt vucūtḳa kėlidi- ken, bu yigit 

kişilerniŋ teripliginiçe bar iken, – dep [T2665] uniŋ hösnige tehsîn – āpirin 

diyişti.  

Şu çaġda Göroġliniŋ Aġa Yunus Perî başliḳ hemme ḫotunliri 

ularniŋ aldiġa çiḳti. Ular Göroġlini körüp ḫoşal boluşti. Aġa Yunus Perî ėtidin 

çüşüp bėrip Beg Havazni “oġlum” dep bėşiġa ėlip köterdi. [T2670] Ularniŋ 

hemmisi Beg Havazḫanni ėlip Çembilniŋ şehrige kirdi. Hemmiliri ḫoşal – 

ḫoram boluşti. Göroġli Beg Havazni 400 yigitniŋ otturisiġa ėlip kėlip 

olturġuzdi. Uniŋ köŋli ġemdin ḫalas boldi. Yigitlerniŋ aldida uni ḫoş ḳiliş üçün 

oŋ ḳoliġa bir ayaḳ şarapni aldi. Beg [T2675] Havazḫanġa ḳarap bu nezmini 

didi: 

 

 Sen sen mėniŋ ḳizil gülum, 

 Belki mėniŋ cānu – dilim. 

 Beg Havazḫan ėzîz oġlum, 

 Ḳozam taldurma – taldurma. 

 

[T2680] Ġazāt ḳilġin şîrdek bolup, 

 Düşmen ḳalsun yerdek bolup, 
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 Cennet içide hördek bolup. 

 Ḳozam taldurma – taldurma. 

 

 Kündek nūrluḳ yüzüŋ tavlap, 

[T2685] Düşmen arîsini arilap. 

 Yigitlerni ser ḫil tallap, 

 Gülüm soldurma – soldurma. 

 

 Düşmen çeksun ḳayġu mėhnet, 

 40 padişā saŋa ülpet, 

[T2690] Budur saŋa bir ġenimet, 

 Ḳozam taldurma – taldurma.  

 

 Göroġli der şükrilillār, 

 Havaz oġlum saŋa dilḫā. 

 Pāni irür uşbu dunyā, 

[T2695] Balam taldurma – taldurma. 

 

Beg Havazḫan Göroġlidin bu sözlerni aŋlap ḫoş boldi, vaḳti çaġ 

hālda yėgitler ḳatarida olturup şarap içişti. Göroġli Beg Havazḫanniŋ beşiġa 

altun tāc keygüzdi, bilige altun kemer baġlidi, şahāne ton [T2700] keygüzdi.  

Öziniŋ hökümrānliḳ mührisini uniŋ ḳoliġa berdi. Pütün şeherni 

uniŋġa bėrip uni sultān ḳildi. Bu işlar yigitlerniŋ köŋlidikidek bolup, hemmiliri 

mirādi - meḳsetlirige yėtişti.  

[T2705] Emdi sözni biz Ḳaraḫan padişādin aŋlayli:  

Uniŋ 40 miŋ leşkiri bar idi. Yene Zeynepşāh Ayim dep bir ḳizi bar 

idi. Göroġli 21 kėçe – kündüz toy ḳilip Beg Havazḫanġa uni ėlip berdi. 

Uniŋdin bir ḳiz, bir oġul tuġuldi. Oġliniŋ ėtini Ėliḫan kiziniŋ [T2710] ėtini 

Nūrḫan ḳoydi.  

Bir küni Göroġli Sultān ḳol astidiki şāhlarġa ḳarap:  
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- Ey padişālar, 90 lek esker cemi boptu. Biz bu küç bilen 

şeherlerge daŋḳi ketken Daniyat digen [T2715] palvānniŋ Şaḫtar digen şāhi 

bilen şehrini ḳolġa çüşürsek, - didi. Ular bu sözni maḳūl körüp yolġa çiḳti. 

Leşkerler kėçe – kündüz yol yürüp, Tecen deryāsiniŋ boyiġa yėtip kėlişti. Şu 

çaġda Göroġliniŋ taġisi Ehmedḫan:  

- Ey Göroġli, şeher yalġuz ḳaldi. Şeherni [T2720]  saḳliġili bir ḳişi 

bilen esker evetsek! – dep teklip berdi. Göroġli:  

- Kimni yandursaḳ bolar?! – didi. Ehmedḫan:  

- Mana bu Beg Havazni yandurayli! – didi. Gör [T2725]  oġliniŋ bu 

sözge aççiġi keldi.  

- Ey saḳili aḳirip tėḫi dili aḳarmiġan taġam, mėniŋ pîr – i ustāzlirim 

çüşümde sėniŋ körgen ve köridiġan dölitiŋ Kėrem Ḳassapniŋ oġli Beg 

Havazniŋ pişānisida dep bîşāret bergen: Men şunçe leşkerler bilen Beg  

[T2730] Havazniŋ hemrāliġida bu ceŋge kėtivatsam, sen şuni körüp turup 

yene Beg Havazni yandursaḳ deysen. Şu sözüŋ üçün men sėni 40 atliḳ ādem 

bilen şeher saḳlaşḳa yandurimen! – didi.  

Ehmedḫan köpçilik aldida izā tartti. Lėkin uniŋ [T2735] 40 atliḳ 

eskerni ėlip arḳisiġa yanmay ilācimu yoḳ idi. Çünki Göroġli Sultān, digen 

sözidin yanmaydiġan ādem idi. Ehmedḫan arḳisiġa yandi. U, yolda kėlivėtip 

öz – özige: “Ḫep! Men sėniŋ ḳilġiniŋġa şeherge ḳaytip bėrip uni ḫan – i 

veyrān ḳėlivetmisem, Ehmedḫan ėtimni [T2740] üçürüvėtimen!” didi. U bir 

neççe kün yol yürüp Çembil şehrige keldi. Dervāzini ḳaḳti, dervāzivenler:  

- Mezgilsiz dervāzini urġan kim sen?! – dep soridi. Ehmedḫan:  

Mėni Göroġli bilen Beg Havazḫan şeherni saḳliġili [T2745] 

yandurdi, men Ehmedḫanmen, dervāzini ėçiŋlar! – didi, dervāzivenler:  

- Biz Göroġli bilen Beg Havazḫandin başḳa kişi- lerge bundaḳ 

çaġda dervāzini açmaymiz! – dep cavāp bėrişti. Ehmedḫan:  

- [T2750] Men şularniŋ buyruġi bilen şeher saḳliġili keldim! – didi. 

Dervāzivenler:  
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- Undaḳ bolsa biz Aġa Yunus Perî bilen Zeynepşāh Ayimdin 

sorayli! – diyişti, ular kėlip ikki ayimdin:  

- Ehmedḫanni Göroġli bilen Beg Havazḫan şeher [T2755] 

saḳlaşḳa evetiptu. Dervāzini açimizmu? Ular şeherge kirsunmu?! – dep 

soridi, ikki ayim:  

- Ular evetken bolsa kirsun. Ularsizmu şeher tiniç idi, - dep cavāp 

bėrişti. Dervāzivenler dervāzini açti, Ehmedḫan şeherge kiripla:  

- [T2760] Zamāni zamān kimniŋ zamāni? Ehmedḫanniŋ zamāni! – 

dep özini padişā ėlān ḳildi. Naġra, kānay – sunayni öziniŋ nāmiġa çaldurdi. 

Ġezinilerni ėçip bulaŋ – talaŋġa ḳoyup berdi. Yėŋi ösme 16 yaşliḳ ve 20 

yaşliḳ yigitlerdin 12 miŋni eskerlikke aldi. Bularniŋ ḫiracitini ki [T2765] yim ve 

ḳoral - yaraḳlirini Göroġli Sultān bir neççe şeherlerdin ėlip kelgen olcilardin 

berdi.  

Göroġli ve Beg Havazniŋ ḫotunliridin Aġa Yunus Perî ve 

Zeynepşāh Ayimni Ehmedḫan darġa asmaḳçi boldi. Şeherdiki moysipidler, 

çoŋlar uniŋ aldiġa kėlip:  

- [T2770] Ey Ehmedḫan, sen saraŋ bolduŋmu? Göroġli bilen Beg 

Havazḫan ölsiġu bu işlar ötüp kėter. Eger ular bu ceŋlerdin ġelibe bilen tirik 

ḳaytip kelse ḳandaḳ ḳilisen? Ularġa, Ḳaraḫanġa nime dep cavāp bėrisen? 

Sen ḫapā bolsaŋ Göroġli bilen Beg Havazdin ḫapā bopsen, [T2775] bu 

ayallarda nime gunā ve nime öçüŋ bar? Bularni ḳoyup bergin. Bėşini ėlip 

şeherdin çiḳip ketsun, künini alsun! – diyişti. Ehmedḫan bu ikki ayimni yalaŋ 

baş, yalaŋ ayaḳ hālda urup, izā – ahānet ḳilip şeherdin ḳoġlap çiḳardi. 

Cakaçini çiḳirip:  

- [T2780] Şeher ahālisidin hiç kişi Aġa Yunus Perî bilen 

Zeynepşāh Ayimġa ve uniŋ ikki balisiġa birer toḳaç yaki birer çine su 

bermisun. Eger bu permānni aŋlimay ularġa kimdur kim nān ve başḳa nerse 

berse u kişiniŋ bėşi ölümge, mal – mülki talaŋ – tarācġa kėtidu! – [T2785] 

dep caka ḳildurdi. Ular:  
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- Bizler bu ḳara yüzniŋ aldida ḫelḳtin aş – nān, su tilep ularni 

balāġa ḳoyġiçe çölge çiḳip kėteyli. Ecilimiz yetse şu yerde öleyli. Ular bizniŋ 

ölüginimiznimu körmisun! – dep yiġlişip Çembilniŋ dervāzisidin çiḳip [T2790] 

kėtişti. Üç taşyol yürüp bir bayniŋ hoylisiġa yėtip keldi. Bu kişi Göroġliniŋ 

iltipāti bilen bay bolġan ādemlerniŋ biri idi. Bu yerdin ötsila Ḳaḳas çölge kirip 

kėtetti. Ular:  

- Bu öyge kireyli, nān berse ecep emes, - [T2795] diyişip meslihet 

bilen ikki balini kirgüzdi. Bu balilar hoyliġa kirgen idi. Bay bularġa:  

- Ey şumlar, mėniŋmu teellūḳumni bulaŋ – talaŋġa ḳoyay 

demsen?! Yoḳal közümdin! – dep ikkisige ikki  ḳamça saldi. Balilar ḳiġlişip 

ḳaytip çiḳti. Bayniŋ āvāzi [T2800]  bilen baliliriniŋ yiġisini aŋliġan bu ikki ayal:  

- Ey rehimsiz bay, bu ikki kiçik mesūme balilarġa salġan ḳamçini 

bizge ursaŋ bolmamdu? Bularda nime gunā  bar. Bularni sėniŋ hoylaŋġa 

biz kirgüzgen, Ḫudā nėsip ḳilsa ikki ḳamçiġa 100 ḳamça urdurmisaḳ ayim 

ėtimiz ḳuru [T2805] sun! – dep ḳesemyāt ḳilişti. Şundaḳ ḳilip bu ikki ayal, 

balilarni yėtilep zār – zār yiġlap çölge çiḳip kėtip bėrip, bu nezmini oḳidi: 

 

 Perveydigār rehnimā, ḳudritiŋ keŋ Ḫudāyā, 

 Biz bîçāre ḳuluŋġa rehme ḳilġin Ḫudāyā. 

 

[T2810]  Göroġliniŋ hesritini yār ḳilipsen Ḫudāyā, 

 Oçuḳ yüzüŋ körmekke zār ḳilipsen Ḫudāyā. 

 

 Bu çöllerde biz ġėrip, reŋgi rohlar sarġiyip, 

 Dergāhiŋġa yalvurup zār yiġlaymiz Ḫudāyā. 

 

 Seherlerde oyġunup ümit bilen tolġunup, 

[T2815]  Közler yaşḳa liḳ tolup, ḳan yiġlaymiz Ḫudāyā. 

 

 Bir ot peydā boluptu, köŋül ġemge toluptu, 

 Baġrimizni tiliptu rehme ḳilġin Ḫudāyā. 
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 Yüreklerde dertler köp, bir depterge siġmaydu, 

 Dertmenlerniŋ ḳedrini birer insān bilmeydu. 

 

[T2820]  Sendin özge kimim bar, Aġa Yunus yiġlaydu, 

 Ya ilāhi perveydigār rehme ḳilġin Ḫudāyā. 

 

Bular çölge çiḳip ketkendin kėyin bayniŋ ḫotuni ėriġe:  

- Ey dili ḳattiḳ bay, şu ayallar ve bîçāre mesūme [T2825] balilarġa 

beş – alte nān berseŋ yaman bolarmidi? – dep ḳoliġa beş – alte nān ėlip 

ularniŋ arḳisidin izlep maŋdi. İkki taşyol yürüp ularġa yėtişti. Ėlip kelgen 

nānlirini berdi, yene ikki ḳapaḳ sumu berdi. Ular bu ozuḳluḳḳa yėtişip ḫoşal 

boluşti. Az – tola [T2830] maġdūriġa kėlip yene yolġa çüşüşti.  

Aġa Yunus Perî, Zeynepşāh Ayim, Ėliḫan, Nūrḫan digen ikki bala 

bilen bu çölde sekkiz kün yol yürdi. Ular şu yürüşte bir taġniŋ ėtigige yėtip 

barġanda, Aġa Yunus Perî hūşidin ketti. Yene azraḳ mėŋip Zeynepşāh 

[T2835] Ayimmu hūşidin kėtip yiḳildi. İkki bala yėtilişip yene yėrim taşyol 

mėŋip bir taġniŋ üstige çiḳti. Ular töt terepke ḳariġan idi, ḳible tereptin közige 

bir çėdir köründi. Balilar buni körüp yiġlaşti. Yėtilişip çėdir terepke ḳarap 

maŋdi, ularmu çėdirniŋ tüvige bėrip yiḳildi.  

[T2840] Bu çėdir Ḫaldār bayvetçiniŋ çėdiri idi. Uniŋ ḫotuni çėdirda 

olturatti. Ḳuliġiġa bir nāle peryāt āvāzi aŋlandi. U taşḳiriġa çiḳip hālidin kėtip 

yiḳilġan ikki baliniŋ iŋravatḳanliġini kördi. U ayal bu ikki balidin:  

- Sen nime cānsen? Cinmusen ādemmusen? Bu yerge [T2845] 
nedin peydā boluştuŋ? Bu ādimizātniŋ ayiġi tegmeydiġan yer idi! – didi.  

Halidin ketken balilar yiġidin özini toḫtutalmidi. Gepmu ḳilalmidi, u 

ayal bularniŋ aldiġa destiḫan ėlip çiḳip taām ḳoydi. Ular aġziġa bir loḳmidin 

taām salġan [T2850] din kėyin, “anisiniŋ ve çoŋ anisiniŋ çölde açliḳtin yėtip 

ḳalġanliġini, özliriniŋ Beg Havazniŋ baliliri ikenligini” ėytişti. U ayal bu sözni 

aŋlap:  
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- Vay isit! – dep nān, su ėlip çiḳip ikki bala bilen yolġa çiḳti. Bir sāet 

yol yürüp Zeynepşāh [T2855] Ayimniŋ aldiġa keldi. Ḳarisa aptaptek bir melike 

çölde ḫūşsiz yėtiptu. Ḫaldār bayvetçiniŋ ḫotuni Zeynepşāh Ayimniŋ bėşini 

tiziġa aldi. Uniŋ aġziġa paḫtida su tėmitti. U, ḫūşiġa kėlip közini açti. “Ḫudāyā 

şükri” dep ornidin ḳopup Ḫaldār bayvetçiniŋ ḫotuni bilen tonuşti. Yėniġa 

[T2860] kėlip olturup, Aġa Yunus Perî bar cāyni körsetti. Ular cirlikte Aġa 

Yunus Perî bar cāyġa bardi. Birsi bėşini yölidi, yene birse paḫtida aġziġa su 

tėmitti. Aġa Yunus Perîmu hūşiġa keldi. “Ḫudāyā şükri” dep ornidin ḳopup 

Ḫaldār bayvetçiniŋ ayili bilen tonuşti. Bir demdin kėyin [T2865] ularniŋ 

hemmisi bir – birliriniŋ ḳolini tunuşup çėdirġa ḳarap maŋdi. 

Bu mezgilde Ḫaldār bayvetçi şikārġa çiḳip ketken idi. U, ovdin 

ḳaytip çėdirġa yėtip keldi. Lėkin ḫotuni ādettikidek uniŋ aldiġa çiḳmidi, uniŋ ėti 

ḳattiḳ [T2870] kişinidi. Ḫotun yene çiḳmidi. U, her dāim şikārġa çiḳip ḳaytip 

kelse, at bir ḳėtim kişnigen hamanla Ḫaldārniŋ ḫotuni çėdirdin çiḳip uniŋdin 

ehvāl sorap ėtini alatti. Bu növet at üç ḳėtim kişnidi, ḫotuniniŋ didārimu 

körünmidi. Ḫaldarniŋ aççiġi keldi. U ġėrp bilen çėdirġa kirdi. Ḳarisa [T2875] 

ḫotuni yoḳ, Ḫaldārniŋ köŋlige gumān çüşti. U öz – özige: Bu ḫotunniŋ bu 

yerde aşnisi bar iken, u bügünki vaḳitni ġenimet bilip şuniŋ ḳėşiġa ketken 

oḫşaydu,” didi. Çėdirdin çiḳip ėtiġa mindi. “Eger āsmān bilen yerniŋ arîliġidila 

bolsaŋ sėni izdep tėpip körgen yėrimdila neyzem [T2880] niŋ uçiġa sançip 

kötürüp kelmisem Ḫaldār isim ḳurusun!” dep ḳesem ḳilip, ėtini taġ üstige 

ḳaritip çapti. 

Ḳarisa ḫotuni ikki ayal ve ikki bala bilen çölde kėlivatḳan, u ḫotunini 

körüp: “Sėni şu mėhmānliriŋ bilen neyzemniŋ uçiġa sancip almisam!” dep at 

ḳoydi.  

[T2885] Ḫaldārniŋ neyzisini yantu ḳilip at çapturup kėlivatḳanliġini 

körgen ḫotuni:  

- Ey edepsiz, bu sėniŋ nime ḳilġiniŋ? Beglerniŋ bėgi ḫanlarniŋ 

tācidāri Emîr Göroġliniŋ ḫotuni, kėlini, nevrisi keldi. Attin çüşüp neyzeŋni yiġ! 

– didi.  
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[T2890] Ḫaldār eceplinip:  

- Ey ḫėnim, bu ḳandaḳ gep? Rāst devātamseŋ? Yaki çaḳçaḳmu? – 

dep soridi. Ḫaldārniŋ ḫotuni:  

- Pütün etrapḳa daŋḳi, āvāzi, şöhriti pūr bolup tarḳilip ketken Emîr 

Göroġliniŋ ḫotuni, kėlini, nevri [T2895] siniŋ ḳedimi bizniŋ bu yerlerge yėtip 

keptu. Mana bu, şu kişiler, - dep körsetti. Ḫaldār bayvetçi ḫotunidin bu 

ḫeverni aŋlap:  

- Rāst şundaḳ bolsa merhemet. Men aldiŋlarda bėrip çėdirni tüzep, 

kėgiz – bisatlarni sėlip turay! – [T2900] dep ėtini çapturup ketti. U çėdirġa 

yėtip kėlip bėḳivatḳan bir bodaḳ ḳoyini soydi. “Ular mendin ḳorunup ḳalmisun” 

dep özige çėdirniŋ arḳisidin cāy raslidi. Ḫaldārniŋ ḫotuni mėhmānlarni başlap 

kėlip edep- ḳaidige muvāpiḳ izzet – ikrām bilen ularġa ziyāpet berdi. [T2905] 

Bėşidin ötkenni sözleşti. 5 – 6 kün şundaḳ ötti. Künlerdin bir küni Ḫaldārniŋ 

oyiġa mundaḳ bir ḫiyāl keldi: “Göroġliniŋ ḫotuni, kėlini bizniŋ öyde bolġandin 

kėyin, men kārvān yoliġa çiḳip sodigerlerdin Göroġliġa teve bac – ḫirācetlerni 

ėlip, uni bularġa ḫirācet ḳilip [T2910] bėrey” didi.  Ėtini toḳup mindi, bėşiġa 

altun ḳalpiġini keydi, ḳoliġa ötkür neyzisini aldi. Kārvānlar ötidiġan çoŋ yolniŋ 

boyiġa kėlip olturdi. Bir sodiger bar idi, ismini Miyli deytti. U 500 ḫėçirda 

İspihandin Çembilge, Çembildin Şaḫtarniŋ şehri Ceyhunġa mal yötkep 

kārvānliḳ [T2915] ḳilatti. Uniŋ 80 ḫizmetkāri bar idi. Ḫaldār yolniŋ boyiġa 

çiḳḳanda şu kėlip ḳaldi. U, sodigerge:  

 - Ey Miyli, bu malniŋ bėcini ḳandaḳ ḳilisen? – dep soridi. Sodiger:  

- [T2920] Göroġliġa bėrimen, – didi.  

Ḫaldār:  

- Undaḳ bolsa bacni maŋa bėrisen! – didi. Sodiger:  

- Nime üçün?! – dep soridi.  

Ḫaldār:  

- [T2925] Göroġliniŋ ḫotuni, kėlini, nevrisi mėniŋ öyümde, men 

sendin bu bacni ėlip şularġa ḫirācet ḳilimen! - dep cavāp berdi.  

Sodiger:  
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- [T2930] Sendek bir padiçiniŋ öyide ular nime iş ḳilidu? Sendek 

padiçiniŋ Göroġliġa tėgişlik bacni ėlişḳa heḳḳiŋ yoḳ, - didi.  

Ḫaldār:   

- Göroġli ve Beg Havazḫanniŋ ḫotun – baliliri mėniŋ öyümde 

didimġu? Men bu bacni sendin alsam şuniŋġa [T2935] ḫirācet ḳilimen, - didi.  

Sodiger:  

- Men bacni Göroġli ve Beg Havazḫandin başḳa hiçkimge 

bermeymen! – didi.  

Ḫaldār nahāyiti kėlişken palvān idi. Uniŋ yürigi [T2940] ḳaptek idi. 

Beden göşlirimi muştek, kallidek hörpütüp çiḳḳan idi. Şundaḳ bolmisa u, özini 

bėsivėlip:  

Undaḳ ḳilma! Bacniŋ 40 din birini maŋa bergin! – didi. Sodiger:   

-  [T2945] Yaḳ! – didi. 

Ḫaldār:  

- Andaḳ bolsa 80 din birini bergin! – didi. Sodiger buniŋġimu 

unimidi. Eksinçe ḫizmetkārliriġa:  

- Ḫaldārni tut! – dep buyruḳ ḳildi. Çakarlar uni [T2950] tutuşḳa 

yügürüşti. Ḫaldārniŋ ġezivi örlidi. Ḳoliġa neyzisini ėlip çakarlardin 30 – 40 

ādemni goyā ḳuşkaçni sanciġandek neyzisige sancip ėlip taşlivetti. Miyli 

sodiger ḳorḳti. Ḫaldārġa ḳarap:  

- Bacni ḳandaḳ alsaŋ şundaḳ al! – didi.  

[T2955] Ḫaldār:  

- Bayraḳ şundaḳ diseŋ bolmasmidi? – dep 500 ḫėçirniŋ yükini 

çüşerdi. Mallarni bir – birlep yėtip kördi. Sodiger bir sanduḳni açḳili unimidi.  

Ḫaldār:  

- [T2960] Sen buni nimişḳa açmayseŋ! – dep soridi.  

Sodiger:  

Men buni 9000 ser teŋgige teyyār ḳildurġan. Meḫsūs Şāhtarġa 

teyyārlanġan sovġa! – didi.  

Ḫaldār:  
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- [T2965] Aç körey! – didi. Sodiger unimidi. Ḫaldār ḳiliç bilen uniŋ 

ḳulupini urup çüşürdi, sanduḳni açti. Uniŋ içidin par – pur ḳilip közni 

ḳamaşturidiġan ikki kiyimlik isil mata çiḳti. U, ḳara ḳuçḳaçniŋ tükidek çikim – 

çikim reŋlik idi. Ḫaldār bundaḳ reḫni tėḫiçe [T2970] körmigen idi.  

- Bacdin öttum! – dep padisidin 100 ḳoyni bėrip, bayiḳi malni ėlip 

öyige yėnip keldi. U ḫotunini ḳiçḳirip:    

- Petnus ėlip çiḳ! – didi.  

[T2975] Ḫotuni petnus ėlip çiḳti. Ḫaldār u reḫni ḫotuniġa bėrip turup:  

- Buni ėlip kirip ḫėnimlarniŋ aldiġa ḳoy! Rehmitini al. Eger ala 

niyetlik ḳilidiġan bolsaŋ saŋa yaḫşiliḳ yoḳ! – didi.  

[T2980] Ḫotuni:  

- Ḫop! – dep ėlip kirip ularniŋ aldiġa ḳoydi. Ular bu reḫni körüp ḫoş 

boluşti ve:  

- Biz şundaḳ uluġ beglerniŋ ḫotuni bolup turuġluḳ bundaḳ ėsil 

matani körmep [T2985] tikenmiz, silerniŋ ḳilġan bu yaḫşiliġiŋlarni Ḫudā ḫalisa 

bizmu ḳayturarmiz, - dep rehmet ėytişti.  

Aridin ḫėli künler ötti. Ḫaldār bayvetçiniŋ köŋlige yene bir iş keldi. 

40 lek eskiri bar Ḳaraḫan padişāġa bir hîle işlitip tövendikidek ḫet yazay didi: 

[T2990] “Ḳaraḫan padişā, men oġlimniŋ ḫetme toyini ḳilmaḳçi boluvatimen. 

Özlirini leşkerliri bilen toyġa teklip ḳilimen.” Digen ḫetni yėzip bir ḫizmetkāridin 

Ḳaraḫanġa evetti. Beş kün digende ḫet Ḳaraḫanġa yetti. Ḳaraḫan padişā 

ḫetni oḳup ġezeplendi. “Bir padiçi maŋa bundaḳ [T2995] ḫet yėziptu, bu uniŋ 

nime ḳilġini? Yaki uniŋġa ġāyiptin birer nerse uçridimu? Menmu uniŋġa bir 

ḫet yazay, u men digen nersilerni teyyār ḳilsa baray, bolmisa tuġulġiniġa 

puşaymen ḳilsun.” Dep tövendiki ḫetni yazdi: “Aldi 40 yaş, arḳisi 25 yaş, 1000 

din birni tallap [T3000] alġan 40 lek eskirim bar. Ular mendin ayrilmaydu. 

1000 çėdir tikilsun, 1000 gül miḳ ḳėḳilsun. 100 miŋ tovira teyyār ḳilinsun. 

Bular toluḳ teyyārlanmisa barmaymen.” didi ve uni möhrilep evetti. Ḫaldār bu 

ḫetni körüp töt yerge kona çėdir tikti. Töt yerge töt miḫni ḳėḳip, töt [T3005] 



203 

 

tovirini ėsip ḳoydi. Ḳaraḫanġa “siz digen işniŋ hemmisini teyyār ḳildim”, dep 

cavāp ḫet yazdi.  

Ḳaraḫan padişā bu ḫetni körüp:  

- Bu çayġa barmay bolmaydu. Tart kānayni, çal naġra- sunayni! – 

dep 40 lek leşkirini ėlip yolġa çiḳti. Ḳara [T3010] ḫan padişā 10 neççe kün yol 

yürüp Ḫaldārniŋ ḳėşiġa keldi. Ḳarisa hiç nerse yoḳ. 

Ḳaraḫan Ḫaldārġa ġezep bilen:  

- Ḳėni ḳilġan teyyārliġiŋ?! Ey padiçi! – didi. Callātlar Ḫaldārni 

yaḳisidin tutup Ḳaraḫanniŋ aldiġa [T3015] ėlip kėlişti.  

Ḫaldār:   

- Teḫsir, erzim bar aŋlisila! – didi.  

Ḳaraḫan:  

- Nime erziŋ bar? – dep soridi.   

[T3020] Ḫaldār: 

- Men sile digen nersilerni teyyārlimaḳçi idim. Bizniŋ çėdirimizġa üç 

– töt mėhmān kėlip ḳalġan idi. Şularni kütimen dep u teyyārliḳni ḳilalmidim, – 

didi.  

Ḳaraḫan:  

- [T3025] U mėhmān bizlerdinmu uluġmiken?! – dep soridi. Ḫaldār:  

- Teḫsir padişāh – i ālem, körsile bilidila, - didi. Çėdirda Ḳaraḫan 

padişāniŋ sözini aŋlap turġan Zeynepşāh Ayim:   

- [T3030] Vay, bu mėniŋ dadamġu? Sendin ayrilip bizge köpligen 

dert – elem yetti! – dep yiġlap çiḳti. Ḳaraḫan ḳizini körüp:  

- Nime veḳe boldi ḳizim? – dep soridi.  

Zeynepşāh Ayim:  

- [T3035] Öz bėşimdin ḳorḳimen, – didi.  

Ḳaraḫan:  

- Sözle! ḳizim, – didi.   

Zeynepşāh Ayim: “Göroġliniŋ Beg Havazḫanni ėlip ġazātḳa çiḳip 

ketkenligini, yoldin taġisi Eḫmedḫanni [T3040] şeher saḳlaşḳa 
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yandurġanliġini, ala niyet Ehmedḫan, şeherge ḳaytip kėlip özini ḫan dep ėlān 

ḳilip, Göroġliniŋ ġezinisini talān – tarāc ḳildurġanliġini, ularni ordidin ve 

şeherdin aç – yalinaç ḳoġlap çiḳarġanliġini, yolda ussap kėtip ölüşke az 

ḳalġanda, Ḫaldārniŋ ayili [T3045] çėdirġa başlap kėlip mėhmān ḳilġanliġini, 

Ḫaldārniŋmu özlirini kütkenligini” birmu – bir bayān ḳildi.  

Beg Havazniŋ ḫotuni Zeynepşāh Ayim mana muşu Ḳaraḫanniŋ 

amraḳ ḳizi idi. Ḳaraḫan ḳizidin bu sözni aŋlap, Ḫaldārniŋ obdan çėdiriġimu 

çüşmidi! Ġezep bilen:  

- [T3050] Tart kānayni, çal naġra – sunayni! – dep 40 miŋ leşkirini 

ėlip Çembilge ḳarap ravān boldi.   

Emdi sözni Ehmedḫandin aŋlayli:  

U şeher oŋçi özige ḳalġanliġidin bîḫarāman keyp – i sapāda idi. 

Ḳaravulliri uniŋġa Çembilge ḳarap 40 tuġluḳ [T3055] leşker kėlivatḳanliġini 

ḫever ḳilişti. Ehmedḫan bu ḫeverni aŋlap: “Çembil şeherni alġanliġimni 

Ḳaraḫan padişā aŋlap, mėni ḳutluḳlap kelgen oḫşaydu” dep 12 miŋ yigitni 

yaraḳliri bilen yol – yolġa oŋ – solġa ḳoydi. 

Ḳaraḫan yėtip kėlip, tebli ceŋ soḳti. Ehmedḫan [T3060] buni aŋlap:  

- Hey deriḫ, Ḳaraḫanmu maŋa yav bolup keptu, - dep 12 miŋ 

yigitni ėlip ceŋ meydāniġa çiḳti. Sep tüzep turdi. Ḳaraḫanniŋ leşkerliri bilen 

bille kelgen Ḫaldār buni körüp:  

- [T3065] Ey ḫan padişāh – i ālem, maŋa pātihe bėriŋ, men 

meydānġa kirip muşu ḳara saḳalimni ularniŋ ḳizil ḳėniġa boyap çiḳay! – dep 

rūḫset soridi. Ḳaraḫan:  

- Bar, bėşiŋni Allā silap āmān ḳilsun! – didi. [T3070] Ḫaldār palvān 

ėtini rasa igerlep toşini tartip atlandi. Ḳoliġa neyzisini ėlip meydānġa kirdi. 

Ėtini oynitip meydānniŋ u bėşiġa on, bu bėşiġa on, tört terepke 40 ḳėtim 

çapturup ėtiniŋ aġziġa küpük kelgende meydānniŋ otturisiġa kėlip toḫtidi:  

- [T3075] Ḳėni, men bilen ceŋ ḳilġudek mert barmu? – dep sadā 

ḳildi.  

Yėŋi ösme ekserlerdin sadā çiḳmidi, Ehmedḫan izā tartip kėtip:  
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- Mana men bar, - dep ėtini mėnip özi meydānġa [T3080] çüşti. 

Ḫaldār Palvān Ehmedḫanni belviġidin tutup kötirip bėşiġa aldi. Kėyin bėşidin 

aylandurup uni yerge urdi. Uniŋ yaş ve yėŋi eskerliri buni körüp: “Bizniŋ 

padişāhimiz yiḳildi”, dep her terepke ḳėçişḳa başlidi. Bular ularni 40 miŋ 

leşkiri bilen ḳoġlap kėlip şeherge [T3085] kirdi. Şeherni ėlip: “Zamāni – 

zamān kimlerniŋ zamāni? Ḳaraḫanniŋ zamāni, Emîr Göroġliniŋ zamāni, Beg 

Havazniŋ zamāni” dep naġra, kānay – sunay çaldurup şeherni zinnetlidi. 

Ehmedḫanni ekeldürüp, uniŋġa Ḳaraḫan:  

- Ey saḳili aḳirip, dili aḳarmiġan Ehmedḫan: [T3090] Sėniŋ 

ḳoluŋdin şundaḳ yaman işlar keldimu? “Göroġli ölsiġu ḫeyriyāt, eger tirik 

ḳaytip kėlip ḳalsa men uniŋ yüzige ḳandaḳ ḳaraymen?” digen pikirnimu oylap 

körmidiŋmu? Bu eḳilsiz nāinsāpni tart darġa! – dep höküm ḳildi. Callātlar uni 

[T3095] darġa ėsişḳa ėlip maŋġanda Ḫaldār Palvān ornidin turup:   

- Ey padişāh – i ālem, buni biz öltürsek bolmas, buniŋ işini Emîr 

Göroġli ve Beg Havazḫanniŋ özliri kėlip bir terep ḳilsun! Men uniŋ ḳėnini tiley, 

zindānġa [T3100] salsun! – didi. Ḳaraḫan uniŋ ölüm gunāhini kėçirip 

zindānġa sėlişḳa maḳūl boldi. Ehmedḫan zindānġa buyruldi. Zindān bėgi 

uniŋġa:  

- Ey ḳara yüz! Sen şu hāliŋġa bizniŋ bėşimizġa nime künlerni 

saldiŋ – he?! – dep uni kayip ėlip ketti.  

[T3105] Ḳaraḫan Çembilde 5 – 6 kün turup 40 miŋ leşkirini ėlip öz 

tėġiġa çiḳip ketti.  

Ḫaldārmu 5 – 6 kündin kėyin şeherdin öz çėdiriġa keldi. U, öz – 

özige: “Emdi Göroġli bilen Beg Havazni tapay” didi. Çėdirġa, mėliġa, ayiliġa 

ḳaraşḳa 80 dek [T3110] çakarni ḳoyup özi ėtiġa mindi. Ḳiliç - ḳalḳan, oḳya 

neyzilirini ėlip ularni izlep Şaḫtarniŋ Ceyhun digen şehrige ḳarap maŋdi. U, 

yolda bir patḳaḳçiliḳḳa duçkeldi. Ḳarisa, bu ġerḳ ḳan iken, uniŋ közige yiraḳtin 

bir çėdir köründi. Ḫaldār patḳaḳtin aylinip ötüp, şu çėdirġa [T3115] bardi. Uniŋ 

içige ḳarap uḫlap yatḳan bir ādemni kördi. Uniŋ ḳoli çinarniŋ şėḫidek idi. 
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Bėşiġa bir sanduḳni ḳoyup yatḳan iken. Ḫaldār uniŋġa ḳarap tāmāşa 

ḳilġandin kėyin:  

- Sellemnā, bizmu özimizni yoġan ve sėmiz ādem dep [T3120] 

yürüptimiz. Şundaḳmu yoġiniġan ādem bolidiken! – didi.  

U, uḫlavatatti. Ḫaldār ḳoliġa ḳiliçini ėlip çapay, dep toḫtap ḳaldi. U, 

özige özi: “Buni bu hālette öltürsem, taŋla ḳiyāmet küni mėni Ḫaldār 

uḫlavatḳanda öltürgen dep devā ḳilmisun. Uyḳa ölümniŋ şėrigi, uḫla [T3125] 

vatḳan ādemni öltürüş mertlikniŋ alāmiti emes” dep ḳattiḳ şepe ḳildi. U 

oyġanmidi. İkkinçi ḳėtim şepe ḳildi. Oyġinip közini açti. Lėkin u, Ḫaldārni 

közige ilmidi. Ḫaldār ġezep bilen vaḳirap turup, ḳiliç çapḳan idi, uniŋ boynidin 

çiḳḳan ḳanda Ḫaldār ėḳip ketkili [T3130] azla ḳaldi. Uniŋ bėşini, sanduġini 

ėtiġa artip Göroġli ve Beg Havazlarni izlep yene yolġa çüşti. Bir yerge kėlip 

ḳarisa, nahāyiti ḳoyuḳ tikilgen çėdirni kördi. Ular ḫuddi biriniŋ üstige yene biri 

tikilgendek turatti. U, bu çėdirlarġa yėḳin kėlip, uniŋ Göroġli [T3135] bilen Beg 

Havazniŋ çėdiri ikenligini bildi.  

Ḫaldār Palvān bayiḳi sanduḳ bilen başni bir ḳirniŋ üstige ḳoyup 

bularniŋ arîsiġa kirdi. Göroġliniŋ çėdirlarni bėḳivatḳan ḳaravulliri Ḫaldārni 

körüp:  

- Ey Ḫaldār, sen bizgimu el emes, Şaḫtarġimu [T3140] yav emes. 

Ėytḳin, bu yerge nimişḳa keldiŋ? Ḫet – çėkiŋ barmu?! – dep soraşti.  

Ḫaldār:  

- Bar, lėkin uni silerge emes, Göroġliniŋ özige bėrimen! – didi.  

[T3145] Ḳaravullar:  

- Andaḳ bolsa bizmu sėni Göroġiliniŋ ḳėşiġa ötküzmeymiz! – 

diyişti. Ḫaldār palvān:  

-  Andaḳ bolsa men ḫėtimni ėlip kėley, - dep arḳisiġa yandi. Bėrip 

bayiḳi sanduḳ bilen başni atḳa artip [T3150] keldi. Ḳaravullar buni körüp:  

- Bu kimniŋ bėşi? Biz bundaḳ başni körmigen iduḳ, - diyişti. Ular 

Ḫaldārni Göroġliniŋ ḳėşiġa ėlip bėrişti. Emir Göroġli buni körüp:  

- Rehmet saŋa ey Ḫaldār, - didi. U yėnidikilerge [T3155] ḳarap:  
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- Ey palvānlar, bu başni siler bilemsiler? Bu kimniŋ bėşi?! – dep 

soridi, turġanlarniŋ hemmisi:  

- Biz bileymiz, - dep cavāp bėrişti. Göroġli ularġa:   

- [T3160] Bu başni Beg Havazḫanniŋ çėdiriġa ėlip bėrip körsitiŋlar! 

– didi.  

Beg Havazḫanniŋ oŋ yėniġa oḳ tekken idi, u, çėdirda davālinip 

yatatti. Ḳaravullar Ḫaldārdin başni ėlip kėtip Beg Havazḫanġa körsetti. Bular 

bilen bille [T3165] Göroġlimu kelgen idi, Beg Havazḫan Göroġli bilen başni 

körüp:  

- Mubārek bolsun ey ata! Bu kalla Şaḫtar digenniŋ bėşi, - didi, 

Göroġli başliḳ hemmisi ḫoş bolup:  

- Rehmet saŋa Ḫaldār palvān, bundin kėyin ḳandaḳ [T3170] devlet 

ve rahmet körsek bille köreyli! – diyişti.  

Ḫaldār Palvān sanduḳnimu otturiġa ḳoydi, sanduḳ ėçildi, uniŋ içidin 

11 yaşliḳ bir ḳiz bala:  

- Vay dada! – dep çiḳti. U ḳizni bir çėdirġa orunlaşturdi, Göroġli ve 

Beg Havazniŋ leşkerliri bu işlar [T3175] din rohlinip, Şaḫtarniŋ leşkerlirige 

şîrdek hucūm başlidi, ular bu hucūmġa berdaşliḳ bėrelmey şeherge ḳarap 

ḳaçti, Göroġliniŋ leşkerliri ularniŋ arḳisidin ḳoġlap bėrip el bolġanlarni ḳoydi, 

ḳarşi çiḳḳanlarni öltürdi, şeherni ėlip butḫānilarni çaḳti, uniŋ orniġa mektep – 

[T3180] medris, mesçit binā ḳildurdi, naġra – kānay, sunay çaldurdi. Şeherge 

özige teve kişilerdin padişā ḳoydi, u yerde bir neççe kün turup arām alġandin 

kėyin Göroġli dostliri ve özige teve ḳoşunni ėlip şehri Çembilge ḳarap yolġa 

çiḳti, bular bir neççe kün yol turup, Ḫaldār palvān [T3185] niŋ çėdiriġa yėtip 

kėlişti, Ḫaldār Palvān Göroġliniŋ aldini tosap attin çüşti.   

- Bu meniŋ makānim, bu yerde 5 – 6 kün arām ėlip andin maŋsila! 

– dep çiŋ turdi.  

Göroġli maḳūl bolup, çėdir barigāhlirini şu yerge [T3190] tikti, 

hemmisi öz çėdirliriġa orunlaşti, Ḫaldār Palvān ularġa ḳoylarni soyup, 

mėhmān ḳildi, Ḫaldārniŋ çėdirida Aġa Yunus Perî, Zeynepşāh Ayim, Ėliḫan, 
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Nūrḫan bar idi. Göroġli bu çėdirġa kirip keldi. U, bu çėdirda Aġa Yunus Perî 

ve Beg Havazḫanniŋ balilirini körüp heyrān ḳaldi.  

[T3195] Aġa Yunus Perî Göroġlini körüp yiġlidi, Göroġlini ḫicilliḳ 

basti. Ḫaldār Palvān Göroġliġa öziniŋ Ehmedḫanni şeherge ḳayturġanliġidin 

başlap bolup ötken işlarniŋ hemmisini sözlep berdi.  

Göroġli Ḫaldār Palvānniŋ himmitige “āpirin” oḳu [T3200]  di ve:  

-  Dunyāda nime tapsaḳ teŋ körimiz! – didi, yeŋivaştin ḳol bėrişip, 

tuḳḳan boluşti. Ular bu yerde bir neççe kün turup arām alġandin kėyin 

ayallarni teḫti ravānġa olturġuzup şehri Çembilge ḳarap maŋdi. Bir neççe 

[T3205] kündin kėyin ular Çembilge yėtip kėlişti.  

Göroġliniŋ saḳ – salāmet Beg Havazḫan bilen yėtip kelgenligini 

aŋlap şeher ahālisi aldiġa çiḳti. Göroġli bilen Beg Havazḫanni körüp ular:  

- Harmaŋ törem! – diyişti.  

[T3210] Göroġli Beg Havazḫan öz teḫtige çiḳip oltu ruşti.  

Göroġli taġisi Ehmedḫanġa kişi evetip uni zindāndin aldurdi, 

Göroġli taġisiġa:  

- Ey saḳili aḳirip dili aḳarmiġan taġa, sen mėniŋ taġam bolup 

turuġluḳ bu işlarni ḳilişḳa ḳoluŋ ḳandaḳ [T3215] bardi? Ayallarġa, şu narside 

balilarġa içiŋ aġrimidimu? Men ölüp ketsemġu ḫeyriyāt, mana mundaḳ tirik 

kelsem mėniŋ yüzümge ḳandaḳ ḳaraydiġanliġiŋni, sözimge nime dep cavāp 

bėridiġanliġiŋni oylapmu ḳörmidiŋmu?! – dep soridi.  

[T3220] Appaḳ saḳalliḳ Ehmedḫan ḳilmişiġa nadāmet ḳilip yerge 

ḳarap olturdi.  

Göroġli köpçilikke ḳarap:  

- Ey şāhzādiler, palvānlar, baturlar, emîrler, camāet, taġam 

Ehmedḫanniŋ ḳilmiş gunāyiġa ḳandaḳ ḳaraysiz [T3225] ler, bu kişini nime 

ḳilmaḳ kėrek?! – dep soridi.  

Tācidār şāhzādiler, orda ehli, camāet:   
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- Ey Emîr Göroġli, Ehmedḫan sėniŋ ḫotuniŋġa ve kėlip nevreŋge 

ḳandaḳ capā salġan bolsa, uniŋ özigimu şuni ḳiliş lāzim! – dep meslihet 

bėrişti.  

[T3230] Göroġli taġisi Ehmedḫanni köpçilikniŋ pikri boyiçe ḫotun – 

baliliri bilen ḳoşup, ḳaysi elge ve ḳaysi şeherge ketseŋ ket. Küniŋni al! – dep 

Çembildin heydep çiḳardi. Uniŋ işi “kişige sanisaŋ özge, ḳaşḳa sanisaŋ 

közge” digendek āḫirlaşti.  

[T3235] Beg Havazḫan Çembilge kelgendin kėyin yurt içi şundaḳ 

āvat boldiki kişi – kişige zulūm ḳilmidi. 40 miŋ kişilik ḳoşun teyyârlidi. Uniŋ her 

miŋ kişisige bir tācidār şāhzāde yaki palvānni başliḳ ḳildi. İçi puşḳanda köŋül 

ėçide üçün bir meyḫāne teyyārlidi. Herbi [T3240] meşġūlātlardin kėyin u 

yigitliri bilen şarap içer bolsa, şu meyḫāniġa kėletti.  

Meyḫāniniŋ içige kirgen kişilerniŋ şarap içidiġan vaḳtida riāye 

ḳilidiġan tertipliri bar idi. Mesilen: Yiġitlerdin birersiniŋ ḳolidin şarap ayiġi 

yerge çüşüp [T3245]  ketkidek bolsa, yaki birer ḳetre mey yerge tamsa, 

meyḫanidikiler şu yigitni ėyiplep, mesḫire ḳilatti. Bezilirini yerde olturġuzup 

ḳoyatti. Bu yerde u: Unsiz külüş, artuḳ birer ėġiz söz ḳiliş çeklengen bolup 

ėtip sanilatti.  

[T3250] Bu yerge yiġilġan Ayḫan, Künḫan, Bulbulḫan, Çiŋgizḫan, 

Yultuzḫan, Hesenḫan ḳatarliḳ barliḳ tācidārlarniŋ hemmisi Beg Havazḫanniŋ 

aġziġa ḳarap olturatti. Ularniŋ hemmisisi uniŋ sözige teşna idi. Şu seveptin 

Göroġli başliḳ 7 yaştin 70 yaşḳiçe kişilerniŋ hemmisi [T3255] Beg Havazḫan 

heḳḳide yaḫşi tilek bilen duā ḳilatti. Hemmisi ādimizāt arisida vucūtḳa kelgen 

mana şundaḳ pakize zātniŋ beḫtini tileytti. 14 yil mana şundaḳ ḫātircemlikte 

ötti. Beg Havazniŋ nāmi Göroġliniŋkidekla ālemge tarḳaldi.  

[T3260] Beg Havazḫan Çembilge sultān bolup ömrini ḫoşal – 

ḫoram ötküzdi. U 40 miŋ yigitliri bilen kėçiliri Ḫudāniŋ ḳehridin ḳorḳup yiġlap 

tā’et – ibādet ḳilatti. Şu seveptin uniŋġa pîr – i kāmillar nezer ḳilip turatti.  



210 

 

[T3265] Emir Göroġli 120 yaşḳa kirdi. Uniŋ nardek ḳeddi püküldi. 

Öz puştidin tamġan birer perzendiniŋ yoḳluġidin köŋli yėrim bolup közidin yaş 

tökületti.  

Bir künisi u Aġa Yunus Perîniŋ ḳėşiġa kirdi:  

- Ey Aġa Yunus Perî, siz öz iḫtiyāriŋiz bilen  [T3270] kėlip mėniŋ 

emrimge çüşken idiŋiz. Mėniŋ ömrüm āḫirlaşti. Yene bir – ikki yildin kėyin 

menmu bu pāni dunyādin kėtimen. Şu çaġda siz maŋa ḳandaḳ ḳariliḳ tutisiz 

ve nime dep yiġlaysiz? Men sizniŋ şu çaġdiki yiġiŋizni hāzir öz ḳuluġum bilen 

aŋlap kėtey – didi.  

[T3275] U Aġa Yunus Perîniŋ oŋ yėniġa ötüp ölüktek bolup yatti. 

Uniŋ ḫotunliridin biri Göroġliniŋ oŋ yėniġa, yene biri çep yėniġa, üçinçi biri 

bėşiġa kėlip, Göroġliniŋ üstige kimḫaptin yupuḳ yapti. Çaçlirini  yaydi. Her 

biri növet bilen tövendiki nezmini oḳudi: 

 
[T3280] Aġa Yunus Perî: 

 10 yėşiŋda ġarildiġan ġar idiŋ, 

 30 yaşḳa Esḳer taġda bar idiŋ. 

 Köp düşmenge öç buluttek dar idiŋ, 

 Yėşiŋ sėniŋ 120, ḳėridiŋ, 

[T3285]  Bulut çaynap muz pürkigen sultānim. 

Gülnar Perî: 

 Tulpariŋni ġevġalarġa ügettiŋ, 

 Durnanda piyas - arḳan sörettiŋ. 

 Neyzeŋ bilen ḳara taşni tevrettiŋ, 

[T3290]  Taşni talḳan ḳilġan sėniŋ ḫeyritiŋ, 

 Bulut çaynap muz pürkigen sultānim. 

Misḳal Perî: 

 Düşmenlerge tola ḳildiŋ ḫuruçni, 

 Meydānda Rustemdek ḳildiŋ uruşni. 

[T3295]  Yigitlerge berdiŋ altun – kümüşni, 

 Ḳizil ḳanġa buyuduŋ tilla ḳiliçni, 
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 Düşmenlerni ḳirġin ḳilġan sultānim. 

Aġa Yunus Perî: 

 Bu bir söz burundin ḳalġan misāldur, 

[T3300]  40 ḫan birdek ḳendi eseldur. 

 İspati, Ḫaldār hem de Hesendur, 

 Yārdek ġeyretlik erler temsildur, 

 Atam ėtip ėlip ḳaçḳan sultānim. 

Gülnar Perî: 

[T3305] Aldiŋda çaldurduŋ tilladun sazni, 

 Lāçinġa aldurduŋ ödek ve ġazni. 

 111 yaşḳa kirgen vaḳtiŋda, 

 Ėp keldiŋ Ḳassap oġli Havazni, 

 Botidek bozlutup ḳaçḳan sultānim. 

[T3310] Misḳal Perî: 

 Buḫaraniŋ bir tumāni Rigistāni, 

 Tāza mata keygen iken Eristāni. 

 Perzendiŋ öyin körsem gülüstāni, 

 Özüŋ sen Çembil belniŋ beg sultāni. 

[T3315]  Dunyādin perzendisiz ötken sultānim. 

 

Göroġli Sultān ulardin bu sözlerni aŋlap:   

- Barikallā, men silerdin meŋgü rāzi. Her vaḳit mėni siler şundaḳ 

sözler bilen eslep yiġliġaysizler, - dep ornidin turup meyḫāniġa yürüp ketti.  

[T3320] Hesenḫan bilen Beg Havazḫan ikkisimu: ”Atam 

anilirimizġa özini nime dep yiġlitar iken” dep uniŋ arḳisidin kėlip, sirtta turup 

ularniŋ sözlirige ḳulaḳ salġan idi. Perîzāt aniliri Göroġliġa mersiye oḳup: 

“Dunyādin perzendisiz ötken sultānim” dep yiġliġanda [T3325] ular bir cāyida 

turalmay ḳaldi. Bu söz ularġa nahāyiti ḳattiḳ tegdi. Ular: “Hey deriġ! Kişiniŋ 

yurtida sultān bolġiçe, özeŋniŋ yurtida ultaŋ bol! Digen söz rāst iken. Bir cān 

pidā ḳilip özimizni “Göroġliniŋ oġli” disekmu, bular bizni perzendi ḳatarida 

körmeydiken.” [T3330] diyişti. Köŋli buzulup yiġlidi. Göroġliġa bilindürmey 
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ularmu meyḫāniġa kirip kėtişti. Göroġli meyḫāniġa bularniŋ arḳisidin kirdi. U, 

bu yerde oġli Beg Havazni körüp:  

- Kel oġlum Havazḫan, devr – i ġenimet. Yigitlerge [T3335] öz 

ḳoluŋ bilen şarap ḳoyup bergin! – didi.  

Havazḫan ḫapiliġini bildürmey yigitlerge şarap ḳoyup bėrivatḳanda 

bir ayaḳ ḳolidin yerge çüşüp ketti. Yigitler bir – birige ḳarişip:  

- Biz şundaḳ ḳilsaḳ, Beg Havazḫan üstimizdiki [T3340] tonlirimiz, 

savutlirimizni saldurup ėlip bizni gunākār ḳilatti. Emdi özi bu işni sadir ḳildi. 

Göroġli  Beg Havazḫanni bizge gunākār ḳilip bersun! – diyişti. Emir 

Göroġli yigitlerniŋ gep – sözlirini aŋlidi. Ularġa ḳarap:  

- [T3345] Beg Havazniŋ gunāhini nime bilen yuyuşini tileysizler, 

mana men ḳilip bėrey! – dep tövendiki saḳinamini oḳidi: 

 

 Çembilde men özem elge dadiḫan, 

 Ḳādir igem bendisige mėhribān. 

[T3350]  Otturiŋizda bėgiŋiz hem töriŋiz bar, 

 Gunakār boptu oġlum Havazḫan. 

 

 Kėçe – kündüz men aŋa boldum intizār,  

 Gunakār boluşta ayaḳ sevepkār. 

 40 yolbars men ėytayin silerge, 

[T3355] Tuyuḳsiz boldi oġlum gunākār. 

 

  Ḳatardiki ḳuşlar bilen narimni, 

  Yüklep bėrey nar üstige barimni. 

  Beg Havazdin ayimaymen malimni. 

  Tileŋizler bėrey ḳolda barimni. 

 

[T3360]   Bahārda ėçilġan ġunçe gülümni, 

  Töre ḳildim Havazḫandek oġlumni. 

  Beg Havazdin ayimastin bėrimen, 
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  Tileŋ mendin Çembil beldek ėlimni. 

 

  Ölmisun, yaḫşilar hergiz ölmisun, 

[T3365]  Yaḫşi bende yamanliḳni körmisun. 

  Göroġli der hāzir bėrey silerge, 

  Tileŋ emdi yürek dāġi ḳalmisun. 

 

 Göroġliniŋ oḳuġan nezmisini yigimlerniŋ hemmisi aŋlidi. Ular 

Göroġliġa:              

- [T3370] Ey sultānimiz, sizniŋ hiç nersiŋiz bizlerge kėrek emes. 

Beg Havazḫan öz ėlidin kelgendin bėri özi bir yerge çiḳmidi. Beg 

Havazḫanniŋ ḫapiliġi ketsun disiŋiz, siz uni tulpar Leylîḳirġa mindürüp, ḳoliġa 

alġur şuŋḳardin birni ḳonduruŋ. Yėniġa tebli (dumbaḳ) [T3375] din birni 

baġlaŋ. U, çiḳip bizge Ödek kölidin şuŋḳariġa 9 ḳatar ödek aldurup ekilip 

bersun! – didi. Emîr Göroġli mirāḫorini yėniġa ḳiçḳardi. Uniŋġa:  

- Sen Beg Havazḫanġa tulparni toḳup bergin! – dep bu nezmini 

oḳidi: 

 

[T3380] Men ėytayin sen aŋliġin bu gepni, 

 Ḫudāyim kötersun dillardin dertni. 

 Havazḫan oġlum ovġa çiḳidi, 

 Mirāḫor ėlip kel şu tulpar atni. 

 

 Tulparimġa Ḫudā bergen eḳilni, 

[T3385] U bilidu yaman ādem peylini. 

 Yaraşḳidek sėlip toḳu zerbapni, 

 Mirāḫor toḳup kel şu tulpar atni. 

 

 Atḳa minip men ḳilġanmen erlikni, 

 Düşmenlerge körsetken men zorluḳni 

[T3390] Yarişur salsaŋ mavat terlikni, 
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 Mirāḫor toḳup kel şu tulpar atni. 

 

 Göroġliġa cigerni Ḫudā berdi, 

 Devlitimde neççe eller körkerdi. 

 Yarişur toḳusaŋ tillar igerni, 

[T3395] Mirāḫor toḳup kel şu tulpar atni. 

 

Mirāḫor bu nezmini aŋlap bėrip toḳḳuz yerdin ėyil ḳartip tulparġa 

altun igerni toḳudi. Ḳuşḳininiŋ üstige altundin ḳubbe ḳoydi. Altun dumbaḳni 

ġancuġisiġa baġlidi. Uni digendin artuḳ teyyārlap Göroġliniŋ yėniġa ėlip 

[T3400] keldi.  

Emir Göroġli Beg Havazḫanġa şahāni ton keygüzdi, bėşiġa tāc 

keygüzdi. Tulparni yėtilep kėlip Beg Havazni mindürdi. Kėyin balisiġa ḳarap 

bu nezmini oḳudi: 

 

 Közümge yaş ėlip ḳattiḳ āh urdum, 

[T3405] Beg oġlumni kāmil pîrġa tapşurdum. 

 Havaz oġlum yoluŋ bolsun ḫan balam, 

 Men sėni kelgiçe heḳḳe tapşurdum. 

 

 Bundin bėrip Ödek kölni közligin, 

 Şuŋḳariŋni ḳolġa alġan tėzligin.          

[T3410] Erte ḳaytsaŋ çüş vaḳtini közligin, 

 Havaz oġlum sėni heḳḳe tapşurdum. 

 

 Bir nesihet saŋa ėytay emdi men, 

 Etrapimda yürer mėniŋ köp düşmen, 

 Körer közüm yalġuz balam sendursen, 

[T3415] Oġlumni, tulparimni heḳḳe tapşurdum. 

 

 Kim körünse uniŋdin hāl sorima, 
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 Cėnim balam el yolini torima. 

 Yaşliḳ ḳilip ġeyritiŋge ḳarima.   

 Cėnim balam sėni heḳḳe tapşurdum. 

 

[T3420] Şuŋḳar digen ḳuşni kördüm dunyāda, 

 At üstide hökmüm yürdi irāde. 

 Eḳli bardur ādemlerdin ziyāde, 

 Cėnim balam sėni heḳḳe tapşurdum. 

 

 Yoluḳmiġin bînamazniŋ ḳėşiġa, 

[T3425] Şuŋḳariŋni salma taġniŋ tėşiġa. 

 İgisizdek urma tulpar bėşiġa,  

 Tulparimni, sėni heḳḳe tapşurdum. 

 

 Ḳattiḳ ḳamçe urma atniŋ ėtige, 

 Ḳulaḳ salġin Göroġliniŋ gėpige. 

[T3430] Havaz oġlum mindiŋ tulpar üstige, 

 Göroġli der, sėni heḳḳe tapşurdum. 

 

Havazḫan Göroġli Sultāndin pātihe ėlip tulparini mindi. Güldürlep 

yolġa çiḳip Ödek Kölige yėtip bardi. Kölge ḳarap uyan bėḳip – buyan bėḳip 

altun dumbaḳni çaldi. [T3435] Şuŋḳarni ḳoyup berdi, çaşkaġiçe uniŋ alġur 

şuŋḳari toḳḳuz ḳatar ödek ėlip yėnip keldi. Havazḫan ödeklirini yiġişturup çöl 

bilen Çembilge ḳarap maŋdi. Yolda Beg Havazni çilim ḫumāri tutti. Bėşi 

aylinip maŋalmidi. Bir döŋniŋ üstige çiḳip ḳariġan idi, közige bāġliḳ [T3440] 

dereḫlik bir hoyla köründi. Tulparniŋ bėşini şu terepke buridi. Uçḳur tulpar 

birdemdila u hoyla aldiġa yėtip keldi. Bu hoyla Göroġli Çembildin ḳoġlap 

çiḳarġan taġisi Ehmedḫanniŋ hoylisi idi. Yėḳin kėlip ikki dervāzini  kördi. 

Uniŋ biri çoŋ, yene biri kiçik idi. Busuġisi [T3445] altundin idi, u çoŋ 

dervāzidin:” Bu kimniŋ hoylisi?” dep soray didi, “Edepsizlik bolmisun” dep, 
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arḳisiġa yandi. Kiçek dervāzidin hoyliġa kirip “çilim barmikin?” dep bu nezmini 

oḳidi: 

 

 Astimda ġeyri ėtim yüz alvan, 

[T3450] Tilla ḳiliç bėşimda tāci hem ḳalḳan. 

 Ödek kölidin bolup keldim ḫumāri, 

 Göroġli oġlimen ismim Havazḫan.  

 

 Yaraşḳan zer kokulam taraymen, 

 Bu yerlerniŋ oŋ – soliġa ḳaraymen. 

[T3455] Ödek kölidin bolup keldi ḫumāri, 

 Bir çilimni şu hoylidin soraymen. 

 

 Bāġ içide tėz içilġan gül barmu? 

 Bundin başḳa yene bunda el barmu? 

 Ödek kölidin bolup keldim ḫumāri, 

[T3460] Bir çilim bėridiġan birer el barmu? 

 

 Bu sözlerni ėytur bunda Havazḫan, 

 Ne ḳilsa ḳilidu yaratḳan mevlān. 

 Ödek kölidin bolup keldim ḫumāri, 

 Savāp üçün tėpilarmu ḫalis bir insān. 

 

[T3465] Beg Havazniŋ nezmisi tügişi bilen kiçek dervāzidin bir 

kėlinçek ėtilip çiḳti. Beg Havaz ḳarisa bu ḳiz ḳara közlük, şirin sözlük, 

kirpigige zulpa sürmisini sürgen, yüzi ḳuyāştek nūrluḳ.  

Bu çokanmu yügürüp çiḳipla Beg Havazni kördi. [T3470] Ḳarisa bir 

nāzinin bernā yigit yalvurup çilim sorap turuptu. İkki meŋzi yėŋi pişḳan 

almidek, turuşi yaş balidek. Bu çokan Beg Havazḫanniŋ nūrluḳ camālini 

körüp āşiḳi bîḳarār boldi. Özige özi: “Men buni birla körüp köygen ikenmen, 

cėnimdinmu toyġan ikenmen, eger yārim bardisem [T3475] ḳizil güldek 
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körgen ikenmen, eyşi – işret ḳildim disem çüşeklerge çömgen ikenmen, ilāhā 

mėniŋ şorum ḳursun, malġa satḳan ėlip ve bėrim ḳursun, aġzi burni dumbaḳ 

ėrim ḳursun, bundaḳ yigit bilen bir kėçe öynap külgen ḳizniŋ dilida ārmāni 

ḳalmas, her nime bolsa meyli [T3480] bir – ikki ėġiz sözlişip şikerdek tilidin 

behri alay” dep bu nezmini ėytti: 

 

 Yürigimde bardur mėniŋ ecep bir ermān, 

  İş bolmas ḳūdretlik heḳtin bîpermān. 

  Mėhmān yigit ḫoş kėlipsiz bu yerge, 

[T3485]   Ḳulaḳ sėlip aŋlaŋ buni bėgi cān. 

 

 Ay yüzümge aççiġlinip ḳarimaŋ, 

 Ḳehri bilen kokulini tarimaŋ. 

 İziŋizdin mendek ayim aylansun, 

 Çilim digen yoḳtur bizdin sorimay. 

 

[T3490]  Bar bolġanda bėrer idim ḳolumdin, 

 Çilim tėpilmaydu uşbu ėlimdin. 

 Kokulaŋdin men aylinay bėgicān, 

 Ḫoşal kėlip ḫoşal ḳaytḳin yoluŋdin. 

 

 Malāikiler tesvi oḳur bėşi yoḳ, 

[T3495]  Bizniŋ elniŋ çilim bilen işi yoḳ. 

 Kėrek bolsa attin çüşkin bėgicān, 

 Saŋa ḫizmet ḳilidiġan kişi yoḳ. 

 

 Sen bu yerde tursaŋ capā çėkersen, 

 Men bilimen Göroġliġa nevkersen. 

[T3500] Saŋa ḫizmet ḳilidiġan kişi yoḳ, 

 Bu dergāhḳa attin çüşüp kėtersen. 
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 Men aylinay, ėytmiġan sözüm ḳaldimu? 

 Bėşimġa hicrānni igem saldimu? 

 Kėrek bolsam attin çüşkin töricān, 

[T3505]  Çilim sorap nazūk biliŋ taldimu? 

 

Bu sözni aŋlap Beg Havazḫan ḫapā boldi. Musāpirliḳiġa āh urup 

ėtiniŋ bėşini ḳayturdi. Beg Havaz bilen sözleşken bu çokan Ehmedḫanniŋ 

kėlini idi. Ehmedḫanniŋ bir ḳizi bar idi. Yėşi 15 te bolup su içse [T3510] 

kaniyidin körünetti. Uniŋ yüzi aydek çirayliḳ idi, u, yeŋgisiniŋ Beg Havazġa 

ėytḳan sözini aŋlidi. Bu ḳizniŋ ismi Botaköz Ayim idi. U yengisiniŋ Beg 

Havazġa çilim bermigenligige ėçindi. Derhāl ornidin turup altun çilimniŋ 

seyḫānisige çoġ ḳoydi. Çoŋ dervāzidin ḳarap [T3515] Havazḫanni kördi. 

Yürigige ot tutaşti. Özini tutup ėlip: - Kel törem! – dep bu nezmini ėytti: 

 

  Astiŋizda bedri oynar 100 alvan, 

  Yarişiptu asḳan ḳiliç hem ḳalḳan. 

[T3520]   Bedri atliḳ tebilvazliḳ cān törem, 

  Çilim çekseŋ bėrey kelgin bėgi cān. 

 

  Men aylinay sendek yigit boyidin, 

  Kėlip tutḳin tilla çilim tüvidin. 

  Sizni ey beg ḳaysi cāydin soraymen. 

[T3525]   Çilim sorisaŋ sora öziniŋ cāydin. 

 

  Er yigit meydānni körse ḳaytalmas, 

  Nur körmigen evliyāni tapalmas. 

  Çilim sorisaŋ sora öziniŋ cāyidin, 

  Çilim digen bir yamandin tėpilmas. 

 

[T3530]   Yaman bilmes yaḫşilarniŋ ḳedrini, 

  Çet cāylar bilemdu taġniŋ ḳedrini. 
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  “Zer ḳedrini zerger biler” digendek, 

  Yaḫşi bilur yaḫşilarniŋ ḳedrini. 

 

  Batur yigit meydān ara cānlansun, 

[T3535]   Ḫudāniŋ düşmininiŋ ḳoli baġlansun. 

  Çilim tartsaŋ bėri kelgin bėgicān, 

  Kokulaŋdin mendek ayim aylansun. 

 

  Ḳiriḳ ḳiz içide men bir otaġa, 

  Keyginim yipektur altun ḳadaġa. 

[T3540]   Çilim çekseŋ hāzir kelgin cān törem, 

  Boyiŋġa mendek coraŋ sadaġa. 

 

Beg Havazḫan bu sözlerni aŋlap ėtiniŋ bėşini ḳayturdi, altun çilimni 

tartip ḫumāridin çiḳmaḳçi bolup arḳisiġa yandi. Uniŋ közi Botaköz Ayimġa 

çüşüşi bilen [T3545] heyrān boldi. Uniŋ aldida çilimni tutup ḳaraŋġu kėçini 

öziniŋ camāli bilen yurutḳidek çirayliḳ ḳiz turatti. Beg Havazḫan uniŋ boyini, 

camālini özige munāsip körüp:  

- Ey ḳiz, öz ḳoliŋiz bilen maŋa bir çilim sėlip bėriŋ! – didi.  

[T3550] Botaköz Ayim at üstidiki bu yigitniŋ ḳeddi ḳāmitige ḳāyil 

boldi. Sözi şikārdek, ġorulay köz kėlişken yigitniŋ öziniŋ ḳolidin çilim çėkişke 

māyil ikenligini bilip eḳli bėşidin uçti, Beg Havazniŋ közidin bir ot çiḳip uniŋ 

pütün ezāyiġa tarḳidi. Beg Havazḫan [T3555] ḳizġa:   

- Siz bu bāġniŋ güli, bu yerni yaḫşi bilisiz, kim yaḫşi, kim yaman 

unimu bilisiz, – dep çatçaḳ – mutāyipe arilaş bu nezmini oḳidi: 

 

Beg Havaz: 

[T3560]   Aşḳan yėrim Esḳer taġi bėlidek, 

  Ḳuş salġinim bal Ödekniŋ kölidek. 

  Musāpirmen bu yerlerni bilmeymen, 

  Bu hoylilar ḳaysi şāhniŋ ėlidek. 
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Botaköz: 

[T3565]   Kelgen yoluŋ katta kārvān yolidek, 

  Seyletkiniŋ bal Ödekniŋ kölidek. 

  Mėniŋ ėtim Botaközdur sorisaŋ. 

  Bu hoylilar Ehmed Serdār ėlidek. 

Beg Havaz: 

[T3570]   Su yėyilsa İgiz taġlar nem bolur, 

  Sendek ayim bu yerlerde kem bolur. 

  Evvel sorap andin biley men buni, 

  Ehmed Serdār digen ādem kim bolur? 

Botaköz: 

[T3575]   Bėşidadur ikki zerlik çipasi, 

  Uni sorisaŋ muşu elniŋ aġasi. 

  40 miŋ öylük bunda bizge ḳaraydu, 

  Uniŋ özi Göroġliniŋ taġasi. 

Beg Havaz: 

[T3580]   Bir yaḫşiniŋ sözini sen sözleysen, 

  Cāndin ėzîz belki ikki közisen. 

  Emdi soray sen özeŋniŋ zātini, 

  Bu cāylarda ḳaysi şāhniŋ ḳizisen? 

Botaköz: 

[T3585]   Sözlise aġzida şėrip sözimen, 

  Körüp turġan belki ikki közimen. 

  Mėniŋ ismim Botaközdur sorisaŋ, 

  Neslim sorisaŋ Ehmed Serdār ḳizimen. 

Beg Havaz: 

[T3590]   Tutiyādek iziŋni eyleyin tavāp, 

  Sėniŋdek yaḫşini söymeklik savāp. 

  Yalġuzmu sen yāriŋ barmu Botaköz? 

  Bu sözümge hem uyalmay ber cavāp. 

Botaköz: 
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[T3595]   Bir yār izlep kėçe – kündüz intizārmen, 

  Ni seveptin tehḳiḳ eylep sorarsen? 

  Atam bermes sendek yaḫşi beglerge, 

  Halim sorisaŋ hāzir özem yalġuzmen. 

Beg Havaz: 

[T3600]   Ėytḳan sözge yaḫşi kişi könermu? 

  Ataŋ cāhil yaḫşi sözge kirermu? 

  Boyuŋġa barāver altun – zer bersem, 

  Sėni maŋa Ehmed Serdār bėrermu? 

Botaköz: 

[T3605]   Mėniŋ atam dunyā malin oylimas, 

  Dunyā sözin hergiz eslā sözlimes. 

  Kimla kelse tigin obdan soraydu, 

  Esli zātliḳ bolmisa ḳobul eylimes. 

Beg Havaz: 

[T3610]   Mal bėrimen tirikmen saŋa ėlimdin, 

  Ölmisem ḳuçay ġunçe bėliŋdin.  

  Ḫumār boldum sėniŋ aydek yüzüŋge, 

  Bir kėlip çilim bergin çėkey ḳoluŋdin. 

Botaköz:  

[T3615]   Özeŋ kimsen mal yiġarsen ėlimdin, 

  Yolavçisen çiḳarmiġin yolumdin. 

  Tėzraḳ ketkin emdi bu yerde turmay. 

  Yürgen ketkin çilim çektiŋ ḳolumdin. 

Beg Havaz:  

[T3620]   Yiġarmen bėrip Turkmen ėlimni, 

  Rāst ėytḳin cānim aldiŋ dilimni. 

  Maŋa köŋül bėrersenmu Botaköz, 

  Tarta – tarta sözle emdi tiliŋni. 

Botaköz: 

[T3625]   Oylisam sen özeŋ baġri dāġlisen, 
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  Cānu – dildin birsige özeŋ baġlisen. 

  Sendek bernā bizniŋ elde yoḳ idi, 

  Çembil belde ḳaysi begniŋ oġlisen? 

Beg Havaz: 

[T3630]   Bahārda ėçilġan bāġniŋ gülimen, 

  Sözler bolsam el aġziniŋ sözimen. 

  Eslim sorisaŋ mėniŋ ėtim Beg Havaz, 

  Özem bilseŋ Göroġli beg oġlimen. 

Botaköz: 

[T3635]   İşitkenmen bāġlarniŋ ḳizil gülisen, 

  Hala hāzir balisizniŋ oġlisen. 

  Rāstimni ėytay saŋa men emdi. 

  Aççiġlisam bir baytalniŋ ḳulisen. 

Beg Havaz: 

[T3640]   Botaköz der bildim sėniŋ özeŋni, 

  Aççiġlisam oyudurmen közüŋni. 

  Tiliŋni tativraḳ sözle Botaköz, 

  Ölmisem alurmen sėniŋ özüŋni. 

Botaköz: 

[T3645]   Yürgen yoluŋ Esḳer taġniŋ bėli dep, 

  Çembilge ḳariġan Yavmet ėli dep. 

  Men dimidim, yurt ėytidu senlerni, 

  Havaz, Hesen Göroġliniŋ “ḳuli” dep. 

Beg Havaz: 

[T3650]   Ėrisun taġlar ḳari ėrisun, 

  Her bende alġini bilen ḫorusun, 

  Ḳul bolsammu eger sėni almisam, 

  Çembil belde Havaz ėtim ḳurusun. 

Botaköz:  

[T3655]   Yaḫşi yigit sözle verdiŋ tazîma, 

  Ayimiġin bu sözümge ḳarima. 
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  Turma bunda emdi ketkin bedirek ḳul, 

  Ḳoluŋdin kelgenni ḳilġin ayima. 

Beg Havaz: 

[T3660]   Tāza çölde hėrip - ėçip ḳalmisam, 

  Çembilge barġanda ġevġa salmisam. 

  Beg Havazḫan digen ėtim ḳurusun, 

  Ėregeştim emdi sėni almisam. 

Botaköz: 

[T3665]   Almidek ėçilġan yüzüm neḳşidek, 

  Çėçek bergen sazendiler baḫşidek. 

  Sendek ḳulġa tekkinimçe ey Havaz, 

  Ḳadaḳ bolup ölgünüm miŋ yaḫşidek. 

Beg Havaz: 

[T3670]   Bundin bėrip yene ḳaytip kelmisem, 

  Ehvāliŋni andin yene körmisem. 

  Çembil belde yigit ėtim ḳurusun, 

  Yigitlerge çilim salġuç ḳilmisam. 

Botaköz: 

[T3675]   Bir – bir aŋlap Botaközniŋ tilini, 

  Seyri kildiŋ tek Yavmet ėlini. 

  Göroġliniŋ öz balisi bolġanda, 

  Tiligiŋçe bėrer mendek ḳizini. 

 

Beg Havaz bilen Ehmed Serdārniŋ ḳizi Botaköz mana [T3680] 

şundaḳ tene ėytişip tegişip ḳaldi. Beg Havaz ḳizniŋ sözini ḳattiḳ har ėlip 

közige yaş aldi. U, özige - özi: ”Hey deriḫ! Kişiniŋ yurtida sultān bolġiçe 

özeŋniŋ yurtida ultaŋ bolġan yaḫşi iken. Men özemni Göroġliniŋ oġli diginim 

bilen özgiler mėni Göroġliniŋ [T3685] ḳuli deydiken. Men yurtumda hiç kişige 

muhtaç emes idim. Ḫūnḫār Şāhniŋ etivārliḳ mehrimi idim. Bu yerde men 

uniŋdin yaḫşiraḳ mertivide bolsammu, kişiler haman maŋa yaman köz bilen 

ḳarap yaman nām bilen ataydiken. Bu yerde turġiçe öz yurtumġa kėtey” dep 
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tulparġa [T3690] ḳamça saldi. “Ana yurtum nede sen?” dep bir ikki saydin 

aşti. Bara – bara uniŋ köŋlide sevri - tāḳet tuyġuliri oyġandi. U: “Bu iş maŋa 

lāzim emes iken. Mėniŋ bu yerde bu ḳiz bilen mundaḳ sözleşkinimni 40 miŋ 

yigit nedin bilsun? Barçisi Beg Havazḫan nāmert iken. [T3695] Göroġliniŋ 

tulparini minip uni aldap kėçip ketti dep maŋa malāmet ḳilur. Men undaḳ 

malāmetni eslā kötirelmeymen. Eŋ yaḫşisi bu yerdin ḳaytip Çembilge baray. 

Göroġliġa Ehmet Serdārniŋ ḳizini maŋa ėlip bergin dey. Ėlip berse berdi, 

bermise gunāni Göroġliġa artip [T3700] ḳoyup andin men öz yurtumġa ḳaytip 

kėtey. U çaġda hiçkim mėni malāmet ḳilmaydu. Eger Göroġli Botaközni ėlip 

berse, bėşiġa ḳara ḳalpaḳ, üstige ḳara boyaḳ mata, ayiġiġa çoruḳ keygüzüp 

yigitlerge çilim salġuçi ḳilay” dep köŋli yėrim hālda Çembilge ḳarap maŋdi. 

Uniŋ közi [T3705] din aḳḳan yaş tulparniŋ yayliġa toḫtimay çüşüp turatti.  

Şu küni namazdigergiçe u Çembilge ḳaytmidi. Göroġli Sultān ve 

uniŋ yigitliri Çembilniŋ dervāzisiġa çiḳip uni kütken idi. Beg Havazḫan 

kelmigendin kėyin ular ordisiġa yandi. Aġa Yunus Perî başliḳ uniŋ [T3710] 

aniliri Zeynepşāh Ayimni ėlip orda sėpiliniŋ küngirisidin uniŋ yoliġa ḳaridi. 

Göroġli namazdiger bolġanda yigitlirige ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

  Ödek Köli Çembil bilen birumit, 

  40 yigit meḳsidimni sen işit. 

[T3715]   Çaşka bilen kelmekçidi Beg Havaz, 

  Nime boldi kelmes ḳozam, hey işit. 

 

  Yetmidi maŋa şu dem bir ölüm, 

  Beg Havaz idi mėniŋ cān dėlim. 

  Körermenmu ḳaraŋni bir ḳurġuyum, 

[T3720]   Nime boldi kelmes ḳozam, sen işit. 

 

  Hicrān oti yürek baġrim dāġlatti, 

  Cudāliḳ azāvi belni baġlatti. 
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  Sėġindurup mėni tola yiġlatti, 

  Nime boldi kelmes ḳozam, sen işit. 

 

[T3725]   Beg Havazḫan İgiz taġdin aştimu? 

  Düşmen körüp eḳilliri şaştimu? 

  Yaki uniŋ mingen ėti ḳaştimu? 

  Nime boldi kelmes ḳozam, sen işit. 

 

  Yaḫşi ümit Göroġliniŋ sözliri, 

[T3730]   Tėpilmaydu Havazḫanniŋ izliri. 

  Ya tegdimu bir yamanniŋ közliri, 

  Nime boldi kelmes ḳozam, sen işit.   

 

Göroġli nezmini tügitip turatti. Yiraḳtin Beg  Havazḫanniŋ 

ḳarisi köründi. Yėḳin kelgende Beg Havazniŋ [T3735] köŋliniŋ bîarāmliġi 

bilindi. Uniŋ közidin hėlimu tamçe- tamçe yaş üzülmey tulparniŋ yaylisiġa 

çüşüp turatti. U, yėtip kelgende hemme yigitler uniŋ aldiġa çiḳip atliridin 

çüşüp salām ḳildi ve:  

- Harmaŋ törem! – dep ehvāl soridi. Beg Havaz [T3740] ularniŋ hiç 

ḳaysisiġa cavāp bermidi. Göroġli Sultān uniŋ aldiġa kėlip:  

- Ey oġlum, nime seveptin şunçe kėçikip ḳaldiŋ?! – dep bu nezmini 

oḳidi: 

 

  Bėġim içre tāza gülüm, 

[T3745]   Sözlisem sen mėniŋ tilim. 

  Belki mėniŋ cānu dėlim, 

  Nimige yiġlap kelmidiŋ? 

Beg Havaz: 

  Düşmenlerni eynek etdim, 

[T3750]   Yürer yolni men terk etdim. 

  Meyḫānidin yolġa çiḳtim, 
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  Yol aylinip emdi keldim. 

Göroġli: 

  Aŋla mėniŋ ėytḳan sözüm, 

[T3755]   Sen – sen mėniŋ körer közüm. 

  Belki tėḫi ḳizil yüzüm, 

  Nime boldi sen kelmidiŋ? 

Beg Havaz: 

  Ara çölde hėcrip ḳaldim, 

[T3760]   Taġu – taşni men ḳopardim. 

  Ödek digen kölge bardim, 

  Yol aylinip emdi keldim. 

Göroġli: 

  Sen irursen ḳen navātim, 

[T3765]   Sen bilendur bar hayātim. 

  Hem perzentim ḳol ḳanatim, 

  Nimige yiġlap kelmidiŋ? 

Beg Havaz: 

  Şundaḳ teḳdir işliri. 

[T3770]   Köründi közge çüşliri. 

  Yoḳken ödek ḳuşliri, 

  Şuŋa aylinip emdi keldim. 

Göroġli: 

  İziŋdim dil şatlansun, 

[T3775]   Düşmen ḳoli baġlansun. 

  Sendin ataŋ aylansun, 

  Nimige yiġlap kelmidiŋ? 

Beg Havaz: 

  Atni çaptim çeppige, 

[T3780]   Yügürüp çiḳtim töpige. 

  Közüm çüşti bir öyge, 

  Uyan bėrip emdi keldim. 
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Göroġli Beg Havazġa ḳarap:  

- Ey oġlum! Sen yoḳilaŋ bahānilarni dep rāst [T3785] sözni 

dimeyvatisen! Rāstiŋni ėytḳin, nime üçün şunçe yiġlidiŋ? Men hayātmen, 

mėniŋ zamānemde saŋa kimdin bundaḳ ėġir elem yetti? – dep soridi.  

Beg Havazḫan bėşidin ötken veḳelerni bir – birlep bayān ḳiliş üçün 

bu nezmini oḳidi: 

 

[T3790]   Aḳ yüzümde özliri sepkil bilen ḫal, 

  Ḳolumġa ḳuş aldim ėti Zerin Bal. 

  Körginimni bir – bir bayān eyleyin, 

  Ḳiblegāhim bu sözümge ḳulaḳ sal. 

 

  Rehmi eyligin közdin aḳḳan yėşimġa, 

[T3795]   Sansiz sevdā çüşti mėniŋ bėşimġa. 

  Musāpirliḳ ėti ḳurusun aticān, 

  Ni yamanlar kėlip ketti ḳėşimġa. 

 

  Yürigimni musāpirliḳ dāġlidi, 

  Hicrān – elem mėni bozek çaġlidi. 

[T3800]   Ġėripliḳniŋ ėti ḳurusun ḳibligāh, 

  Nākeslerniŋ yaman sözi ḳalmidi. 

 

  Ġeyritimni yanduruşḳa urundi, 

  Bizdek begler yaman sözdin ḳorundi. 

  Ödek köldin ḳaytar çaġda cān ata, 

[T3805]   Bāġliḳ hoyla közümge gül köründi. 

 

  Ḳandaḳ ḳilay yürigimde derdim köp, 

  Bu dertlerni ėytivermek emes ḫop. 

  Ġezep bilen yėtip bardim u yerge, 
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  Her kim bolsa birer çilim soray ḫop. 

 

[T3810]   İşik aldi ḳatar - ḳatar anarken, 

  Tögiliri şunçilik köp hem narken. 

  Bėrip idim çilim tartip kėtey dep, 

  Taġaŋ Ehmed Serdār ḳizi barken. 

 

  Keygini gülgündur ecep ḳirmizi, 

[T3815]   İsmiken Botaköz taġaŋniŋ ḳizi. 

  Yürigimge otni saldi ne ḳilay? 

  Köydürüp öltürdi şu ḳizniŋ sözi. 

 

  Tene ḳildi ėytḳinimni bilsun, dep, 

  Yene didi: “Balisizniŋ oġlisen” dep. 

[T3820]   Öltürdi, köydürdi şu ḳizniŋ sözi, 

  Āḫir didi: ”Bir baytalniŋ ḳuli” dep. 

 

  Bu sözlerge mendek oġluŋ ölmidi, 

  Yürigige ot tutaşti, bilmidi. 

  Cavāp bergin ata emdi kėteymen, 

[T3825]   Çembil belde “ḳul” at siŋdi bolmidi. 

 

  Havazḫan ėytidu emdi bu sözni,  

  Eylidi musāpir teḳdirmu bizni. 

  Yigitlerge çilim salġuç ḳilay men, 

  Eger ėp berseŋ ata şu ḳizni. 

 

[T3830] Beg Havazniŋ bėyiti tügigendin kėyin Göroġli:  

- Ey balam, sen ġem ḳilma hiliġu bir Ehmed Serdārniŋ ḳizi iken, 9 

Ehmed Serdārniŋ ḳizi bolsimu saŋa sadiġa! – didi.  

Beg Havazḫan:  
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- [T3835] Rehmet himitiŋge ata! – didi.  

Göroġli:  

- Oġlum, sen ġerezsiz hālda mėniŋ ḳėşimdila tursaŋ hemme nerse 

sėniŋ. Men sėniŋdin hiçnersini ayimaymen! – dep Havazḫanni meyḫāniġa 

buyridi.  

[T3840] Özi Çembilniŋ naġraḫānisiġa çiḳip naġra çaldurup kānay 

– sunay tartḳuzdi.  

Görogliġa her ḳaçan ḳoşun kėrek bolsa şundaḳ ḳilatti. Çembilniŋ 

ahālisi uniŋ aldiġa yiġilip:  

- Sultānimiz Göroġli biz naġra – kānay, sunayniŋ [T3845] āvazini 

aŋlap sėniŋ aldiŋġa keldüḳ. Sen nime meḳsette bizlerni çillidiŋ. Ėytḳin aŋlayli! 

– didi.  

Göroġli öziniŋ meḳsidini ularġa çüşendürüş üçün bu nezmini oḳidi. 

 

 Göroġli der: “Aŋlaŋ mėniŋ sözümni, 

[T3850]  Perzent üçün sarġayturmaŋ yüzümni. 

 Emdi sizge men ėytayin i begler, 

 Hikāyet eyleyin Havaz oġlumni. 

 

 Havaz oġlum zeher kėlin körüptü, 

 Soġak yarġa ḳattiḳ köŋül bėriptu. 

[T3855]  Batur oġlum Ödek kölge barġanda, 

 Ehmed Serdār taġam ḳizin körüptu. 

 

 Ḳulaḳ sėliŋ Göroġliniŋ sözige, 

 Men çüşendim Beg Havazniŋ közige. 

 Ehmed taġam ḳizini u, körgende, 

[T3860]  Āşiḳ bolup köyüp ḳaptu özige. 

 

 Şuniŋ üçün men bėlimni baġlidim, 

 Bėşim bilen ḳara yerni nemlidim. 
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 Toḳsen miŋ beg men ėytayin silerge, 

 Hemmiŋizni serdārġa elçi eylidim.   

 

[T3865]  Biliŋ bügün Göroġliniŋ sözini, 

 Bir neççiler tapalmaydu izini. 

 Hemmiŋizni bügün elçi eylidim, 

 Taġam bersun Beg Havazġa ḳizini. 

 

 Düşmenlerni ayaḳ – asti eylisun, 

[T3870]  Ḳanatimni ḫan tümenge baġlisun. 

 Serdār bersun Beg Havazġa ḳizini, 

 Mal kėrekmu? Özi te’in eylisun. 

 

 Sorisa bėrey ḳatar - ḳatar narimni, 

 Nar üstige yüklep bėrey barimni. 

[T3875]  Ehmed Serdār mal sorisa ey begler, 

 Bėriŋizler miŋlap – miŋlap barini. 

 

 Göroġli der bilursizler ėtimni, 

 Pelek buzdi mėniŋ köŋül şādimni, 

 Egerde mal kėrek bolsa taġamġa, 

[T3880]  Baş atḳa bėrey bolġur atimni”. 

 

Göroġliniŋ bėyiti tügidi. Şu yerge yiġilġan 90 miŋ begniŋ hiçbiridin 

sadā çiḳimdi. Çünki aḳsaḳallar “barmayli” dise, Göroġliniŋ ġezep ḳilişidin 

endîşe ḳilaḳti. “Barayli” dise Ehmed Serdārdin ḳorḳatti. Yaşlar [T3885] işniŋ 

ėpini bilmeytti. Şu yerdiki beglerniŋ içide Bāḳi Bay digen bir bovay bar idi. U, 

beglerge ḳarap:  

- Göroġliniŋ sözige cavāp bermemsizler? – dep soridi. Ularniŋ biri:  

- Biz nime diyişni bilmey ḳalduḳ! – didi. Bāḳi [T3890] Bay:  
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- Siler mėniŋ sözümge kirseŋlar, Göroġliġa menla cavāp bėrey! – 

dep Göroġliġa ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

  Bāḳi Bay aḳsaḳal diyişer mėni, 

  Sarġayturmaŋ meniŋ ḳizil yüzümni. 

[T3895]   Toḳsen miŋ beg cavāp ber dep ḳoymidi, 

  Sizmu aŋlaŋ mėniŋ ėytḳan sözümni.        

 

  Ġėrip ḳilip sarġayturmaŋ yüzümni, 

  Adā ḳilimen beş vaḳitliḳ perzimni. 

  Şerti şuki köŋlüŋge ėġir almisaŋ, 

[T3900]   Men sözleyin tiŋla mėniŋ erzimni. 

 

  Çin erler körelmeydu yüzini, 

  Tapalmaydu belki uniŋ özini. 

  Mėni diseŋ begliriŋni evetme, 

  Evetkenge taġaŋ bermes ḳizini. 

 

[T3905]   Zorluḳ kilsaŋ kim kėlidu ėliŋge?   

  Altun kemer yarişurmu bėliŋge. 

  Berseŋ bergin birer destek ėliŋge, 

  Ḳizni bermes bir baytalliḳ kuluŋġa. 

 

Bāḳi Bay aḳsaḳal sözini tügetti. Barçe begler [T3910]  orunliridin 

turup:  

- Ey Bāḳi Bay! Sen yaḫşi sözni ėyttiŋ, rāst sözni ėyttin! – didi. Bāḳi 

Bay:  

- Bunçilik sözni ėytmay bolamdu!? – dep öz yoliġa ketti. 

[T3915] Göroġliniŋ beglirige aççiġa keldi, buruti şaptek bolup 

titridi. Közliri piyālidek bolup pāḳiridi.  
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“Hey deriḫ! Bular mėniŋ ḳėriġinimni bilip, hemmisi bu iştin baş 

tartti, yaş çaġlirimda şundaḳ ḳilişsa hemmisiniŋ edivini bėrettim” dep asta – 

asta mėŋip [T3920] meyḫāniġa kirdi. Beg Havazḫanmu bu işlardin ḫeverdār 

idi. Yigitliriniŋ hemmisini meyḫāniġa ėlip kirip şarap bilen mes ḳilip yiḳitip 

taşlidi. Beg Havazḫan altun ayaḳḳa mey ḳoyup Göroġliniŋ aldiġa keldi. 

Uniŋġa şarapni tutup, turup bu nezmini oḳudi: 

 

[T3925]   Mingen ėtim yüz çapar, 

  Oŋ yanda toḳḳuz tumār,  

  Ḳolumdin alġin ayaḳ, 

  Ata azraḳ bas ḫumār, 

  Ata saŋa Allā yār. 

 

[T3930]   Ölmigin sen uzaḳ yaşa, 

  Tulparni min ḳil tāmāşa, 

  Bir ḳoluŋġa medet, 

  Birige al altun kasa, 

  Allā bolsun saŋa yār. 

 

[T3935]   Şėrin cāndin keçsiŋiz, 

  Kipen tonni piçsiŋiz, 

  Düşmen bėşi aylandi, 

  Bir ayaḳ şarap içsiŋiz, 

  Keibem, Allā bolsun yār. 

 

[T3940]   Bėşimizda bar malāmet, 

  Dostlar bari salāmet, 

  Bu ėzîz cān siz bizge, 

  Bir neççe kün namānet, 

  Allā bolsun saŋa yār.    
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[T3945]   Köz yėşim tizilġandur, 

  Yürigim ėzilgendur, 

  Tuz nėsivem şu künde, 

  Çembildin üzülgendur, 

  Allā bolsun saŋa yār. 

 

[T3950]   Uluġ ata ḫoş emdi, 

  Közdin aḳti yaş emdi, 

  Āmān bolġin kürüşkiçe, 

  Cėnim ata ḫoş emdi,  

  Allā bolsun saŋa yār. 

 

[T3955]   Tāci gülni tėriymiz, 

  Zerge kėlin oraymiz, 

  Āmān bolġin cān ata, 

  Ḳiyāmette körüşimiz, 

  Allā bolsun saŋa yār. 

 

[T3960]   Bu zamān şundaḳ zamān, 

  Bėşimġa çüşti tumān, 

  Ġėrip ata körkiçe, 

  Öz teḫtiŋde bol āmān, 

  Ke’iber, Allā saŋa yār. 

 

[T3965] Beg Havazḫan bu sözni ėytip altun ayaḳni şarap bilen 

yerge ḳoydi. Meyḫānidin çiḳip atḫāniġa kirdi. Ḳarisa Göroġliniŋ atliri oynap 

turuptu, ularniŋ biri tulpar, biri ġeyri, biri mecnun kök. Beg Havaz ḫiyālida 

özige özi: “Bu tulpar Göroġliniŋ ėti hem devliti, hem per [T3970] zenti ve hem 

ḳol ḳaniti. Buni mėnip ketsem Göroġliġa düşmenlik ḳilġan bolimen” didi. Āḫiri 

u kėlip mecnun kökni mingen idi, köŋli buzuldi. Çembil şeherniŋ sirtiġa 

çiḳmay turupla atniŋ yayliġa uniŋ köz yėşi töküldi. Çembil ehli, Ödek Köli, coŋ 
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– kiçek yārānliri bilen [T3975] ġayibāne ḫoşlişip, töginiŋ botisidek bozlap 

turup bu nezmini oḳidi: 

 

  Bahārda açilur Çembilniŋ güli, 

  Zaġliri uçidu ḳonsa bulbuli, 

  Āmān bolġin yene ḳaytip kelgiçe, 

[T3980]   Şādi – ḫoram yürgen Çembilniŋ ėli. 

 

  Bahārda ėçilur bāġniŋ ḳirmizi, 

  Zimistān kėtip keldi bahārniŋ özi. 

  Āmān bolġin yene ḳaytip kelgiçe, 

  Devrān sürgen Çembilniŋ şehri. 

 

[T3985]   Köydürdi dilimni Botaköz tili, 

  Yürekni tilidu, hicrāniniŋ tiġi. 

  Āmān bolġin ḳaytip kėlip körgiçe, 

  Devrānlar sürgen Çembilniŋ ėli. 

 

  Dilimġa çüşüptur hicrānniŋ dėġi, 

[T3990]   Yürigim örtendi ayriliş çėġi, 

  Āmān bolġin ḳiyāmette körermiz, 

  Oynap külüp bille ösken Çembilniŋ güli. 

 

  Yaḫşi ḳal men ötken - Esḳerniŋ bėli. 

  Körüner yiraḳtin Növkerniŋ çöli, 

[T3995]   Āmān bolġin sėni ḳayta körgiçe, 

  Ḳuş sėlip oyniġan Ödekniŋ köli. 

 

  Köyginimdin aḳidu közümniŋ yėşi, 

  Allāniŋ rehmiti ādemniŋ bėşi, 

  Āmān bolsaŋ ḳiyāmette körermiz, 
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[T4000]   Kökürüp ösken Çembil yaġiçi. 

 

  Ezeldin şu iken teḳdirniŋ işi, 

  Ni künler körer ölmigen kişi, 

  Göroġli oyġansa salām ėytiŋlar! 

  Bėşimdin uçti Çembilniŋ ḳuşi. 

 

[T4005]   Bāġ arilap tāza gülni puraymiz, 

  Gül solsa, hidini ḳaydin soraymiz. 

  Bolġin āmān ösken yurtum Çembilbel? 

  Allā yār, ḫoş ḳiyāmette körermiz. 

 

  Yurt ėlimdin ayrilip boldum ḫar – i zār, 

[T4010]   Ne ḳilsa ḳūdretliḳ heḳte iḫtiyār, 

  Āmān bolsaḳ ḳiyāmette körermiz, 

  Ehli ḫilḳim saŋa Allā bolsun yār. 

 

  Havazḫan der, nāle ḳildim zār – i zār, 

  Hiç bendide yoḳtur zādi iḫtiyār, 

[T4015]   Körüşkiçe ehli ḫelḳim ḫoş emdi,  

  Ata ḳorġan Görücistānda turġum bar. 

 

Beg Havazḫan yuḳuridiki sözlerni ėytip el bilen ġayibāne ḫoşlaşti, 

vidālaşti. Yolġa çiḳip kėtivatatti, şu çaġda Aġa Yunus Perî, Misḳal Perî, 

Gülnar Perî başliḳ [T4020] 40 tācidārniŋ ḫotunliri bāġ seylisige çiḳti. Bir 

kėnizek Beg Havazḫanniŋ tavuşini aŋlap, igizdin uni kördi. U Aġa Yunus 

Perîge:  

- Ḫan ayim koçiġa karaŋ. Beg Havazḫan nāle ḳilip yiġlap 

kėlivatidu, – didi. Aġa Yunus Perî kėnizekniŋ [T4025] ḳėşiġa kėlip Beg 

Havazḫanni kördi. Özini uniŋ aldiġa atti. Aġa Yunus Perî uniŋ yüzidiki yaşni 

sürtüp “oġlum” dep turup bu nezmini oḳidi: 
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  Bėġim güllep tergenlirim gül bolsun, 

  Mendek anaŋ culaviŋda ḳul bolsun. 

[T4030]   Közümniŋ nūri köŋlüm ḳuviti, 

  Çembilniŋ arslāni balam yol bolsun! 

 

  Sėni körmey sarġaydi – soldi çirayim, 

  Sen özeŋ közümniŋ nūri çiraġim, 

  Gül boyiŋdin men aylinay çiraġim, 

[T4035]   Çembilniŋ arslāni balam yol bolsun! 

 

  Aŋliġin cān ḳozam mėniŋ sözümni, 

  Yolunġa bėġişlay ikki közümni. 

  Ḳeddiŋdin aylinay cān törem ḳozam, 

  Çembilniŋ arslāni balam yol bolsun! 

 

[T4040]   Sendin ayrilġiçe tileymen ölüm, 

  Ḫazan bolup solaşsun ėçilġan gülüm, 

  Ḳozamsen mėniŋki asāyiş ḳolum, 

  Çembilniŋ ḳulani balam yol bolsun! 

 

  Tilla kemer bilen belni baġlitip, 

[T4045]   Pirāk oti bilen dilni dāġlitip, 

  Ḳėriġanda Göroġlini yiġlitip, 

  Ḳeyerge yol saldin, törem yol bolsun! 

 

– digen idi, Beg Havazḫan Aġa Yunus Perîniŋ sözini aŋlap anisiniŋ 

boynini ḳuçaġlidi, özini tutalmay [T4050] yiġlidi. Aġa Yunus Perî bu nezmini 

oḳidi: 

 

  Aḳ yüzüŋge yarişur ikki ḫal, 

  Ḳoluŋġa ḳuş aldiŋ ėti Zerrin Bal. 
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  Yene saŋa bir söz ėytay Beg Havaz, 

  Emdi balam bu sözümge ḳulaḳ sal. 

 

[T4055]   Sen ketseŋ bu şeher mātem ḳilmasmu? 

  Mėniŋdek anaŋ yiġlap ḳalmasmu? 

  Bu Çembilniŋ bir igisi sen idiŋ, 

  Sen ketseŋ bu şeher veyrān bolmasmu? 

 

  Derdiŋ bilen bu dunyādin menmu ötermen. 

[T4060]   Hicriŋda her küni ḳanlar yutarmen. 

  Çembildin sen ketsen aŋla Beg Havaz, 

  Menmu hem birdemmu turmay kėtermen. 

 

  Tilda bar yaḫşi er bendiniŋ nāmi, 

  Yigirmibeş miŋ ādemniŋ mali hem cāni, 

[T4065]   Sen kėter bolsaŋ Çembil buzulur, 

  Oyla balam kimge bolur ular vabāli. 

 

  Telim alġin Aġa Yunus sözidin, 

  Ḳisise bolur ḳanlar töker közidin. 

  Ḳaytar bolsaŋ botam zārlap – bozilap, 

[T4070]   Ḳorḳmasmusen Göroġliniŋ sözidin. 

 

Beg Havaz bu sözni aŋlap anisiniŋ bėşidin aylinip boyniġa ėsilip 

közidin yaş töküp turup bu nezmini ėytti: 

 

  Veyrāne köŋlüm ḳaynap cūş urdi, 

[T4075]   İrenler şerbetni içti nūş ḳildi, 

  Körermenmu Çembil belni yene ḳaytip, 

  Ta körgünçe cėnim anam ḫoş emdi. 
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  Çembildin çiḳmayla köŋlüm buzuldi, 

  Tuz nesîvem Çembil beldin üzüldi, 

[T4080]   Āmān bolġin ana ḳaytip kelgiçe, 

  Ḳayta baştin yene köŋlüm buzuldi. 

 

  İş bolmas ḳūdretlik heḳtin bîpermān, 

  Bendide yoḳtur zerriçe dermān. 

  Rāzi bolġin maŋa bergen tuzuŋġa, 

[T4085]   Sen maŋa cāndek ezîz anacān. 

 

  Ecel yėtip mendek ḳozaŋ ölmidi, 

  Çaplaşḳan “ḳul” ėtim zādi ḳalmidi. 

  Göroġli “oġli” disem yatlar “ḳul” didi, 

  Ketmisem Çembildin zādi bolmidi. 

 

[T4090]   Sil boldi yüriġim derdi – elemde, 

  Tüzelse sėġindim, ḳėni balam – de. 

  Göroġli yėtip ḳaldi unda meslikte, 

  Oyġanġanda cān atamġa salām – de. 

 

  Havazḫan der bu işlar teḳdirniŋ işi, 

[T4095]   Yalġuzmen yėnimda yoḳtur hiç kişi, 

  Āmān bolġin cėnim ana sen özeŋ, 

  Andin söŋre yigitlerniŋ ḳurbėşi. 

 

Andin Beg Havazḫan boz ḳarçuġidek mecnun kökniŋ üstige irġip 

mindi. Anisi bilen ḫoşlişip kėtidiġan [T4100] boldi.  

Aġa Yunus Perî yigitlerniŋ ayalliri hemmisi Beg Havazḫanġa hazā 

turup zār – zār yiġlap, Beg Havazḫanniŋ ketkenligini ėytiş üçün Emîr 

Göroġliniŋ ḳėşiġa kelse u meyḫānida yigitliri bilen bîhūş hālda yėtiptu. Bular 

Emîr [T4105] Göroġlini bu hālda körüp ḳesirge ḳaytip kėtişti.  
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Emir Göroġli üç kündin kėyin hūşiġa keldi. U sürüştürüp 

Havazḫanniŋ yoḳluġini bildi. Havazḫanniŋ öz yurtiġa ḳaytip ketkenligi 

Göroġliġa ḳattiḳ tuyuldi. Uniŋ yürekliri örtendi. U, nahāyiti ḫapā hālda Aġa 

[T4110] Yunus Perîniŋ ordisiġa kirdi. Ḳarisa Aġa Yunus Perî ḳanatlirini 

teŋşep – tüzep Kûhîḳap Tėġiġa uçuşḳa teyyārliḳ kilivėtiptu. Aġa Yunus Perî 

Göroġliniŋ kirginini körüp Beg Havazḫanniŋ ketkenligini bayān ḳilip bu 

nezmini oḳidi: 

 

  Uçḳur idiŋ ḳanatiŋdin ayrildiŋ, 

[T4115]   Yügrük idiŋ bügün yerge tireldiŋ. 

  Ārmān bilen ḳaldiŋ emdi Göroġli, 

  Söyünüşlük Beg Havazdin ayrildiŋ. 

 

  Adā bolmas içiŋdiki bu derdiŋ, 

  Ārmān bilen sundi küçlük ḳanatiŋ. 

[T4120]   İgisiz ḳalġandur Çembil elliri, 

  Yurt igisi Beg Havazdin ayrildiŋ. 

 

  Ėytiversem ḳaynap taşar piġānim, 

  Köyginimdin sarġaydiler siyaḳim, 

  Oylisam yoḳ emdi Havaz çiraġim, 

[T4125]   Közüm nūri çiraġiŋdin ayrildiŋ. 

 

  Siġdurmidu düşmenliriŋ özini, 

  Aŋlimidiŋ uniŋ ėytḳan sözüni. 

  Tapalmaysen emdi basḳan izini, 

  Dürri – göher, marcāniŋdin ayrildiŋ. 

 

[T4130]   Uniŋ derdi bilen baġriŋ dāġlinip, 

  Hazā tutup ḳara belvaġ baġlinip, 

  “Vay balam” dep ḳara tutup yiġlişip, 
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  Köŋül ḫūşi ḳarçuġaŋdin ayrildiŋ. 

 

Göroġli Aġa Yunus Perîdin bu sözni aŋlap közige [T4135] 

ḳaraŋġuluḳ tiḳildi. Ḳėyin özini oŋşap Aġa Yunus Perîge ḳarap bu nezmini 

oḳidi: 

 

     Közdin yaşlar ėḳip sel boldi, 

  Düşmen kelse Çembil belge el boldi, 

  Beg Havazḫan ketken bolsa Çembildin, 

[T4140]   El yurtumdin āmet kėtip çöl boldi. 

 

  Yürigimge çüşti Havazḫan derdi, 

  Āh… disem çiḳidu içimdin oti. 

  Havazḫanniŋ ketkini eger rāst bolsa, 

  Ḳuridi deŋla Çembilniŋ yurti. 

 

[T4145]   Basalmidim düşmenlerniŋ tilini, 

  Sunduruşti neyleyin bādam gülini, 

  Havaz balam ketken bolsa Çembildin, 

  Ot aldi diseŋçu Çembil ėlini. 

 

  Yiġlatti mėniŋdek perzentke zārni, 

[T4150]   Perzent üçün berdim nomus ve arni. 

  Ketken bolsa Beg Havazḫan Çembildin, 

  Yav ėlivtu emdi bunda barini. 

 

  Her bir sözüŋ sėniŋ maŋa misli bal. 

  Sen bolġandiŋ maŋa dāim mahîsal. 

[T4155]   El – yurtum parçisini yav aldi.  

  Emdi saŋa bir söz ėytay ḳulaḳ sal. 
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  Ḳėriġanda közüm yėşi köl bolsun, 

  Dert üstige dert ḳoşulup köp bolsun. 

  Havaz balam ketken bolsa öyige, 

[T4160]   Emdi saŋa Aġa Yunus yol bolsun. 

 

  Yürmek bolup baş közüŋni tüzitip, 

  Men çiḳḳiçe Beg Havazni uzitip, 

  Aġa Yunus Perî saŋa yol bolsun, 

  Uçmaḳ bolsaŋ ḳanitiŋni tüzitip.  

 

[T4165]   Göroġli der közde yėşim ḳuridi, 

  Çembil belniŋ atisi bar ölmidi. 

  Havaz kėtip öz yurtiġa barġandu, 

  Aġa Yunus sendin ümid şulmidi. 

 

Aġa Yunus Perî Göroġlidin bu sözni aŋlap köŋli [T4170] buzuldi. 

Göroġliniŋ sözi uniŋġa ḳatiḳ tuyuldi. Şuniŋ üçün, u Göroġliġa ḳarap: Bir 

“perzendiŋniŋ yoḳluġi bilen yurt buzuldu, demsen?” dep bu nezmini oḳidi: 

 

  Musāpirmen yürek baġrimni ortidi dāġ, 

  Nege barsam maŋa keldi mātemlik çaġ. 

[T4175]   Aŋliġin sözümni bir – bir ėytayin, 

  Havaz idi Göroġli maŋa nūr çiraġ. 

 

  İşidin köptur Aġa Yunus gunāhi, 

  Şu yurtta sen özeŋ elniŋ panāhi. 

  Tirik bolġandin kėyin ādem ölürler, 

[T4180]   Ḳulaḳ sėlip aŋliġin Çembilniŋ şāhi. 

 

  Közümdin aḳidu mėniŋ ḳizil ḳan, 

  Çiḳmisa ne ilāc tėnimdiki cān. 
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  Bundin kėtip niçük yürey dunyāda, 

  Söyünçem idi mëniŋ Beg Havazḫan. 

 

[T4185]   Ḫānisen Göroġli Çembil ėliniŋ, 

  Aġzida şėker bar navāt tiliniŋ. 

  Bilmesmusen Göroġli ḫan hėlihem, 

  Havazi ketti Çembil bel iliniŋ. 

 

  Bir söz bilen ketti Havaz ėlidin, 

[T4190]   Sözleşkili şeherlikler içidin. 

  Havaz idi Çembil belniŋ sultāni, 

  Bir ārmānda ketti bu el yėridin. 

 

  Çapalmidi arġimaḳniŋ şoḳliri, 

  Yiġidin biliner derdim köpligi. 

[T4195]   Ėḫ Göroġli yoḳtur sėniŋ saḳliġiŋ, 

  Şundaḳ bolur bir baliniŋ yoḳluġi. 

 

  Oylisaŋ bu dunyā barçisi pāni, 

  Bėşiŋni kötergin Çembil sultāni. 

  Beg Havazdin ayrilip ḳalduḳ biz, 

[T4200]   Ne köz bilen körermiz dunyāni. 

 

Göroġli Aġa Yunus Perîdin bu sözni aŋlap yolvastek iŋridi. Hiç kişi 

bilen arilaşmay, sözleşmey meyḫāniġa kirip ketti. Beg Havazniŋ 40 miŋ yigiti 

Heḳtaālaġa yiġlap:  

- [T4205] Ḫudāyā bizlerge Beg Havazni körsetkin! – diyişti.  

Emdi sözni Beg Havazdin aŋlayli:  

Beg Havazḫan zār – zār yiġlap mecnun kökke mindi, “ana yurtum 

nedesen?!” dep bu nezmini oḳidi: 
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[T4210]   Közümdin aḳḳini ḳizil ḳan, 

  İgimiz bizgidur mėhribān. 

  Körmek bolup Ḫūnḫār ėlini, 

  Maŋdi bu yerdin Havazḫan. 

 

  Dunyāni basidu sevliti, 

[T4215]   Yurtiġa taralġan heyviti. 

  Astida bar mecnun kök ėti, 

  Maŋdi yurtiġa Havazḫan. 

 

  Sirini ėytmidi kişige, 

  Çiḳti Bedbeḫtniŋ deştige. 

[T4220]   Düşmenler kelmidi ḳėşiġa, 

  Maŋdi yurtiġa Havazḫan. 

 

  Ezeldin şundaḳ teḳdirniŋ işi, 

  Bir yerge barmiġi, yėnip kelmişi. 

  Boynida bar altun ḳėliçi, 

[T4225]   Ėsip yürdi uni Havazḫan. 

 

  Gāh yürer asta – asta, 

  Havazniŋ köŋli ḫeste. 

  Bedbeḫ çöli çebdeste, 

  Maŋmaḳta yolida Havazḫan.  

 

[T4230]   Öziniŋ ėlini istida, 

  Uniŋki ġeyriti ḳistidi. 

  Göroġlini yolda eslidi, 

  Mėŋiverdi keŋ dalada Havazḫan. 

 

  Keygini güldek bolup yanatti, 
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[T4235]   Mecnun kök atni minetti.  

  Görücistānġa ḳarap maŋatti, 

  Şirdek bolup gükirep Havazḫan.  

 

  Ara çölde özi yalġuz, 

  Bir ḫil yürdi tüpmü – tüz. 

[T4240]   Cāpa çekti kėçe – kündüz, 

  Köp yol basti Havazḫan. 

 

  Ötti çėpip keŋ dalani, 

  Kördi taġdin darani. 

  Görücistān ḳarasini, 

[T4245]   Kördi ḳabil Havazḫan. 

 

  Tehsîn Havaz işiġa, 

  Tilla tāci bėşida. 

  Keldi Görücistān kėşiġa, 

  Namazşamda Havazḫan. 

 

[T4250] Beg Havazḫan kėçe – kündüz yol yürüp, mecnun kök 

digen atni çapşurdi, at astilap ḳalsa saġrisiġa ḳamça urup turdi. Şundaḳ 

mėŋip sekkiz kün digende Görücistān şehrige yėtip keldi. Dervāziġa ḳarap 

hiçbir ādemniŋ ḳarisini körmidi. Birer cānliḳ nersimu uniŋ [T4255] közige 

çėliḳmidi. Dervāzilarniŋ hemmisige ḳara baġlanġan.  

Beg Havaz öz – özige: ”Men ketkendin kėyin bu şeherde coŋ 

özgiriş bolġan oḫşaydu. Ḳara baġliġiniġa ḳariġanda ėhtimāl yėḳin arida bu 

şeherniŋ padişāhimu ölgen bolsa kėrek, yaki başḳa birer sevep barmikin?!...” 

[T4260] digen oy bilen dervāziġa yėḳin keldi. Dervāzivenni ḳiçḳirip 

dervāzaŋni açḳin!” didi ve bu nezmini oḳidi: 

 

  Yėtilekte ḳatar narmusen? 
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  Körüşke intizārmusen? 

  Men musāpir bu yerge, 

[T4265]   Dervāzivenler barmusen? 

 

  Heves ḳildim men teripni, 

  Tal – tal örigen zulpini. 

  Hey ḳurbėşiler ertiraḳ, 

  Ėçiŋ dervāza ḳulupini. 

 

[T4270]   Çöllerde ėtim bille men, 

  Şeherni niçük bilimen. 

  Aç dervāza ḳulupni, 

  Yavmet ėlidin kėlimen. 

 

  Mecnun kök dep ėtim bar, 

[T4275]   Beg Havaz dep ismim bar. 

  Çembil beldin kėlürmen, 

  Ḫūnḫār Şāhḳa ḫėtim bar. 

 

  Tökülür közümniŋ yėşi, 

  Basḳinim Bedbeḫniŋ deşti. 

[T4280]   Derhāl dervāza ḳulupini, 

  Açḳin bova ḳurbėşi. 

 

  Men yiġlidim zār – zār, 

  Ḳūdriti heḳte iḫtiyār. 

  Yiraḳ yoldin keldim men, 

[T4285]   Şeherni körmekke intizār. 

 

  Ḳizil güller terimen. 

  Şāhiŋġa cavāp bėrimen. 



246 

 

  Dervāzaŋni aç begler, 

  Şeher içige kirimen. 

 

[T4290]   Yigirme beş yėşim bar, 

  Közüm saŋa intizār. 

  Aç dervāza ḳulupni, 

  Ḫūnḫār Şāhḳa sözüm bar. 

 

Beg Havazniŋ sözini aŋlap ḳurbėşiler dervāzini [T4295] açti, çiḳip 

ḳarisa bir bala şeherge ḳarap turġan. Goyāki uniŋ hösni ḳaranġu tunni 

munevver ḳilip yorutḳudek nurluḳ, ikki kokulisi uniŋ hösnige bekmu yaraşḳan, 

körgenler eḳlidin azġidek şėkerdek tilini aŋliġanlar baldek şėrin tuyġuġa 

bėrilip ketkidek, almidek meŋzini [T4300] körgenler uniŋġa telmürüp ḳarap 

turġidek bir bala. Ular bu yigitni körüp öziniŋ eḳli – hūşini yoḳatḳanliġidin Beg 

Havazni tonimidi, ḳurbėşiler bir – birige:  

- Barikallā teŋriniŋ ḳudritige, dunyāda mundaḳmu körkemlik, 

ḫūşray ḫūş süret oġulmu bar iken, [T4305] Ḫūnḫār Şāh Havazḫandin ayrilip 

ḳalġan on töt yildin bėri kėçe – kündüz “vay Havaz” dep hiç kişi bilen kari yoḳ 

yatidu, bu balini şuniŋ aldiġa ėlip barayli, - dep Beg Havazni ėlip mėŋişti. 

Ḳurbėşiler Havazḫanni taşḳirida ḳoyup özi padişāh [T4310] niŋ 

aldiġa kirişti, şāhḳa salām bėrip bu nezmini oḳidi: 

 

  Hicrānda sarġayġan mėniŋ yüzüm bar, 

  Bendidürmen bir teŋrige ḳerzim bar. 

  Ḫūnḫār Şāhim ḳulaḳ salġin bu sözge, 

  Emdi saŋa bir – bir ėytar erzim bar. 

 

[T4315]   Ḫizmet ḳilip sizdin yigen tuzum bar, 

  Havaz dep sarġayġan ḳizil yüzüm bar. 

  Ḳulaḳ salġan sözlirimge emdi sen, 

  Saŋa ėytar ecep yaḫşi sözüm bar. 
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  U kėliptu Esḳer taġniŋ ḳiridin, 

[T4320]   Tuz yep ösüp Göroġliniŋ ḳolidin. 

  Bu sözümge ḳulaḳ salġin Ḫūnḫār Şāh, 

  Bir oġul kėliptu Yavmet ėlidin. 

 

  Astida mecnun kök digen ėti bar, 

  Men aŋlidim Turkmendek zāti bar. 

[T4325]   Uniŋ özi elçi bolup ėp kelgen, 

  Saŋa ḫasla uniŋ meḫpi ḫėti bar. 

 

  Pişāniside bardur uniŋ devliti, 

  Rustemdek turidu şānu – şevkiti. 

  Aldiŋġa kelgende andin körersen, 

[T4330]   Beg Havazdin on hesse köp sevliti. 

 

  Özi bir yaş bala sözi bek tülki, 

  Bėşida bardur torġayi börki. 

  İşinersen közüŋ bilen körgende, 

  Havazdin artuġraḳ uniŋki körki. 

 

[T4335]   Ḫizmitiŋge kėlur şāhlar piyāde, 

  Bir şuŋḳardur uniŋ özi ḳiyāde. 

  İşigiŋge kėlip turar u oġlan, 

  Sopiliġi Beg Havazdin ziyāde. 

 

Ḫūnḫār Şāh ḳurbėşilerniŋ sözini aŋliġandin kėyin. [T4340] “Bu, 

balini körey” dep Beg Havazniŋ aldiġa çiḳti.  

Beg Havazniŋ çirayi Çembil belge kelgenden kėyin baldurḳidin 

neççe hesse körkemleşken idi. Şundaḳ bolsimu Ḫūnḫār Şāh Beg Havazni 

körüpla tonidi. Aldiġa yügürüp bėrip ḳuçaḳlişip körüşti. Pişānisige, yüzlirige 

söydi, [T4345] “Emdi ölsem ārminip yoḳ!...” dep bu nezmini oḳidi: 
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  Ey yārānlar 10 yil köyginim azmu? 

  Ḳolumdiki ḳarçuġam bilmidim bazmu? 

  Oŋummidu çüşümmidu bilmeymen, 

[T4350]   Ḳaçurġan yalġuzum uşbu Havazmu? 

 

  Mėniŋ mundaḳ yatḳinimni biliptur, 

  Yaratḳinim bizge rehme ḳiliptur. 

  Hemmeŋ ḳurup salām bergin yārānlar, 

  Ḳaçurġan şuŋḳarim, ḳozam kėliptur. 

 

[T4355]   Sėniŋ üçün közlirimdin aḳti ḳan, 

  Çiḳmaḳ bolup tevrengendi tendin cān. 

  Kokulaŋdin mendek ataŋ sadiġa, 

  İsen – āmān keldiŋmu sen Havazḫan. 

 

  Ėytar bolsaŋ çiḳar sözler tiliŋdin, 

[T4360]   Tapalmidim istep sėniŋ ḫiliŋdin. 

  10 yil boldi sen ketkili Çembilge, 

  Sadiġaŋ bolay men ḫipçe bėliŋdin. 

 

  Er yigit meydān içide sinalsun, 

  İlāhā düşmenniŋ ḳoli baġlansun. 

[T4365]   İsen – āmān kėpsen bunda çiraġim, 

  Aḳ yüzüŋdin mendek ataŋ aylansun. 

 

  Bėşimġa alġinim altundin çaġi, 

  Bedirge ḳatḳinim altundin taġi, 

  Gül bėşiŋdin men aylinay çiraġim, 

[T4370]   Dal boyuŋġa mendek ataŋ sadaġi. 

 

  Sen östürgin emdi tāza gülümni, 
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  Sėniŋ derdiŋ maŋa ḳildi zulūmni. 

  Aylinay boyuŋdin balam Beg Havaz, 

  Saŋa berdim Görücistān ėlimni, 

 

[T4375]   Depter bilen bėrey ėsip – teḫtimni. 

  Pelekke yetküzgin alġan reḫtimni. 

  Kiyik közlük, şėrin sözlük Beg Havaz, 

  İge bolġin bėrey tilla – teḫtimni. 

 

  Körer kün bolarken sėniŋ boyuŋni, 

[T4380]   Maŋa ėytḳin içiŋdiki oyuŋni. 

  İge bolġin Görücistānġa Havazḫan, 

  Ḫoşluġumdin ḳilay sėniŋ toyuŋni. 

 

  Ḫūnḫār der yetti kökke piġānim, 

  Derdiŋdin ḳuriġan tende dermānim. 

[T4385]   Şükrilillā emdi kördüm yüzüŋni, 

  Emdi ölsem yoḳtur zādi ārmānim. 

 

Ḫūnḫār Şāh nezmisini tügitip altun teḫtini, yurtini, ġezinisidiki 

hemme barliġini Beg Havazḫanġa bėġişlidi. Hökümet tamġisini bėriştin burun 

Beg Havazḫanġa 40 kėçe – [T4390] kündüz toy tartip tāmāşa ḳilip berdi, 

toyniŋ āḫirḳi küni Beg Havazḫan ornidin turup tāzîm ḳilip ḳol ḳoşturdi ve:  

- Ey padişāh – i ālem! Men bu yurttin çiḳip ketkili on töt yildin aşti, 

atamniŋ vapāt bolġinini Çembilbelde [T4395] aŋliġan idim, şu çaġda şu yerde 

pātihe ḳilġan, emmā bu yerde mėniŋ nāreside sėŋlim ve mėhribān anam 

ḳalġan, ular: “mėni kėliptu” dep aŋlap yolumġa intizār, emdi maŋa cavāp 

bersiŋiz, menmu ularni körüp ḫātircem bolup kelsem, didi.  

[T4400] Ḫūnḫār Şāh:  



250 

 

- Ey Beg Havazḫan oġlum! Azraḳ sevri ḳil! Birer sāettin kėyin bėrip 

kėlisen, sen yaş turup elge baş bolduŋ, mėniŋ soraydiġan bir neççe ėġir 

suālim bar, uni soray, bilginiŋçe cavāp bergin! – didi. 

[T4405] Beg Havazḫan:  

- Ḫop şāhim! – dep cavāp berdi. Ḫūnḫār Şāh suālini tövendiki 

nezme bilen bayān ḳildi: 

 

  Ėmdi saŋa ėytayin yüz elvan, 

  Ādemniŋ yaḫşisini ḳayerde kördüŋ? 

[T4410]  Suālimġa cavāp bergin Havazḫan, 

  Ādemniŋ tolġinini nelerde kördüŋ? 

 

  Yeryüzini bir – bir körüp kėdirdiŋ, 

  Ellerde musāpir bolup köp yürdüŋ. 

  Evelḳi suālim budur Havazḫan, 

[T4415]  Atniŋ yaḫşisini nelerde kördüŋ? 

 

  Yürügimde ḳoyduŋ sansiz köp elem, 

  Elem bilen zār eylidim sübhi dem. 

  İkkinçi suālim budur cān balam, 

  Atniŋ yaḫşisini nelerde kördüŋ? 

 

[T4420]  Beg bolġan Beg Havaz Çembil ėlide, 

  Tuz yep östüŋ Göroġliniŋ ḳolida. 

  Her bir immet bir peyġember dinida, 

  Diniŋ yaḫşisini nelerde kördüŋ? 

 

  Köŋülni Beg Havaz saŋa bėreyin, 

[T4425]  Her nerse diseŋ men sözge kireyin. 

  Tötinçi soālni sendin sorayin, 

  Yigitniŋ palvānini nelerde kördüŋ? 
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  Bu sözlerni ėytur saŋa şāhi Ḫūnḫār, 

  Kėçe – kündüz saŋa boldum intizār. 

[T4430]  Beşinçi soālim oġlum saŋa bar, 

  Elniŋ yaḫşisini nelerde kördüŋ? 

 

Ḫūnḫār Şaḫniŋ soālini aŋliġandin kėyin Beg Havazḫan Çembil 

belde körgen bilgenlirini birmu bir uniŋġa bayān ḳilip kėlip bu nezmini oḳidi: 

 

[T4435]  Dunyāniŋ yüzini bir – bir ḳėdirdim, 

  Çembil bel ėlide ḫan bolup yürdüm. 

  Körginimni bir – bir ėytay Ḫūnḫār Şāh, 

  Ādemniŋ yaḫşisini Çembilde kördüm. 

 

  Bir – birile oynap kölüp yüridu, 

[T4440]  Tilla iger at üstige minidu, 

  Ödek ḳuşin ḳuşḳa ḳuşlap alidu, 

  Atniŋ yaḫşisini Çembilde kördüm. 

 

  Havazḫanġa melūm hāzir bilidu, 

  Görücistānniŋ töt teripini bilidu. 

[T4445]  Atlarniŋ bari āciz kėlidu, 

  Atniŋ ḳorḳḳinini silerde kördüm. 

 

  Yigitliri şėrin cāndin kėçidu, 

  Ḳizilbaştin ādem ėlip ḳaçidu. 

  Su orniġa yėzit ḳėni içidu, 

[T4450]  Yigitniŋ palvānini Çembilde kördüm. 

 

  Yėġa kelse her terepke ḳaçidu, 

  Yėġa körse köz yėşini tökidu. 

  Ġazāt bolsa buluŋlarġa ḳaçidu, 
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  Ādemniŋ ḳorḳḳinini sizlerde kördüm. 

 

[T4455]  Tebil digen ḳuş uçadur ḳiyāde, 

  Şāhler körse bulur uni piyāde. 

  Ġazātliri Rustemdinmu ziyāde, 

  Yigitniŋ öskinini Çembilde kördüm. 

 

  Ḳara ḳuşi dāim yürer ḳiyāde, 

[T4460]  Eḳli emes bir – biridin ziyāde. 

  Yürüşliri dāim yürgen piyāde, 

  Yigitlerniŋ dötlirini bunda kördüm. 

 

  Ėytḳan sözni şāhim özi bilidu, 

  Ġazāt ḳilsa ḳizilbaşni ḳiridu.     

[T4465]  Seher turup bir Ḫudāġa yiġlaydu, 

  Dinniŋ yaḫşisini Çembilde kördüm. 

 

  Köp kiyinip emdi boldum adā dep, 

  Bir cānni aŋa bolsun pidā dep. 

  Bir yaġaşni yunup ėlip Ḫudā dep. 

[T4470]  Butḳa çuḳunġanni silerde kördüm. 

 

  Bir terepte Tekke Yavmet ėli bar, 

  Bir yanda Ödek digen köli bar. 

  Er yigitniŋ ġunçe levlik güli bar, 

  Yigitniŋ arslānini Çembilde kördüm. 

 

[T4475] Beg Havazḫan sözini tamāmliġan idi, barçeniŋ yaḫşisini 

Çembilde kördüm diginige Ḫūnḫār, Şāhniŋ aççiġi keldi, közliri kasidek, 

burutliri şaptek, aġzi kona ḳaptek boldi.  
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- Havazḫan Göroġliniŋ diniġa kirip kėtiptu, ḳėni [T4480] callāt 

barmusen? – dep vaḳiridi, ḳeyin bu nezmini oḳidi: 

 

  Kėter boldi yürigimdin şādila, 

  Ne sevdāġa çüşer ādemzādilar. 

  Men bu söni sizge emdi ėytayin, 

  Bunda kėliŋ ḳurbėşi, callātlar. 

 

[T4485]  Göroġli dinġa Havaz kirėdu, 

  Çembil belge yaman köŋül bėriptu. 

  Kėliŋlar mirġezepler, callātlar, 

  Havaz oġlan cānsiz bolup kėliptu. 

 

  Beg Havazġa bilmigenni bildürüŋ, 

[T4490]  Teḫti bilen yürek baġrin tilduruŋ. 

  Havaz cānsiz bolup kelgen ikenler, 

  Ey callātlar Beg Havazni öltürüŋ. 

 

  Ḳobul ḳilmaŋ közdin aḳḳan yėşini, 

  Ḳarġa, ḳuzġun yisun uniŋ göşini. 

[T4495]  Dar tüvige ėlip bėriŋ callātlar, 

  Çamġur bėşidek ėliŋ uniŋ bėşini. 

 

  Rehim eylimeŋ Havazḫanniŋ yėşiġa, 

  Hiç kişini yolatmaŋlar ḳėşiġa, 

  Özi bunda cānsiz bolup kėliptu, 

[T4500]  Hemrā ḳilip ḳoymaŋ uniŋ ḳėşiġa. 

 

  İkki közi tolsun lālidek yaşḳa, 

  U kėliptu Esḳer belliridin aşa. 

  Havazḫanni derhāl darġa ėsiŋlar 
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  Dala körsün bügün rāstin tāmāşa. 

 

[T4505] Beg Havazḫanniŋ yėniġa öziniŋ ḳulaḳ – burnini özi kėsip 

yeydiġan rehimsiz callāttin yüzi hāsirap yėtip keldi. Uniŋ boyniġa arḳan sėlip, 

dar tövige sörep ėlip maŋdi.  

Beg Havazniŋ anisi ve siŋlisi bu ḫeverni aŋlap [T4510] derhāl 

ularniŋ aldiġa yėtip keldi. Beg Havazniŋ anisi bîçāre Gül Ayim:  

- Vay balam! – dep callātlarniŋ ḳoliġa yāmaşti ve atta kėlivatḳan 

callātlarniŋ serkerdisige ḳarap bu nezmini oḳup yiġladi: 

 

[T4515]  Ey yārānlar ḳulaḳ sėliŋ sözümge, 

  Ḳan – yaş toldi emdi mėniŋ közümge. 

  Ḫūnḫār Şāhḳa ne bolġandur yārānlar, 

  Munçe azāp körsitidu ḳozumġa. 

 

  Kim işiner emdi sėniŋ tiliŋġa, 

[T4520]  Ḳiliçiŋni şaraḳlitip ėliŋde. 

  Men sorayin sizdin ėzîz yārānlar, 

  Havaz ḳozamni dep kelgen ėliŋge. 

 

  Bėşim ḳatti hicrānu – ġemde, 

  Men bilen körüşelmey barar elemde. 

[T4525]  Beglerge ne bolġan ėzîz yārānlar, 

  Men çidap turmaymen balamġa hemde. 

 

  Havazdek bėşimġa salma ḳehriŋni, 

  Ecdihārdek çaçma aŋa zehriŋni. 

  Uniŋ tonin bėriŋ yārānlar, 

[T4530]  Havaz oġlum nedep kördi şehriŋni. 

 

  Kişi ḳorḳar ecel kelse Ezrāildin, 
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  Ni dep keldiŋ Göroġliniŋ ėlidin. 

  Barçe begler kirip ėytḳin şāhiŋġa, 

  Keçsun uniŋ bir ḳoşuḳ ḳizil ḳėnidin. 

 

[T4535]  Bahārda ėçilar tāza bir güldi, 

  Tili uniŋ gül āşiġi bulbuldi. 

  Öz yurtum dep kelgen iken Beg Havaz, 

  Havazni öltürüp ḫan ne dep aldi? 

 

Gül Ayimniŋ biyiti tügişi bilen begler otturisida [T4540] kėŋeş 

başlandi. Ular:  

- Bu Havazḫandek kėlişken oġul dunyāġa ikkinçi törelmeydu, buni 

öltürgendin kėyin ḫan puşaymān ḳilidu. U çaġda bizmu yerge ḳarap ḳalimiz. 

Eŋ yaḫşisi hāzir biz uniŋ ölüm gunāhini ḫandin tilep zindānġa salayli, u 

[T4545] ḳiriḳ küngiçe öz dinidin ḳaytip Ḫūnḫārniŋ diniġa kirse ḫeyriyāt. Eger 

dinidin yanmisa öz gunāhi özige. Şu çaġda öltürsekmu kėçikmeymiz, – 

diyişti.  

Ularniŋ hemmisi şu pikirge kelgendin kėyin, Beg Havazniŋ ḫūnini 

şāhtin sorap, dar astidin ḳayturup [T4550] kėlip, zindānġa saldi.  

Her küni erte – aḫşimi serkerdiler növet bilen uniŋ ḳėşiġa kirip 

nesihet ḳilişti. Beg Havaz ularniŋ söz ve nesihetlirini ret ḳildi. Bu ehvāl 7 

yaştin 70 yaşḳiçe kişilerge melūm bolup ḳaldi. Şu hālda aridin 32 [T4555] kün 

ötti. Beg Havazniŋ Bal Ayim isimlik siŋlisi bar idi. U, akamni bir körsem dep 

zindān bėşiġa kėlip yiġlap turup bu nezmini oḳidi: 

 

  Yoruḳ dunyāni körüşke zārdursen! 

  Kėçe – kündüz belki intizārdursen. 

[T4560]   Men bir körgili keldim ḳėşiŋġa,  

  Çar tėgide yalġuz akam barmusen? 

 

  Heḳtaāllā āmān ḳilsun cėniŋni. 
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  Tilep aldi ḳizil başlar ḳėniŋni. 

  Men bėşiŋġa kėlip sėni soraymen, 

[T4565]  Tirik bolsaŋ maŋa ėytḳin gėpiŋni. 

 

  Yaş güdekler oḳur ziru – zeverni, 

  Ustāzlar alur ḳolġa teberni. 

  Çar tėgide ġėrip akam barmu sen? 

  Tirik bolsaŋ maŋa bergin ḫeverni. 

 

[T4570]   Sėniŋ derdiŋ yürigimni tüzlidi, 

  İntizār bop izliriŋni izlidi. 

  Anisidin ayrilġan botidek bolup, 

  Anam tinmay “Vay balam!” dep yiġlidi. 

 

  Derdiŋ bilen ėsi kėtip yiḳildi, 

[T4575]  “Vay ḳozam” dep saçin yėyip yiġlidi. 

  Sėġinġandin sėni eslep cān aka, 

  Kėçe – kündüz sėni heḳtin tilidi. 

 

  Ḳulaḳ salġin men eyligen nėdāġa, 

  Bir cėnimni saŋa ḳilay sadāġa. 

[T4580]  Ġėrip anaŋ “Vay balam!” dep tinmayin. 

  Sėni tilep yiġlidi ḳādir Ḫudāġa. 

 

  Bal Ayim der “köndüm teḳdir işige, 

  Beg ėcindim ėçilmiġan gülige. 

  Nime ḳilduḳ Ḫudāġa bîçāre şorluḳ, 

[T4585]   Sėni saldi ḳara ḳuduḳ zindān içige.” 
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Beg Havaz zindān ḳuduḳniŋ tėgide yėtip siŋlisi Bal Ayimniŋ 

oḳuġan nezmisini aŋlidi. Köŋli buzulup közidin munçaḳtek yaş ketti. Beg 

Havazḫan yiġlap turup bu nezmini oḳidi: 

 

[T4590]   Nāle ḳildim bende boldum Ḫudāġa, 

  Bu cānimni köp köydürme sadāġa. 

  Menmu saŋa siŋlim bir söz ėytayin. 

  Köz yėşiŋdin mendek akaŋ sadāġa. 

 

  Mert yigitler meydān ara tallansun, 

[T4595]  İlāhi düşmenniŋ ḳoli baġlansun. 

  Yiġlimiġin “akacān” dep Bal Ayim, 

  Köz yėşiŋdin mendek akaŋ aylansun. 

 

  Uruşḳa minginim cîren ḳizildi, 

  Tiriklerdek yürelmesmiz biz emdi. 

[T4600]  “Cėnim akam” dep tökme hergiz yėşiŋni, 

  Sözüŋ aŋlap mėniŋ köŋlüm buzuldi. 

 

  Bu işlar hemmisi Allāniŋ işi, 

  Teḳdirni özgertip kėtelmes kişi, 

  “Akam” dep yiġlima siŋlim Bal Ayim, 

[T4605]   Örtidu içimni közüŋniŋ yėşi. 

 

  Ėytiversem eske çüşer siyaḳim, 

  Avalḳidek emes mėniŋ hayātim. 

  Bügün keldiŋ kėyin yene kelmessen, 

  Aylinay köz yėşiŋdin mėniŋ çiraġim.  

 

[T4610]  Yürigimni tildi düşmen, Bal Ayim, 

  Ata ḳilġay yaḫşiliḳni Ḫudāyim. 



258 

 

  Bügün keldiŋ kėyin belki kelmessen, 

  Ḳedimiŋdin men aylinay Bal Ayim. 

 

  Bu düşmenler zorliġini bildürür, 

[T4615]  Almas bilen yürek hergiz tildürür. 

  Bügün keldiŋ kėyin hergiz kelmigen, 

  Ḳizilbaşlar sėni körse öltürür. 

 

  Mollilar tutidu düvet - ḳelemni, 

  Yürigimni saldiler dāġu – elemni. 

[T4620]  Körüşimiz, körmeymiz hem yene, 

  Ġėrip miskin anamġa ėyit salāmni. 

 

  Körelmidim uniŋ nūrluḳ yüzini, 

  Ḳulaḳta tutmidim şėker sözini. 

  Bal Ayim sen anamizġa salām de, 

[T4625]  Aḳliyalmidim maŋa bergen tuzini. 

 

  Kėçe – kündüz yiġlap ḳalur āh urur, 

  Ārmān bilen ḳanatliri ḳayrilur. 

  Salām digen Bal Ayim cān anamġa, 

  Sekkiz kündin kėyin anam ayrilur. 

 

[T4630]  Yaḫşi bala bolur ata destide, 

  Şayātunlar er yigitniŋ ḳėstide. 

  Nėsip bolsa bir körersen akaŋni, 

  Sekkiz kündin kėyin arniŋ astida. 

 

  Ödek kölge salġan idim ḳuşumni, 

[T4635]  Kėçirgeysen Ḫudāyim ḫatā işimni. 

  Tiriklikte biz birlikte yürmiduk, 
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  Ta körgünçe siŋlim ġerip ḳozamni. 

 

  Mėniŋ bėşim ḳaldi sansiz tumānda, 

  Ḫudāyim saḳlisun bizni cahānda. 

[T4640]  Āmān bolġin yene ḳayta körgünçe, 

  Körüşmeklik bizge irur gumānda. 

 

  Havazḫan der men yiġlaymen zār – zār, 

  Ne ḳilsa ḳilidu ḳūdretliḳ ceppār. 

  Āmān bolġin ḳiyāmette körüşeyli, 

[T4645]   Körüşkiçe siŋlim bolsun Allā yār. 

 

Bal Ayim akisi Beg Havazḫanniŋ oḳuġan nezmisini aŋlidi, botidek 

bozlidi, akisi bilen vidālişip öz öyige ḳaytti. Beg Havazḫan zindānda yolvastek 

iŋridi. Baġri ėzildi, köŋli buzuldi, bu dunyāniŋ vapāsizliġidin [T4650] zārlinip 

yatti. Emdi sözni Emîr Göroġlidin aŋlayli:  

Göroġli Beg Havazḫan ketkendin kėyin, 40 tācidārliri ve öz 

tevesidiki yigitliri bilen keŋ – kuşāde sözleşmidi. Uniŋ hicrān derdi bilen aridin 

ikki ay ötti.  

[T4655] Göroġli öz kişilirige:  

- Oġlum Beg Havaz ketkendin bėri, hemmimizniŋ dėmi içimizge 

çüşüp ketti. Ḳaçanġiçe şundaḳ buruḫtum bolup yürüymiz. Ötken iş emdi 

orniġa kelmeydu. Hemmimiz Ödek kölige bėrip ḳuş sėlip köŋlimizni ėçip 

[T4660] kėleyli, – didi ve bu nezmini oḳidi:  

 

  Padişāhlar sözi nāmert dep ėytma, 

  Baturlardin nāmert alurlar sovġa. 

  Bir sözüm bar bėşiŋizni kötiriŋ, 

  Barçiŋizlar miniŋ emdi beygi atḳa. 

 

[T4665]   Sirliriŋni ėytmiġin yigitler yatḳa, 



260 

 

  Ėytsaŋlar ḳoyudu āḫir uyātḳa. 

  Turuŋlar yigitler emdi miniŋlar, 

  Şikārġa raslinip arġimaḳ atḳa. 

 

  Dost dimiŋiz öyiŋizge kelgenlerni, 

[T4670]   Cigirim dimiŋiz yaḫşi körgenlerni. 

  Alalisaŋlar arġimaḳḳa derhāl toḳuŋlar, 

  Yigitlerim emdi tilla igerni. 

 

  Ėytḳan sözüm hemme elge yėyildi, 

  Ḳiliġimni dost – düşmenlirim bildi. 

[T4675]   İgerniŋ üstige mehkem çėtiŋlar, 

  Yipektin toḳulġan yumşaḳ ėyilni. 

 

  Kėçe – kündüz ḳiliŋizlar erlikni, 

  Düşmenlerge körsitiŋlar mertlikni. 

  Mingende yarişur ḫanlar, yigitler, 

[T4680]   Atḳa sėliŋlar altun terlikni. 

 

  Postun ḳoyuŋ arġimaḳniŋ bėlige, 

  Körüneyli Çembil belniŋ ėlige. 

  Yigitlirim teyyārlinip, atlinip, 

  Yüriŋizler emdi Ödek kölige.    

 

[T4685]   Aŋliŋizlar Göroġliniŋ sözini, 

  Heḳlidiŋiz mendek erniŋ tuzini. 

  Turiŋizlar Ödek kölige barayli, 

  Körüş üçün Beg Havazniŋ izini. 

 

Bu sözlerni aŋlap hemmiliri atliriġa minişti. Çembil [T4690] belniŋ 

dervāzisidin çiḳip, Ödek kölini ḳarārlap maŋdi. Ödek kölini bėrip Beg 
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Havazḫan yürgen yerlerni kördi, ularniŋ köŋli buzuldi, her ḳaysisi her yerlerde 

olturup Beg Havazni eslidi. Keçte Çembil belge ḳaytip kėlivėtip, yolda 

birmunçe sodigerlerge yoluḳti.  

[T4695] Göroġli:  

- Çaḳḳanraḳ yürüŋlar, yigitler! Kārvānlarġa yėteylik, ulardin Beg 

Havazniŋ ḫevirini sorap köreyli, Havazḫanniŋ ḫevirini aŋlayli! – didi.  

Ularniŋ sodigerlerge yėtip kelgende Göroġli ularġa, [T4700] ḳarap 

bu nezmini oḳidi: 

 

  Göroġli dep bizni artuḳ bilersiz, 

  Bizler bilen köplep söhbet ḳilarsiz. 

  Men soraymen emdi sizdin yārānlar, 

  Sodigerler ḳeyerlerdin kėlersiz? 

 

[T4705]   Söz aŋlayli sodigerler tilidin, 

  Azāp körüp keldim Bedbeḫ çölidin. 

  Sizdin soray ėyniḳ ėytiŋ kārvānlar, 

  Sizler ėytiŋ ḳaysi şāhniŋ ėlidin? 

 

  Ḳen, şėkerdin artuḳ mėniŋ sözüm bar, 

[T4710]   Yoluŋlarġa telmürgen ikki közüm bar. 

  Biliŋizler ḫever bėriŋ yārānlar, 

  Sizlerdin bir soraydiġan sözüm bar. 

 

  Ey kārvānlar işitiŋizlar bu zārim, 

  Havaz idi ceŋde mėniŋ mādārim. 

[T4715]   Bilsiŋiz bir ḫever andin ėytiŋiz, 

  Ārmān bilen ḳaçurdummen şuŋḳarim. 

 

  Mendek begniŋ idi umut ḳolida, 

  At izi kördüŋmu Bedbeḫ Çölide. 
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  Ara – ura düşmenlerniŋ tilidin, 

[T4720]   Bir şuŋḳar uçurdum Çembil Bėlide. 

 

  Yėteklep ḳatar - ḳatar ötkenler narmu, 

  Narlarniŋ üstige artḳan alḳanmu? 

  Beg Havaz yene devrān sürey dep, 

  Çin köŋlini Ḫūnḫār Şāhḳa bėrip ḳalġanmu? 

 

[T4725]   “Āh balam” dep men ḳilurmen āh – vah, 

  Ḫudāyim bergendur men ḳolġa yene. 

  Havazḫan Ḫūnḫār Şāhḳa barġandin kėyin, 

  Ḫūnḫār Şāh ḳedinastek kütkenmiş yene. 

 

Kārvān bėşi Emîr Göroġliniŋ sözini aŋlap, [T4730] körgenlirini 

uniŋġa bayān ḳilip bu nezmini oḳidi: 

 

  Oylisaḳ bu dunyā barçisi pāni, 

  Allāniŋ ilkide ādemniŋ cāni. 

  Körginimni bir – bir bayān eyleyin, 

  Ḳulaḳ sal, aŋla Çembilniŋ ḫani. 

 

[T4735]   Balilar oḳuydu ziru – zeberni, 

  Hemrā eylidim yāru – cigerni. 

  Körginimni saŋa bayān eyleyin, 

  Ḳulaḳ sal, aŋla Çembil sultāni. 

 

  Bu dunyā mal – mülkini azraḳ yiġ emdi, 

[T4740]   Ni ellerdin yiḳḳiniŋ ḳalidu emdi. 

  Havazniŋ ḫevirini bir – birlep ėytay, 

  Ḳozaŋ bundin Görücistānġa barġandi. 
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  İrenlik balasi türpi alāmet, 

  Yaḫşilarni yaman ḳilur malāmet. 

[T4745]    Körginimni sizge bayān eyleyin, 

             Ḳozaŋ bar ėsen – āmān salāmet. 

 

  Men ėytayin Çembil emdi ḳaldi – de, 

  Köp sevdālar ḫapiliḳni saldi – de. 

  Görücistānġa Havaz balaŋ bėripla, 

[T4750]  Ḳedimḳidek boldi şāhniŋ aldida. 

 

       Havazḫanni ular ḳedimḳidek kördi, 

  Ḳiriḳ kün toy ḳildi, elge aş berdi. 

  Toy ötüp bolġanda Ḫūnḫār digen şāh, 

  El yurtniŋ yaḫşisini uniŋdin soridi. 

 

[T4755]   Bāġlardiki güllerniŋ ḫili ḳandaḳ dep, 

  Yaş bolsaŋmu köp yerlerni kördüŋ dep. 

  Yigit bilen dinniŋ yaḫşisini, 

  Soridi Ḫūnḫār Şāh ḳayda kördüŋ dep. 

 

  Ḳedimḳi kişiler yaḫşi biler ismimni, 

[T4760]  Şādu – ḫoram ötkezgensen küniŋni. 

  Çėpip Havaz kiliçiŋni sergerdān, 

  Köp maḫtidi Havaz mezhep diniŋni. 

 

  Arḳiġa örigen zerlik toḳidi, 

  Havazniŋ sözige Ḫūnḫār toḫtidi. 

[T4765]   Yigit bilen diniŋni köp teriplep, 

  Ḫūnḫār Şāhḳa diniŋni yaḫşi maḫtidi. 

 

  Köp düşmenni dimidi artiŋdin, 
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  Bir söz bilen Havaz ketti yurtiŋdin. 

  Ġayibāne Ḫūnḫār Şāhniŋ aldida, 

[T4770]  Ḳiliçlerni köplep urdi sirtiŋdin. 

 

  Havazḫanni Ḫūnḫār “şāh teḳdirlidi,” 

  Āḫiri ḳol, ayiġini baġlatḳuzdi. 

  Ḳiliçiŋni köplep çapḳaç sirtiŋdin, 

  Havazḫanni Ḫūnḫār zindān eylidi. 

 

[T4775]  Ḳulaḳ sėlip aŋla ėytḳan sözümni, 

  Uyularmen körsem şehlā közüŋni. 

  Öltürmek bolġandi 40 künde, 

  Diginidin ḳaytmisa Havaz ḳozuŋni. 

 

  Havaz balaŋ yatar zindān içide, 

[T4780]  Yiġlap yatar künde kündüz - kėçide. 

  Havazḫan tutḳundur Ḫūnḫār ėlide, 

  Nāmertler bilen yigitlerniŋ içide. 

 

Kārvān bėşi:  

- Ey padişālarniŋ uluġi, Emîr Göroġli Sultān, [T4785] Havazḫan 

silerniŋ ḳiliçiŋlarni çėpip zindānġa çüşüp yatti, eger siz Beg Havazḫanni 

yoḳlimisiŋiz bundin kėyin Beg Havazḫanni körelmeysiz, uni pat - yėḳinda 

darġa asidu, siz uni ḳutuldurmisiŋiz taŋli ḳiyāmette uniŋ ikki ḳoli sizniŋ 

yaḳiŋizda, – dep maŋdi.  

[T4790] Uniŋ zindānda ikenligini aŋlap Göroġli başliḳ hemmisi 

botidek bozlap “āh” uruptu. Kėyin Göroġli yėnidikilerge ḳarap:  

- Ey yigitler! Beg Havazḫan biz üçün cān köydürüp şunçe ḳiliçlarni 

çėpuptu, biz uni ularniŋ ḳolidin [T4795] aciritip almisaḳ, bizniŋ er bėşimiz 

ḫotunlarniŋ bėşi bilen barāver bolsun! – dep Çembil belge ḳarap maŋdi.  
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Barçiliri işlirini cāylap, ḳoral - yaraḳlirini teyyārlap, kemerlirini bėlige 

baġlap, her biri goyā bir şîr ve yaki ecdihār süpetlik gükirep Havazḫanni 

ḳutḳuzup [T4800] ėliş üçün, Görücistānġa ḳarap maŋdi.  

Ularniŋ seltenetlik yürüşini körgen bir ġezelḫān bu heḳte manā bu 

nezmini ḳoşup oḳudi: 

 

  Hemme ḳeddi - ḳāmetlikler, 

  Yatḳa sėlip siyāsetler. 

[T4805]  - Aŋla! – dep mėŋiştiler, 

  Görücistānġa ezimetler. 

 

  Közlirige liḳ yaş tolup, 

  Bir – birige sirdaş bolup. 

  Allā!... dep yolġa çüşti, 

[T4810]  Göroġliḫan baş bolup. 

 

  Tilla ḳuşḳan iger toḳup, 

  Kök tömürdin savat kiyip. 

  Kėçe – kündüz tinmay yürdi, 

  Görücistānni aḫturup. 

 

[T4815]  Keygenliri güldür ḫuddi, 

  Çapḳur arġimaḳ atḳa mindi. 

  Leşker tartip kėçe – kündüz, 

  Görücistānġa yolni saldi. 

 

  Arġimaḳ atni yorġilitip, 

[T4820]  Ḳalḳan, savat pāḳiritip. 

  - Allā! – dep begler maŋdi, 

  Tuġ – elemni lepilditip. 
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  Atliri sap tilla iger, 

  Ġeyret bilen ḳildi seper. 

[T4825]  Göroġli beg tuġi bilen, 

  Begler maŋdi bop cilviger. 

 

  Atliriġa yapḳan mavut, 

  Çaptu uni her yurtmu – yurt. 

  Aldiriġanda yavġa ḳarap, 

[T4830]  Keydi ular altun savut. 

 

  Arġimaḳlar çapti oynap, 

  Ketti yavniŋ içi ḳaynap. 

  Ha… ha… diyişip begler yürdi, 

  Basti yolni atlar çeylep. 

 

[T4835]  Arġimaḳ atlar yürdi, 

  Almas ḳiliçni bilidi. 

  Ḳomuş ḳulaḳ at üstide, 

  - Allā! – dep begler yürdi. 

 

  Kėçide sanap yultuz, 

[T4840]  Gāhi top, gāhi yalġuz. 

  - Allā! – dep begler yürdi, 

  On beş kėçe hem kündüz. 

 

  Melhem yoḳ köŋül dėġiġa, 

  Ḳondi bulbul bėġiġa. 

[T4845]  On beş künlep yol yürdi, 

  Yetti Bedbeḫ tėġiġa. 
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Etisi Göroġli ottek ḳiziḳ ḳopti, evliyālarġa sėġindi. Havazḫanni 

eslep yigitlerniŋ aldiġa çüşti. Tulpar Leylîḳirniŋ dimiġiġa Beg Havazniŋ hidi 

keldi. U [T4850] aġzini ėçip ġezep bilen yürdi. Yiraḳtin Görücistānniŋ 

peştaḳliri köründi. Göroġli yiraḳtin bu şeherge ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

  Bolmas hiç iş heḳtin bîpermān, 

  Aldiŋizda köründi mana Görücistān. 

[T4855]  Ḳulaḳ sėlip biliŋ emdi yigitler, 

  Sizge ḳarap söz ėytidu Hesenḫan. 

 

  Arḳimizda ḳaldi Çembilniŋ bėli, 

  Bu yer Bedbeḫ taġiniŋ yoli. 

  Köz ėçip ḳaraŋli emdi yigitler, 

[T4860]  Tumānġa patḳandur düşmenniŋ ėli. 

 

  Bizlerni keltürdi Havazniŋ zāri, 

  Aydek yüzige bolġaç ḫumāri. 

  Ġeyret ḳilip yolni bėsiŋ yigitler, 

  Yiraḳtin körüngen düşmen munāri. 

 

[T4865]  Atlarni çėpip biz bedri üstide, 

  Ḳiliçlar oynisun erniŋ destide. 

  Üzeŋgide ḳan kėçip ceŋler içide, 

  Bir uruş ḳilayli darniŋ astida. 

 

  İşitiŋler yigitler emdi bu sözni, 

[T4870]  Havaz dep sarġaytip keldüḳ bu yüzni. 

  Uruş ḳilip ḳanliḳ darniŋ astida, 

  Acritip alayli oġlum Havazni. 
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Şu çaġda bir yigitniŋ ėti uni ėlip ḳaçti. U yigit at üstide kėtip bėrip 

bu nezmini oḳidi: 

 

[T4875]  Bu ėliŋ, düşmen ille, 

  Barçisi Havazniŋ zāti. 

  Ketti yüzümniŋ uyāti, 

  Cėnim ḳozam aylinay.                       

  Tektek, tektek ha… ha, 

[T4880]  Elniŋ uz ati. 

 

  Sözle, sözle til yaḫşilik, 

  Bahār çaġda gül yaḫşiliḳ. 

  Ta körgümçe unutmasmen, 

  Maŋa ḳiliġin bir yaḫşiliḳ. 

[T4885]  Tektek, tektek ha… ha, 

  Elniŋ uz ati. 

 

  Sumbul bolur yoḳu – barim, 

  Sensen mėniŋ mādārim. 

  Maŋa ḳilġin bir yaḫşiliḳ, 

[T4890]  Ḳula ėtim vapādārim. 

  Tektek, tektek ha… ha, 

  Elniŋ uz ati. 

 

  Tökilmisun yerge ḳėnim, 

  Çiḳmisun hiç tendin cėnim. 

[T4895]  İzley sėni bîzabānim, 

  Maŋa ḳilġin bir yaḫşiliḳ. 

  Tektek, tektek ha… ha, 

  Elniŋ uz ati. 
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  Nidin şundaḳ uzun dumiŋ239 (1) 

[T4900]  Yürigimge çüşti ġėmiŋ. 

  Azar berdiŋ canivarim, 

  Az bolġanmu kėçe yėmiŋ. 

  Tektek, tektek ha… ha, 

  Elniŋ uz ati. 

 

[T4905]  Çöl tanabin tartisen, 

  Üstiŋge bizni artisen. 

  Sėni çėpip yürginim yoḳ 

  Yiḳilip ölsem tapisen240 (2) 

  Tektek, tektek ha… ha, 

[T4910]  Elniŋ uz ati. 

 

Hesenḫan “bu yigit işni buzidi” dep uniŋ ėtini toḫtatti ve yigitlirige 

ḳarap:  

- Ey yigitler! Emdi siler neyzini içiŋlarġa baġlap sėrilma ḳilip, ikkidin 

ikkidin bolup şeherge kirip [T4915]mėni ādem asidiġan darniŋ ikki teripidin 

tėpiŋlar! – dep dervāzidin kirip ketti. U digendek darniŋ oŋ teripige bėrip cāyni 

tallap tėpip turdi. Uniŋ keynidin kirgen yigitlermu uni istep tapti. Bügün Beg 

Havazniŋ darġa ėsilidiġan küni bolup, Göroġli ve Hesenḫanlar yigitliri [T4820] 

bilen bu işḳa ülgürüp kelgen idi.  

Ḫūnḫār Şāh teḫtini ḫizmetçilirige kötertip serkerdiliriniŋ himāyisi 

bilen darniŋ tüvige kėlip cāylaşti. Göroġli ve uniŋ yigitliri ḳarisa ādemniŋ 

ḳolaḳlirini boyniġa tumār ḳilip ėsivalġan callāt bedbeḫler Havaz [T4925] 

ḫanniŋ boyniġa aġamçini sėlip ḳol ve putlirini mehkem tėŋip dar tüvige ėlip 

kėlişti.  

                                                            
239 Dumi‰ ‐ ‚oyriài‰ 
240 Tapisen ‐ töleysen 
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Göroġli yigitliri bilen Beg Havazni bu hālette körüp ġezeplengen 

bolsimu ėhtiyāt yüzisidin özini arān toḫtatti. Ḫūnḫār Şāh Havazḫanniŋ aldiġa 

kėlip:  

- [T4930]Ey çiraġim Havazḫan, kel, hėlihem bolsimu keç emes, 

Göroġliniŋ dinidin ḳayt! Men sėniŋ nime hācitiŋ bolsa ravā ḳilay! – dep bu 

nezmini oḳidi: 

 

  Āmān bolsun bu aldamçi şėrin cān, 

  Ne ḳilsa ḳilidu bizni yaratḳan. 

[T4935]  Bir sözüm bar emdi aŋla ėytaymen, 

  Ḳulaḳ sėlip aŋla buni Havazḫan. 

 

  Bir neççile tapalmaydu mėniŋ izimni, 

  Kördüm bügün sendek körçe ḳozumni. 

  Boyiŋdin aylansun mėniŋdek ataŋ, 

[T4940]  Ḳulaḳ sėlip aŋla mėniŋ sözümni. 

 

  Tuz yigensen Göroġliniŋ ḳolidin, 

  Ḳėçip öttüŋ Bolġar Tėġi ėlidin. 

  Ta ölgiçe sendin rāzi bolurmen, 

  Ḳaytḳin Havaz Göroġliniŋ dinidin. 

 

[T4945]  Aŋliġin sen Havaz mėniŋ sözümni, 

  Soldurmaymen bāġda sėniŋ gülüŋni. 

  Göroġliniŋ dinidin ḳaytsaŋ Havazḫan, 

  Saŋa bėrey Görücistān ėlimni. 

 

  Ḫūnḫār der ėytḳan sözüm şu boldi, 

[T4950]  Ḳayġu bilen ġussiġa yürigim toldi. 

  Yandim, de, ḳaytḳin sen öz diniŋġa, 

  Çiraġim Beg Havaz saŋa nim boldi? 
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Havazḫan bu sözni aŋlap, közi nemlik, yürigi ġemlik boldi. U 

Ḫūnḫārġa ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

[T4955]  Dunyāda barmikin mendek bîgunā, 

  Ḫudāyim ḳilmisun bizni roysiyā. 

  Menmu ėytay aŋla sözümni, 

  Ḳulaḳ sal emdi sözge padişāh.  

 

  Sumbulda ḳaldi düşmenlerge mal, 

[T4960]  Sözüm bar aġzimda goyā misli bal. 

  Ārmān bilen derdim köptür içimde, 

  Bu sözge şāhim emdi ḳulaḳ sal. 

 

  Ayrilip çiḳtim men Çembil Bėlidin, 

  Tuzlar yidim Göroġliniŋ ḳolidin. 

[T4965]  On yil boldi men diniġa kirgili, 

  Niçük kėçey Göroġliniŋ dinidin. 

 

Ḫūnḫār Şāh Beg Havazniŋ sözini aŋlap nahāyiti ġezeplendi. U:  

- Callāt ḳėni sen? Buni darġa tart! – dep höküm [T4970] ḳildi. 

Callātlar bügürüşüp kėlip Havazḫaŋa yėpişti. Havazḫanniŋ siŋlisi 

Bal Ayim sep içidin ėtilip çiḳip, akisiniŋ ayiġiġa özini atti. Kėyin u, akisiniŋ 

boyniġa ėsilip turup bu nezmini oḳidi: 

 

[T4975]  Ḳūdriti küçlük yaratḳan Ceppār, 

  Bendide yoḳtur zerre iḫtiyār. 

  İçimde bar dertni emdi ėytayin, 

  Ḳulaḳ sal aġacān saŋa erzim bar. 

 

  Yaş orniġa töktüm goyā ḳizil ḳan, 

[T4980]  İş bolmas ḳūdretlik heḳtin bîpermān. 
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  Ėytay saŋa içimdiki derdimni, 

  Ḳalmisun köŋülde bir zerre ārmān. 

 

  Tāza güllep tėr ėçilip solmisun, 

  Ḫudāya hiç bende mendek bolmisun. 

[T4985]  Ėtiŋdin aylinay yaratḳan Ceppār, 

  Rehme ḳilip medet ber akam ölmisun. 

 

  Ḳādir Allā bu derdimge nezer sal, 

  Ġėrip bolup zār yiġlidim ḳolum al. 

  Rehme eyle bėşimġa akam ölmisun, 

[T4990]  İsmiŋdin örgiley sėniŋ Zulcalāl. 

 

  Bir ismiŋ Rehmandur, bir ismiŋ Ġeppār, 

  Sendin özge rehme ḳilar kimim bar. 

  Rehme eyle ḳolumni tut akam ölmisun, 

  Aylinay ismiŋdin Resūl – i Muḫtār. 

 

[T4995] Bal Ayimdin kėyin anisi çiḳip bu nezmini oḳidi: 

 

  Ġėrip boldum oġlum tökey ḳizil ḳan, 

  Ḳozam ḳilay bėşimni yoluŋġa ḳurban. 

  İsmiŋdin aylinay yaratḳan Rahmān, 

  Rehme eylep ḳolumni tut ḳozam ölmisun. 

 

[T5000]  Ġėrip bolup zār yiġlaymen bügün yene men, 

  Hicrān otida cėnim bilen köymektidur ten. 

  Ėtiŋdin aylinay ey 40 çilten, 

  Rehme eylep ḳolumni tut, ḳozam ölmisun. 

 

  Zār yiġlaymen dāim tilep haman sūbh – i dem, 
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[T5005]  Bėşimġa çüşüptür yüzmiŋ töge ġem. 

  Teseddūḳiŋ bolaymen Resūl – i Ekrem, 

  Rehme eylep ḳolumni tut, ḳozam ölmisun. 

 

  Hėçkişi baralmas uniŋ ḳėşiġa, 

  Ḳiyāmettek sevdālar çüşti bėşiġa. 

[T5010]  Ḳādir Allā rehme ḳil közde yėşiġa, 

  Rehme ḳilip ḳolumni tut, ḳozam ölmisun. 

 

  Uşbu yerler şāhi Ḫūnḫār yerliri, 

  Ḫeversizdur bundin Çembil erliri. 

  Göroġliniŋ uluġ kāmil pîrliri, 

[T5015]  Rehme eylep ḳolumni tut, ḳozam ölmisun. 

 

  Gül Ayimniŋ bir tilegi şul emdi, 

  Ḫudāya mendek ḳolġa rehme ḳil emdi. 

  Barçe pîrler medet bėrer kün emdi, 

  Rehme eylep ḳolumni tut, ḳozam ölmisun. 

 

[T5020] Göroġli yigitliri bilen bularniŋ nālisini aŋlidi. Uniŋsizmu 

bularniŋ dili izilgen idi. Ular bu ikki bîçāriniŋ yiġisini aŋlap köŋülliri buzulġan 

hālda atliriniŋ yaylisiġa yölendi. 

Ḫūnḫār Şāhniŋ Havazḫanniŋ ana – siŋilliri ėytḳan [T5025]sözlerge 

aççiġi keldi. Ġezep bilen:  

- Tart buni darġa! – didi.  

Havazḫan ölümni cezmi ḳildi, dunyādin ümidini üzüp közi nemlik, 

dili ġemlik hālda siŋlisiġa ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

[T5030]  Yürigimde bardur mėniŋ bir ġėmim, 

  Mehelsiz soluptur reŋgim – çirayim.  

  İçimde derdim köptür uni ėytayin, 
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  Ḳulaḳ sėlip aŋla buni çiraġim. 

 

  İsen ḳilsun igem sėniŋ bėşiŋni, 

[T5035]  Ḳaġilar yimisun sėniŋ göşiŋni. 

  Ḳėşimda turmiġin botidek bozlap, 

  - Akam! – dep maŋa tökme yėşiŋni. 

 

  Küçlük diseŋ yiġla heḳḳe Ḫudā dep, 

  Özeŋ bergin derdige dermān dep. 

[T5040]  Bir yandin sėniŋ yiġaŋ örtidi, 

  Öksün yiġlima “cėnim aka!” dep. 

 

  Callātlarniŋ barçisi turar ḳėşimda, 

  Ne sevdālar bardur mėniŋ bėşimda. 

  Sözlerimge ḳulaḳ salġin çiraġim, 

[T5045]  Ārmān bardur közdin aḳḳan yėşimda. 

 

  Ḳulaḳ sal çiraġim ëytḳan sözümge, 

  Ölüm yėḳin keldi mėniŋ özümge. 

  - Balam! – dep baḳḳan mėni Göroġli, 

  Körelmeydu mėni hāzir bėḳip közümge. 

 

[T5050]  Hey deriḫ Göroġli ḳedrin bilmidim, 

  Köziniŋ yėşiġa rehme ḳilmidim. 

  Darniŋ astida yiġlap turġanda, 

  Atam bilen beglerni men körelmidim. 

 

  Sėniŋ üçün sarġaydi mėniŋ yüzüm dep, 

[T5055]  Közümge tutiyā boldi iziŋ dep, 

  Darniŋ tėgide körse Göroġli, 

  - Vay! – dep at ḳoymamdu körer közüm dep. 
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  Köz toyġidek baḳalmidim yüzige, 

  Ḳarimidim uniŋ şirin sözige. 

[T5060]  Uyan – buyan ḳarār emdi çiraġiŋ, 

  Bîgānilar körinermu közüŋge. 

 

Göroġli Sultānniŋ köŋli tėḫimu buzuldi. Havazḫanniŋ sözini aŋlap 

siŋlisi köz yėşini sürtti. Şu çaġda Havazḫanniŋ siŋlisi etrapḳa ḳarap tulpar 

Leylîḳirni kördi, [T5065] uniŋ yėnida ėtilişḳa teyyār turġan yolvastek intilip 

turġan Göroġlini, Hesenḫan bilen uniŋ teyyār turġan yigitlirini kördi. Ularniŋ 

hemmisi Havazḫanni ḳutulduruşḳa teyyār turatti. Havazḫanniŋ siŋlisimu eger 

Göroġli bolsa şudur, dep Göroġliġa ḳarap bu nezmini oḳidi: 

 

[T5070] Bėşidin ketmigen esli sevliti, 

 İlāhā ġenimet ketsun şevkiti. 

 Bėşida tāci, astida ėti, 

 Ün yetken yerni basḳan sevliti, 

 - Vay balam! – dep yiġlap turġan kimiŋdur? 

 

[T5075] Sözge söz mendek ġėrip sözleydu, 

 Her nerse öz ġėymini közleydu. 

 Bėşida tāci, astida tulpar, 

 Mingen ėti tuḳḳuz kökni közleydu, 

 Botidek bozlap iŋriġan kimiŋdur? 

 

[T5080] Ḳulaḳ sal sözümge Ḫudāġa aġacān, 

 Sėniŋ üçün bir Ḫudāġa yiġliġan. 

 Eyni yėşi ottuzdin ötmigen özi, 

 Astida tulpar Leylîḳir bolġan, 

 Vay inim dep zār yiġliġan kimiŋdur? 

 

[T5085] Şuŋḳarni ovlar ovçi ḳiyāde, 
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 Ni – ni şāhlarni ḳilġan piyāde. 

 Ecep yaḫşi özi zîbā bir yigit. 

 Hösni uniŋ perîştidin ziyāde, 

 Bedir atliḳ dabilbāzçi kimiŋdur? 

 

[T5090] Mingen ėti toḳḳuz kökni közleydu, 

 Sėniŋ derdiŋ bilen taġni tüzleydu. 

 Bir ecep kişidur yüzliri nūrluḳ, 

 - Vay botam! – dep saŋa ḳarap bozlaydu, 

 Bedir atliḳ cebil baldaḳ kimiŋdur? 

 

[T5095] Havazḫan siŋlisiniŋ sözlirini aŋlap çidimidi. Tulpar 

Leylîḳirniŋ ismini işitkendin kėyin “rāst ėytamdu, yalġanmu?” dep tāḳet 

ḳilalmay, callātlarġa ḳarap:  

- Ey yārānlar, dunyādin kėtip barimen, her nime bolsimu közümni 

bir ėçiŋlar, keŋ dunyāni yene bir körey! – [T5100] didi.  

Callātlar Havazḫanniŋ közini açti, Havazḫanniŋ közi yoruḳluḳni ve 

Göroġlini kördi. Göroġli bilen Hesenḫanni ve yigitlerni kördi. Ularni tonup 

yürigi yėrilġidek boldi, ḫoşluḳta bu nezmini oḳidi. 

 

[T5105] Yiġlarmen emdi zār – zār, 

 Közdin yaşim hem aḳar. 

 Barçe tapḳiniŋ şāh Ḫūnḫār, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 Söz – sözligen ḳizil tiliŋ, 

[T5110] Bāġdiki tāza gülüŋ. 

 Görücistāndek uşbu ėliŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 İçimni köydürer otuŋ, 
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 Kim kötirer sėniŋ derdiŋ? 

[T5115] Uşbu turġan katta şehriŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 Bėşimġa salġan ḳehriŋ, 

 Almidim hiç sėniŋ behriŋ. 

 Uşbu turġan güzel şehriŋ, 

[T5120] Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 Buzulmay gülligen reḫtiŋ, 

 Hemişe örligen beḫtiŋ. 

 Astiŋdiki tilla teḫtiŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

[T5125] Kim işitur sėniŋ zāriŋ, 

 Ḳatar bilen hemde nariŋ. 

 Bunda turġan altun dariŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 Depterde bardur ḫetliriŋ, 

[T5130] Yüzge yėḳin ravaḳliriŋ. 

 Astiŋġa mingen atliriŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa.  

 

 İşitmesmen sėniŋ sözüŋ, 

 Sarġaytimen ḳizil yüzüŋ. 

[T5135] Gül rāhettek yaḫşi ḳiziŋ, 

 Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

 İçiŋge çüşer vehîmliriŋ, 

 Sözge kėlur ḳayîmliriŋ. 
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 Ordaŋdiki ayimliriŋ, 

[T5140] Ya saŋa bolsun ya maŋa. 

 

Ḫūnḫār bu sözni aŋlap callātlarġa:  

- Uni darġa tartmay nimişḳa közini ėçip ḳoyisiler? – dep vaḳiridi.  

Hesenḫan Emîr Göroġliġa:  

- [T5145] Biz bundaḳ turuversek Havazḫan ölidi. Tėzraḳ tilla 

dumbaḳni çalsiŋiz, – didi. Kėyin Hesenḫan Emîr Göroġliġa ḳarap bu nezmini 

oḳidi: 

 

   Dar tüvide zār yiġlaydu Havazḫan, 

  Su orniġa közidin aḳar ḳizil ḳan. 

[T5150]  Pātihe berseŋ Havaz balaŋ ölmeste, 

  Turarmu sen bunda kėlip aticān. 

 

  Havaz balaŋ peymānisi toldimu? 

  Bāġlardiki tāza gülüŋ soldimu? 

  Pātihe berseŋ bizge emdi atacān, 

[T5155]  Bunda ėçilġan bal Havaziŋ öldimu? 

 

  Biz digen meḫsidiŋ heḳtin tėpildi, 

  Yigitlerniŋ barçisi şundaḳ ġapildi. 

  Turarmusen emdi ḳarap atacān, 

  Burunraḳ ursaŋçu tilla dumbaḳni. 

 

[T5160]  Ḳulaḳ sėlip aŋla uşbu sözlerni, 

  Tavāp ḳilay ikki şehlā közlerni. 

  Aḳ pātihe bėrip emdi atacān, 

  Yavlarġa ḳoyup bėriŋ bizlerni. 

 

  Er yigitler dāim ḳilur ḫuruşni, 
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[T5165]  Sepler bilen düşmenlerge yürüşni. 

  Aḳ pātihe bergin bizge atacān, 

  Tāmāşa ḳil yigit ḳilsun uruşni. 

 

  Sevdālarġa ḳoyma mėniŋ bėşimni, 

  Hesenḫanlar töker közdin yėşini. 

[T5170]  Yigitlerge cavāp bergin atacān, 

  Tāmāşa ḳil Hesenḫanniŋ işini. 

 

Emir Göroġli Hesenḫanniŋ sözini aŋlap ḳoliġa tilla destilik 

ḳamçisini aldi, altun gerdişlik ceŋ dumbiġini çaldi. Yigitlirige ḳarap:  

- [T5175] Siler Beg Havazḫanni ḳutulduruŋlar! Men Ḫūnḫār Şāh 

bilen ėlişimen, - dep oḳya, ḳorallirini ḳoliġa aldi, yigitlerge ḳarap bu nezmini 

oḳidi: 

 

  Almas ḳiliçlar destige, 

  Ḳarimaŋ belendi pestige. 

[T5180]   Atni çėpiŋlar ḳestige, 

  Dondur 241 (1) Havazḫan üstige. 

 

  Bėşididur ḳalpaḳliri,  

  Yėnididur piçaḳliri. 

  Ḫam kümüçtur yaraḳliri, 

[T5185]   Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Arġimaḳ atlar ġirillap, 

  Tilla ḳalḳan dirillap. 

  Yolvaslardek şirillap, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

                                                            
241 (1) Dondur – ülgüce, yira‚la  
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[T5190]   Ḳaçsun düşmen dürildep, 

  Yigitler şîrdek şirildap. 

  Tuġ - bayraḳlar lepildep, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Katta – katta ḳoylardin öt, 

[T5195]   Bėsip yençip misli ḳurut. 

  Havaziŋiz misli bulut, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Ḳel’e bėşini alsun tumān, 

  Bügün boldi āḫir zamān. 

[T5200]   Yigitlirim boluŋ palvān, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Yigitler atḳa minip, 

  Havazḫanniŋ köŋli tindi. 

  Alġan alġanniŋ emdi, 

[T5205]   Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Ḳoşun kėlur her bir septe, 

  Top – top bolup reste – reste. 

  Uruş ḳilar çep ve rāste, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

[T5210]   At ḳoyuŋ belen pestige, 

  Ėlip ḳiliçlar destige. 

  Ḳanlar töküp dar üstige, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Havazim boldi yėtim, 
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[T5215]   Meydāndin çiḳsun ėtim. 

  Bügün ḳaynaŋlar yigitim, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Ḳiriŋ, çėpiŋ ḳizil başni, 

  Buyaŋlar taġu – taşni. 

[T5220]   Körsüŋ Rustem bu soḳuşni, 

  Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Yürekliri bolsun parçe, 

  At kötürüŋ hemme barçe. 

  Baş kötermeŋ ceŋdin şunçe, 

[T5225]   Dondur Havazḫan üstige. 

 

  Yigitler köŋül pasivān, 

  Ḳulaḳ sėliŋlar arsilān. 

  Söz ḳilidu Göroġliḫan, 

  Dondur Havazḫan üstige.   

 

[T5230] Ceŋniŋ biri ceŋ, toḳḳuzi reŋ, Emîr Göroġli Ayḫan, Künḫan, 

Bulbulḫan, Çiŋgizḫan, Hesenḫan ḳatarliḳ 40 tācidār ve başḳa serkerde 

yaşlarniŋ her birige bir ḳur ḳarap çiḳti, ularniŋ her biriniŋ 1000 din yigitliri bar 

idi, ularniŋ hemmisige pātihe berdi, ular [T5235] düşmenlerniŋ arisidin çiḳip, 

düşmenlirige at saldi, ḳirġinçiliḳ uruş, söreş, közlirini oyuş, ḳulaḳlirini kėsiş 

başlandi. 7 kėçe – kündüz tinmay ceŋ ḳildi. Ėriḳlarda su orniġa ḳan aḳti, 

Ḫūnḫār Şāhni yėŋip ordisiġa tiḳti.  

[T5240] Ḫūnḫār Şāh yėŋilgenligini boyniġa ėlip, āmānliḳ tilep 

öroġliniŋ ḳėşiġa kişi evetti, Göroġli ularniŋ hemmisige āmānliḳ berdi. Ḫūnḫār 

Şāhni öz aldiġa ḳiçḳirtti. Ular yėtip kelgende ularni kānay – sunay çaldurup 
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yaḫşi ḳarşi aldi, hemmisi adāvetlirini [T5245] köŋlidin çiḳirip taşlap ḫoşal 

boluşti.  

Emir Göroġli Sultān Ḫūnḫār Şāh bilen ḳuçaġlişip körüşti. Emîr 

Göroġli Ḫūnḫār Şāh bilen ḫoşlaşip öz yurtliriġa ḳaytidiġan çaġda, Ḫūnḫār Şāh 

barliḳ ġezinisini 2 ge böldi. Uniŋ birsini Emîr Göroġliġa soġa [T5250] ḳilip 

tutti. Ḫėçirlarġa yüklitip 3 künlük yergiçe ularni uzutup çiḳti. Emîr Göroġli 

Ḫūnḫār Şāh bilen ḫoşlişip özi Çembil belge ḳarap maŋdi.  

Ular Çembilge yėtip kelgende pütün ahāle ularniŋ aldiġa çiḳip 

“Harmaŋ Göroġli”, “Harmaŋ Havazḫan”, [T5255] “Harmaŋ Hesenḫan”, 

“Harmaŋ Töriler” dep kütüvaldi. Göroġli öziniŋ tācisini Beg Havazḫanġa 

keygüzdi, möhrini ötküzüp berdi. Şehri Çembilniŋ neġme - navāliri bilen, ġeyri 

atini, Yavmet ėlini, ḳatardiki narini, ġezinidiki barini Havazḫanġa tapşu 

[T5260] rup berdi. Pütün elge 40 kiçe – kündüz toy ḳilip bėrip Havazḫanni 

şāhliḳḳa köterdi.  

Bu işlarni aŋlap Emîr Göroġliniŋ taġisi Ehmedḫanniŋ oġisi ḳaynidi. 

U öz bėşiġa pāna izlep bir neççe kün yol yürüp bir şeherge yetti, bu 

Zeŋgilerniŋ [T5265] şehri idi. Bu şeherniŋ padişāhi 10 lek ekser cem’i ḳilġan 

idi, Ehmedḫan ular bilen körüşüp:  

- Ey padişāh – i ālem! Emîr Göroġliniŋ leşkerliri ceŋlerde ölüp 

azġini kişi bilen ḳaldi. Azraḳ ādem barsila uniŋ yurtini bėsivalġili bolidu! – didi.   

[T5270] Zeŋgiler padişāhi Ehmedḫandin bu sözni aŋlap:  

- Sėniŋ muşu sözüŋ rāstimu?! – dep söridi. U:  

- Rāst! – dep miŋ yerdin ḳesem içti.  

Zeŋgiler padişāhi Emîr Göroġliġa elçi evetti. Ular Çembilge yėtip 

kelgende Göroġliniŋ yasavulliri [T5275] elçilerdin:  

- Sėler nime ādemler?– dep soridi:  

Elçiler: 

- Biz elçi! – dep cavāp bėrişti.  

Yasavullar elçilerni Göroġliġa melūm ḳildi. Emîr [T5280] Göroġli 

yasavullardin ularni telep ḳildi. Yasavullar elçilerni Emîr Göroġliniŋ aldiġa 

başlap ėlip kirdi. Elçiler özliriniŋ Zeŋgiler Şāhiniŋ elçisi ikenligini ėytip Emîr 
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Göroġliġa bir parçe ḫet sundi. Emîr Göroġli bu ḫetni oḳup kördi. Uniŋda 

acāyip – ġarāyip [T5285] sözler bar idi. Emîr Göroġli yėnidikilerge ḳarap:  

- Ey şāhzādiler ve palvānzādiler, bu ḫetni āşkāre oḳuyup yaki 

meḫpimu?! – dep soridi.  

Ular bir ėġizdin:  

Āşkāre oḳuŋ, bizmu aŋlayli! – didi.  

[T5290] Emir Göroġli ḫetni āşkāre ve ünlük oḳidi. Uniŋda:  

- Ey Emîr Göroġli āgāh ve dānā bolġinki, bu ḫetni saŋa men 

Zeŋigler Şāhi yėzivatimen. Muşu ḫet Tekken haman ḳoluŋdiki barliḳ 

mülküŋniŋ yėrimini maŋa [T5295] bėrisen, ḫotuniŋ ikki bolsa birini bėrisen, 

bolmisa ceŋge teyyārlan! – digen cümliler bar idi.  

Ularniŋ hemmisi bu ḫetni aŋlap intāyin ġezeplendi. Emîr Göroġliniŋ 

yėnidiki şāhzādelerniŋ hemmisi digidek elçilerni darġa ėsişni telep ḳildi, peḳet 

[T5300] Havazḫan bu pikirge ḳoşulmidi, u:  

- Ey ata ve orda ehli! Elçide gunā yoḳ! Gunā ularniŋ padişāhida! – 

dep ularni öltürmeslikni teklip ḳildi.  

Emir Göroġliniŋ aççiġi ḳaynap taşḳanliḳtin, [T5305] elçilerniŋ ḳolaḳ 

– burnini kisip boyniġa asti ve Emîr Göroġli ularġa:  

- Bu yerde nimini körgen bolsaŋ padişāhiŋġa şuni ėyt! – dep ḫitap 

ḳilip heydivetti.  

Ular ketkendin kėyin Emîr Göroġli ḳolidiki [T5310] altun ayaḳḳa 

şervet toldurup:  

- Bir düşmendin ḳutulsaḳ, yene birsi peydā boptu. Şu yerde turġan 

yigitler içidin bu şervetni ḳolumdin ėlip içip, Zeŋgiler üstige ḳoşun tartip bėrip 

edivini ėridiġan ezimetlerdin kim bar? – dep soridi.  

[T5315] Hiçkimdin sadā çiḳmidi. Emîr Göroġli bu sözni üç kėtim 

tekitlidi, olturġanlarniŋ hemmisi undimidi. Şu çaġda Havazḫan olturġan 

yėridin çaçrap turdi ve:  

- Şervetni men içey, ceŋge men baray ata! didi.  

[T5320] Göroġli:  
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- Hey balam! Bėliḳniŋ tirikligi su bilen, mėniŋ tirikligim sen bilen. Bir 

ayrilip üç ayda körüştuḳ. Emdi ketseŋ mėniŋ hālim ḳandaḳ bolur?! – didi.  

Havazḫan öziniŋ telivide ḳattiḳ turdi. Emîr Gör [T5325] oġli nāilāc 

Havazḫanġa tulpar Leylîḳirni toḳup berdi. Bėşiġa dubulġisini keygüzdi, ḳoliġa 

neyzisini tutḳazdi. Pātihe bėrip ḫoşlaşti.  

Beg Havazniŋ düşmenliri:  

- Bėşi çoŋ Beg Havaz hāzir bėripla bėşini yeydu! – [T5330] diyişti.  

Beg Havaz Ḫudāġa sėġinip yalvurup çöllerni kezdi. Yamġur süyini 

içip yürüp bir taḳḳa çiḳti. U, taġniŋ u teripide yatḳan san – sanaḳsiz 

Zeŋgilerniŋ ḳoşunini kördi. U, öz – özige: “Men bularni körüp, ḳuruḳ ḳol 

[T5335] bilen Zeŋgilerni pālani yerde kördüm” dep ḳaytip barsam begler 

atamġa:  

- Oġluŋ Beg Havaz lapḫor, ḳorḳunçaḳ, bir neççe kün yol yürüp bu 

gepni toḳup keptu,  – diyişidi. Eŋ yaḫşisi, men bulardin ėniḳ bir ḫever yaki 

melūmat ėlip baray – [T5340] didi. U, şu yerde yürüp namazşam vaḳtida 

Zeŋgilerge yėḳin bardi. Zeŋgiler bėşini ḳizil yaġliḳta taŋġan idi. Şu halda 

ulardin 12 miŋ leşker sep tartip bir – birige:  

-  Göroġliniŋ leşkeri kėlurmiş, şuniŋdin ḫeverdār boluŋlar! – 

diyişkinini aŋlidi.  

[T5345] Ḫavazḫanmu bėşini ḳizil yaġliḳ bilen çigip, çirayini 

özgertip:  

- Ḫeverdār boluŋlar! Ḫeverdār boluŋlar! – dep ularniŋ arîsiġa kirdi. 

Zeŋgiler uniŋ Havazḫan ikenligini bilmidi.  

[T5350] Havazḫan ėtini bir dereḫke baġlap ḳoyup, ularni arilidi. 

Tün yėrimida u bir çėdirġa kėlip ḳaldi. U çėdir başḳa çėdirlardin hemme 

tereptin ayrilip turatti. Bu Zeŋgiler Padişāhiniŋ ḳiziniŋ çėdiri idi. U ḳizniŋ ḳiriḳ 

kėnizigi bar idi, u ḳizġa şular ḳaraytti. Beg [T5355] Havaz çėdirniŋ işigige 

yėḳin bardi. İşiktin çėdirniŋ içige ḳaridi. U, çėdir içide nahāyiti nurġun 

panuslarni kördi. Panusniŋ yoriġida 40 kiēik teḫtte uḫlavatḳan ḳizniŋ ḳiriḳ 

kėnizigini kördi. Ularniŋ otturisidiki ėgiz teḫtte yatḳan şāhniŋ ḳizini kördi.  
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[T5360] U, asta – asta bėrip şāh ḳiziniŋ ḳolidiki ḳimmet bahāliḳ 

üzükni körüp turup ḳaldi. Kėyin u, ḳizniŋ ḳolidin üzükni aldi, bėşidin romilini 

aldi, çėdirdin çiḳip ėtini mindi. 

- Ḫeverdār boluŋlar! Ḫeverdār boluŋlar! Emîr Gör [T5365] oġliniŋ 

leşkiri keldi! – dep car sėlip yürüp taŋ atḳiçe özi Zeŋgilerniŋ arisidin çiḳip ketti.  

Etise bu ġevġadin oyġanġan ḳiz ḳarisa ḳolida ḳimmet bahāliḳ 

üzük, bėşida romili yoḳ. Ḳiz bu iştin eceplendi, ḳiz: “Bu yerde muşu 40 

kėnizektin başḳa insi – cin [T5370] kirmise, üzük bilen romilni muşu nimiler 

almisa, başḳa kim alidu” dep ularni oġri tutup ḳistaşḳa başlidi.  

Şu çaġda bu ġevġaniŋ ėniḳ ḫeviri ḳizniŋ ḳoliġiġa yetti. Ḳizniŋ 

ḳėşiġa kirgen atisi:  

- Ḳizim, hāzir çuḳan kötirip, bularni oġri tutidi [T5375] ġan çaġ 

emes, yütken bolsa boptu, meyli. Men şeherge kirgende eŋ yaḫşi üzük, 

yaramliḳ romal ėlip bėrey - dep uni pes ḳildi.  

Ḳiz atisiniŋ sözige köngen bolsimu, kėnizek ḳizlarni:  

- [T5380] Senler bolmisaŋmu çėdirda men özem yalġuz ḳorḳmay 

yėtivėrimen! – dep yėnidin heydep çiḳardi. Özi çėdirda yalġuz ḳaldi.  

Havazḫan taġ üstige çiḳip ikki rak’et şükrāne namaz oḳidi. Andin 

kėyin özi ėlip kelgen üzük bilen [T5385] romalni Göroġliniŋ ḳėşiġa ėlip 

barmaḳçi boldi, kėyin u: ”Atam Göroġliġa buni ėlip bėrip düşmen ehvālini 

ḫever ḳilsam çiŋ püter, düşmenlirimiz: “Havazḫan buni bir yerdin sėtivėlip 

ekelgen” dep işenmey mėni mesḫire ḳilidu. Eŋ yaḫşisi ḳizniŋ özini ėlip ḳaçay” 

[T5390] digenni oylidu, bu tedbir uniŋġa yaḳti. Keç kirişi bilen u çėdirġa yene 

bardi. Çėdirniŋ işigini ėçip asta kirip ḳarap yalġuz yatḳan ḳizni kördi. Çėdirniŋ 

işigidin kirgen meyin şamalda uniŋ çaçliri yelpünüp turatti. Ḳiz appaḳ bėliḳtek 

yatḳan bolup, Beg Havazniŋ diḳḳiti [T5395] ni özige tartti. U asta bėrip ḳizniŋ 

bir ḳolini tutti.  

Ḳiz oyġandi, umu Beg Havazniŋ ḳolini tutup ornidin turdi.  

- Oġrini tuttum! – dep ḳiliçini ġilaptin suġar di, u, Beg Havazġa 

ḳarap, – sėni emdi çapaymu? – didi. 
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[T5400] Beg Havaz ḳizġa ḳarap çirayliḳḳina ḳiyāpette viliḳḳide 

küldi. Beg Havazniŋ bu külkisige ḳizniŋ neziri çüşti.U, Beg Havazniŋ aydek 

yüzige, gül ġunçisidek livige, çolpandek közige eceplinip ḳariġanda Beg 

Havazniŋ pişānisidin çaḳmaḳtek ėtilip çiḳḳan bir ot ḳizniŋ sineside [T5405] 

cāy aldi. Şu çaġda ḳiz:  

- Ey yigit! Bėşiŋda ecel tiġi oynavatse, sen nime üçün yiġlimay 

külisen? Ölümdin ḳorḳmamsen?! – dep soridi.  

Beg Havazḫan ḫātircem hālda:  

- [T5410] Ey appaḳ ḳiz, ölümdin ḳorḳḳan ādem sėniŋ yėniŋġa 

kiremdu?! Dep soālġa soāl bilen cavāp berdi. Ḳiz heyrān bolup:  

- Cinmusen perîmusen? Yaki ādemmu? Maŋa rāstiŋni ėyt! – didi.  

[T5415] Beg Havaz:  

- Ey ḫėnim, bilsiŋizmu biliŋ, bilmisiŋizmu biliŋ! Men Emîr 

Göroġliniŋ balisi Beg Havazḫan digen yigit bolimen, – didi.  

Ḳiz:  

- [T5420] Beg Havaz digen birmu yaki ikkimu? – dep soridi.  

Beg Havaz:  

- Beg Havaz digen bir, mana men şu! – dep cavāp berdi. [T5425] 

Ḳiz:  

- Beg Havaz digen şöhritiŋge ḳarap men sėni bėşi butdek, ḳoli şaḫ 

çinardek dep oylisam özeŋ yaşḳina bir yigit ikensen. Körmidiŋmu mana şu 

leşkerlerniŋ hemmisi sėni “tutimiz” dep muşu yerde yatidu, yaş ölüp [T5430] 

ketmigen, bu yerdin tėzraḳ çiḳip ket! – didi.  

Beg Havaz:  

- Hėnim! Men bu yerdin sizni almay çiḳip ketmeymen, - didi.  

Ḳiz çöçüp:  

- [T5435] Bizniŋ bu yerdiligimizni atam aŋlisa, her ikkimizni 

öltüridu, biz yaş turupla ölüp kėtimiz! – didi.  

Beg Havaz ḳizni bile ėlip ketmise. Bu yerdin çiḳmaydiġanliġini 

ėytip öz sözide çiŋ turdi.  

Taŋ yėḳinlişip ḳalġan idi. Ḳiz:  
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- [T5440] Ey yigit, özeŋgimu ḳildiŋ, maŋimu ḳildiŋ. Boptu, bu yerde 

tutulup ḳėlip ölgiçe, sen bilen bile bolġunum yaḫşiraḳ, – dep ornidin turup 

kiyimlirini yötkidi, bir top durdunda bėlini baġlap atḳa mindi, Beg Havazġa 

yandişip “Çu! Canvar” dep atlirini ḳamçilap Zeŋgiler [T5445] ḳoşuni arisidin 

çiḳip ketti.  

Ḳizniŋ kėnizekliri etisi “Şāh ḳiziniŋ ḳoliġa su bėreyli” dep çėdirġa 

kirse, ḳiz yoḳ. 

- Vay padişāh – i ālem! Ḳizliri yoḳ, birsi ėlip ḳėçiptu! – dep çuḳan 

kötirip şāhniŋ ḳėşiġa kirişti.  

[T5450] Padişāh:  

- Ḳurendazlar barmu sen? Ḳizimni kim ėlip ḳaçḳanliġini maŋa 

melūm ḳiliş! – didi.  

Saraydiki ḳurendazlardin şāh bilen seperge bile çiḳḳanliri bir yerge 

yiġilip:  

- [T5455] Uluġ şāh, ḳizlirini Emîr Göroġliniŋ oġli Beg Havaz ėlip 

ḳėçiptu. – dep cavāp bėrişti.  

Şāh serdārlirini yiġdi, ularġa:  

- Derhāl atliniŋlar! Emîr Göroġliniŋ oġli Beg Havaz bilen ḳizimni 

tirik tutuŋlar! – dep emir ḳildi.  

[T5460] 90 miŋ sipah kānay – sunay çėlip Beg Havazniŋ izidin 

ḳoġlap maŋdi. Ularniŋ bir ḳismi Beg Havazniŋ arḳisidin ḳoġlap yėtip kėlip:  

- Ey Emîr Göroġliniŋ oġli Beg Havaz! Sen kişiniŋ yurtiġa tėç kėlip, 

tėç ketmey, şāhimizniŋ ḳizini [T5465] oġrilap ḳaçsaŋ bolamdu? Sen mert yigit 

bolsaŋ, ḳizni bizniŋ ḳolimizdin al! – dep vaḳiraşti.  

Beg Havaz ėtiniŋ bėşini arḳisiġa yandurdi.  

- Ey ebleḫ yėzidîler, nime devātiseŋ?! – didi.  

Ḳiz Beg Havazniŋ ėtiniŋ tizginini tartip turup:  

- [T5470] Ey ġocam! Til digen bir yeldur, pervā ḳilmisaḳla ötüp 

kėtidu. Yolimizdin ḳalmayli! – didi.  

Beg Havaz ḳizniŋ sözige kirmidi, yalvursimu unimidi.  
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- Allāhu Ekber! – dep tegbir ėytip ceŋge kiri [T5475] şip ketti. U özi 

yalġuz üç kėçe – kündüz ceŋ ḳildi. Birni ölterse oni, onni öltürse yüzi uniŋġa 

hucūm ḳildi. Āḫiri Beg Havaz halsirap arḳisiġa yandi. Ėti uni ėlip beş künlük 

yolni bir künde digidek bėsip maŋdi. Zeŋgiler şāhi meşhūr torçilarni yiġip Beg 

Havazniŋ yoliġa tor taşlatḳuzdi, şu torlardin biri Beg Havaz [T5480] niŋ aldiġa 

kėlip çüşti.  

Beg Havaz ėti bilen, ḳizmu ėti bilen şu torġa çüşüp ḳaldi. Beg 

Havazniŋ mingen ėti torni tipip yirtip ḳėçip çiḳti. At ḳizil ḳanġa boyalġan hālda 

kėlip Göroġli [T5485] niŋ teḫtige tumşiġini tirep turdi. 

Zeŋgiler Şāhi Beg Havaz bilen ḳizni tutup keltürgende uni darġa 

asturmaḳçi boldi. Bu padişāhniŋ bir veziri bar idi. U, burun Göroġliġa ḫizmet 

ḳilip uniŋ tuzini yigen idi. U ornidin turup:  

- [T5490] Ey padişāh – i ālem! Bu bir bala! Buni hāzir darġa ėsip 

öltürginiŋiz bîkār, buni biz tirek tutup tursaḳ atisa uni ḳutulduruşni tama ḳilip 

leşker tartip kėlidu, uni şu çaġda atisiniŋ közige körsitip turup darġa assaḳ, 

sizniŋ şāhliḳ seltenitiŋizniŋ şöhriti alemge tari [T5495] lidu, – didi.  

Bu söz uniŋġa yaḳti. Beg Havazni zindānġa saldi, ḳizni bir çėdirġa 

çüşürdi. Şāh zindān baḳḳuçi gundipayġa:  

- Beg Havazġa insān balisiġa salmiġan zulūmni sėlip azāpla! – 

dep buyruḳ ḳildi.  

[T5500] Şāhniŋ ḳizi aḫşimi gundipayniŋ ḳėşiġa kėlip:  

- Uni azāplimay paḫtiniŋ içide otni saḳliġandek asra! – dep bir 

ziḳçe altun berdi. Ḳaytişida, - eger kėpimge kirmey yigitni azāplaydiġan 

bolsaŋ göşiŋni yep, söŋigiŋni pürküymen! – dep heyve ḳildi.  

[T5505] Tulpar Leylîḳir Göroġliniŋ teḫtige tumşiġini tirkep turġanni 

körgen çoŋ – kiçik hemme kėlip atniŋ bėşini silidi. Emîr Göroġli atniŋ bėşini 

silap turup:  

- Ey canvar, vapādār oġlum Beg Havaz ḳėni? – dep soridi.  

[T5510] At kişnep – kişnep, yerni çapçip bėşi bilen Zeŋgiler 

padişāhi çüşken terepni körsetti. Emîr Göroġli yėnidiki 40 tācidār şāhzāde, 
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begzādiler bilen ularniŋ ḳoşunidin 10 miŋdin artuḳ eskerni ceŋge teyyārlidi. 

Naġra – kānay, sunaylirini çaldurup, tuġ – elemlirini [T5515] lepilditip tulpar 

Leylîḳirni aldiġa sėlip Zeŋgiler padişāhi terepke maŋdi.  

Bir ay yol mėŋip ularġa yėḳin kėlip çüşti, çėdir barigāh [T5520] 

lirini tikti.  

Zeŋgiler padişāhi ularniŋ 1600 tuġ – elem bayraḳlirini kördi. U:  

- Bir elem 1000 ge işāret, men Göroġliniŋ leşkirini “bek az” dep 

aŋliġan, lėkin ular hėlimu ciḳken,  - didi yėnidiki kişilirige.  

U, āḫirida Göroġliniŋ yėtip kelgenligini kördi. [T5525] Uni 

bilidiġanlar Zeŋgiler Şāhiġa:  

- Ene, Göroġli! – dep körsetti.  

Zeŋgiler Şāhi çėdirġa ḳaytip kėlip, gundipayni çaḳirdi, uniŋġa:  

- İgizliki 200 ġulaç dar raslap Beg Havazni şu [T5530] darġa ėsip 

ḳoy! – dep emir ḳildi.  

Gundipay şundaḳ ḳildi.  

Emir Göroġli Beg Havazni darda körüp:  

- Ah balam! – dep harduḳ almay, topisini ḳaḳmay ceŋge 

teyyārlandi. Palvānlarġa ḳarap:  

- [T5535] Turuŋlar! Yigitler, teyyārliniŋlar, ceŋ ḳilimiz! – dep 

meydānġa at saldi.  

Ular 21 kėçe – kündüz Zeŋgiler leşkiri bilen ceŋ ḳildi. Zeŋgiler padişāhi 

bularniŋ ceŋdin ḳol yiġmiġinini körüp, yėnidiki kişilirige:  

- [T5540] Biz ceŋ ḳilsaḳ aziraḳla, eŋ köp bolġandimu birer yėrim 

kün ceŋ ḳilattuḳ. Bular mes bolġan buġridek baş ayiġi yoḳ ceŋ ḳilidiken, - didi. 

 Şu çaġda şāhniŋ yėnidiki hėliḳi vezir:  

- Sen Emîr Göroġliniŋ cāndin ėzîz oġli Beg [T5545] Havazni uniŋ 

közige körsitip, darġa ėsip ḳoysaŋ, u şundaḳ ceŋ ḳilmay nime ḳilidu?! – didi.  

Beg Havazni dardin çüşürmisem ular ḳolini ceŋdin yiġmamdu?! – 

dep soridi Zeŋgiler Şāhi veziridin.  

Vezir:  
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- [T5550] Yaḳ, ölüp tügeydu, ceŋdin ḳolini yiġmaydu! Dep cavāp 

berdi.  

Zeŋgiler Şāhi ceŋdin toyġan ve harġan idi. U derhāl Beg Havazni 

dardin çüşürişni buyridi. U ikki yėniġa ḳarap:  

- [T5555] Cādugerler barmusen?! – dep soridi. 90 yaşliḳ bir 

cāduger bar idi, u şāhniŋ aldiġa keldi. Zeŋgiler şāhi uniŋġa:  

- Ḳizim bilen Beg Havazni şeherge ėlip barġin! – dep emir ḳildi.  

[T5560] Cāduger:  

- Ḫop! – dep çiḳip epsūn oḳidi. Beg Havaz bilen ḳiz ikkisi kepterge 

aylandi, özi bir lāçin bolup, ularni aldiġa sėlip sürüp Zeŋgiler şehrige ḳarap 

maŋdi. Burun Göroġliniŋ tuzini yep ḫizmitini ḳilġan Zeŋgiler [T5565] şāhniŋ 

hėliḳi veziri, keç kirişi bilen Göroġliniŋ çėdiriġa yėtip bardi, u:  

- Ey Emîr Göroġli, oġluŋ Beg Havaz bilen didār körüşüş emdi 

ḳiyāmetke bāḳi ḳaldi. Zeŋgiler Şāhiniŋ emri bilen ḳėri cāduger Beg Havaz 

bilen Zeŋgiler [T5570] şāhiniŋ ḳizini kepter süritige, özini lāçin süritige 

kirgüzüp, ularni aldiġa sėlip ḳoġlap Zeŋgiler şehrige ėlip ketti! – didi.  

Emir Göroġli bu ḫeverni aŋliġandin kėyin Bulbulḫan digen vezirini 

Aġa Yunus Perîniŋ ḳėşiġa evetti.  

[T5575] Bulbulḫan sözni Aġa Yunus Perîge ėytiş bilen Aġa Yunus 

Perî:  

- Āh!... balam! … – dep özi bir şuŋḳarġa aylandi. Ḳanat ḳėḳip, 

havaġa çiḳip ularni ḳoġlap maŋdi. Aġa Yunus perî ularġa yėtip barġanda, 

cāduger ḳėri bularni körüp [T5580] ḳaldi. Cāduger derhāl ularni ḳoġlap yerge 

ėlip çüşti, bir epsūn oḳup ularni bir yumulutup kiyik söritige ėlip kirdi. Özi 

bürküt bolup, bularni taḳḳa ḳoġlap maŋdi.  

Aġa Yunus Perî buni körüp: Bu hemme tereptin [T5585] yėtilgen 

cāduger iken dep özimu bürkütge aylandi ve ularni ḳoġlap maŋdi. Şu çaġda 

ikki kiyik bilen ḳuş süritidiki cāduger bir ḳuduḳḳa udūl kėlip ḳaldi. Cāduger ikki 

kiyikni derhāl bėliḳḳa aylandurup özi ilan süritige kirdi ve ularni ḳuduḳḳa 

ḳoġlap çüşti.  
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[T5590] Aġa Yunus Perî bir leheŋ bolup ularni ḳoġlap ḳuduḳḳa 

çüşti. U, üçeylen ḳaraḳuş süritide bolup arḳisidin ḳoġlap kirgen Aġa Yunus 

Perîge yandi.  

Aġa Yunus Perî bir, bular üç bolup küç sėlişturmisidiki teŋlik 

buzulġanliḳtin, Aġa Yunus Perî aldirap ḳaldi. [T5595] 

Aġa Yunus Perî Kûhîḳaptin çiḳidiġan çaġda taġisi uniŋġa bir tal 

muyini bėrip:  

- Her ḳaçan bėşiŋizġa ḳiyin ehvāl yaki ėġir kün duçkelgende, birer 

ėġir aḳivetke duçar bolġanda buni [T5600] otḳa sėliŋ, siz ḳeyerde bolsiŋiz 

men şu yerge hāzir bolimen! – digen idi.  

Bügün uniŋ bėşiġa ėġir kün çüşti, Beg Havaz özige oḫşaş ḳuş 

süritidiki anisi Aġa Yunus Perîni tonimaydu, uni yava ḳuş yaki cāduger dep 

oylaydu, ḳiz [T5605] tėḫimu tonimaydu, cāduger buniŋdin paydilinip ularni 

ḳuş söritidiki Aġa Yunus Perîge saldi. 

Aġa Yunus Perî derhāl yerge şuŋġidi, yerge çüşüp yaḳisidin bir tal 

moyni aldi, ot yėḳip düt saldi. Kühîḫap tėġiniŋ 7 – side turġan taġisi derhāl 

yėtip [T5610]  keldi.  

- Ey mėhrivān siŋlim! Bėşiŋġa nime kün çüşti? Men özvaḳtidila: 

Ādimizāttin bizge vapā kelmeydu, dimepmidim. Emdi u sėni bu yerge ėlip 

kėlip taşlidimu? Ḳandaḳ? Mėniŋ diginim bėşiŋġa keldimu?! – didi.  

[T5615] Aġa Yunus Perî:  

- Ey taġa! Bu ėġir kün maŋa sen digen Emîr Göroġlidin kelgini yoḳ. 

U maŋa hāzirmu çeksiz mėhrivān, bu yerde men üç bürkütniŋ arisida ḳaldim. 

Uniŋ biri mėniŋ ve ėrim Göroġliniŋ oġli Beg Havazḫan, yene [T5620] biri 

Göroġliniŋ düşmini Zeŋgiler Şāhniŋ ḳizi Beg Havazniŋ meşuḳi, 3 – biri 

eşularni ḳuş söritige kirgüzüp maŋa salġan ḳaraḳuş cāduger, Beg Havaz 

mėni burun bu ḳiyāpette körmigen, şuŋa hāzir mėni tonimaydu, – didi.  

Aġa Yunus Perîniŋ taġisi cādugerge ḳarap:  

- [T5625] Hey cāduger! Hāzir sen esli ḳiyāpitiŋge kelseŋ keldiŋ! 

Bolmisa bėşiŋni üzimen! – didi.  
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Cāduger bu sözge pisent ḳilmidi, u yene bir nimilerni oḳup tüsini 

özgertişke kirişken idi, Aġa Yunus Perîniŋ taġisi epsūn oḳup hürüpla uniŋ 

bėşini [T5630] aldi, yene bir epsūn oḳup Beg Havaz bilen ḳizni esli ḳiyāpitige 

ekeltürdi, Aġa Yunusmu esli ḳiyāpitige keldi, bular tonuşup, ḳuçaḳlişip körüşti. 

Şu çaġda ġāyiptin: “iblis”, tiblis, cinlis” digen āvāz keldi, cahānni ḳaraŋġuluḳ 

basti, üç kėçe – kündüz hiç nimini körgili bolmidi. [T5635]  Bu, cāduger 

ölgende peydā bolidiġan alāmet idi. Üç kėçe – kündüzdin kėyin asta – asta 

hava ėçildi. Aġa Yunus Perî taġisiġa:  

- Taġa, siz Beg Havazḫanni boyniŋizġa mindürüp, Göroġliniŋ 

ḳėşiġa apirip ḳoyuŋ. U, şu yerge yėḳin cāyda [T5640] Zeŋgiler padişāhi bilen 

ceŋ ḳilmaḳta, – didi.  

Özi Zeŋgiler Şāhiniŋ ḳizini yėniġa ėlip Çembilge ravān boldi.  

Aġa Yunus Perîniŋ taġisi Beg Havazni boyniġa mindürüp, Göroġli 

ceŋ ḳilivatḳan yerge yėtip keldi, Beg [T5645] Havazni yerge çüşürüp ḳoyup, 

özi Kühîḳapniŋ 7 – sige uçup ketti.  

Beg Havaz bu yerge kėlip Göroġliniŋ leşkerliri uniŋ az ḳalġanliġini 

hem ularni Zeŋgiler her tereptin ḳorşivalġanliġini kördi. U atisi bilen körüşti, şu 

çaġda [T5650] Zeŋgiler yene dumbiġini çėlip, Göroġlini ceŋge tartti. Bu 

ehvālni körgen Beg Havaz:  

- [T5655] Ey ata! Bügünki bu meydān ceŋni maŋa bėriŋ. Maŋa 

duā ḳiliŋ! – didi.  

Emir Göroġli:  

- Ey oġlum, bu ceŋge sen kirme, ularniŋ küçi nurġun. Ular bu 

növet sėni şu meydānniŋ özidila öltürridu, – didi  – Beg Havaz: 

- Ey ata! Burun men bu yerdin Erbistānġa ceŋ ḳilip ötkende 

deryādin bėliḳ tutuvėlip yigen Ġol Palvānli [T5660] ri bilen tonuşḳan. Ḫudā 

rizāsi üçün men yene şularniŋ ḳėşiġa bėrip birersini ėlip kelsem u, bu 

Zeŋgilerniŋ edivini bėridu. Men şuniŋ bilen birlişip bular bilen ceŋ ḳilimen! – 

didi.  

Beg Havazniŋ bu pikirige Göroġli maḳūl bolup, [T5665] rūḫset 

berdi. Beg Havaz dadisi Emîr Göroġlidin duā ėlip yolġa çüşti. Neççe kün yol 
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yürüp u, Ġol Palvānlardin biriniŋ ḳėşiġa bardi. Ḳarisa u, uḫlavatḳan iken. 

Burni kānaydek bolup, uniŋdin tonurdin çiḳḳan tütündek is çiḳivatḳan, uniŋ 

bolcuŋ göşliri attek, [T5670] tögidek hurrek bolup örlep çiḳḳan. Beg Havaz 

uni bu halda körüp ḳattiḳ bir nere tartti.  

Ġol Palvān bu āvāzdin oyġinip ḳarisa, bėşida bir atliḳ yaş bala 

turġan. Bu Ġol Pālvan “Adi” dep atalġan İgiz hem Batur ḫelḳiniŋ evlādi idi, u 

ornidin turup [T5675] Beg Havazni ėti bilen alḳiniġa aldi. Uni birdem u 

alḳiniġa, birdem bu alḳiniġa ėlip oynidi. Kėyin uni toniġandek ḳilip:  

- Ey yigit özeŋ kim sen? Bu yerlerde nime izdep yürüysen? Nime 

arzū – ārmāniŋ bar? – dep soridi.  

[T5680] Beg Havaz:  

- Men Emîr Göroġliniŋ balisimen, Erbistānġa ötkinimide bu yerde 

sen bilen tonuşḳan. Hāzir mėniŋ ādam Emîr Göroġli, Zeŋgiler Şāhi bilen 

uruşmaḳta, uniŋ leşkerliri bek az ḳaldi. Sen yardem ḳilsaŋ! – didi.  

[T5685] Ġol Palvān Beg Havazni asta yerge ḳoydi.  

- Sen bėrip tur! Men arḳaŋdin yėtimen! – dep deryāġa kirip ketti. U 

sāyisi 60 patmanliḳ yerge çüşüp turidiġan bir tüp çinarni yiltizi bilen 

ḳomurivaldi. Uni kötirip Beg Havazniŋ arḳisidin Göroġliniŋ leşkiri [T5690] bar 

terepke ḳarap maŋdi. Beg Havaz Göroġliniŋ ḳėşiġa yėtip kelgende, u 

çarçiġan hālda ceŋdin yaŋan idi. U Beg Havazni körüp:  

- Tėç – āmān keldiŋmu? Oġlum sen digen u, Ġol Palvān ḳėni? – 

dep soridi.  

[T5695] Beg Havaz:  

- Ene, yoġan çinarni ḳuçaḳlap kėlivatḳan kişi şu! – dep cavāp 

berdi.  

Emîr Göroġli bir ḳara borandek boġinaḳ, uniŋ içidin çiḳip kelgen 

boyi pelekke yetken bir palvānni kör [T5700] di, Emîr Göroġli ḫoş bolup tebli 

ceŋ (ceŋ dumbiġi) çaldurdi.  

Zeŋgiler şāhi ceŋ dumbiġini aŋlap: ”Bularġa birer yerdin kömekke 

ḳoşun kelgen oḫşaydu” digenni oylidi. Şu çaġda Ġol palvān kėlip Beg 

Havazdin:  
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- [T5705] Emîr Göroġli ḳėni? – dep soridi. Emîr Göroġli Ġol palvān 

bilen körüşti. Ġol Palvān Emîr Göroġlidin:  

- Sėniŋ leşkiriŋ ḳėni?! – dep soridi. Emîr Göroġli ḳorşavda ḳalġan 

ḳisimliri bilen yėnida ḳalġan ḳoşunni [T5710] körsetti. Ġol Palvān çinarni 

kötirip Zeŋgiler leşkirige hucūm ḳildi. U goyā süpürgide paşini urġandek urup 

öltürüp ularniŋ tiriklirini sürüp toḳay ḳildi. Emîr Göroġliniŋ ḳorşavda ḳalġan 

ḳoşunliri acritip ėlindi. 

Zeŋgiler Padişāsi bu ehvālni körüp ḳoral – yaraḳ [T5715] ni 

boyniġa ėsip Emîr Göroġliniŋ aldiġa kėlip āmānliḳ tilidi. 

Emir Göroġli uniŋġa āmānliḳ berdi. Her ikki terep yarişip “el āmān” 

dep ḫoşluşup öz yurtliriġa ravān boldi. Emîr Göroġli Beg Havaz, Palvān Ġol 

bilen, [T5720] Zeŋgiler Şāhi bilen ḳoşluşup, taġisi Ehmed Serdārni ėlip, öz 

yurtiġa ḳaytişti. Neççe ḳeçe – kündüz yol yürüp Çembilge yėtip keldi, 40 kėçe 

– kündüz el – yurtḳa toy tartip aş berdi. Emîr Göroġli şu toyda ḳoliġa altun 

tarliḳ sazini ėlip çėlip turup, tövendiki nez [T5725] mini oḳidi: 

 

  Evel ḫeḳniŋ izni bilen, 

  Boldum ārmān ḳalmidi. 

  Ḳaraŋġu gör içide, 

  Tuġuldum ārmān ḳalmidi. 

 

[T5730]   Ḳara görde kirdi cānim, 

  Anam boldi mėhribānim. 

  Yetti puşti dermānim, 

  Kördim ārmān ḳalmidi. 

 

  Bu dunyādur özi pāni, 

[T5735]   Çembilniŋ boldum sultāni. 

  Yalġançi üşbu dunyāni, 

  Kördüm, ārmān ḳalmidi. 
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  Üzdüm Ödek kölidi, 

  Yaşidim Çembil ėlide. 

[T5740]   Türk, Türkmen yėride, 

  Yürdüm ārmān ḳalmidi. 

 

  Hiç ḫorimas bestimni, 

  Tuttum elniŋ destini. 

  Altun teḫtniŋ üstini, 

[T5745]   Kördüm ārmān ḳalmidi. 

 

  Aŋla mendek er sözini, 

  Çėḳilġan aydek yüzini. 

  20 Erep ḳizini, 

  Söydüm, ārmān ḳalmidi. 

 

[T5750]  Āvat ḳildim üşbu yerni, 

  Tonudum kāmil erni. 

  40 çilten hem Ḫizirni, 

  Kördüm ārmān ḳalmidi. 

 

  Ḫizmitin ḳilip şu erlerniŋ, 

[T5755]   Ḫāni boldum bu yerlerniŋ. 

  Duāsi bilen pîr – i zenler242 (1) niŋ, 

  Yürdüm ārmān ḳalmidi.  

 

  Tācilar bardur bėşimda, 

  Pîrlar hāzir ḳėşimda. 

[T5760]   Aġa Yunusni öz yėşimda, 

  Aldim, ārmān ḳalmidi.  

 
                                                            
242 Pîr – i zen – er – ayal. 
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  Bir yigit bar işimda, 

  Kördüm uni çüşümde. 

  Misḳal Ayimni 40 yėşimda, 

[T5765]   Aldim, ārmān ḳalmidi. 

 

  Men ėytayin iç sirimni, 

  Nėsip ḳildi perîni. 

  50 yaşta Gülnar Perîni, 

  Aldim, ārmān ḳalmidi.   

 

[T5770]   Yurtḳa saldim otlarni, 

  Aldim neççe kentlerni. 

  Ḳizilbaşlar yurtlirini, 

  Aldim, ārmān ḳalmidi. 

 

  Yerge töktüm ḳizil ḳanni, 

[T5775]   Āmān ḳilsun heḳ bu cāni. 

  Yaş çėġimda Hesenḫanni, 

  Kördüm, ārmān ḳalmidi. 

 

  Oġul ḳilip Hesenḫanni, 

  Ėyttim barçe ārmānni. 

[T5780]   100 yaşta Havazḫanni, 

  Kördüm, ārmān ḳalmidi. 

 

  Görücistānniŋ cazāyini, 

  Sėlip bėşiġa azāyini. 

  Ḳizilbaşniŋ cazāyini, 

[T5785]   Berdim ārmān ḳalmidi. 

 

  Bende, ḳildim gunāni, 
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  Sėġindim bir Allāni. 

  Şundin soŋ Ḫūnḫār Şāhni, 

  Aldim, ārmān ḳalmidi. 

 

[T5790]   Baġlap ġėnim ḳollirini, 

  Körüp bāġ u güllirini. 

  Görücistān ellirini, 

  Kördüm ārmān ḳalmidi. 

 

  Oŋ yėnimġa Havaz hemrā, 

[T5795]   Sol yėnimda Hesenḫan Şāh. 

  Vapāsi yoḳ kona dunyā, 

  Kezdim ārmān ḳalmidi. 

 

dep duā ḳildi. Beg Havazni ḫaḳan tiklep ġezinidiki barini, ḳatardiki 

narini, ḳolidiki möhrini bėrip teḫtke [T5800] çiḳardi, bėşiġa altun tācini 

keydürdi, özi başlap uniŋġa tazîm ḳildi, ḳalġan şāhzāde ve palvānlarmu bir – 

birlep kėlip uniŋġa itāet ḳildirġanliġini bildürdi. Ehmed Serdārniŋ ḳizini ve 

Zeŋgiler Şāhniŋ ḳizini uniŋġa ėlip bėrişti, hemmisi murādi meḳsetke yėtip, öz 

növitide [T5805] ecel şarapini içişti. 

 

 

Maralvėşiliḳ Mollāseley Katipniŋ 1331 – hicri 26 – camādiyel 

evelniŋ Düşenbisi (miladi 1915 – yilliri) köçürüp tamāmliġan nusḫisini asas, 

Yėŋisarliḳ ḫelḳ dastānçisi Ebeydullā Hāci ėytip bergen ve Ömer Ėli ḫatirisidiki 

“Emîr Göroġli” dastānidin paydilinip neşrge teyyārlandi. 

 

Seley Mollām 1875 – yili Atuşniŋ Azaḳ digen yėride tuġulġan. Üç 

yaşḳa kirgende dadisi İsmāil Ustā (Mozdoz) uni Maralvėşiġa ėlip kelgen. 

1950 – yili 7 – ayniŋ 20 – küni 75 yėşida Maralvėşida vapāt bolġan. 
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  Ḳolyazmini saḳliġuçi: Abdulla Seley. 

  Ḳolyazmini köçürgüçi: Savut İbrahim. 

  Neşrge teyyārliġuçi: Erşidin Tatliḳ. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Emir Göroğlu Destanı’nın Türkiye Türkçesine 

        Aktarılması 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

[A1] Eski eserlerden naklederek anlatan söz ustaları, söz 

madenlerinden inci – mercan gibi parlayarak nur saçan ifadeleri alıp 

aşağıdaki destanı rivayet ederler: 

  [A5] “Çembil (Çamlıbel) isimli bir şehir vardı. Burayı Ehmedhan 

(Ahmethan) isimli bir padişah yönetmekteydi. Onun hükmü bu civardaki kırka 

yakın padişaha geçerdi. Emrinde Ayhan, Künhan, Bulbulhan (Bülbülhan), 

Çingishan (Cengizhan), Esenhan adlı padişahlar bulunmaktaydı.  

  [A10] Bu Ehmedhan’ın bir kız kardeşi vardı. İsmi Zulper 

Ayim’di. O, ergenlik çağına girmiş güzel bir kızdı. Ömrü boyunca erkek sinek 

dahi yanına yaklaşamamıştı. Onun çok güzel bir has bahçesi vardı. Bu geniş 

bahçede seksene yakın cariye ile birlikteydi. Bu cariye [A15] lerin hepsi onun 

hizmetine bakardı. Onlar sazlar çalıp danslar eder onun gözünü gönlünü 

açar, kendi gönüllerini de hoş tutarlardı. 

Bir gün bu has bahçenin [A20] yanından Düldül adlı atıyla Hazreti 

Ėli (Hz. Ali) geçmekteydi. Bu sırada Zulper Ayim tahtına oturmuş, saçlarını 

taramaktaydı. Hz. Ali’nin gözü Zulper Ayim’e ilişti. “Şu ay yüzlü peri benden 

bir erkek çocuk doğursa, ne güzel olurdu” diye düşünerek oradan geçip gitti. 

Bu sırada kızın vücudu ürperdi. Kız hamile kaldı. [A25] Günlerden 

bir gün Zulper Ayim eline bir ayna alıp baktı. Yüzüne düşen lekeleri gördü. Bu 

lekelere çok şaşırdı. “Bu nasıl iş?” Yüzüme leke düşmüş. Ben daha 

evlenmedim ki!” dedi. Bu durumunu annesine anlattı. Annesi çok ağladı. 

Zulper Ayim kendi kendine: “Ağabeyim Ehmedhan şöhret [A30] li bir 

padişahtır. O, bu işi duyarsa elbette bana ihanet ettin der ve çok kızar! Ona 

bu ağır hakaret olur!” deyip seccadeyi serdi, kıbleye karşı oturarak: “Bütün 

mahlûkatı rızıklandıran, yaratan Allah’ım, beni bu halde utanç içinde 

koyacağına canımı al!” diye ağlayarak yalvardı. Onun [A35] duası kabul oldu. 

Ezrail Aleyisselam (Azrail Aleyhisselam) geldi, onun canını aldı. Bu sırada 

karnındaki erkek çocuk altı aylık olmuştu. Çocuk mezarda doğdu ve bir 

kamışın deliğinden nefes alarak yaşadı. Daha sonra mezarın dışına çıktı. 

Şimdi sözü Kember Dede’den (Kamber Dede) dinleyelim:   

[A40] Hazreti Eli’nin Düldül’üne ve başka atlarına bakan ihtiyar 

Kember Dede adlı bir kişi vardı. Bir gün Kember Dede alaca bir atın 
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mezarlığa doğru gittiğini gördü. Bu iş birkaç gün, birkaç kere tekrarlanınca 

Kember Dede merak içinde atı takip etti. O [A45] alaca at açık bir mezarda 

kuzu gibi yatan bir erkek çocuğunu emzirmekteydi. At, çocuğu emzirip geldiği 

tarafa doğru gidince bu açık mezara gelip bakan Kember Dede nur topu gibi 

yatan bir oğlan çocuğu gördü. Alnı nurlar içinde, sünnetli ve tırnakları kesilmiş 

olan bu çocuğu Dede Kem [A50] ber bu halde görünce oldukça şaşırdı. 

Kember Dede etrafına bakıp o yerde çukur kazmakta olan 

mezarcıları gördü. Onların yanına varıp: 

- Ey mezarcılar, bu kimin mezarı? Bu yerde kim yatmaktadır? – 

diye sordu. Mezarcılar: 

- [A55] Bu mezar padişahımız Ehmedhan’ın kızkardeşi Zulper 

Ayim’indir. Burada o yatmaktadır! – diye cevap verdiler. Dede, mezarcılara: 

- Sizlerden biri varıp Ehmedhan’ı bu yere alıp gelsin! – dedi. 

Mezarcılardan biri Ehmed [A60] han’ı alıp geldi. Ehmedhan çocuğu görünce 

Allah’ın kudretine şaşırdı. İhtiyar Kember Dede Ehmedhan’a:  

- Bu mezar sizin kardeşinizinmiş. Bu çocuk bu mezarda doğmuş, 

şimdi siz buna ne ad koymak [A65] istersiniz?! – diye sordu. 

Ehmedhan: 

- Estağfurullah, bu çocuğa siz bir ad koysanız! – dedi. 

İhtiyar Kember: 

- [A70] Bu oğlan mezarda doğduğu için ismi Göroğlu olsun! – 

deyip sağ kulağına ezan okudu, sol kulağına tekbir getirdi. İhtiyar Kember, 

alaca atı:  

- Bu çocuk emsin! – deyip verdi. 

Ehmedhan adamlarına atı götürmelerini emretti. Çocuğu bir beze 

[A75] sarıp sarmaladı. Şehre girip ahaliye kırk gün kırk gece Allah rızası için 

ziyafet verdi. 

Göroğlu han sarayında alaca atı emerek büyüdü. Dört yaşına 

girince Ehmedhan onu mektebe verdi. Göroğlu yedi yaşına kadar güzelce 

okudu. O günlerde [A80] Ehmedhan ava çıkmak üzere hazırlanmaktaydı. O, 

hanımı Ezimköz Ayim’e: 



302 
 

 

- Göroğlu’na iyi bakın! Onu gözünüzün bebeğinden sakının. Ne 

derse onu yapın! – diye tembihledi. Ehmedhan Göroğlu’nun üstüne titrerdi. 

Onun [A85] hareketlerine de gıpta ederdi. Ezimköz Ayim erine: 

- Emriniz başım gözüm üstüne. Benden kuşkunuz olmasın! – diye 

cevap verdi. 

Ehmedhan eşine güvenip Ayhan, Künhan, Bulbulhan, Cingishan, 

Esenhan adlı [A90] padişahlarıyla birlikte av için yola koyuldu. 

Şimdi sözü Şahtar Şah’ından dinleyelim: Ceyhun şehrinde doksan 

bin askeri olan zalim ve merhametsiz Şahtar adlı bir padişah vardı. Çeşit 

çeşit silahları, savaş için eğitilmiş otuz bin devesi, hortumlarına243 (1) [A95] 
kılıç bağlanmış otuz bin fili vardı. Onun Daniyat isimli bir pehlivanı vardı. 

Şahtar Şah’ının bütün askerlerinin komutanı o idi. Günlerden bir gün Daniyat 

şehirde gezintiye çıktı. Birçok insanın bir yerde toplandığını fark etti. [A100] 
O, topluluğa yaklaşınca insanların elinde kâğıda çizilmiş bir resim gördü. Bu 

resim bir kadın resmiydi ve resmi görenlerin hepsinin aklı başından gitmişti. 

Daniyat gelip: 

- Bu kimin resmi? – diye sordu. 

[A105] Resmi elinde tutan kişi önceleri Ehmedhan’ın 

hizmetkârıydı. Bu resim Ehmedhan’ın hanımı Ezimköz Ayim’indi. Resmin 

sahibi orada toplananların arasından öne atılıp: 

- Bu resimdeki kadın Ehmed Şah’ımın hanımı, [A110] ismi 

Ezimköz Ayim! – diye söyledi. 

Daniyat da kendini kaybetti. Sonra o: “Ben Ehmedhan’ın hanımını 

ne yapıp ne edip kaçıracağım!” diye yemin etti. 

Ceyhun Çembil’den epeyce uzaktaydı. [A115] Daniyat 

Ehmedhan’ın uzun süreliğine ava çıktığını öğrenip Leylikir adlı atına binip 

yola çıktı. Bu at bir günde bir aylık yolu alırdı. Onun gövdesi çok güzel, 

gelişkin ve benekliydi. Dev [A120] gibi olan atın dış görünüşü meleğe 

benziyordu. Yeleleri boyunu örtüp yere düşmekteydi. Toynakları göğe 

uzanan olağanüstü bir at idi. Daniyat bu at ile yedi günde kendisini 

                                                            
243 Filin burnu. 



303 
 

 

Ehmedhan‘ın şehrinde buldu. Daniyat’ın başı put gibi, elleri ise bir çınarın 

dalları kadar büyüktü. O, eline süngüsünü alıp [A125] başına altın tacını 

takıp bütün heybetiyle şehre girdi. 

Göroğlu kendisini emzirip büyüten alaca atı yedeğe çekerek 

yürümekteydi. Onun gözü Daniyat’a takıldı. Yanına gidip:  

- Sen nesin? İnsan mı, dev mi yahut cin misin?! [A130] Bu 

heybetinle bu yerde ne arıyorsun? – diye sordu. 

Daniyat: 

- Ben insanım, bu şehre gezmek için geldim, - diye cevap verdi. 

[A135] Göroğlu ona: 

- Öyleyse, elimdeki bu alaca dişi at ile senin elindeki bu benekli 

aygırı çiftleştirsem nasıl olur! Eğer sen bu işe olur dersen, ben de seni 

dünyadaki hiçbir şeye muhtaç etmem, - dedi. [A140] Daniyat: 

- Ey çocuk, benim dünyaya muhtaçlığım yok. Ama bir arzum var, 

eğer onu yerine getirirsen atımı atınla çiftleştirmene izin verebilirim! – dedi. 

Göroğlu: 

- [A145] Sen benden nasıl bir iş yapmamı istiyorsun? – diye 

sordu. 

Daniyat: 

- Ehmedhan’ın karısı Ezimköz Ayim dokuz kat elbise giyip kendi 

eliyle [A150] bana bir tas su verirse, sen de onu bu işe ikna edersen, ben de 

atımı atınla çiftleştirmeni kabul edebilirim. Başka isteğim yok! – dedi. 

Göroğlu o zamanlar yedi yaşındaydı. O, Daniyat’ın kötü niyetini 

sezemezdi. Koşarak yengesi [A155] Ezimköz Ayim’in yanına gidip: 

- Yengeciğim! Bu şehre bir pehlivan geldi. Onun atının püskülleri 

dizini aşmış, yelesi de yerlere değiyor. Ben ömrümde böyle güzel bir at 

görmedim. Bu ata bir görüşte hayran oldum, “alaca atımla [A160] o atı 

çiftleştirmek istedim!”. Atın sahibi olan pehlivan “Ezimköz Ayim dokuz kat 

elbise giyip bana bir tas su versin! Sen de atımı atınla çiftleştir!” dedi. Siz 

buna ne dersiniz? – diye sordu. 

Ezimköz Ayim: 
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- [A165] Oğlum Göroğlu! Sen bu niyetinden vazgeç, dedi. Göroğlu 

kabul etmedi. Ezimköz Ayim’e yalvarmaya başladı. Ezimköz Ayim 

Göroğlu’nun yalvarışlarına dayanamadı: 

- Ey Göroğlu oğlum! Sen hem kendini hem beni zor duruma 

soktun! Onun niyeti kötü. O bu yere su içmeğe [A170] değil bize zarar 

vermeye gelmiş. Ehmedhan’ın ava çıktığını öğrenmiş, bunu da kendisinin 

kötü niyetini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görmekte. Bize ondan hiçbir 

iyilik gelmez! – dedi. 

Göroğlu: 

- [A175] Yanınızda benim gibi bir oğlunuz varken, onun size zarar 

vermeye gücü yetmez! – deyip yalvardı. Ezimköz Ayim çaresiz kabul etti. 

Göroğlu hemen dışarı çıkıp Daniyat’a: 

- Attan in! – dedi. 

[A180] Daniyat attan indi. Göroğlu “Leylikir” denilen bu benekli atı 

kendi atıyla çiftleştirdi. Sonra Daniyat atına binip saray penceresinin önüne 

geldi. Ehmethan’ın hanımı Ezimköz Ayim dokuz kat elbiseye giyip bir tas su 

alıp pencereye çıktı. Suyu Daniyat’a sundu. 

[A185] Daniyat Ezimköz Ayim’i su ile beraber pamuğu kaldırır gibi 

kolayca alıp atının önüne koydu. 

- Deh! Atım! – deyip rüzgâr misali şehirden çıkıp gitti. 

Göroğlu: 

- [A190] Eyvah! – deyip kaldı. Sonra onun peşine düştü ama 

yetişemedi. Göroğlu: 

- Ahlar edip üzüntüsünden yemekten ve içmekten kesildi. Kızıl 

güle benzeyen yüzü saman gibi sarardı. Bu işler olup bittikten üç gün sonra 

Ehmedhan beyleri ile avdan geri [A195] döndü. Sarayına girip tahtına çıktı. 

Göroğlu’nu gamlı görüp:  

- Ey oğlum Göroğlu! Sana ne oldu? Kızıl güle benzeyen yüzün 

saman gibi sararmış? – diye sordu. 

[A200] Göroğlu dayısının gazabından korktu. Bundan dolayı o: 

- Sevgili dayıcığım, kellemin vurulacağından korkuyorum! – deyip 

başını öne eğdi. 
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Ehmedhan: 

- [A205] Sevgili oğlum, her ne suçun varsa affettim! Korkma! – 

dedi. 

Göroğlu: 

- Sizin candan aziz gördüğünüz sevgili hanımınız, yengem 

Ezimköz Ayim, Şahlar Şah’ının Daniyat [A210] adlı pehlivanına benim 

yüzümden tutsak oldu. Bunun için utanıyorum. Ondan sarardım, soldum! – 

diye cevap verdi ve olanı biteni anlattı.  

Bu sözleri duyan Ehmedhan’ın takati kalmadı, hiddetlendi. Bunu 

Göroğlu da sezdi. Lakin Ehmedhan [A215] Göroğlu’nun üzüldüğünü fark 

edince:  

- Ey oğlum Göroğlu! Bu olanlardan utanma! Ben içim rahat. Ben 

hayatta oldukça Ezimköz Ayim gibi hanımdan daha güzelini alırım! – dedi. 

Ehmedhan böyle konuşsa da gönlünün kırgınlığını Göroğlu anladı. 

- [A220] Yaşım daha çok küçük. On yaşımı geçtiğimde, at üstünde 

oturabilecek yaşa geldiğimde hanımınız Ezimköz Ayim’i o iblisin elinden 

kurtarıp gelmezsem Göroğlu adım yere batsın! – deyip yemin etti. 

[A225] Göroğlu’ndan bu sözü duyan Ehmedhan: 

- Ey oğlum Göroğlu! Benim Ayhan, Künhan, Bulbulhan, Çingishan, 

Esenhan gibi her biri 1000 kişiye bedel, bahadır, taçlı pehlivanlarım dururken 

ben Ceyhun şehrine at sürüp gidemem. Artık [A230] yaşım elliye değdi. 

Benim korkup gidemediğim yere sen bu çocuk halinle korkmadan gitmeye 

yemin mi ettin? Bu hayret edilecek bir iş! – deyip söyledi. 

Göroğlu cevap vermedi. Fakat yeminden de dönmedi. Aradan bir 

müddet geçtikten sonra alaca attan “Leylikir”a [A235] benzer bir tulpar 

doğdu. Bu tulparın beneklerinin yerleri dahi Daniyat’ın atınınkiyle aynıydı. 

Göroğlu çok mutlu oldu. Bu ata kuru üzüm verdi. “Akıllı olsun!” diye insan 

sütü içirdi. Susuzluğunu gidermek için deve sütü verdi. “Boyu uzun olsun!” 

diye yaban eşeği [A240] sütü içirdi. “Dağdan aşıp geçsin!” diye geyik sütü 

verdi. Bir yıl boyunca ona özenle baktı. At Göroğlu’nu taşıyabilecek kadar 

büyüdü.   
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Göroğlu on bir yaşına girince bu Leylikir tulparın sırtına eyer atıp 

binerek etrafı [A245] dolaşmaya başladı. Emirler ve beyler ile at koşturdu. At 

üstündeyken adam atıp çekmeyi öğrenerek kendisini geliştirdi. Üç batman 

uzunluğunda çelik okları koyup peşi sıra gökyüzüne atmayı öğrendi. Böylece 

o, hem yerdeyken [A250] hem de atın üzerindeyken ok atmada, mızrak 

kullanmada ustalaştı.  

Çembil’de veya Almilik’te olsun onunla bu işlerde hiç kimse boy 

ölçüşemedi. Ustalığı etrafa yayıldı. Atı da çok güzel bir at oldu. Boyu dev 

gibiydi. Görünüşü ise meleğe benziyordu. Boynu Arap [A255] alfabesindeki 

  .harfini andırıyordu. Onun gözü yedi kat feleği gözlüyordu ”د“

O bir gün: 

- Ey hürmetli Ehmedhan dayıcığım! Ben yedi yaşımdayken size bir 

yemin etmiştim. Şimdi o yeminimi [A260] yerine getirme zamanı geldi. Tulpar 

atım “Leylikir” dokuz yerinden eyerlensin. Kuşamının tepesine kubbe şeklinde 

yuvarlak bir altın konularak süslensin, - dedi.  

Göroğlu’nun sözlerini duyan Ehmedhan: 

- [A265] Oğlum Göroğlu, ben nice kadından vazgeçtim, senden 

vazgeçmem. Sen bu niyetinden cay! – dedi. Göroğlu: 

- Siz bana fatiha verseniz de vermeseniz de gideceğim. Benim, 

verdiğim sözü yerine getirmem lazım! – deyip [A270] diretti. Bu arada 

Ehmedhan’ın seyisi Göroğlu’nun tulparını isteğine uygun olarak hazırladı. 

Bunu gören bazı beyler, emirler: “Başı büyük, sözü büyük, Göroğlu bu işi 

nasıl yapacak” deyip gülerek dedikodu yaptılar. Emir Göroğlu Ehmedhan’ın 

huzurundan [A275] ayrıldı. Başına altın tacını giydi. Bir eline keskin mızrağını 

diğer eline de elmas kılıcını aldı. Atına binip “tevekkül” edip şehirden çıkıp 

gitti. Görenler ona dua ettiler.  

Ehmedhan ve büyük – küçük beylerin hepsi “ah! Göroğlu!” diyerek 

hasretle iç çektiler. Ehmedhan “ah! Oğlum Gör [A280] oğlu!” diyerek gözyaşı 

döktü. 

Göroğlu şehirden çıkıp: “Ey Şahtar’ın şehri, neredesin?! Ey 

Daniyat adlı pehlivan neredesin?!” deyip yola düştü. 
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Göroğlu giderken yalnızlığından biçare bir halde Allah’a [A285] 
yalvarıp yakardı. Susadığında yağmurun suyunu içti. Acıktığında otların 

köklerini yedi. Bu şekilde yol alıp Tecen nehrinin kıyısına kadar geldi. Daha 

önceleri “Tecen nehrini kuşlar dışında hiçbir canlı geçemezmiş, nehir çok 

büyükmüş!” diye bir söz duymuş [A290] tu. Nehrin kıyısına vardı. Tecen 

nehrinin ev gibi büyük taşları önüne katıp götürdüğünü gözleriyle gördü. 

Attan inip abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Nehirden sağ salim geçmeyi 

dileyip Allah’a sığınıp dualar etti. Sonra [A295] tulparı “Leylikir”a binip ona 

nasihat vererek bu şiirini okudu: 

 

   Sensin benim kanadım, 

   Altımda bindiğim atım. 

   Ben Hakk’a sığındım, 

[A300]  Gayretlisin can atım. 

 

   Sana kuru üzüm verdim, 

   “İliklerin dolsun!” diye. 

   Güce kuvvete erişip, 

   “Etine et dolsun” diye. 

 

[A305]  İnsan sütü verdim, 

   “Çok akıllı olsun!...” diye. 

   Geyik sütü verdim, 

   “Dağdan dağa uçsun!...” diye. 

 

   Yaban eşeği sütü verdim, 

[A310]  “Boyu uzun olsun!...” diye. 

   Deve sütü verdim. 

   “Dayanıklı olsun!...” diye. 

 

   Bu yerden geçer oldum, 

   Senden ayrılırsam soldum. 
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[A315]  Korkusuz ol geçene dek, 

   Nehri geçmeye niyetlendim. 

    

   Sensin benim taze bağım, 

   Üstündeyken dağılır derdim,         

     Geçerken ihtiyatlı ol, 

[A320]  Evvel ahir güvendiğim. 

 

   Kendini kimseye bildirme, 

     Bize zarar getirme, 

   Gözünü aç gafil olma, 

   Düşmanlarını güldürme. 

 

[A325]  Hiçbir canlı bilmesin, 

   Sana gaflet gelmesin, 

   Bu nehrin suyuna, 

   Kolun ayağın değmesin. 

 

   Ey can atım dinle bunu, 

[A330]  Bizlere mahşer günü, 

   Dal boynuna kurban olayım, 

   Bir anda geç canım bunu. 

 

Diyen Göroğlu getirdiği bir parça şeker ile bir parça tereyağını 

tulparın ağzına verdi. 

[A335] Tulpar, Göroğlu’nun bu sözünü dinleyip nehre bakıp 

kişnedi. Gözünden iki damla yaş döküldü. Kulağını dikti. Kaşı kalem, kuyruğu 

bayrak gibi oldu. Dört ayağını bir yere topladı. Toynaklarını takırdatıp yere 

vurup şöyle bir gerinip, Allah’ın kudretiyle rüzgâr misali [A340] uçarak nehrin 

üstünden karşı kıyıya kondu. 

Göroğlu nehirden sağ salim geçince iki rekât şükür namazı kıldı. 

Sonra yine tulpara binip Şahtar Şah’ının şehrine doğru yola düştü. [A345] 
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Nice gece nice gündüz yol alıp Ceyhun şehrine yakınlaştı. Ve sonunda şehre 

ulaştı.  

Bu şehir öyle büyüktü ki sabah vaktinde şehrin bir kapısından 

giren insan ancak akşam namazı ile şehrin merkezindeki pazara varabilirdi. 

[A350] Göroğlu şehrin bu halini gördü. Şehre girmeden önce 

Allah’a yalvarıp yakardı. Sonra enbiya ve evliyaların isimlerini zikredip bu 

şiirini okudu: 

 

  İsminle övüneyim yaratan Allah, 

   Medet et ben gibi aciz kuluna. 

[A355]  Göroğlu der: “Beni mahcup etme”, 

   Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

   Garibim bu yerde yok benim kimsem,  

   Misafirim senden başka kimim var. 

   İsmine kurban olduğum Cabbar, 

[A360]  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

   Gönlümde yoktur zerrece kara, 

      Asillere arka çıkarsın, dayanaksın. 

   Doğruluk namına ya Resulullah, 

   Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

[A365]  Umudum var haktan gelir şefaat, 

   Herkes toplanınca olur kıyamet. 

   Allah’ın dostu sevgili Resul Ahmet, 

   Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

   Bu çöllerde beni etme hayran, 

[A370]  Gönlüm garip, bağrım da yanık. 

   Ebubekir Sıddık, Ömer ve Osman, 

     Medet et ben gibi aciz kuluna. 
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 Umut eder senden bütün Müslüman, 

 Elimden tut şu an halim perişan. 

[A375] Yiğitlerin piri ya şahmerdan, 

  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

  

  İşte bu çöl içinde gördüm lalezar, 

  Lalezar içinde oldum bikarar. 

  Hakiki dostum desin Çarıyar, 

[A380]  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

  Ey Allah, nefisime verme vesvese, 

  Yezitlere vursam elmas kılıçla. 

  Meryem ve Gıyas, ya Hızır İlyas, 

  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

[A385]  Umut ile derdimi söyleyip eğildim, 

  Terehhüm vakti deyip yay gibi büküldüm. 

  Kırklara, 12 İmam’a sığındım, 

  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

  Göroğlu der, göğe yetişti figanlar, 

[A390]  Duadan göreyim şimdi faydalar, 

  Yeryüzünde yatan ulu insanlar, 

  Medet et ben gibi aciz kuluna. 

 

Göroğlu münacatını okuyup iki rekât namaz kıldı. Sabah 

namazından sonra yola çıkıp şehre yak [A395] laştı. O şehrin her bir kapısını 

60 yezit korumaktaydı. Göroğlu şehrin kapısına yaklaştı. Yezitler Göroğlu’nu 

gördü. Baksalar ki yakışıklı bir yiğit. Tüccar deseler arkasında yükü yok, 

şehzade deseler peşinde askeri yok. Yolcu deseler başında altın [A400] tacı 

var. Bunlar merak içindeyken Göroğlu sağ eline mızrağı, sol eline kılıcını alıp 
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atını sürerek şehre girdi. O bu halde bir müddet yol aldı. Yolda temiz bir dere 

gördü. Dereye yaklaşınca bir has bahçe gördü. Onun duvarlarının hepsi kızıl 

altından [A405] dı. O deredeki su kanaldan akarak hasbahçeye geçip 

giderdi. Göroğlu tulparın üzerine çıkıp bahçeye baktı. O, bahçe içindeki bir 

tahtta Ezimköz Ayim’in küçük bir çocuğu oynattığını gördü. 

Göroğlu Ezimköz Ayim’in buraya getirilmesinin üzerinden 4 yıl 

[A410] geçtiğini hatırladı. Onun elindeki çocuğun yezit Daniyat’tan olduğunu 

tahmin etti. Ezimköz Ayim’in yanında 7 yaşında bir kız çocuğu daha vardı. Bu 

kız Daniyat’ın önceki karısındandı. 

Göroğlu gayrete geldi. “Deh!...” atım [A415] deyince at duvarın 

üstünden uçar gibi sıçrayarak bahçenin içine girdi. 

Ezimköz Ayim Göroğlu’nu görünce tanıdı: 

- Ey oğlum! Seni görmek nasip olur muydu? – deyip ağladı. 

[A420] Göroğlu: 

- Ey yengeciğim! Şimdi ağlayacak vakit değildir! Yerinden kalk. 

Ben seni bu yerden alıp götürmeye geldim! – dedi. 

Ezimköz Ayim: 

- Ehmedhan’ın yanından ayrılıp buraya geleli üç yıl [A425] bitti 

artık dört yıl oldu. Şimdi onun gönlü beni nasıl kabul eder! – dedi. 

Ezimköz Ayim’in bu sözünü duyan Göroğlu: 

- Sen Kızılbaş’a alışıp kaldın mı yoksa?! – dedi hiddetle. 

[A430] Ezimköz Ayim ağlayarak: 

- Ben aciz bir kadınım. Bana böyle imalı konuşacağına elindeki 

elmas kılıçla canımı al. Bu vefasız dünyadan gideyim. Bütün bu olanların 

vebali de bana! – dedi. 

Göroğlu ona dayanamadı. Hiddetini yenip [A435] yengesinin 

yanında duran yedi yaşındaki kızı yerden kaldırdı ve atının önüne alıp 

“deh!...atım” deyip hızla has bahçeden dışarı çıktı. 

Ezimköz Ayim can havliyle: 

- Ey Daniyat! Senin candan aziz kızını Göroğlu [A440] kaçırdı! – 

diye avaz avaz bağırdı. 
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Daniyat o anda avlusundaki tahtına uzanmış dünyadan gamsız, 

hayaller kurmaktaydı. O, Ezimköz Ayim’in sesini duyunca yerinden kalktı, 

yanındakilere: 

- Savaş davulları çalınsın! – diye emir [A445] verdi. Kısa bir süre 

içinde kırk bin asker hazırlandı. Bu orduya kendisi komutan oldu. “Leylikir” 

adlı atına binip Göroğlu’nu aramaya koyuldu. O, Göroğlu’nu bulamayınca 

kendi kendine: “Ben onu hiçbir yerde bulamazsam da Tecen nehrinin 

boyunda mutlaka yakalarım” deyip hiddet [A450] le atını sürdü. 

Ordu Göroğlu’nun izini sürdü. Onu Tecen nehrinin kıyısında 

yakaladılar. Daniyat Göroğlu’nun arkasından: 

- Sahipsiz mal, dikensiz yol yok. Sen Göroğlu [A455] denilen 

hırsız, benim yurduma gelip kızımı alıp gitmişsin, diye hakaret ederek 

bağırdı. Göroğlu atının başını Daniyat’a doğru çevirerek gururlu bir şekilde:  

- Ey Daniyat denilen hırsız, ben evli bir kadını bırakıp kızını 

kaçırdım. Eğer askerlerinin gücü yetiyorsa benden kızını [A460] çekip alsın, 

deyip bu şiiri okudu: 

 

  Arzım ulaşsın göklere, 

  Üstünlük layıktır meleğe, 

  Ben bu yandan sen bu yandan, 

  Gelin erler birer birer. 

 

[A465]  Çıktığın yer mağaradır, 

  Bindiğin at uçan attır. 

  Candan geçen askerler, 

  Gelin erler birer birer. 

  

  Üstünde kurgan çadırlar, 

[A470]  Karşında vardır tepeler. 

  Mükâfat alan bahadırlar,  

  Gelin hadi birer birer. 
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  Kendini büyük görenler, 

  Şahtar’ın ekmeğini yiyenler. 

[A475]  Demir elbise giyenler, 

  Gelin hadi birer birer. 

   

  Nam uğruna savaşanlar, 

  Bir birine öfke salanlar. 

  Atları dörtnala koşturanlar, 

[A480]  Gelin beyler birer birer. 

 

  Savaşalım gece gündüz, 

  Temaşayı görsün yıldız, 

  Sizler çoksunuz bense yalnız, 

  Gelin yiğitler birer birer. 

  

[A485]  Temaşa görsün bey, han, 

  Burada aksın kıpkızıl kan, 

  Dağa, taşa düşsün duman, 

  Gelin erler birer birer. 

 

  Sizler çoksunuz sıra sıra,   

[A490]  Bu savaşta ben bir başıma, 

  Bir garibim, gönlüm kırık, 

  Gelin beyler birer birer. 

 

  Allah kime verir, 

  Kim meydanda ölür? 

[A495]  Birilerini birileri sürer, 

  Gelin beyler birer birer. 

  

  Saflar sıra sıra dursun, 

  Tuğu, bayrağı yere batsın. 
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  Temaşayı burada görsün, 

[A500]  Gelin beyler birer birer. 

 

  Bey Göroğlu doğruyu söyler, 

  Meydanda yürür aslanlar, 

  Candan geçen yiğit erler, 

  Gelin hadi birer birer. 

 

[A505] Kızılbaşlar, Göroğlu’nun bu şiirini duyunca hemen kendi 

aralarında: “Eğer bu yiğidin karşısına teker teker varırsak hiçbirimize aman 

dedirtmez, bizi sağ koymaz. En iyisi etrafından dolanıp birden hucüm edelim. 

Ortamıza alıp saldıralım!” dediler. Daniyat önde bütün askerler dört [A510] 
taraftan Göroğlu’na doğru atlarını sürdüler. Göroğlu da düşmanları hangi 

taraftan gelirse o yöne doğru kılıç salladı. Askerleri koyun gibi sürüyüp kurt 

gibi kovaladı. “Allahu Ekber!” deyip atından inip bir an bile dinlenmeden 

aralıksız bir gece bir gündüz savaştı. Dudakları kurudu. Yorgunluğu arttı. 

Karşısına çıkanı [A515] perişan ediyordu ama askerlerin sayısı çok 

olduğundan baş edemeyeceğini anladı. Hemen tulparının başını çevirdi. 

Tecen nehri kıyısına doğru atını hızla koşturdu. Tulpar, Tecen nehrinin 

boyuna yetiştiğinde, Göroğlu Allah’a sığınıp atına “Deh atım!” diyerek emir 

[A520] verdi. Tulpar dört ayağını bir yere toplayıp nehrin karşı tarafına kuş 

gibi indi. Göroğlu nehri sağ salim geçtiğini görüp Allah’a şükretti. 

Daniyat da kendi tulparına güvenip nehre doğru [A525] atını 

sürdü. Fakat nehrin ortasına düştü ve suda kayboldu. 

Göroğlu Daniyat’ın bu halini gördükten sonra atının başını 

Çembil’e doğru çevirdi.  

Şimdi sözü Ehmedhan’dan dinleyelim: 

[A530] Göroğlu gittikten sonra Ehmedhan hasret acısından çok 

ağladı. Ağlamaktan gözleri kızaran Ehmedhan, “Nereden ve ne zaman gelir 

acaba?!” diye merak içinde Göroğlu’nu bekledi. Sonra o üç yüz 

danışmanından medet umup fal açtırdı. Falcılar Ehmedhan’a: 



315 
 

 

- [A535] Yalnız giden Göroğlu yedi yaşındaki bir kızı atının 

arkasına oturtmuş. Kızı beline sarıp kızıl kanlar içinde buraya doğru at 

sürmekte! – diye kehanet ettiler. 

Ehmedhan: 

- Vay, oğlum Göroğlu geliyormuş. Hadi hepiniz, onu [A540] 
karşılamaya çıkın! – diye emir verdi. Ehmedhan şehzadelerini, emirlerini, 

yediden yetmişe bütün şehir ahalisini topladı. Onlarla birlikte Emir 

Göroğlu’nun geldiği tarafa doğru yola çıktı. Aradan bir hayli zaman geçtikten 

sonra Göroğlu yedi yaşındaki bir kızı [A545] atının arkasına oturtmuş bir 

halde şehre vardı. 

Göroğlu şehir halkının karşısına çıktığında Ehmedhan başta olmak 

üzere büyük küçük herkes atından inip:  

- Hoş geldiniz hünkârım! – deyip onun zaferini tebrik etti. 

Ehmedhan Göroğlu için özel bir saray yaptırdı. [A550] Bu sarayı 

altından kandillerle, mumlarla ve fanuslarla süsletip küçük kilimlerle donattı. 

Göroğlu’nu hemen bu saraya yerleştirdiler. O, birkaç gün burada 

dinlendi. Sonra [A555] Çembil’de gezintiye çıktı. Göroğlu, günlerden bir gün 

bir gece yarısı sarayın penceresinden: 

- Yerinden kalk! Ey Göroğlu! – diye bir ses duydu. Göroğlu uyandı 

ve yerinden kalktı. O anda gözüne [A560] Hızır Aleyhisselam, kırklar ve on 

iki imam göründü. Bu sırada evi misk ve anber kokuları kaplamıştı. Onlar 

Göroğlu’na dua ettiler ve vücudunun yedi ayrı yerine bir bir mühür bastılar, 

sonra: 

- [A565] Ey Göroğlu, senin Allah’tan bir dileğin var mı? Eğer varsa 

söyle, çekinme! – dediler. 

Göroğlu: 

- Ey büyük pirler, benim büyük atalarım, dedelerim bu şehre 

padişah olmuştu. Ama onların [A570] hiçbirinden güzel bir nam ve nişan 

kalmadı. Öldükten sonra hemen unutuldular. Benim üç dileğim var: 1- Şanım 

etrafa duyulsun, şöhretim âleme yayılsın. 2- Ömrüm uzun olsun. 3- Dünyada 

beni güç cihetinden hiçbir şey aşamasın, – dedi. Pirlerin hepsi Allah Teâlâ’ya 
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[A575] Göroğlu’nun dilekleri için dua etti. Ona Allah 120 yıl ömür verdi. Hızır 

Aleyhisselam Göroğlu’na dileklerinin zamanla olacağını müjdeledi.  

- Eğer başına zor bir iş gelirse o zaman bizi çağır. Biz yanında 

hazır oluruz! – deyip tekrar [A580] dualar edip gözden kayboldular. Göroğlu 

yerinden kalktı. Abdest alıp iki rekât şükür namazı kıldı. Hemen dayısı 

Ehmedhan’ın huzuruna çıktı. 

- Dayıcığım! Şimdi bana izin verin. Ben İspihan’a (İsfahan) varıp 

savaşmayı, kılıç sallamayı ve mızrak atmayı [A585] öğrenip geleyim! – dedi. 

Ehmedhan: 

- Bana sensiz hayat yok! - deyip izin vermedi. 

Göroğlu, huzurdan çıkıp tulparını yedi yerinden eyerledi. Onun 

üzerine kubbe [A590] şeklinde yuvarlak bir altın koydu. Sağ eline mızrak, sol 

eline elmas kılıcını aldı. Başına altın tacını giydi. Çembil’den İspihan’a doğru 

yola çıktı. Çembil ile İspihan’ın arası bir hayli uzun çetin bir yoldu. Göroğlu yol 

boyunca yalnızlığını düşündü ve gönlü kırık bir halde bu münacatını [A595] 
okudu: 

 

   Bize memleket neresi şimdi, 

   Merhamet eyle sen şimdi. 

   Binbir isminin hürmeti için, 

   Medet et sen şimdi. 

 

[A600]   Dayım ağlar aylardır, 

   Kulun isem elimden tut, 

   Ya kadiri Zülcelâl, 

   Medet et sen şimdi. 

 

   Bize eylesen rahmet, 

[A605]  Nasip etsen şefaat. 

  Peygamber Resul Ahmet, 

  Medet et sen şimdi. 

 



317 
 

 

  Sana oldum talepkâr, 

  Kılsan beni sevapkâr, 

[A610]  Dostum desin Çarıyâr, 

  Medet et sen şimdi. 

 

  Şem’i İmam-ı Azam, 

  Ümmetlere müsellem, 

  Başımı sıvazlayarak, 

[A615]  Medet et sen şimdi. 

 

  Elimde şimşir elmas, 

  Şimdi gitmezsem olmaz, 

  Pirimsin Hızır İlyas, 

  Medet et sen şimdi. 

 

[A620]  Medet diler garip ten, 

  Nefs-i hevaya yakınım ben, 

  Elimden tut kırk çilten, 

  Medet et sen şimdi. 

 

  Gönlümde yoktur bir huzur, 

[A625]  Beklerim ben nam – ı batur. 

  Pirim On İki İmam’dır, 

  Medet et sen şimdi. 

 

Elkıssa, Göroğlu münacatını tamamlayıp “Leylikir” tulparına bindi. 

İspihan’a doğru yoluna devam etti. Tulpar [A630] atını rüzgâr gibi sürerek 

çölleri ovaları geçti. Yedi günde İspihan şehrine ulaştı. İspihan da devrinin en 

büyük şehriydi. O şehrin bir kapısından giren kişinin diğerine ulaşması için 

tam bir günlük yol yürümesi gerekirdi. 

Şehrin kapısındaki nöbetçilere doğru genç bir yiğit [A635] 
yaklaşmaktaydı. Göroğlu, nöbetçilerin karşısına güçlü kuvvetli, aslan yürekli, 
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Rüstem gibi yiğit, ay yüzlü, şirin sözlü, geyik gözlü, şık giyimli, uzun boylu, 

yakışıklı, güzel huylu, genç ve altın tacını giyinmiş bir şekilde çıktı. 

[A640] Onun elinde mızrağı, kılıcı ve altında tulpar atı “Leylikir”   

vardı. Görünüşü 20 – 21 yaşlarındaydı. Daha önce böylesine güzel bir yiğit 

görmemiş olan bu nöbetçiler onu şaşkınlık içinde izlerken Göroğlu bir anda 

şehrin kapısından geçip gitti. Göroğlu’nun yüzünden nur yağmaktaydı. 

[A645] Göroğlu bu engeli geçtikten sonra şehrin merkezine vardı. O 

hiç kimseye sırrını söylemeden bu şehri birkaç gün gezdi. 

Göroğlu şehirde dolaşırken karşısına on iki yaşlarında bir yiğit 

birkaç kişi ile birlikte çıktı. Gör [A650] oğlu: 

- Bu kimin oğlu?! – diye sordu. Bir yiğit ona: 

- Sakın soru sormayın, ihtiyatlı olun. Ağzınız yanmasın. Gözünüzü 

dikerek bakmayın sonra gözleriniz oyulur. İspihan şehrinin Haldar [A655] han 

adlı bir pehlivanı var. O, İspihan’daki bütün pehlivanların en büyüğü ve en 

güçlüsüdür. Bu çocuğun ismi Hesenhan (Hasanhan)’dır. O, Haldarhan 

denilen bu kişinin oğlu! – diye cevap verdi. 

Göroğlu: 

- Ey güzel yiğit çok yaşa. Ben nice gündür [A660] böylesine bir iş 

arayarak yürüyordum! – deyip atını dörtnala sürerek Hesenhan’ı bir anda 

yakalayıp tulparının önüne aldı. “Deh… atım!..” deyip “Leylikir”i hızla 

koşturdu. At caddeleri geçip şehrin dışına çıktı. Yedi günde Çembil şehrine 

yaklaştılar. 

[A665] Şimdi sözü Kaf Dağı’nın padişahının kızı Ağa Yunus 

Peri’den dinleyelim: 

Ağa Yunus Peri, Kaf Dağı’nın padişahının kızıydı. Ondan yedi katlı 

Kaf Dağı’nın tepesinde yaşayan devlerin, perilerin hepsi korkardı. Babası da, 

kendisi de onlara hükümdardı. Bir gün [A670] Ağa Yunus Peri, altın tahtı 

üstünde oturup bahtını, geleceğini öğrenmek için remil attı. O, “Bundan sonra 

da Allah bana mutluluk ve şans verir mi ya da mutluluğumu elimden alıp beni 

her şeyden mahrum bırakır mı” diye sorup geleceğini öğrenmek istedi. 

[A675] Ağa Yunus Peri remilde yirmi bir yaşlarında bir yiğit gördü. 

Bu yiğit, on iki yaşında bir çocuğu atının önüne alıp götürmekteydi. Başında 
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altın taç, elinde mızrak ve kılıç vardı. Yüzünden nur yağmaktaydı. On iki 

yaşındaki oğlan da çok nurani ve güzeldi. Ağa Yunus Peri bahtını [A680] ve 

geleceğini Göroğlu’nda gördü. 

Ağa Yunus Peri, Göroğlu’nun boyuna posuna, güzelliğine vurulup 

bir görüşte ona âşık oldu. 

O derhal Kaf Dağı’nın devlerini ve perilerini etrafına topladı. 

- [A685] Ey devler ve periler! Ben remil attım. Remilde, sahrada 

on iki yaşında bir çocuğu benekli atının önüne alıp giden bir yiğit gördüm. 

Yüzünden nur yağan o yiğide bir görüşte âşık oldum ve kendimi kaybettim. 

[A690] Ben bu yiğitle evlenmeye karar verdim! – dedi.  

Ağa Yunus Peri’nin Kuzzat adlı bir dayısı vardı, o: 

- Ey sevgili yeğenim Ağa Yunus Peri! Sen bu niyetinden cay! 

İnsanoğlu ancak elli – altmış yıl [A695] yaşar ve sonra ölür. Biz ise uzun 

yıllar yaşarız. Eğer sen onun nikâhına girersen ve çocuğunuz olursa bütün 

yükü sen taşırsın. Sonra pişman olursun! – dedi. 

Ağa Yunus Peri: 

- [A700] Hiç önemli değil. O, elli altmış yıl yaşasın. Ben onun gibi 

bir yiğitle bir gece birlikte olup ölüp gitsem dahi başka dileğim yok! – dedi. 

Kuzzat, Ağa Yunus Peri’ye: 

- Karar senin yeğenim. Tavsiye istedin, [A705] gönlümdekini 

söyledim. Ben sana saçımdan bir tel vereyim. Eğer başına kötü bir hal 

düşerse onu derhal ateşe at. Biz seni arayıp bulur ve yardımına koşarız, 

deyip saçından bir tel kopardı. 

Ağa Yunus Peri dayısının verdiği saçı yakasına taktı. Sonra altın 

tahtını, can bağlarını, evini, [A710] yurdunu devlerin de yardımıyla Çembil’in 

sahrasına taşıdı. Buraya gelip yerleşti. Göroğlu için has bahçenin kapısını 

özenle süsletti. Bu kıymetli bahçenin duvarları altından, meyve ağaçları 

gümüşten, ağaçların yaprakları ise parlak bakırdandı. Meyveler de türlü türlü 

renklerde [A715] parlamaktaydı. 

Yine bu bahçede altın kafeslerde papağanlar ötmekteydi. Onların 

sesi bütün bahçeyi kaplamaktaydı. Bağın ortasında bir altın taht ve hemen 

onun yanında da Göroğlu’na mahsus, özel ve yeni bir taht daha 
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hazırlanmıştı. [A720] Bu taht da altından olup cevher ve elmaslar ile 

süslenmişti. Bahçenin bu bölümünde kırk cariye görevlendirilmişti. Ağa 

Yunus onlara: 

- Eğer bu kapıyı birisi çalarsa, ona “kimsiniz?!” diye sorun. 

“Göroğlu!” derse kapıyı açıp hemen karşılayın ve [A725] bana haber verin! 

Eğer gelen Göroğlu değilse kapıyı açmayın! – diye emir verdi.  

Şimdi sözü Göroğlu’ndan dinleyelim: 

Göroğlu İspihan çöllerinden çıkıp Çembil sahrasına girdi. Yanında 

da Hesenhan vardı. O, tulpar üstünde yol alırken çok susadı: “Bu uçsuz 

bucaksız çöllerde keşke [A730] bana bir tas su ve bir dilim ekmek veren 

olsa!” diye düşünerek yoluna devam etti. Bir zaman sonra o, bu çölde bir 

bahçe gördü. Göroğlu böyle güzel bir bahçeyi daha önce hiç görmemişti. 

Bahçenin altından yapılmış duvarlarına bakınca Göroğlu’nun göz 

[A735] leri kamaştı. Göroğlu: “Bu yerde daha önce böyle muhteşem şehir ve 

ziynetli bahçeler görmemiştim! Acaba bu acayip şehir ve bağlar ne zaman 

peyda oldu? Galiba ben burayı görmeden geçip gitmişim. Şimdi içine girip bir 

bakayım. Şehir varsa elbette ka [A740] pısı da vardır” deyip etrafına bakındı. 

Onun gözüne hayal ettiğinden de süslü ve güzel bir kapı göründü. 

Bu kapıya yaklaşıp tokmağını vurdu. Kapının arkasından: 

- Kimsiniz? – diye bir ses geldi. 

- [A745] Ben fakir Göroğlu! – deyip cevap verdi Göroğlu. 

Kırk cariye kapıyı açıp “hoş geldiniz hünkarım!” deyip Göroğlu’nu 

karşıladı. Göroğlu etrafında dolaşan bu cariyelerle birlikte şehre girdi. Şehrin 

sokaklarının her iki tarafında altından meyve ağaçları [A750] dikilmişti. Bu 

ağaçların olgun meyveleri ise buzdan soğuk, baldan tatlı ve şekerden 

lezzetliydi. Göroğlu bu meyvelerden tattı ve susuzluğunu giderdi. Bu sokağı 

geçip bir çift altın tahtın yanına geldi. Tahtlardan birinde çok güzel bir kız 

yatmaktaydı. Birçok cariye onun hizmetini görmekteydi. 

[A755] O güzel kız Göroğlu’nu görünce cilveli bir şekilde yerinden 

kalktı. 

- Hoş geldiniz! – deyip Göroğlu’nun elinden Hesenhan’ı aldı. 

Derhal yanındaki tahtı gösterdi. Göroğlu tahta çıkıp özenle serilmiş kat kat 
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döşeklerin [A760] üstüne oturdu. Cariyeler onun önüne türlü türlü 

meyvelerden ve yiyeceklerden getirip koydular. Göroğlu’nu yemeğe davet 

ettiler. Göroğlu: 

- Ey melikem, siz kimsiniz? – diye sordu. O, melike: 

- [A765] Benim kim olduğumu neden soruyorsunuz? Atalarımız 

önce yemek sonra kelam yani söz demişler, şimdi yemekleri ve meyveleri 

yemeye bakın! – diye cevap verdi. 

Göroğlu: 

- Ben sizin kim olduğunuzu bilmeden, yemek [A770] yiyemem! – 

dedi. 

 Ağa Yunus Peri tevazu göstererek: 

- Ben yedi katlı Kaf Dağı’nın padişahının kızı Ağa Yunus periyim! – 

deyip kendini tanıttı. 

Göroğlu: 

- [A775] Siz neden bu yere gelip yerleştiniz?! – diye sordu. 

Ağa Yunus Peri: 

- Sizinle evlenmek için geldim – deyip Göroğlu'na falda 

gördüklerini bir bir anlattı. 

[A780] Göroğlu: 
- Ben buralara hanım almak için gelmedim. Savaşmak için geldim. 

Sizinle karşılaştım, niyetinizi öğrendim. Söyledikleriniz doğru ise sizi kendi 

yurduma götürmek isterim. Sizinle kırk gün kırk gece düğün dernek yaparak 

kendi geleneklerimize göre evlenmek isterim! – diye cevap verdi. 

Ağa Yunus Peri Göroğlu’nun bu teklifini kabul etti. Göroğlu 

yemeğini yedi. Sonra yola çıkış için hazırlanıldı. Ağa Yunus Peri korumaları 

ve cariyeleri ile hasbağını, [A785] tahtını babası ve annesinin yanına 

gönderdi. Göroğlu’nun atına bindi. Göroğlu Ağa Yunus Peri’yi arkasına 

oturttu. Hesenhan’ı da atının önüne aldı. Ağa Yunus Peri’yi gözetip kollayan 

cariyeleri de birden güvercin suretine girdiler. Göroğlu bütün bu olanları 

görünce şaşırdı. “Deh!” deyip atını sürdü. Onlar Çembil’e doğru yol aldı. 

Şimdi sözü Ehmedhan’dan dinleyelim: 
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Ehmedhan büyük küçük bütün dostlarını etrafına toplayıp onların 

önünde bir fal açtırdı. Falda yalnız giden Gör [A800] oğlu’nun tulparın önüne 

bir erkek çocuğu, arkasına da güzel bir kızı bindirdiği ve Çembil’e doğru 

gelmekte olduğu görüldü. Ayrıca atın üstünde bu güzel kızın cariyelerinin 

güvercin suretinde uçmakta olduğu falcılara malum oldu. 

Ehmedhan ve onun emirleri faldan malum olan [A805] bu işlere 

çok şaşırdılar. Ehmedhan: 

- Oğlum Göroğlu geliyor! – deyip bütün emirlerini, askerlerini ve 

şehir halkını yanına alıp onları karşılamaya çıktı. 

Göroğlu geldiğinde: 

- [A810] Hoş geldiniz hünkârım! – deyip hepsi onunla hemhal 

oldu. Önce şehir halkına oradan da bütün civara, “Yalnız giden Göroğlu bir 

erkek çocuk ile güzel bir kızı alıp geldi” diye bir haber yayıldı. Onlar şehre 

girdikten sonra da Ağa Yunus Peri’yi kırk gün kırk gece [A815]  düğün 

dernekle Göroğlu’na nikâhladılar. 

Göroğlu, Hesenhan’ı daima gözetir ve kollardı. O, Göroğlu’na 

“babam” derdi. Göroğlu da bu oğula “evladım” derdi. Böylelikle zamanla bu 

ikisi sevgili baba – oğul oldular. 

[A820] Bir müddet geçtikten sonra Daniyat’ın kızı da Göroğlu’na 

nikâhlandı. Göroğlu’nun Kaf Dağı’nın hükümdarı Ağa Yunus Peri’yi nikâhına 

aldığını duyan Miskal Peri de cariyeleri ile birlikte geldi. O da Göroğlu’yla 

evlendi. 

Bu düğünü duyan “Bağ-ı İrem”den Gülnar Peri de [A825]  Göroğlu 

ile nikâhlandı. Göroğlu perilerden ve insanlardan olmak üzere arka arkaya 

dokuz hanım aldı. Bu hanımların hepsi Göroğlu’nun devleti ile gül gibi yaşadı. 

Yurdun sahipleri, büyük küçük herkes bunların [A830] saltanatına 

“maşallah” deyip şaşırıp kaldılar. Onların saadeti günden güne çoğaldı. İnsan 

ayağı basmayan yerlere Göroğlu’nun şanı ve şöhreti yayıldı.  

Günlerden bir gün Göroğlu’nun dayısı Ehmedhan bir düş gördü. 

Onun gördüğü rüya işte böyleydi: [A835] “Ehmedhan, yüksek bir dağın 

altında kalmıştı.” Bu düşü yakınlarından birine anlattı. Bu kişi rüyayı şöyle 

tabir etti: 
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- Şahlık senden başka bir kişiye geçecektir! – diye söyledi. 

[A840] Ehmedhan bu tabiri duyduktan sonra Çembil halkını 

etrafına topladı. Kırk gün kırk gece şenlik yapıp padişahlık yabancıya 

gideceğine sana kalsın deyip Göroğlu’na verdi.  

“Kimin devri, Emir Göroğlu’nun devri!” deyip bütün memlekette 

davul zurna çalınıp, şenlikler yapıldı ve eğlenceler düzenlendi. 

[A845] 25 yaşında, altın tacı başında, kırk emiri yanında Göroğlu, 

Çembil şehrine padişah oldu. Göroğlu’nun devrinde Çembil çok mamur bir 

şehir oldu. Şehrin her tarafına kaleler yaptırdı. Kale duvarlarının uzunluğu 40 

kulaç, genişliği 20 kulaçtı. 200 kubbelik bir kurgan daha yaptırdı. [A850]  Bu 

şehrin ortasına tuğra diktirdi. Onun üstüne çıkıp bakınca şehrin her tarafını 

görmek mümkündü. Çembil’e “Bağ-ı İrem”i gölgeleyecek bir lale bahçesi 

yaptırdı. Böylece buradan kim Çembil’i görürse daima görmek arzusuna 

kapılırdı. 

[A855] Bu günlerde, ne vakit Göroğlu bir yere asker gönderse 

orayı almadan dönmezdi. Göroğlu’nun savaşlarında almak var, kaçmak 

yoktu. 

Göroğlu kızılbaşlardan öcünü öyle bir aldı ki, Kızılbaşlar ağlayan 

çocuklarına: “Göroğlu [A860]  geldi!” deyince çocuklar korkudan taş kesilmiş 

gibi olurlardı. 

Göroğlu dokuz hanım aldı ama onların hiç birinden çocuk sahibi 

olamadı. Onun için o, Hesenhan’ı gönülden: 

- Benim izimden gideceksin oğlum! – deyip [A865]  öğütlerdi. 

Hesenhan da onu babam deyip sayardı. Onlar Çembil’de beş altı 

yıl beraberce yaşadılar. Göroğlu bu yerde bir meyhane açtırdı. O, yanındaki 

her biri bin kişiye bedel erleri ile günde bir vakit [A870] bu meyhaneye girip 

şarap içerdi. 

Bir gün Göroğlu’nun meyhanede oturan kırk bin kişilik askerlerine 

gözü ilişti. O, eline altın telli setarını alıp: “Ey yiğitler, bir arzunuz, bir isteğiniz 

var mı?!” deyip bu şiirini okudu: 
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[A875]    Söz söylerim bugün şimdi yüz elvan, 

  Bu devleti bize verdi Hak – Mevlan.   

  Çembil belde sürdünüz çok devran, 

  Dileğiniz, isteğiniz var mı yiğitler? 

 

  Savaş olsa tatlı candan geçtiniz! 

[A880]    Yezitlere mızrak ve ok saçtınız. 

  Sevgili güzel kızları da kaçırdınız, 

  Yine de isteğiniz var mı yiğitler?! 

 

  Başkalarına kefenden don biçtiniz,  

  Düşmanlarınızın yüreğini, bağrını deştiniz.  

[A885]    Su yerine kıymetli şarap içtiniz, 

  Daha da istediğiniz var mı yiğitler?! 

   

   Giydiniz altın sırmalı elbiseyi, 

  Savaşta yokladım pirim Davut’u. 

  Meydan içinde giydiniz zırhı, 

[A890]    Daha da istediğiniz var mı yiğitler?! 

 

  Rüstem gibi meydanda durdunuz, 

  Kızılbaşa karşı açıp savaşı. 

  Saf altını ve cevheri ateşe verdiniz, 

  Daha da istediğiniz var mı yiğitler?! 

 

[A895]    Elmas kılıç bağladınız belinize, 

  Düşman korkup uğramadı erlere. 

  Kızıl kılıç, mızrak verdim sizlere, 

  Daha da isteğiniz var mı yiğitler?! 

 

  Bu sözleri söyleyiverdi Göroğlu Sultan, 

[A900]    Her zaman Tanrımız olsun mihriban. 
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  Ortada deste gül olsun Hesenhan, 

  Daha da isteğiniz var mı yiğitler?! 

 

Yiğitlerin komutanları Göroğlu’ndan bu sözleri duyduktan sonra: 

- [A905]  Dediğin doğrudur ey Emir Göroğlu Sultan! Fakat bizim 

şimdi bir gamımız var. O da şudur: Hunhar Şah memleketinde Kerem Kassap 

adlı kişinin bir oğlu varmış. Onun güzelliğini ve cemalini gören kişi aklını 

kaçırırmış. O, peri güzelliğinde, [A910] cennetteki gilman suretinde, 

Süleyman gibi şevketli, Rüstem gibi himmetli, kaplan bilekli, aslan yürekli, 

savaşta batur, nur yüzlü, şirin sözlü, yıldız gözlü, baştan aşağı kahraman 

yaratılışlı, orta boylu ve altından sırma saçlıymış. Onun ismi Bey 

Havazhan’mış. Başımıza herhangi bir zorluk [A915] gelse bile, bizim için o 

oğlanı getirip kendi yerinize padişah ilan etseniz. Biz de ona “sultanımız!” 

deyip hizmetini tutsak diyoruz. Bundan başka hiçbir şeyden tasamız yok. 

Önce Allah’ın, ondan sonra da sizin devletinizin gölgesinde biz yediğimizi 

yedik, giydiğimizi giydik, içtiğimizi [A920] içtik. Rahatlığın her türlüsünü 

gördük! – dediler. 

Onların bu sözüne Ayhan, Künhan, Bulbulhan, Çingizhan, 

Hesenhan ve diğer taç sahibi erlerin hepsi de katıldı. İçlerinden biri erlerin 

arasından çıkıp, meclis içinde şiirini okudu. 

 

[A925]    Kulak verip dinle Çembil’in şahı, 

  Kırk yiğidin bir dileği budur. 

  Sizsiniz memleketin tek dayanağı, 

  Yiğitlerin bir dileği budur. 

 

  Siz ölürseniz kime diyelim: “Hanoğlu?!” 

[A930]    Çocuksuz geçip gitti ömrünüzün çoğu. 

  Bir evladı Allah sizden esirgedi, 

  Yiğitlerin bir dileği budur. 
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  Zalim felek bize denileni yapmadı, 

  Dünya fani bunu kul bilmedi. 

[A935]    Çembil’de bir mirasçı olmadı, 

  Yiğitlerin bir dileği budur. 

 

  Belinden altın kemerini almadın, 

  Ödek Gölü’ne şahinini salmadın. 

  “Evladım” deyip kucağına çocuk almadın, 

[A940]    Yiğitlerin bir dileği budur. 

 

  Bakmadın “evladım” deyip yüzüne, 

  Öpmedin alnını ve gözünü, 

  Bey deyip sokmadan elin gözüne, 

  Yiğitlerin bir dileği budur. 

 

[A945]    Dinle şimdi ey yiğitlerin hamisi,  

  Sensin gariplerin sığınağı. 

  Bu haberi iletelim Çembil’in şahı, 

  Yiğitlerin bir dileği budur. 

 

Göroğlu sultan yanındaki taç sahiplerinden [A950] bu sözleri 

duyunca evlatsız oluşuna gönlü kırıldı. O, taç sahiplerine bakıp: 

- Ey taç sahibi komutanlar, her birinizin bin adet yiğidi var. Tarif 

ettiğiniz bu Bey Havazhan’ı nerede ve nasıl ise bulup, şehre alıp getirin. 

[A955] Eğer Bey Havazhan’ı bu yere kim alıp getirirse ben o kişiye 

sultanlığımın yarısını, katardaki devemi, hazinemdeki varımı da vereceğim. 

İşte bu oturan kırk taç sahibi er içinde hani bir azimli yiğit var mı? – deyip 

Emir Göroğlu eline bir kadeh şarabı alarak yiğitlere doğru bu nazmı okudu: 

 

[A960]    Bir canından geçecek, 

  Yürek, bağır delecek,  

  Bir azimli var mıdır? 
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  Bu şarabı içecek. 

 

  Nehir olup taşacak, 

[A965]    Havaz’ı alıp kaçacak, 

  Bir azimli yiğit var mı? 

  Dudağından şarap saçacak. 

 

  Sözü kabul edecek, 

  İşi hemen yapacak, 

[A970]    Hani var mı bir yiğit? 

  Şu şarabı içecek. 

 

  Görsem Havaz’ın yüzünü, 

  İşitsem tatlı sözünü, 

  Her kim alıp getirirse, 

 [A975]     Vereyim dileğini, sözümü. 

 

  Hizmetine develer vereyim, 

  Bende olan varlığı vereyim, 

  Kim Havaz’ı getirirse, 

  Onu ben dost – yar bileyim. 

 

[A980]    Kim erdirse beni muradıma, 

  Vereyim Çembil şehrimi, 

  Şarabımı içerseniz! 

  Veririm Yavmet ilimi. 

 

  Vereyim varlık denizimi, 

[A985]    Feda eylerim nehrimi, 

  Bey Havaz’ı getirirse, 

  Vereyim Çembil şehrimi. 
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  Şah derler asl-ı zatıma, 

  Bozmayın gönül huzurumu, 

[A990]    Havazhan gelse buraya, 

  Vereyim tulpar atımı. 

  

  Göroğlu der zar zar, 

  Allah’ımdadır ihtiyar, 

  Şu şarabı içecek, 

[A995]    Var mı gönüllü bir er?!.. 

 

Göroğlu’nun sözlerini dinleyen kırk bin yiğidin içinden biri: “Bu 

hizmet benim, şarabı bana verin, ben içeyim” deyip ortaya çıkmadı. 

Göroğlu Sultan üç defa elindeki şarabı [A1000]  yukarıya doğru 

kaldırdı. Yer ve gökten yankılı sesler geldi. Ama yiğitlerden ses çıkmadı. 

Çünkü Hunhar Şah çok zalim ve güçlüydü. Yiğitler onun gücünden çok 

korkardı.  

Göroğlu Sultan şarabı dördüncü defa yukarıya kaldırdığında 

kaplan bilekli, aslan [A1005] yürekli, Rüstem yaratışlı, her işe lazım, güzel 

yüzlü, şirin sözlü, kara gözlü, baştan ayağa yaldızlı, orta boylu, sümbül saçlı, 

iyi huylu, altın taçlı yiğitlere baş olacak kahraman on altı yaşındaki Hesenhan 

hemen yerinden kalktı ve mahcubiyet içinde: 

- [A1010]  Baba! Kadehi bana ver! – deyip Göroğlu’nun elinden 

şarabı alıp içti. Sonra o mertçe babası Göroğlu’na bakıp: 

- İzin verin! – deyip bu şiiri okudu: 

 

  Size ettim intizar, 

[A1015]    Dua edin olun yar. 

  Bey Havaz’a ben varayım, 

  Şimdi oldum talepkar. 

 

  Devletinizdir ziyade,  

  Düşmanlarınız oldu piyade. 
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[A1020]    Hunhar Şah’a ben varayım, 

  Aklınıza geleyim duada. 

 

  Çıkayım şimdi yollara, 

  Doldu yürek gamlarla. 

  Gaybi âlemden dua edip, 

[A1025]    Emanet edin beni birlere. 

 

  Kardeşim yoktur veya ağabeyim, 

  Çıktım uzak bozkıra. 

  Fatiha verin can babam, 

  Emanet edin beni Allah’a. 

 

[A1030]    Bilmem işlerim ham mı? 

  Küçük atamdan name. 

  Dua ile emanet edin, 

  O, On İki İmam’a. 

 

  Hatırladım imamı, 

[A1035]    Ebubekir Veli’yi. 

  Ömer, Osman gönlümde, 

  Açsın garibin yolunu. 

 

  Söz söyledi Hesenhan, 

  Bize Hüda mihriban, 

[A1040]    Yalnız talep eyledim, 

  Fatiha verin can babam. 

 

Elkıssa, Göroğlu Sultan, oğlu Hesenhan’dan bu sözleri duyunca 

göstermiş olduğu erliğe sevindi. On altı yaşındaki Hesenhan’ın cesareti ve 

gönüllü oluşunu övdü. [A1045] Sonra: 
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- Ey evladım, gözümün bebeği. Balığın yaşaması suyla benim de 

yaşamam senledir. Sen benden ayrı uzak yollara tek başına varamazsın. 

Ben de senden ayrılıp bu yerlerde yalnız kalamam! – dedi. 

[A1050]  Hesenhan: 

- Ey kudretli babacığım, benim bu talebimi yerde koymayın! – deyip 

yalvardı. 

Göroğlu: 

- O Hunhar’ın memleketinin sayısı yok. Öyle ise sen [A1055]  işte 

şu kırk bin komutan içinden yirmi binini ayırıp kendine yol arkadaşı edip al git! 

– deyip yirmi bin yiğidi hizmetine verdi. O yiğitlere bakıp: 

- Ey yiğitler, ben sizi Hesenhan’a verdim. Onun ne derse desin 

sizler başüstüne deyip yerine getirin. Onu küçük görüp alay etmeyin! – deyip 

nasihat edip bu nazmını okudu: 

 

  Düştü Havaz yoluna, 

  Bedbaht Dağı’na, çölüne, 

  Boyun eğsin yiğitler, 

[A1065]    Hesenhan’ın sözüne. 

 

  Evladımın yüzüne, 

  Şüphe düşürmeyin sözüne, 

  Ne derse yapınız, 

  Yaş dolmasın gözüne. 

 

[A1070]    Sarartmayın yüzünü, 

  “Ferman!” bilin sözünü, 

  Unutmayın yiğitler, 

  Göroğlu’nun tuzunu. 

 

  Başı boşluk yapmayın, 

[A1075]    Alay edip gülmeyin. 

  Komutan oldu Hesenhan, 
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  Üzülerek yürümeyin. 

 

  Devleti var başında,  

  O, on altı yaşında. 

[A1080]    Hizmetini tutunuz, 

  Hesenhan’ın yanında. 

 

  Komutan atadım sizlere, 

  Emanet ettim pirlere. 

  Göroğlu der: 

[A1085]     -    Kulak verin, 

  İşte bu söylediğim sözlere. 

  

Göroğlu sultan yirmi bin yiğide yukarıdaki sözleri söyledikten sonra 

Hesenhan’ın komutanlığını ilan etti. Hesenhan’ın beline altın kemer bağladı. 

Keme [A1090] rine de altın saplı kılıç astı. Üstüne dokuz kat şahane elbise 

giydirdi. Başına altın taç hediye edip hanlara yakışır bir şekilde bezeyip 

takdim etti. Ona şahlık belgesini taktı. Bu öyle saltanatlı bir ziynetti ki onu 

görenler görünüşünden [A1095]  ürküp yanına gelemezlerdi. Dostlar mutlu 

mesut oldu, düşmanlar ise çok üzüldü. Göroğlu Bey oğlunun altın boyuna 

yakışan giyimine, kuşamına “Maşallah!” dedi. Hesenhan’a “kuzum” deyip 

övünçle bu nazmını okudu: 

 

  Gorulay kuşu gibi olmuş iki gözün tutkulu,  

[A1100]    Boynuna as, nazar değmesin, nazarlık, 

  Dokuz kat elbiseler sana münasip,  

  Hak vermesin bize ayrılık. 

 

  Baş koydun oğlum müşkül bir işe, 

  Geciktirme, önemli bakma her işe. 

[A1105]    Giydiğin elbise sana pek münasip, 

  Kayil oldum belindeki kılıca. 
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  Kametine kızlar, yeni gelinler bakışır, 

  Hasretinden saçlarını taraşır, 

  “İnsanlık bundan güzelini gördü mü?!...” 

[A1110]    Deyip güzeller birbirine girer. 

 

  Düşmanların karşı çıkmaz yoluna,  

  Mızrak alırsan şayet sen eline, 

  “Maşallah” dedim senin yoluna, 

  Kuşağın da pek yakıştı donuna. 

 

[A1115]    İhtişamlısın düşman gelmez yanına, 

  Gün reşke eyler on altı yaşında. 

  Ne giysen sana pek yakışır, 

  Güzel oldu altın tacın başına. 

 

  Başıma bu hicran matemini saldı, 

[A1120]    Aklım ve başım bir kıyıda kaldı. 

  Kıyamette yoktur benim dileğim, 

  Nurlansan babanın karşısında. 

 

  “Yüreğim dağlandı”, der Göroğlu, 

  Bilemiyorum yolumu, eğri mi doğru mu? 

[A1125]    Peri misin, gilman mısın anlayamadım? 

  Maşallah Göroğlu’nun beyoğlu. 

 

Göroğlu sultanının sözü bittikten sonra Hesenhan yerinden kalkıp 

ellerini kavuşturdu. Tekrar babasından hayır dua diledi. Göroğlu Hesenhan’ı 

pirlere emanet edip [A1130]  bu şiiri okudu: 

  

  Kulak verin duaya, 

  Canım sana sadaka, 

  Kurban olayım evladım, 
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  Var git, emanet ettim Allah’a. 

 

[A1135]    Ganimettir danışmak,  

  Seferle karıştı aklın. 

  Hak Resul’a emanet ettim, 

  Hızır olsun yoldaşın. 

 

  Talepkarım kuzumsun, 

[A1140]    Gören iki gözümsün. 

  Yardımında bulunsun, 

  Hızır İlyas ve Kırklar.  

 

  Ben yoluna intizar, 

  Allah olsun sana yar. 

[A1145]    Şu On İki İmam, 

  Pirler olsun medetkar. 

 

  Han eyledin kendini, 

  Dinle şimdi sözümü. 

  Tez elden gelip göstersen, 

[A1150]    Göroğlu’na yüzünü. 

   

  Göroğlu der zar zar, 

  Medet etsin Çariyar. 

  Görüne dek ben seni, 

  Yollarına intizar. 

 

[A1155] Elkıssa, Hesenhan babasının sözlerini dinleyince takati 

kalmadı. Kendini babası Göroğlu’nun ayaklarına atıp bu şiiri okudu: 

 

  Viran gönlüm coştu, 

  Ayrılık günü geldi çattı. 
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[A1160]    Hunhar İli’ne yola çıktım, 

  Babam hoşça kal şimdi. 

 

  Kimler gelir yanıma, 

  Kimler bakar yaşıma. 

  Talep ettim Havaz’ı, 

[A1165]    Neler gelir başıma. 

 

  Akkuş uçar göllerde, 

  Çıktım sefer için çöllere. 

  Garip baba dua et, 

  Halim nasıldır yollarda? 

 

[A1170]    Sefer hayra alamet, 

  Ondan ötesi kıyamet. 

  Nasip olursa gelirim, 

  Allah etse selamet. 

 

  Hesenhan der sözünü, 

[A1175]    Layık gördü kendisini. 

  Allah nasip ederse görürüz, 

  Bey Havaz’ın yüzünü. 

 

Hesenhan sözünü bitirince kılıcını beline taktı. Atına bindi. Yirmi 

bin adamı ile babası [A1180] Göroğlu sultana bu şiirini okudu: 

 

  Yiğitlerin hepsi deve olup,    

  Sona kalana ar olup. 

  Asker önünde yürüdü beyler, 

  Hesenhan komutan olup. 
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[A1185]    Edeplice söz söyleyip, 

  Yürüdüğü yolu gözleyip. 

  Yiğitler yürüdü saf saf, 

  Hunhar şehrine doğru. 

 

  Soylu atını seçip.  

[A1190]    Altın kalkanını alıp. 

  Yiğitler yürüdü saf saf, 

  Kılıç, mızrak kuşanıp. 

 

  Kızıl yaylı mızrakları, 

  Taşımıştı bazıları, 

[A1195]    Düşmanının üstüne, 

  Saldı çokça korkular. 

 

  Yola düştü bekârlar, 

  Altına verdi oynak atlar. 

  Altın halka elinde, 

[A1200]    Altından elbise her yanlar. 

 

  Üstündekiler kızıl elbise,  

  Giydikleri altın zırh. 

  At koştururken en önde, 

  Dağları aşıp “El-Hezer!” 

 

[A1205]  deyip Göroğlu ile vedalaşıp yola düştü. Onlar bir nice gün 

yol aldıktan sonra Bedbeht Çölü’ne vardılar. Yol üstünde Hesenhan bu şiirini 

okudu: 

 

  Zorluk gelince atın canına, 

  Kamçı vurup sağrısına. 

[A1210]    Bedbeht Çölü viran oldu. 
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  Yiğitlerin ayağında. 

 

  At koştu dağı, tepeyi, 

  Yürüdü herkes rakip gibi. 

  Saray oldu onlara, 

[A1215]    Çöl, sahra bir anda. 

 

  Giydiği gül gül yandı,  

  Atlılar suya kandı. 

  Asker yürüyüp gece gündüz, 

  Hunhar’a doğru yol aldı. 

 

[A1220]    Geceleri sayıp yıldız, 

  Ara sıra toplu, ara sıra yalnız, 

  Yol aldı bu şekilde, 

  On beş gece ve on beş gündüz. 

 

  Gezdiler sahrayı, çölü, 

[A1225]    Bulup çölde yolunu. 

  Kırk beş gün yürüyüp yol, 

  Gördü Bedbaht Çölü’nü. 

 

  Bülbül gitti bağına, 

  Veda etti dağına, eteğine. 

[A1230]    Akşam namazı vaktinde, 

  Vardı Bedbeht Dağı’na. 

 

Elkıssa: Hesenhan 20 bin askeriyle yol alıp Bedbeht Dağı’nın 

eteğine vardı. Bedbeht Dağı’nın diğer tarafı Hunhar’ın şehri Gürücistan’dı. 

Şehrin [A1235] 20 kapısı vardı. Her kapının aralığı birer taş uzunluğundaydı. 
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Onun etrafında 30 fersah244 (1) uzunluğuna yakın her tarafa giden bir yol 

vardı.  Kim ki atıyla bu şehre girse öğle namazı ile pazar meydanına ancak 

varabilirdi. Bu yer Bedbeht Dağı’nın eteğinde idi. 

[A1240] Bu dağın Bedbeht diye adlandırılmasının sebebi şuydu: 

ne zaman ki Göroğlu sultan sefer için bu yere gelse dağın başına bakardı. 

Dağ başında hava açık ise işi uğurlu olurdu. Dağ başına duman düşmüşse 

yiğitlerin savaşta hiç şansı [A1245] olmazdı, ölür giderlerdi. Onun için bu 

dağı “Bed – beht” dağı diye adlandırdılar. 

Hesenhan 20 bin adamı ile akşam namazında dağın eteğine vardı. 

Çevreyi inceleyerek bu şiirini okudu: 

   

[A1250]  Atamız Hazreti Adem, 

  Medet edecek gündür bugün. 

  Bana bugün oldu matem, 

  Medet edecek gündür bugün. 

 

  Sefere çıkandır hepsi, 

[A1255]  Ruhunuzdan Nuh nebi. 

  Önderimdir Şiş Nebi,  

  Medet edecek gündür bugün. 

 

  Kurban olayım İbrahim Halil, 

  Sizi güzel gören Celil. 

[A1260]  Evladınızdır İsmail, 

  Medet edecek gündür bugün. 

 

  Düşmanlara yoktur medet,  

  “Dostum” dedi size Ahat.  

  “Ümmetim” deyip ya Muhammet, 

[A1265]  Medet edecek gündür bugün. 

                                                            
244 (1) Bir fersah – devede bir saatlik yol. 
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  Ben de oldum hayran, 

  Garip gönlüm oldu viran. 

  Ebubekir, Ömer, Osman, 

  Medet edecek gündür bugün. 

 

[A1270]  Acizlerin soldu gülü, 

  Erenlere siz bir veli. 

  Önderim Hazreti Ali, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

  Hesenhan ağlar burada, 

[A1275]  Gönlü kırık, arzuda. 

  Önderim Hazreti Zinde245, (2) 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

Diye ağlayarak pir – i kâmillere sığınıp dualar etti. Sonra 

Hesenhan yiğitleri ile birlikte sabah namazını kıldı. Yiğitler [A1280] atlarına 

binip Bedbeht Dağı’nın başına baktı. Dağın tepesini kıpkızıl duman 

kaplamıştı. Dağın başı mavi ve açık sarı bir renge girmişti. 

Bu durumu gören yiğitlerin hepsi kendinden geçti. Hesenhan 

onların morallerinin bozulduğunu fark etti. Onların bu çaresizliklerine son 

vermek [A1285] için namertleri kast ederek bu nazmını okudu: 

   

  Kahraman Hesen size söyler,  

  Sözü manasını iyi anlayın. 

  Kötü insan iş yaptığında, 

  O, menfaatini düşünür. 

 

[A1290]  Kötü eline kalsa devlet,  

  Bütün işi olur minnet. 

                                                            
245 (2) Zinde – Yaşayan. 
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  Gördüğünde 3 – 4 evlat, 

  Hatun peşine düşer. 

 

  Erdir kabil her savaşta, 

[A1295]  Girmek ister her döğüşe. 

  Kahramanı gör ki savaşta. 

  5’i incitip 10’u gözler. 

 

  Kötü savaşçıya her bir şey, 

  Ne gördüyse görünür işte. 

[A1300]  Namert adam savaşa çıksa, 

  Kaçacağı yeri gözler. 

 

  Biri birine savaş açsa, 

  Kavga olur hücum etse. 

  İyi ile savaşa katılsa, 

[A1305]  İşin akibetini gözler. 

 

  Namertlere söz edersiniz, 

  Veya varıp halinizi söylersiniz. 

  Sakınıp – şaka yapıp görseniz, 

  İt gibi uluyup sizi gözler. 

 

[A1310]  Hesenhan der kendini bilen, 

  Er hizmetini iyi yapandır. 

  Azmedip yürüyen, 

  Yapacağı işi düşünür.  

 

Hesenhan bu sözleri söyleyip 20 bin adamını alıp [A1315] dağ 

başına çıktı. Uzaktan şehrin minareleri, kemerleri göründü. Onları saydı, 

şehrin minareleri 600, kemerleri 784 adetti. Şehir içini duman kaplamıştı. Bu 

sebepten hiçbir şey görünmüyordu. Bu durum 20 bin atlıyı sıkıntıya soktu. 
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Onlar atının başını çevirip geri dönmeye [A1320] niyetlendi. Hesenhan 

yiğitlerini mertliğe davet edip bu şiirini okudu: 

  

  Uzakta kaldı Çembil ili, 

  Durduğumuz yer dağların beli. 

  Belinizi sağlam bağlayın yiğitler, 

[A1325]  Dumanlı duran Hunhar’ın İli.  

 

  Savaşta açılır yiğidin gülü,   

  Güreşte çelikleşir baturun eli. 

  Düşmanın bağrını yaralayın, 

  Savaşta çıkar erlerin eri. 

 

[A1330]  Allah açsın zaferin yolunu,   

  Bağlansın hep düşmanın eli. 

  “Yiğidim” deyip at üstüne çıkınca, 

  Yetmez miydi? Beylerin pulu?! 

 

  Dinleyin yiğitler anlayın bunu! 

[A1335]  Bugün olur bize mahşerin günü. 

  Canla başla savaşa hazırlanın! 

  Yetmez mi sizlere beylerin elbisesi. 

 

  Nasıl varırız biz Çembil iline? 

  Nasıl bakarız el – yurt yüzüne? 

[A1340]  Bu yere candan geçenler gelir, 

  Namussuzluktur kaçıp varmak geriye!...  

 

Hesenhan’ın sözünü duyan yiğitler daha da telaşlandı. Onları gam 

bastı. Bunu gören Hesenhan yiğitlerine bakıp: 

- [A1345] Bu kadar uzun yolu tepip, bu yere geldik. Hiçbir şey 

yapmadan memlekete dönersek babam Göroğlu’nun yüzüne nasıl bakarız? 
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Ya döğüşerek ölelim ya da Bey Havaz’ı alıp gidelim. Eli boş dönmek 

namussuzluktur! – deyip yiğitlere doğru bakıp bu nazmını okudu: 

 

[A1350]  Unutulmasın şimdi hatıralar, 

  Kurun bu yere kumaş çadırlar. 

  Üstüne zırh giyen yiğitler, 

  Ya ölün ya alın yiğitler. 

 

  Yolumuzu gözleyen Göroğlu sultan, 

[A1355]  “Bey Havaz’ı getir!” diyen arslan. 

  Oklara karşı tutun hepiniz kalkan, 

  Ya alın ya ölün yiğitler. 

 

  Çembil’de birbirini meze kılanlar, 

  Hatunundan yiğitlik namını alanlar. 

[A1360]  Seferde beylerden hediyelik alanlar, 

  Ya ölün ya alın yiğitler. 

 

  Altın yakalı elbise giyenler, 

  “Hizmet ederek ölsek” diyenler. 

  Göroğlu’nun atını alıp binenler, 

[A1365]  Ya ölün ya alın yiğitler. 

 

  Bu söze hepiniz kulak verin, 

  Candan geçip Bey Havaz’ı alın. 

  Benden kıymetli mi sizdeki canlar, 

  Ya ölün ya alın yiğitler. 

 

[A1370]  Hepsinizin altında Göroğlu’nun atı,  

  At olur cenklerde merdin kanadı. 

  Boş ellerle varanın yok mu utancı! 

  Ya ölün ya alın yiğitler. 
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  Buradan dönüp Çembil iline varmayalım, 

[A1375]  Boş gayretle can saklayıp kalmayalım, 

  Ölüm kesin deyip savaştan korkmayalım,  

  Ya alın ya ölün yiğitler. 

 

  Hesenhan der: “eli boş dönen er değildir!” 

  Göroğlu’nun ümidine eremeyendir. 

[A1380]  “Hatunlar gibi” namını alandır, 

  Ya ölün ya alın yiğitler. 

 

Bu sözler yiğitlere tesir etmedi. Onların beşi bir yere, onu yine bir 

yere, sekizi dokuzu başka bir yere toplanıp birbirlerine danıştılar. Hepsi: 

“Hesenhan daha [A1385] küçük. Üstelik savaş sarhoşu bir erkek. Eğer o, 

büyük bir asker olsaydı bizi ölüme davet etmezdi. Biz şimdi onun sözünü 

tutup savaşa girsek bile Hunhar Şah’ın yanındaki Bey Havaz’ı alabilir miyiz? 

Belki biz yakalanırız.  Eğer Hunhar’ın eline düşersek o, kapıları kapatır, 

hepimizi [A1390] teker teker kılıçtan geçirir. 20 bin kişi bir Bey Havaz için 

ölmeli mi? Hem Bey Havaz’ın canı hiçbirimizin canına bedel değildir” dediler. 

Onlar Hesenhan’ın yanına uğramadılar. Onun sözüne de kulak 

vermeyip dağa çıktıkları yola doğru yöneldiler. Çem [A1395]bil’e geri 

döndüler. 

Hesenhan yiğitlere öfkenelenip “hepiniz namertsiniz” deyip onları 

ayıplayarak şiirini okudu: 

 

  Düşman gelip ilinize sahip olsun, 

  Ganimetiniz, servetiniz tel olsun. 

[A1400]  Ayna görüp kaşına sürme süren yiğitler, 

  Hatuna benzer yiğitler, size yol olsun. 

 

  Her bir yere toplanıp danışırsınız, 

  Göroğlu’nun yüzüne nasıl bakarsınız? 

  Sözlerine nasıl cevap verirsiniz? 
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[A1405]  Namert yiğitler, size yol olsun. 

 

  Oynayıp gülüp buradan gidersiniz,  

  Beni bırakıp memlekete, yurda dönersiniz,  

  Nasihati ben kendime edeyim, 

  Azmış, etekli züğürtlere yol olsun.  

 

[A1410]  Düşmanların kalesine giremeden, 

  Cenge girip maksada eremeden, 

  Ecel gelse bile bu yerlerde ölemeden, 

  Korkak hatun kılıklı beyler yol olsun!  

 

  Buraya gelip Bey Havaz’ı alamadan,   

[A1415]  Savaşıp kızıl kana boyanamadan. 

  Düşmanlara mukabil olmadan, 

  Geri dönen ödlekler size yol olsun! 

 

  Hesenhan der:” Erler için bu savaş, 

  Düşman gelse korkmadan sallar kılıcını” 

[A1420]  Düşmanlara bir kılıç vurmasını bilmeyen 

  Kaçıp giden hatunlara yol olsun! 

 

Hesenhan’ın bu sözünü hiç kimse anlamadı. Hepsi Çembil’e doğru 

yol aldı. Hesenhan dağda bir müddet onların arkasından baktı. Yiğitlerinin 

kendisini beklemeden gittiklerini [A1425] gördü. Takati kalmadı. O da yenik 

düşüp Çembil’e doğru yol aldı. 

Ağa Yunus Peri falcıydı. Hesenhan gittikten sonra bir gün: 

“Hesenhan ve yiğitleri neredeler ve nasıllar acaba” diye fal açmıştı. 

[A1430] Falda o, Bedbeht Dağı’nın tepesindeki dumanı gördü. 

Sonra Hesenhan’ın yiğitlerinin döndüğünü ve Hesenhan’ın da eli boş bir 

halde geldiğini gördü. Kendini tutamayarak ağlamaya başladı ve bu şiiri 

okudu: 
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  Dostlarınız memnun oldu, 

[A1435]  Düşmanınız duman oldu. 

  Korkaklar şüphe içinde, 

  Beyleriniz yola düştü. 

 

  Ağa Yunus çok üzgün, 

  Yok ki elinde irade. 

[A1440]  Beyler gama düşmüş, 

  Yoksa ahir zaman mı oldu? 

 

  Duman bastı ili her yandan, 

  Tuğ – bayraklar asıldı sıra sıra. 

  Ordu döndü yavaş yavaş, 

[A1445]  Beylerin yolu duman oldu. 

 

  Duman düştü her yana, 

  Onlar döndü geçmedi candan, 

  Şimdi çıkın siz bu yandan, 

  Hesenhan’a yazık oldu. 

 

[A1450]  Ağa Yunus gama düştü, 

  Bunu bilmeden remil attı. 

  Namertler yola çıktı, 

  Bey’in işi kötü oldu. 

 

Göroğlu sultan Ağa Yunus Peri’den bu sözleri duyun [A1455] ca 

meyhanede oturan yiğitlerini alıp kale kapısına çıktı. Uzaktan gelen sancağını 

gördü. Hesenhan’ın altındaki soylu atı tanıyıp 20 bin atlı yiğit ile onun 

karşısına vardı. 

Bunu gören Hesenhan’ın yiğitleri savaştan [A1460] kaçtıkları için 

pişman oldular. Göroğlu ile karşılaşmaktan korkup her biri bir yana doğru 

dağılıp gittiler. 
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Hesenhan, babası Göroğlu’nun karşısına gelince attan indi. 

Yiğitlerin sözünü tutmadıkları için çok üzgün [A1465] olduğunu söyledi. 

Göroğlu sultan başındaki altın tacı çıkarıp Hesenhan’a giydirdi. 

Onu kendi yerine sultan kıldı. Yurt işlerini Hesenhan’a verip kendisi de 

tulparını sefer için eyerletti. 

- [A1470] Ben yalnız varıp Havazhan’ı alıp geleceğim! – deyip 

hiddetle yola çıktı. Öğle namazı vakitlerinde Bedbeht dağına yaklaştı. İçi 

buruk bir halde bu şiirini okudu: 

   

  Çok kişiydi kahraman, 

[A1475]  Onlar şimdi nerededir? 

  Düşmanlarını ağlatır, 

  Buraya gelen Göroğlu. 

 

  Meydan içinde kızıl kan, 

  Allah bize mihriban. 

[A1480]  Ya Allah deyip at koşan, 

  Kuzum oğlum Hesenhan. 

 

  Düşman çıkamaz tek tek, 

  Savaş olsun kan dökerek, 

  Ad koyup utanmayarak, 

[A1485]  Yalnız oğlum Hesen Bey’e. 

 

  Kuzum Hesen ol aman, 

  Ben geçerim hanlıktan. 

  Ad verin gökten görklü, 

  Buyruk şu Hesenhan’a. 

 

[A1490]  Göroğlu der gel şimdi, 

  Dediğini yap şimdi. 

  Gönülde arzu kalmasın, 
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  Kıyamet olsun şimdi. 

 

Göroğlu sultan şiirini bitirdi. Allah’ın dergâhına [A1495] sığınıp bu 

münacatını okudu: 

 

  Sensin şahlara şah, 

  Kimse bilmez üzüntümü. 

  Adına kurban olayım Allah, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

[A1500]  Geceleri ağlayan bir garibim, 

  Dermansızdır garip tenim. 

  Önderim Kırklar’dır benim, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

  Akşam namazında ağlarım, 

[A1505]  Bulmadı huzuru gönlüm. 

  On İki İmam önderim, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

  Göklere ulaştı feryadım, 

  Yüzümden gitti arım. 

[A1510]  Dinle benim figanımı, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

  

  Göroğlu der sana sözüm, 

  Umut etti iki gözüm. 

  Nasıl olayım yalnızım, 

[A1515]  Medet edecek gündür bugün. 

 

Göroğlu ulu pirlerin erkânına sığınıp tekrar atına bindi. Uzakta 

gözüne gök renkli bir çadır göründü. Bu çadıra varınca burada üç – dört 
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tuğun birlikte asıldığını gördü. O anda karşısında Hızır [A1520] Aleyhisselam 

belirdi ve Hızır onun atını dizgininden tuttu. Göroğlu Hızır Aleyhisselam ile 

görüşmek için çadıra girdi. 

Hızır Aleyhisselam Göroğlu’na: 

- Ey Göroğlu! Sen Çembil’deyken “Allah izin verirse” değil de 

“kendim alıp gelirim!” deyip yola [A1525] çıktın. Bu yere geldiğinde Allah’ı 

hatırladın. Allah yine de senin günahını affetti. Bundan sonra Allah’ı aklından 

çıkarma! Şimdi sana yol göstereyim: Bu yerden ayrılıp dağ üstüne çıktığında 

etrafına bakın. O anda çobanlık yapan bir aksakallı [A1530] göreceksin. O 

kişinin yanında başka bir kişi yok, ağzında dişi yok. Secde kılacak başı da 

yok. Kendisi düşmandır. Bey Havaz’a hayrandır. Her yıl bir defa gizlice onu 

görüp gelir, koyun çobanlığından aldığı parayı Havaz’a masraf eder. Sen 

onun yanına varıp 400 koyunu ayırıp al! [A1535] Bey Havaz’ın babası Kerem 

Kasap adlı kişiyi bul. Onun hanımı Türkmen evladı. Kendisi müslüman.  İsmi 

Gül Ayim’dir. Düşman eline esir düşeli 40 yıl oldu. 

Onun bir ağabeyi var. İsmi Dede Kember. Eğer sen onun [A1540] 

yanına bu ağabeyi “Dede Kamber” namında gidersen işin kolay olur,  – deyip 

Göroğlu’na dua etti.  

Göroğlu Hızır’ın duasını alıp tulpar atına bindi. Bedbeht dağının 

tepesine baktı. Uzakta bir ihtiyar gördü. 

[A1545] Göroğlu onun yanına varıp bu şiirini okudu: 

 

  Altımda tulpar atım oynar durur.  

  Üzerimde altın zırh, başımda kalkan. 

  Cefa çekip mihnet çekip yürürsün, 

  Bu koyunlar kimindir söyle ihtiyar. 

 

[A1550] Dede’nin cevabı: 

  Altında tulparı olan bey yiğit, 

  Bu koyunun sahibi sana ne gerek? 

  Sözümü söylerim bir bir işit, 

  Dahasını bilmek sana ne gerek. 
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[A1555] Göroğlu:  

  Benim ilim ve sayısız adamım var, 

  Bunu sorarmaya gönül merakım var. 

  Bu koyunun sahibi kimdir ihtiyar, 

  Bunu sorup bilince benim işim var. 

 

[A1560] Dede: 

  Bilmelisin evlat ben erkek adamım,  

  Bu mala bakan göz gibiyim. 

  Ne sorun varsa benden sor, 

  Bu koyunun sahibi şimdi benim. 

 

[A1565] Göroğlu: 

  Ey ihtiyar sözümü dinle kulak ver, 

  Bildim ben senin değildir işte bu mal. 

  Bu koyunların sahibi bana lazımdır, 

  Meşgul etme beni ihtiyar. 

 

[A1570] Dede: 

  Bu malın sahibi benim bunu bil, 

  Dayak ile kovarım yaklaşma bana. 

  Sözlerin acayip manasız, 

  Bu malın sahibi benim bunu bil. 

 

[A1575] Göroğlu: 

  Doğruyu söyle bu kimin malı, 

  Koyun bakan bu çölün, sahranın ihtiyarı. 

  Doğruyu söylemezsen söyletirim ihtiyar, 

  Bu koyunlar bilirim Havaz’ın malı. 

 

[A1580] Dede: 

  Çöllerde yürürüm hep kararsız, 
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  Ay yüzünü gördüğümden intizarım. 

  Dayak yemeden git bu yerden, 

  Havaz’ın ismini alma destursuz. 

 

[A1585] Göroğlu: 

  Bedbeht’in çoktur yabani otu,  

  Bulutlu dumanlı her çeşit havası, 

  Bilirsin bu malın sahibini, 

  Havazhan oğlandır malın sahibi. 

 

[A1590] Dede: 

  Sen yeniden aldın ağzına adını, 

  Ya da okudun mu onun yazısını. 

  Ecelin yetip gelmemiş olsa, 

  Ağzına alma Havaz adını. 

 

[A1595] Göroğlu: 

  Göroğlu’ndan dinle şimdi bu sözü,  

  Havaz için yola diktim gözümü. 

  Gönülden seversen ey ihtiyar, 

  Getir bu yere çabuk Havaz’ı. 

 

[A1600] Dede: 

  Ben bildim şimdi seni Göroğlu, 

  Şu yaşa kadar yürümedin sen asla doğru. 

  Havaz dersen 30 dişini kırarım, 

  Geriye dönüp git bu yerden hırsız. 

 

[A1605] dedi ihtiyar hiddetle: 

- Ben Havaz’ı gözbebeğimden sakınırım. Sen de onu bu yerden 

alıp giderim dersin, öyle mi? – dedi. Bastonunu eline aldı ve Göroğlu’na 
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doğru salladı. Elini, ayağını düzeltti. Burnunu ve alnını oynattı. Koşarak 

[A1610] geldi ve Göroğlu’nun atının dizginini tuttu. 

Göroğlu tulpar atından indi. İhtiyarı bir eliyle havaya kaldırdı. 

Sonra elini ayağını bağlayıp: 

- Konuşma ihtiyar, yoksa hemen haddini bildiririm! – dedi. 

[A1615] Sonra Göroğlu atının başını ve gözünü güzelce okşadı: 

“Ey tulpar! Bu ihtiyardan sen sorumlusun. Onu ben gelene kadar sakın 

bırakma. İhtiyar yaygara ederse başından dişleyip, yere doğru bastır” diyerek 

tembihledi ve yola çıktı. İhtiyar yaygara etti. [A1620] Tulpar onu başından 

dişleyip yere atınca ihtiyar korkudan sus pus kalıverdi. 

Göroğlu Kember Bey suretine girdi. Koyunların içinden 400’ünü 

seçip çıkardı. Bunları sürüyüp yatsı namazında Görücistan kapısının önüne 

vardı. Nöbetçilere kendini “Dede Kember” diye tanıtıp şöyle dedi: 

 

[A1625]  Yedeklenen katar katar deve misin? 

  Tüccarlar gelse onlara zar mısın? 

  Gece yarısı olmadan sana ne oldu? 

  Kalkın onbaşı orada mısın? 

 

  Hizmet için vardır geçitler, 

[A1630]  Bulamadım girecek bir kapı. 

  Zevkten sessiz yatan yiğitler, 

  Açıverin bana kapıyı. 

 

  Görmek için ben pazar ehlinin huyunu, 

  Güzeller tane tane örer zülfünü. 

[A1635]  Dışarıdan gelen bir tüccarım, 

  Nöbetçiler açın şimdi kapıyı. 

 

  Kalmuk’a satacağım koyunum var, 

  Pazarda onları salmaya niyetim var. 

  Nöbetçiler açın kale kilidini, 
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[A1640]   Korkuyorum önümde çok koyunum var. 

 

  Tüccarlar sizden mahzun olmasın, 

  Dışarıda bir yaralı kalmasın. 

  Nöbetçiler şehrinize gireyim, 

  Hırsızlar malımı yağmalayıp çalmasın. 

 

[A1645]  Ben misafirim il yurt önünde, 

  Başıma sevdalar saldı Allah. 

  Bir koyunum yok olursa eğer, 

  Ödettiririm şahınızın önünde. 

 

  Ah etsem dökülür gözümün yaşı, 

[A1650]  Hak olur kıyamette yiğidin yoldaşı. 

  Ben tüccar olup geldim şehrinize, 

  Kaleyi açın ihtiyar onbaşı. 

 

Onbaşılar yerinden doğruldular. “Bu yabancı bir tüccara benzer, 

malı mülkü yok [A1655] olursa başımıza bela olur!” deyip kale kapısını 

açtılar. Göroğlu koyunlarıyla şehre girdi. Onlardan biri Göroğlu’na doğru: 

- Yolun açık olsun! – dedi, Göroğlu aldırış etmeyip: 

- Esselamu Aleyküm! – dedi. 

- [A1660] Nereye gidiyorsun? – diye sordu yine başka bir nöbetçi. 

- Malınız canınız iyi mi, esenlikte mi? – diye soruya soruyla cevap 

verdi Göroğlu.   

- Ne kadar koyunun var? – dedi nöbetçi. 

- Evden çıkalı 25 gün oldu, - dedi Göroğlu. 

- [A1665] Koyunların için kaç para alırsın?! – deyip sordu nöbetçi. 

- Mallar pek yoruldu! – deyip cevap verdi Göroğlu. 

- Adın ne?! – diye sordu nöbetçi. 

- [A1670] 5 – 6 yılkım vardı. Onlara binmeden bu yere yaya 

geldim, - deyip cevap verdi Göroğlu. 
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- Bu adam biz ak desek kara diyor. Bu hali ile mallarını pazara alıp 

giderse, bütün koyunlarını bir anda başkaları yağmalayıp götürür. Şafak vakti 

olduğunda biz de bununla birlikte [A1675] varıp alışverişini seyredelim! – 

dedi nöbetçiler. 

Onlar geceyi Göroğlu ile birlikte geçirdi. Şafak vakti olunca 

nöbetçiler şaşkın Göroğlu’nun koyunlarını sürümesinde yardımcı oldular ve 

hep birlikte pazara vardılar. Koyun pazarına daha kimsenin gelmediğini 

gördüler. Alışveriş de daha başlamamıştı. Göroğlu sultan koyunlarını [A1680] 
sürüyerek, sopasını oynatarak önüne kattı. 

Bir anda altın tacı başında, kasapları yanında, elli iki yaşında, 

semen renkli atıyla Kerem Kasap gelip: 

- [A1685] Yol açın!– deyip koyun pazarına karıştı. Türlü 

renklerdeki koyunları görünce Göroğlu’nun yanına geldi ve: 

- Bu koyunlar kimin? Bu koyunun sahibi nasıl biri? – diye sordu. 

Nöbetçilerden biri: 

- Bu koyunlar işte bu adamın. Biz de onun nasıl biri [A1690] 
olduğunu daha bilemedik. Biz dağdan söz açsak bu kişi bağdan cevap verdi, 

kendiniz sorun! – dedi. Kerem Kasap: 

- Nereden geldin? – diye sordu. Göroğlu sultan onun sözlerine pek 

aldırmadı. 

Bunu gören Kerem Kasap: 

- [A1695] Bu yerlere yabancısın. Acaba koyun çobanı sen hangi 

memlekettensin? – diye sorar. 

 

Göroğlu: 

  Ölüm gelmezse tez elden söz söyleyeceğim. 

  Önümde çok koyun var sürüp gelirim. 

[A1700]  Aslım benim Türkmen’dir, 

  Şehrinize ticaret için geldim. 

   

Kerem Kasap: 

  Yakışsın diye at yelesini tararım, 
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  Koyun alıp koyun satarım. 

[A1705]  Türkmen yeri ata yurdum olur, 

  Kimin evladısın soyunu sorarım. 

 

Göroğlu: 

  Bitmez ilimin şekeri, tatlısı, 

  Kulaktan gitmiyor pirlerin öğüdü. 

[A1710]  Aslımı sorarsan sana söylerim, 

  Benim Teke Türk evladı. 

 

Kerem Kasap: 

  Kim bilir içindeki düşünceyi, 

  Görüyorum kaddini kametini. 

[A1715]  Bu yere ne için geldin, 

  Alıp satarım getirdiğin malı. 

 

Göroğlu: 

  Başı, ucu sonu yoktur koyunumun. 

  Yabancı değil sana rengi yüzümün. 

[A1720]  Bilmiyorum bu koyunların kıymetini, 

  Benim sahibi bu koyunların. 

 

Kerem Kasap: 

  Baksam bunun ağzı uğursuzmuş, 

  Geldiğin yer Yavmet ili kavmiymiş. 

[A1725]  Koyunun sahibi var deyip söylersin, 

  Sorayım koyunun sahibi kimmiş. 

 

Göroğlu: 

  Allah’ım vermesin bana sıkıntı, 

  Cehennemin belgesidir cimrilik. 

[A1730]  Ben tek hükümdarım deme bu yerde, 
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  Bu şehirde benim has akrabam var. 

 

Kerem Kasap: 

  Başıma zerefşan sarık bağlayım, 

  Şöhret için bıyığımı yağlarım. 

[A1735]  Bu şehirde benim akrabam var diyorsun, 

  Akrabanın adı nedir senden sorayım. 

  

Göroğlu: 

  Ben söyleyim sen sorarak onu bul, 

  Sorarsan bilir bütün şeyhi, hafızı. 

[A1740]  Akrabamı soruyorsan bil adını, 

  Onun adı “Kerem Kasap!”dır.    

 

Kerem Kasap:  

  Ben bilirim dayılık nedir, nasıldır, 

  İspat etsen bana dayılığını. 

[A1745]  Akrabanın adı ise Keremcan, 

  Bilir misin adı nedir kız kardeşinin? 

 

Göroğlu: 

  Yüreğime ateş düştü, çok ahım, 

  Ezelden ayırmış bizi Allah’ım. 

[A1750]  Yanılmazsam ben küçükken gitmiş, 

  Kardeşimin adı idi Gül Ayim. 

 

Kerem Kasap: 

  Ey Yavmet’li halkı nerede kaldın? 

  Türkmen beylerine de benzersin. 

[A1755]  Kardeşin ile akrabamlığımı bildin, 

  Ne idi ey yiğidim seni adın. 
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Göroğlu: 

  Küçüğümden ayırdı birdir Allah, 

  Gariplikte her gün çektim yüz bin ah. 

[A1760]  Aslımı – neslimi meraklanıp sordun, 

  Benim adım Kember Bova. 

 

Kerem Kasap Göroğlu’nun cevabını dinleyip: 

- Vay Kember canım, sen misin? Esenlikte ol! O taraftaki ata – 

anam, kavim kardeşlerim esenlikte mi? – deyip [A1765] Göroğlu’nu 

kucakladı ve bu şiirini okudu. 

 

  Asker Dağın esen mi? 

  Görüşmemiz yasak mı? 

  Bir bir senden sorarım. 

  İl ve yurdun esen mi? 

 

[A1770]  Hicran ateşinde tenimiz, 

  Bağrı kanlıdır gülümüz. 

  Ak süt veren ilimiz, 

  Mihribanlar esen mi? 

 

  Kime ulaşır derdimiz, 

[A1775]  Taşar bazen öfkemiz. 

  Söyleşelim uzun uzun, 

  Genç yiğitler esen mi? 

 

  Düştü senin bu dertlerin, 

  Baharda açılır bağın. 

[A1780]  Kurban olayım ışığım, 

  Kalan iller esen mi? 

 

  Gözümden yaşlar döküldü, 
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  Benim gönlüm bozuldu. 

  Yüreğim bağrim ezildi, 

[A1785]  Gördüklerim esen mi? 

 

Onlar konuşup görüştüler. Birbirlerinin hallerini, ahvallerini 

sordular. Sonra Göroğlu: 

- Bey Havaz ışığım nerede? Onu bir görüp ondan sonra ölsem 

arzum yok! – dedi. 

[A1790] Bey Havazhan bu vakitte Hunhar Şah’ın yanında idi. 

Onun 500 yardımcısı vardı. O, gece gündüz Hunhar Şah’la birlikteydi. Kerem 

Kasap yanındaki bir yardımcıya: 

- Bey Havazhan’ın dayısı Çembil’den geldi. Onu [A1795] görmeyi 

çok arzuluyormuş. Bugün Havaz gelip dayısını görsün. Yarın sabah 

hizmetinize geciktirmeden göndereceğim!  – deyip Hunhar Şah’a gönderdi. 

Hunhar şah bu iltiması kabul edip, Bey Havaz’ı 5 – 6 yardımcısı ile 

onların yanına gönderdi. 

[A1800] Bey Havazhan yol boyu: “Benim dayım nasıl bir 

adammış?” diyerek ata iyi binen, güzel elbiseler giyen kişilere bakarak geldi. 

Göroğlu’nun gözü Bey Havazhan’a düştü. Hemen yerinden 

doğrularak ona doğru koştu. İkisi de baba oğul gibi kucaklaştılar [A1805]. O 

zaman bu şiirini okudu: 

 

  Erdim artık muradıma, 

  Kudretli Hakkın izniyle. 

  Figan ile derdim çok, 

  Sensin derdime derman. 

 

[A1810]  Altın gülüm gibi okşayım, 

  Gözbebeğimden esirgeyim. 

  Dal boyunu Bey Havaz, 

  Ulu pirlerden dileyim. 
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  Benim gibi dayın olsun sadaka, 

[A1815]  Kulak verin çektiğim cefaya. 

  Ay yüzünü dileyim, 

  Çok ağladım Allah’a. 

 

  Duramadım ellerde, 

  Bazen çöllerde bazen göllerde. 

[A1820]  İz sürüp geldim Bey Havaz, 

  Yurdum uzak yerlerde. 

 

  Arzu ettim yüzünü görmeyi, 

  Boyunu posunu, güzelliğini. 

  Seni aradım ışığım, 

[A1825]  Sonra buldum şehrinizi. 

 

  Dinle söylediğim sözümü, 

  Kulun edeyim kendimi. 

  Diyarına gelerek, 

  Gördüm ay gibi yüzünü. 

 

[A1830]  Sözlerime kulak ver, 

  Düşman olsun mağlup. 

  Dostlar olsun mutlu-mesut, 

  Feda olsun para ve mal. 

 

  Dinledim seni uzaktan, 

[A1835]  Arayıp geldim uzaktan. 

  Allah gösterdi seni, 

  Kurtuldum ben ayrılıktan. 

 

Göroğlu bu sözleri söyledikten sonra Bey Havaz’ın etrafında 3 

defa döndü. Onun gözünden yaşlar yağmur [A1840] gibi döküldü. 
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Havazhan’ın başını bağrına bastı. Onun yüzünü okşadı. Kerem Kasap bir 

gülüp, bir ağlayıp yanındaki kişilere: 

- Görün bu kişiyi! Evladının [A1845] özlemiyle gelip onun yüzünü 

gördükten sonra bu hale düştü,  diyerek Göroğlu’nu oradakilerle tanıştırdı. 

Göroğlu’nun paltosu Bey Havazhan’ın güzüne takılmıştı. O, bu 

paltonun eskiliğinden ve sertliğinden dolayı yakınarak bu nazmını okudu:  

 

  Erisin dağlar erisin! 

[A1850]  Bende varlığı ile kurusun. 

  Giydiğin yırtık palto, 

  Beylikleri kurusun. 

 

  Bey olup yurtlar gezmese, 

  Av için şahini salmasa. 

[A1855]  Bunca malı neye yarar? 

  Bir güzel giysi giymese. 

 

  “Al!” dediğinde bir at almazsa, 

  İşi rahat ve güzel olmazsa. 

  Böyle beyin malı korusun. 

[A1860]  Bir güzel tulpar binmezse. 

 

  Sözü beğenilmezse, 

  Başkaları bakmazsa.  

  Malı yığmak neye yarar? 

  Şimşir kılıç takmazsa. 

 

[A1865]  Dünya bize mi kalır? 

  Malı da bırakıp götürür. 

  Dost – düşmanın elinde, 

  Her şey kaybolur. 
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  Malı yoktur dermanda, 

[A1870]  Evlatsızlar arzuda, 

  “Dayınım” deyip gelir, 

  Beni bırakıp utançda. 

 

  Söz söyledi Havazhan, 

  Sözüyle diyor: Ol esen! 

[A1875]  Beni utandırmadan, 

  Gözden kaybol dayı can. 

 

Kerem Kasap Havazhan’ı dinleyip: 

- Ey akılsız oğlum yakışıksız sözler söylediğin, bunca koyunları 

olan kişi senin sandığın gibi fakir biri değil. Eğer o elindeki [A1880]  beyliğinin 

birazıyla masraf ederse kılığı kıyafeti beylerinkini bile geçer. Lakin senin bu 

dayın fakirliği kendisine uygun görmüş. Görünüşünden sofu ve maneviyatlı 

bir kişi olduğu belli. Bundan sonra böyle edepsiz sözler söylersen benden hiç 

güzellik bekleme. Hemen kalkıp dayını eve davet et ve kızkardeşi olan annen 

[A1885] ile görüştür. Sen de onlara hizmet et! – dedi. 

Havazhan da Göroğlu da yerinden kalktı. Kerem Kasap:  

- Koyunlarının kıymetini söyle de öyle git! – dedi. 

Kendisini Kember Dede diye tanıtan Göroğlu: 

- Bu koyunlar önceden benimdi. Şimdi senin oldu. [A1890] 
Satacaksan kıymetini sen belirleyip satıver! – diye cevap verdi. Havazhan ile 

ikisi beraber yola revan oldu. Bey Havaz dayısının elinden tutup avluya girdi. 

Annesine bakarak bu şiiri okudu: 

 

  Düşündüm dünya işleri fani, 

[A1895]  Allah’ı seven kulun dilinde övgü. 

  Ben sözü size beyan edeyim, 

  Kulak verip dinle anacığım. 

 

  Sözü dinle Bey Havaz’ın dilinden, 
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  Bir kişi geldi Yavmet ilinden. 

[A1900]  Bu yere geldi bizi sorup, 

  Bizi görmeyi arzu edip. 

 

  Görsen onun acayip heybeti var, 

  Bilmiyorum nasıl bir hayali, düşüncesi var.  

  Bu şehre gelip bizi sorup, 

[A1905]  Önünde sürüdüğü 500 koyunu var. 

 

  Erkenden girdi bizim şehre, 

  Yük atmadan önce deveye. 

  Bu şehirde hiçbir kişi tanımaz, 

  Koyunlarını getirmiş pazara. 

 

[A1910]  Bu adamla başkaları alay etti, 

  Alay edildiğini bu da bildi. 

  Şaşkın dururken bu adam, 

  O anda yanına babam geldi. 

 

  Babam dikkatle bu adama baktı, 

[A1915]  Sorduğu sorunun cevabını beğendi, 

  Aslını, neslini bir bir sorup, 

  Onu babam çok iyi sınadı. 

 

  Bu adam babama sözünde dedi ki: 

[A1920]  “Şehirde akrabam var ” arıyorum. 

  Akrabasının aslını, neslini sorunca, 

  Akrabam diye babamın ismini söylemiş. 

 

  O adam buraya geldi bir başına, 

  Söylediği sözler senin sözlerin gibi. 

  Yavmette ağabeyin, kardeşin var mıydı? 
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[A1925]  Pek benzer gözleri senin gözlerine. 

 

  Deme ana bana yaramaz şimdi, 

  Vereyim sana müjdeli haberi. 

  Dayımız geldi görmek istersen, 

  Dayım geldi isterim müjdemi. 

 

[A1930]  Nice gün yürümüş bağrı dağlı, 

  İnleyerek ağlamış görmek için seni, beni. 

  Dayım geldi karşısına çıkıp görmez misin? 

  “Gül Ayim kız kardeşim” deyip sormuş seni. 

 

  “Kardeşim diyen Allah dostu bir dede, 

[A1935]  Ağlayıp inleyip duruyordu bulduğumda. 

  İnanmazsan çıkıp onu bir gör, 

  Sordum adını dedi Kember Dede. 

 

Gül Ayim Havazhan’dan bu sözü dinleyince takati kalmadı. Evden 

yürüyerek çıktı. Kember Dedenin boynuna [A1940] sarılıp bu şiirini okudu: 

 

  Yüreklerde çok derdim, 

  Hazan oldu has bağım. 

  40 yıl oldu ayrıldım, 

  Esen misin ışığım? 

 

[A1945]  Gece gündüz varayım, 

  Ayırdı bizi Allah’ım. 

  Esenlikte görüştük, 

  Kurban olduğum Gül Ayim. 

 

  Seni Haktan diledim, 

[A1950]  Hak verdi muradımı. 
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  Misafirim bu şehirde, 

  Durmadan hakka ağladım. 

 

  Kim görse gözlerimi, 

  Kavuşmayı söyledim. 

[A1955]  Misafirlik kurusun,        

  Deve yavrusu gibi ağladım. 

 

  Düşmanları kahredip, 

  Yabancı ellerde gezinip. 

  Bir Allah’a ağladım, 

[A1960]  Geceler boynunca sığınıp. 

 

  Gördüm ay gibi yüzünü, 

  Aşikâr ettim özünü. 

  Ömrüm ağlayarak geçmekte, 

  Hatırlayınca senin sözünü. 

 

[A1965]  Mert meydana baş olsun, 

  Düşmanın eli kolu bağlansın. 

  Kardeşlerim esenlikte mi? 

  Benim gibi kardeşin feda olsun. 

 

  Yarattı bir Allah, 

[A1970]  Her gün ettim ah ve vah. 

  El ve yurt esenlikte mi? 

  Sorarım senden Kember Ağabey. 

 

  Gül Ayim: “Yurt esenlikte mi?” 

  Bize ahir zaman mı? 

[A1975]  Yurt sahibi sultanım, 

  Göroğlu Bey esenlikte mi? 
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Gül Ayim’in şiirini dinleyince Göroğlu ağlamaya başladı. Sonra 

Kember Dede: 

- Işığım! İlin, yurdun varını yoğunu sordun, bu [A1980] çok 

hoşuma gitti. Göroğlu’nu da sordun. O bize düşman değil mi, niçin onu da 

sordun? – dedi. 

- Ey ağabey, o bizim soydaşımız. Ne de olsa bu yabancılardan 

daha iyi. Onun için sordum. Eger düşmanlardan biri: “Göroğlu falanı yere 

[A1985] çaldı!” dese mutlu olurum. “Çekindi veya kaçıp gitti” dese, 

boğazımdan yemek geçmez, kandaşlık ağır çeker onun için sorarım, - deyip 

cevap verdi Gül Ayim. 

Göroğlu tekrar ağlamaya başladı. Bey Havaz onu salonda ağırladı. 

9 çeşit yemek [A1990] hazırlayıp önüne koydu. Ne isterse onu yaptı. O, 

bazen Göroğlu’na “dayım!” deyip yanında oturdu, bazen de boynuna sarılıp 

başını gözünü öpüyordu. 

Göroğlu: 

- Oğlum Bey Havazhan seni alıp götürmek [A1995] istesem gelir 

misin? – diye sorar. 

- Eger gerçekten götüreceksen pekâlâ dayıcığım! – dedi Bey 

Havaz. 

Bey Havazhan’ın sözüne Göroğlu’nun gönlü eridi. Onun yüzünü, 

alnını öperek bu şiirini okudu: 

 

[A2000]  Değil sözlerim gizli, 

  Sırrı eyleyim ayan. 

  Bizim eller acayip,  

  Gelir misin Havazhan? 

 

  Güçlendirir imanı, 

[A2005]  Görsen bizim yerleri. 

  Dağda öter bülbülleri, 

  Pınarları çeşitli. 
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  Aksa Esker Pınarı. 

  Kişner malı, hayvanı. 

[A2010]  Görenin gidesi gelmez, 

  Hayvanların yaylası. 

 

  Yüksek dağların karası, 

  Pek geniştir bozkırı. 

  Şu dağlara yaz gelse, 

[A2015]  Çıkar beylerin çocukları. 

 

  Davul zurna çalınır, 

  Ceylan, geyik koşuşur. 

  Kız kızan karışır, 

  Gözler bayram eder. 

 

[A2020]  Doğup büyüdüğün yerden, 

  Çık sıcak evinden. 

  Eğlence desen o da var, 

  Çıkabilir misin ilinden? 

 

  Kuşu salın gölüme, 

[A2025]  İntizarım yurdumun yoluna. 

  Kurban olsun sana dayın, 

  Gidelim Çembil iline. 

 

  Sahip ol hediyeme, 

  Baht olsun bahtına. 

[A2030]  Kurban olayım Bey Havaz, 

  Otur altın tahtıma. 

 

  Yolum düştü zatına, 

  Baş eğilmez yabancıya. 
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  Çembil’e bey olup varıp, 

[A2035]  Binsen tulpar atıma. 

 

  “Çembil’e bey diye gelsen 

  Bin hadi tulpar atıma!” 

 

Diye sözü dinleyip Bey Havaz korkarak: 

- Eyvah babacığım! Meğer Kember Dede deyip bu yere gelen 

[A2040] kişi Göroğlu’ymuş. O, kızılbaşları korkutan tulpara “benim binmemi 

mi” istiyor – diyerek bu şiiri okudu: 

 

  Beni ahmak sanmış, 

  Aklımı başımı almış. 

  Toplanın dostlar, 

[A2045]  Gelen Göroğlu’ymuş. 

 

  Fakir gibi dilenme, 

  Binmem koşan atına. 

  Benim dayımmış sözde, 

  Adını söyleyip “Kemberbay”. 

 

[A2050]  Elimi kolumu bağlayıp, 

  Alıp gitmekle olunur hırsız. 

  Kötü kasıtla gelenmiş, 

  “Ben Kember’im” diyen Göroğlu. 

 

  Beni aldatmak için, 

[A2055]  Sırlarımı bilmek için. 

  Gelenmiş Göroğlu, 

  Beni avcunun içine alıp. 

 

  Muradına ermek için, 
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  Gelmiş o tek başına. 

[A2060]  Niyetlenip gelmiş, 

  Beni alıp gitmeye. 

 

  Gelip görelim sebepler, 

  Takdirden hiç kaçılmaz. 

  Önce kimdi şimdi kim! 

[A2065]  Onbaşılar, askerler.  

 

  Azrail gibi askerler, 

  Yanında şimşir polatlar. 

  İnsan yutmadan durur mu? 

  Saf kan içen cellâtlar. 

 

[A2070]  Adamı hiç kurtarır mı? 

  Aklı başında durur mu? 

  Düşman gündüz gözüyle, 

  Eve gelip durur mu? 

 

  Gözünden dökülen yaşları, 

[A2075]  Düzeltin kaşlarını. 

  Cellâtlar öfkelenip, 

  Kesin hemen başını. 

 

  Anlamaz sözlerini, 

  Oyup alın gözlerini. 

[A2080]  Oturmuş evimde, 

  Sağlam bağlayın ellerini. 

 

  İmdat etse de vermeyin aman, 

  Vurun onun başını hemen. 

  Bakıp durmayın dostlar,  
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[A2085]  Olmakta ahir zaman. 

 

  Ayağını kesin dizinden, 

  Ateş çıkarın yüzünden. 

  Kaçırmadan onu bağlayın, 

  Ben korkuyorum gözünden. 

 

[A2090] Bey Havaz bu şiirini söyleyip, avludan kale kapısına 

doğru yürüdü. Göroğlu ihtiyatsızlık edip söylediği söze pişman olup 

Havazhan’ın arkasından yetişti. Onu salona çağırdı. Gelip yanına oturdu: 

- Ey kuzum Bey Havaz, ne oldu? Delirdin mi? [A2095]  Eger aklını 

kaçırdıysan seni tedavi edeyim! –dedi.  

Ağlamakta olan Bey Havaz güldü. Göroğlu ona bakarak: 

- Ey oğlum Bey Havazhan ben uzak yolları [A2100] aşıp, cefalar 

çekip “seni görürüm” deyip bu yerlere geldim. Sen bana “Göroğlu!” deyip, 

beni düşmanlarıma tutup versen hiç olur mu? Ben kim, Göroğlu kim? Bilmiyor 

musun, Göroğlu denen bu adam öyle korkunç bir adam ki: Onun iki yanında 

on ikişerden yirmi dört kişi oturur. Kulakları kalkan gibi, gözleri [A2105] kazan 

gibi, başı büyük put gibi, elleri çınarın dalları gibi, burnu baca gibi, ağzı 

devenin çukuru gibi, yüzü tepsi gibi, bıyıkları hançer gibi, burnunun deliği eski 

kap gibi heybetli bir mahlûktur! – dedi. 

Bey Havazhan Göroğlu’nun tasvirini dinleyince güldü. [A2110] 
Göroğlu sözlerine şöyle devam etti: 

- Ben demin ki sözleri, senin yanımda oturduğunu görünce 

memnuniyetimden söylemiştim. Kendimi de Göroğlu’na benzettim. Çünkü 

“Seni Göroğlu’nun tulpar atına benzeyen bir ata bindirsem” diye arzu 

etmiştim. Ama sen [A2115] söylediğim bu misale aldanıp sözümü başka türlü 

düşündün. Göroğlu bize yabancı. Eger onu elime geçirirsem etlerini parça 

parça keseceğim, dedi. 

Bey Havaz bu sözlere inandı. Akşam namazı okundu. Kerem 

Kasap koyunları sattı. Kazandığı paranın [A2120] hepsini Göroğlu’nun 

yanına koydu. Göroğlu parayı üçe böldü. Bir kısmını Kerem Kasap’a 
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“pazarlık” deyip verdi. Bir hissesini Gül Ayim’e verdi. Kalan üçüncü bölüğünü 

de kendisi aldı. 

- Sizler bu paradan Bey Havaz’a vermedi diye gönlünüzü [A2125] 
bozmayın. Ben ona 400 kara kuzu ayırıp koymuştum. O kuzular semizlendiği 

için kuyruğunu kaldırıp yürüyemediler. Bu yüzden onları bir çobana bırakıp 

geldim. Allah nasip ederse yarın sabah ben Bey Havaz’ı yanıma alıp ona 

kuzularını göstermek isterim. O benimle birlikte gelip kuzuları kendi gözü 

[A2130]  ile görsün! – dedi Göroğlu. Kerem Kasap gülerek: 

- İyi! – dedi. 

Onlar ziyafet ile sabahı ettiler. Sabahleyin Kerem Kasap iri ve 

semen renkli atına bindi. Bey Havaz’ı arkasına [A2135] bindirdi. Kuzuları 

görmeye niyetlendi. Onlar çıkıp gittikten sonra Göroğlu sultan Gül Ayim’e 

bakıp: 

- Ey kız kardeşim! Görüşürüz veya görüşemeyiz belki, hoşça kal! – 

deyip bu şiirini okudu: 

 

  Garip kardeşim bugün dönüyorum hoşçakal, 

[A2140]  Kaza yerine doğru çıktım hoşçakal. 

  Seni bir kez görmeye geldim uzaktan. 

  Yine dönüp gelinceye dek hoşçakal. 

Gül Ayim: 

  Ateşinden kebap gibi etti bir Allah, 

[A2145]  Ben ah vah edip yalvarırım Allah’a. 

  Kardeşini sevgine kandırmadan gideceksin, 

  3 – 4 gün daha dursan olmaz mıydı ağabeyim? 

Göroğlu: 

  Mihrine benimde bağrım doymadı,  

[A2150]  Kader bu beni rahatta koymadı. 

  Hoşça kal kız kardeşim yine görünceye dek, 

  Bu yerden gitmezsem hiç olmazdı. 

 

Gül Ayim:  
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  Ayrılık düştü bugün garip kız kardeşine, 

[A2155]  Felek darbe vurdu benim kalbime. 

  Dönüp varsan öz iline Kember Dede, 

  “Selam” söyle evvel babama anama. 

Göroğlu: 

  Sözü söze katarsak ayıp olur, 

[A2160]  Laf söylesen laf doğar çok olur. 

  Selamını vardığımda söylerim. 

  Can gönlünden “he” desen hoş olur. 

Gül Ayim: 

  Mollalar alırlar devlet kalemini, 

[A2165]  Yüreğime saldı gam ve elemini. 

  Söz olsa da sana söyleyim Kember Dede,   

  Yurt sahibi Göroğlu’na selamını. 

Göroğlu: 

  Çöl içinde ata kamçı vurandır, 

[A2170]  Takdirde ne olsa onu görendir. 

  Göroğlu’na dua ve selam söylersen, 

  Göroğlu da o yerde durandır. 

Gül Ayim: 

  Ey Kember Dede, canım feda halkıma,  

[A2175]  Gam düşmesin o sevgili gönlüne. 

  Var Kember Dede seni Hakk’a ısmarladım, 

  Bir bir selam de ahaliye, halkıma. 

Göroğlu: 

  Birkaç kişi bulamadı izimi, 

[A2180]  Allah şahit dinle benim sözümü. 

  Senden bugün bir şeyler sorayım, 

  Bana ver Bey Havazhan kuzunu. 

Gül Ayim: 

  Sen kesme taze bağdan gülümü, 

[A2185]  Faydası olur mu ben bağlasam belimi. 
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  İlimizde olsa der ki Gül Ayim, 

  Havazhan oğlum görsün Çembil’i. 

Göroğlu: 

  Düşünsem bu dünya fanidir fani, 

[A2190]  Daha önce yaşayan insanlar hani. 

  Ben doğru söyleyeyim Gül Ayim, 

  Sorsan aslımı, Çembil’in sultanıyım. 

Gül Ayim: 

  Nasıl görsün Havaz oğlum ilini, 

[A2195]  Söz söylersin hiç tutmazsın dilini. 

  Haddini bil kendine gel Kember Dede, 

  Olmazsa bağlatırım iki elini. 

Göroğlu: 

  Baharda gül açılır bağ bezenir, 

[A2200]  Bundan sonra gözyaşın göl olur. 

  Bilmiyorum önceki sözlerini, 

  Gördüğüm yok önceki gibi yüzünü. 

Gül Ayim: 

  Görüştük dönüyorum şimdi desen ne? 

[A2205]  Her ne olsa söyleyip gitsen ne! 

  Çembil’in sultanıyım, hanıyım diyeceğine, 

  Ayrıldın Havaz’dan şimdi desene?! 

 

Deyip, bu kişinin Göroğlu olduğunu anladı. Kapıdan ağlayarak 

çıktı. Kerem Kasap’ın arkasından yürüyerek [A2210] bu şiiri okudu: 

 

  Değmiştir sana bozkırlarda mal, 

  Sözümü dinle bana kulak ver. 

  Kuzumu arkana bindirip yola çıktın, 

  Yolun açık olsun ey yüce ihtiyar. 

 

[A2115]  Yüreğime saldın kederi, sıkıntıyı, 
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  Gönlüme saldın hicran ve gamı, 

  Arkana bindirip gidiversen, 

  Nereye alıp gidersin Havaz evladımı. 

 

  Gittiğin yol hemen sana yol olsun, 

[A2220]  Düşmanların gelip sana baş olsun. 

  Ölmeden göresin kış ile yazı, 

  Ayırandır ağabey ile kız kardeşi. 

 

  Gideceksen kendin git bozkıra, 

  Koyup git burada Havaz evladımı.   

[A2225]  Yüreğime koyma gam ile kederi, 

  Bekletme arzuda küçük erkek kardeşini. 

 

  Kuzu var deyip gelirsin Kember Dede, 

  Kember Dede deyip sonra oldun Göroğlu. 

  Beni aldatıp alıp gitmek istedin oğlumu, 

[A2230]  Hor görme benim bir tanecik oğlumu.  

 

  Gül Ayim der dinle sözümü, 

  Sararttı kara felek benim yüzümü. 

  Kuzu deyip ayrıldım Havaz kuzumdan, 

  Bozkıra çıkarma Havaz kuzumu. 

 

[A2253] Gül Ayim yüzünü yırtarak feryat figan etti. Oğlundan 

ayrıldığını anlayıp Göroğlu’nun yanına geldi. 

-  Ey ışığım, balığın yaşaması su ile benim yaşamam Bey Havaz 

ile idi. Onu önce Allah’a, ondan sonra sana emanet ettim, - deyip bu şiirini 

okudu: 

 

[A2240]  Sözü size gönlümden söyledim, 

  Büyülenip ayağına baş koydum. 
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  Dikkatle büyüttüğüm yalnız şahini, 

  Bıraktım yuvasından uçurdum. 

 

  Ben ilaç bulamadım işte bu yaraya, 

[A2245]  Senin sözüne kurban olayım. 

  Rahat içinde büyüdü Bey Havaz oğlum, 

  Gazap ile ay yüzüne bakma! 

 

  Görerek bilerek yedin, içtin tuzumu, 

  Sana söylüyorum şimdi gizli sözümü. 

[A2250]  Kızıp onun gönlünü ağartma, 

  Hile ile alıp kaçtın kuzumu. 

 

  Garip bırakıp yürek bağrımı dağlama, 

  Görücistan yolunu ona bağlama. 

  Havazhan’ı şimdi sana bıraktım, 

[A2255]  Alay edip yalnızlığımdan ağlatma! 

 

  Her bir sözü düşünerek söyledim, 

  Hoşça gitmeni Haktan dileyim. 

  Bir ersin selamet ile yurda var, 

  Canıma kast edeni öldürürüm. 

 

[A2260]  Ben kalırım git buradan selametle, 

  Er isen hatırlarsın bizi devamlı. 

  Hoşça kal görüşünceye dek Göroğlu, 

  Bey Havaz’ı sana ettim emanet. 

 

  Sağ selamet şimdi buradan yurda var, 

[A2265]  Havaz için ben daima intizar. 

  Alıp gittin yüreğimi Göroğlu, 

  Kan ağlarım hicrandan inleyerek. 
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Gül Ayim bu nazmını okuyup, inleyerek ağlayarak esenlikler diledi. 

Göroğlu kaplan misali şehirden çıktı. [A2270] Kerem Kasap Bey Havaz’ın 

arkasından yetişti. Onlara: 

- İşte kuzu burada, diyerek dağdaki kuzuları gösterip yola devam 

etti. 400 dediği kuzu 700 oldu. Beyaban kuzuyla doldu. Bey Havaz’ın 

yüreğine sıkıntı [A2275] düştü. O, Kerem Kasap’a: 

- Bu iş hileye benzer, dedi ve bu şiiri okudu: 

   

  Ölmesin, dostlar ölmesin, 

  Düşmanın yüzü gülmesin. 

  Baba bu işi bitir, 

[A2280]  Bu belanın başı olmasın. 

 

  Bir düş gördüm bugün kötü, 

  Hak Teâlâ kılsın esen. 

  Bu kuzuyla çok ilgilenme, 

  Alıp gitmemiz çok şüpheli. 

 

[A2285]  400 idi 700 oldu, 

  Beyaban kuzuyla doldu. 

  Baba bir an iyi düşün, 

  Bütün etraf kuzu oldu. 

 

  Ayağından ayrılmayan, 

[A2290]  Kanatından çevrilmeyen, 

  Bu kuzuya çok meyledip, 

  Havaz’ından ayrılmayan. 

 

  Bir nicesinin bağrı dağlı, 

  Görsen ayrılık ne zorlu. 

[A2295]  Kuzu deyip aldatıp gelen, 

  Bu olmasın sakın Göroğlu. 
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  Çok korkuyorum gözlerinden, 

  Yürüyüş biçiminden. 

  Çok fena korkuyorum, 

[A2300]  Bana söylediği sözlerinden. 

 

  Burası kuzu dolmuş, 

  Onu gözetip yürürmüş. 

  Varıp şimdi Kember Dede’ye, 

  Şu kuzuları bul artık diye. 

 

[A2305]  Ben de döneyim seninle, 

  Baba bana sakın gülme. 

  Sınamak için Kember Bey’den, 

  Hazır cevap bir dille. 

 

  Havazhan der:  

[A2310]          - Kuzu korusun, 

  Gece ettiği söz hatırda dursun, 

  Yetişirse bize kaçın. 

  Kember Bey’in yüzü korusun. 

 

Kerem Kasap Havazhan’dan bu sözü dinleyip: 

- [A2315] Doğru dedin – dedi. Şaşkınlıkla Göroğlu’na bakıp: 

- Hey Kember Dede, şimdi bana cevap ver. Biz ikimiz şu kuzuları 

sürüyüp dönüp gelelim! – dedi. Göroğlu sultan Kerem Kasap’a: 

- [A2320] Sen ne diyorsun? – deyip bir baktı. Göroğlu’nun gözünü 

gören bu adamın hiç takati kalmadı. Kerem Kasap bu kişinin Göroğlu 

olduğunu anladı. O, “bize hile yapıp bu yere kandırıp alıp getirdi” [A2325] 
diye düşünüp atının başını geriye çevirip gitmek istedi. 

Göroğlu sultan Kerem Kasap’a bakıp: 

- Sen Hunhar Şah’a ne gördüysen onu de! Ben bu yerde 

bekleyeceğim –  dedi ve bu şiiri okudu: 
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  Üç güne kadar ararsan şahini bul, 

[A2330]  Sen gelmeden biz bu yoldan gitmeyiz. 

  Havaz ile ikimiz burada bekleriz, 

  Şahına “selam” de ey Kerem Kasap. 

 

  Ben de tulparımı koşturayım, 

  Rüstem gibi savaşı burada kılayım. 

[A2335]  Şahına “selam”ı da gönülden verip, 

  Sizler gelene kadar gitmeyeceğim. 

 

  Ümidim çok Tanrıdan kılayım şefaat, 

  “Kulum” deyip yok etsin hasreti. 

  Bu yerde beklerim sizler gelene dek, 

[A2340]  Gitmem burada olmayınca kıyamet. 

 

  Savaş olsa şirin candan geçerim, 

  Şu yerde kızıl kanı içerim; 

  Bu yerden gitmem siz gelmeyince, 

  Düşmanlara mızrak atmayınca. 

[A2345]  Nasip olsa kahramanlık göstereyim, 

  Düşmanların yüreğini, bağrını deleyim. 

  Bu yerden gitsen gel ey Kerem, 

  Kızıl kanı akıtayım. 

 

  Sahibim vermesin bize derdi, 

[A2350]  Allah’ım etmesin bizi mahçup. 

  Şahına “selam” de ey Kerem Kasap, 

  Demesin uğramadan gitmiş Göroğlu. 

 

  Göroğlu’ndan dinle işte kelamı, 

  Şahına söyle benden selamı. 

[A2355]  Sizler gelene dek buradan gitmiyorum, 
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  Bir ben bu savaşa adadım canımı. 

 

Göroğlu bu sözleri söyleyip Kerem Kasap’ı yolladı. Bey Havaz’ın 

kolundan tutup tulparının yanına getirdi. Göroğlu silahlarını kuşandı. Bey 

[A2360] Havaz’a bakıp bu nazmını okudu: 

 

  Yüreğimde çoktur elem, 

  Mutlu oldum, gitti şimdi gam. 

  Bir söz söylerim dinle bunu, 

  Namını duyup oğlum, 

[A2365]  Geldim işte bin Tulpara. 

 

Bey Havaz: 

  Misafirim burada ben, 

  Ata dinle söyleyim sözümü. 

  Ben sana şunu söyleyim, 

[A2370]  Her tarafta iki gözüm, 

  Göroğlu binmem ben atına. 

 

Göroğlu: 

  Meydanda at koşturmadan, 

  Kadehini doldurmadan. 

[A2375]  Benim sözümü dinlemeden, 

  Sabrımı taşırıp sinirlendirmeden, 

  Ben geldim Havaz bin Tulpara. 

 

Bey Havaz: 

  Baturların ustasıyım, 

[A2380]  Şahın, ilin doğanıyım, 

  Er mi veya hatun musun sen? 

  Öldürürsen öldür razıyım, 

  Göroğlu binmem ben atına! 
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Göroğlu: 

[A2385]  Arkamızdan asker gelir, 

  Dört taraftan kuşatır, 

  Her biri mızrak alıp, 

  Başımıza dert olur, 

  Gel oğlum bin tulpara.  

 

[A2390]Bey Havaz: 
  Arkamızdan yabancılar gelmeyince, 

  Gelse dağlar kana doymayınca, 

  Gelen işte şu kızılbaşlara, 

  Aslan gibi kılıç vurmayınca, 

[A2395]  Göroğlu binmem ben atına. 

 
Göroğlu: 

  Ordu gelir sancak sancak, 

  Çöl, sahra dolar taşar, 

  Düşmanı tek başıma, 

[A2400]  Sürüp etmek için toprak, 

  Bey Havazhan bin tulpara. 

 

Bey Havaz: 

  Söz söyle sen beni bilmeden, 

  Kıyamet günü daha olmadan, 

[A2405]  Ne deyip bana söz söylersin? 

  Rüstem gibi savaşmadan, 

  Göroğlu binmem ben atıma. 

 

Göroğlu: 

  Tulparımı devirmem, 

[A2410]  Sözüne itibar etmem. 

  İhtiyarladım gençlik gitti, 
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  Savaşırım ben tulparla. 

  Gel oğlum bin tulpara. 

 

Bey Havaz: 

[A2415]  Kahraman olup savaşmayıp, 

  Askerler gibi vuruşmayıp, 

  Üzengide kanlar görmeyip, 

  Geri çekilirsen savaşmadan, 

  Binmem ben Göroğlu atına. 

 

[A2420] Göroğlu: 

  30 yaşındaki gençlik zamanım geçti, 

  Orta yaş geldi çattı. 

  Bu şehrin askerine, 

  Duramam sabır gösterip, 

[A2425]  Gel oğlum bin tulpara. 

 

 Bey Havaz: 

  Meydan içine girmek iyidir, 

  Düşmanı yenmek güzeldir. 

  Düşmandan kaçmak namussuzluktur, 

[A2430]  Savaşarak ölmek şereftir, 

  Binmem ben Göroğlu atına. 

 

Göroğlu:  

  Bu talebinde ısrar etmezsen güzel, 

  Benimle dağı aşsan güzel. 

[A2435]  Düşmanı yenmezse eğer, 

  Savaşmadan gitmek güzel, 

  Gel oğlum bin tulpara. 

 

Bey Havaz: 
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  Ecel gelse ölmek güzel, 

[A2440]  Takdirini gören güzel, 

  Düşmandan kaçıp gün görmeye, 

  Kara yere giren güzel, 

  Binmem ben Göroğlu atına. 

 

Göroğlu: 

[A2445]  Er yiğitler savaşır, 

  Düşman görse üzerine yürür. 

  40 bin asker birden gelse, 

  Yalnız nasıl savaşabilirsin? 

  Gel oğlum bin tulpara. 

 

[A2450] Bey Havaz: 

  Havazhan der savaşmadan, 

  Düşmanlara kılıç sallamadan, 

  Allah izin verse bu düşmanı, 

  Kırıp öç almadan, 

[A2455]  Binmem ben Göroğlu atına.   

 

Göroğlu: 

  Göroğlu’nun sözünü dinle! 

  Himmet ile geldim tek başıma. 

  Oğul olsan öyle ol, 

[A2460]  Himmetine Maşallah, 

  Gel oğlum bin atıma. 

 

Göroğlu Bey Havaz’ın bülbül gibi dillerinden, şeker gibi 

sözlerinden memnun olup “Allah’a şükür” diyerek oturdu. 

Kerem Kasap oğlundan ayrılınca kanadından da ayrılmış [A2465] 
gibi oldu. Atına kamçı vurdu. Bir an bile dinlenmeden yürüyüp Görücistan 
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şehrine geldi. Hunhar Şah’ın huzuruna çıkıp olup biten bütün vakayı beyan 

etti. 

Hunhar Şah bu olanları duyunca sinirlendi. Derhal savaş 

davullarını çaldırdı. Hunhar Şah, 20 – 40 [A2470] yaş arasındaki şehri 

koruyan, kılıç takan pehlivanlarından 40 bininin savaşa hazırlanmasını 

emretti. Kendisi askerin başına geçip Göroğlu’nun peşine düştü. Öğle namazı 

ile Göroğlu’nun bulunduğu yere ulaştılar.  

Göroğlu Bey Havazhan’ı dağa çıkarıp [A2475] tulparına bindi. Yeri 

ve göğü sallayıp, kılıcını ve mızrağını şaklatıp düşmanlarına karşı bir tek 

başına kaldı. 

Bismillah deyip pirlerini andı. Onlardan medet diledi, düşmanlarını 

sürüyüp çetince savaştı. [A2480] Üç gece üç gündüz hiç dinlenmeden, 

yemeden içmeden savaştı. Düşmanlarını perişan etti. Dudakları kurudu. 

Tanrıya sığındı. Yer ile gök arasını duman kapladı. O anda Göroğlu bu 

nazmını okudu: 

 

  Sahibimizidir kadir Mevlam, 

[A2485]  Yüreğimde çoktur arzu. 

  Aslan gibi olup Göroğlu, 

  At koşturdu meydan içine. 

 

  Düşmanını titretip, 

  Mızrağını parlatıp. 

[A2490]  Tulparını koşturup, 

  At koşturdu meydan içine. 

 

  Takdirden olur işler, 

  Sağı ve solu o görür. 

  Altından yapılan kılıçlar, 

[A2495]  Vuruldu meydan içine. 

 

  Savaşta ateş saçıp, 
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  Düşmanları yok edip. 

  Altın kubbe, altın zırh, 

  Saçıldı meydan içine. 

 

[A2500]  Kargaşayı gördü pehlivan, 

  Düşman oldu darmadağın. 

  Altın kubbe, gümüş kalkan, 

  Yayıldı meydan içinde.   

 

  Unutuldu yemek ile ekmek, 

[A2505]  Savaştı Göroğluhan. 

  Cenk içinde tatlı can, 

  Saçıldı meydan içine. 

 

  Uçurum yanına kurdu çadır, 

  Yayıldı çil çil batur. 

[A2510]  Savaşıp takır tukur, 

  Atıldı meydan içine. 

 

  Savaşta pehlivan komutanlar, 

  Altlarında atlar oynar. 

  Altın kemerleriyle bekârlar, 

[A2515]  Aslan oldu meydan içine. 

 

  Bütün düşman bir olup, 

  Göroğlu’na aslan gibi olup. 

  Bazıları fil gibi olup, 

  Saçıldı meydan içine. 

 

[A2520]  Bu savaştan aklı gidip, 

  Baba, oğul birden çoşup. 

  Bindikleri atı kişnetip, 
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  Saçıldı meydan içine. 

 

  Asker düştü her yandan, 

[A2525]  Yiğitler geçti candan. 

  Onu bir yandan, beşi bir yandan, 

  Atıldı meydan içine. 

 

  Sanki oldu ahir zaman, 

  Düşmana vermez aman. 

[A2530]  Dağı bastı koyu duman, 

  At koşturdu meydan içine. 

 

  Beyler ister gizli bir yer. 

  Derler: “Allah esirger”, 

  Altın davul, gümüş zurna, 

[A2535]  Yayıldı meydan içine. 

 

  Düşmanlar saldırdı, 

  Zırh giyinmiş bazıları, 

  Kızıl saçaklı mızrakları, 

  Saçıldı meydan içine. 

 

[A2540]  Aklı gitti birçoğunun, 

  Pervasız olup çoğu, 

  Ejderha gibi ulu beyler, 

  Kükrer meydan içine. 

 

  Savaştı yorulmadan, 

[A2545]  Sığındı kadir Mevla’ya. 

  Bu vasıfla Göroğluhan, 

  Kan saçtı meydan içine. 

 



383 
 

 

Göroğluhan bu halde yalnız savaştı. Düşmanlarını o yana bu yana 

sürdü. Sert bir savaş oldu. Göroğlu [A2550] atlıların üstüne at koşturdu. 

Onun hali kalmadı, çok yoruldu. Bu durumdayken ataların, evliyaların 

geçmişlerinin ruhuna dualar edip bu nazmını okudu: 

 

  Atamız bizim dayanağımız, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

[A2555]  Bugün ağlar garip bu ten, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

  Yanarım mum gibi, 

  Gönlüm bulmaz hiç huzur. 

  Güç kuvvetim oldu tamam, 

[A2560]  Medet edilecek gündür bugün. 

 

  Göğe yetişti ahlarım, 

  Yüzümden gitti arlarım. 

  El verdiniz mi ey pirlerim, 

  Medet edilecek gündür bugün. 

 

[A2565]  Göroğlu der dinle sözüm, 

  İntizar etti sizlere gözüm. 

  Nasıl edeyim bir kendim, 

 Medet edilecek gündür bugün. 

 

Göroğlu bu sözleri söyleyip bitirdiğinde gözüne [A2570] savaş 

meydanı içinde ak elbise giyinmiş, başına ak sarık takmış kızıl yüzlü, 

aksakallı bir nice adam göründü. Onlar düşmanlar ile çetin bir savaşa girdi. 

Hunhar Şah’ın askerine bu aksakallar ne zaman hücum etseler: “Allahu 

Ekber!” deyip kükrediler. İçlerinden birisi gelip: 

- [A2575] Ey Göroğlu, umutsuzlanma, şimdi savaşı gör! – dedi. 

Yezitler bunlara şaşkın şaşkın bakarak şehre kaçtılar. 
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Göroğlu Sultan bu işe çok sevindi. O, altın eyerli atları ve altın 

yakalı elbise giyinmiş aksakalları izledi. [A2580] Göroğlu Sultanın keyfi 

yerine geldi. Bey Havazhan’ın yanına geldi. Ona ganimetteki altın eyerli 

atlardan birini takdim etti. Ganimetteki diğer ataları yanına aldı. 100 ata da 

ganimetteki altınları yükleyip dağ başına çıktı. Bey Havazhan arkasına 

bakarak ağladı. Yurttaşları ile [A2585] sessizce halleşip bu şiirini okudu: 

 

  Karşımda görünür Bedbaht’ın yolu, 

  Kaç günlük yolmuş bilmiyorum bu çölü. 

  Esen olsun seni görünceye dek, 

  Büyüdüğüm ana yurdum, ilim. 

 

[A2590]  Erlik saldı bu başıma ayrılık,  

  Kim gördü ejderhanın zehrini. 

  Esen kal Görücistan’ın şehri, 

  Nasıl unutayım ana yurdun sevgisini. 

 

  Esen ol tekrar geri geline dek, 

[A2595]  Ak süt veren hanım hoşça kal. 

  Viran gönlüm bugün çok dertli, 

  Esen olsak görüşürüz ölmedikçe. 

 

  Vedalaşmadan bizler böyle ayrıldık, 

  Garip kız kardeşim kanadım kırıldı, ayrıldık. 

[A2600]  Görüşünceye kadar arzu ile yandık,  

  Esen olsak görüşürüz biz dedik. 

   

  Ateş düştü Bey Havaz’ın içine, 

  Ben bakarım şimdi hangi kişiye. 

  Selamımı alıp gelir turnalar, 

[A2605]  Babam razı olsun takdir olan bu işe. 
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  Kızdığımdan bakamadım onun yüzüne, 

  Ben varırım Göroğlu’nun yurduna. 

  Gariplikle ağlayıp kaldı bir anam, 

  Anam razı olsun ben sizlerden ayrıldım. 

 

[A2610]  Gücüm varken kanadımdan ayrıldım,  

  Yürekte yara, ben bağımdan ayrıldım. 

  Esen kalın ağalar,  kardeşler, 

  Üzülerek ben sizlerden ayrıldım. 

 

  Kulak verin benim dediklerime, 

[A2515]  Candan, gönlümden söylediklerime. 

  Görürüm belki de göremem sizleri, 

  Emanet ettim sizi Allah’a.  

 

Bey Havazhan bu şiiri okuyup ağlayarak Göroğlu’na katıldı. Dağ 

başından indi. Çembil’e doğru yol [A2620] aldı. 

Yol alıp çölü geçip Çembil’e geldi. Çembil’in kemerlerini gördü. 

Göroğlu, Bey Havaz’a bakıp bu yerlerin bağlarının, dağlarının, göllerinin, 

kemerlerinin ismini söyleyip, bir bir göstererek bu [A2625] nazmını okudu: 

 

  Allah oldu bu garibe mihriban, 

  Meydana aktırdım su gibi kızıl kan. 

  Kurban olduğum bin nurum, 

  Kulak ver dinle bunu Havazhan. 

 

[A2630]  Kulak ver Havazhan babanın sözüne, 

  Garip olup düştün Çembil iline. 

  Kurban olduğum oğlum Havazhan, 

  Gözünü aç geldik Çembil iline. 

 

  İşte göründü Çembil’in bağı, 
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[A2635]  Bülbülller konup uçarlar sulara. 

  Gözünü aç yeri, suyu tanı, 

  Görünen işte bu ilin çeşmesi. 

 

  Gözümü aldı tozun karanlığı, 

  Uzaktan görünür Çembil minaresi. 

[A2640]  Gözünü aç kara Bey Havaz, 

  Parlayıp görünen Çembil’in Dağı. 

   

  Bakarken aktı gözümün yaşı, 

  Bir taş uzunluğunda Çembil ili. 

  Minare yanında en iyi görünen, 

[A2645]  Parçasıdır medresenin girişi. 

 

  Bağlansın Havazhan düşmanın eli, 

  Geldiğimiz yer Çembil’in çölü. 

  Şükürler olsun şimdi geldik Çembil’e. 

  İşte o, görünen Ödek Gölü. 

 

[A2650]  At koşturmaya müsait Ödek Vadisi, 

  Oynardı ördekleri, beylerin çocukları.  

  Göroğlu der geldik Çembil iline, 

  Karşımda duran Çembil Kalesi. 

 

Bey Havazhan Göroğlu’nun sözlerini [A2655] dinledi. Çembil 

şehrinin büyük küçük bütün sakinleri onları karşılamaya çıktılar ve: 

- Hoş geldiniz hünkârım, deyip Göroğlu ve Bey Havazhan ile 

görüştüler, onlar hakkında güzel dilekler dileyip dua ettiler. 

[A2660] Bey Havazhan’ın boyu, kameti Süleyman gibi 

heybetliceydi. Onun kalem gibi kaşına, şeker gibi sözüne, elma gibi yüzüne 

bakıp bütün şehir halkı: 



387 
 

 

- Daha önce böyle temiz bir zat görmemiştik, böyle yiğit bir insan 

da demek ki varmış, deyip [A2665] onun güzelliğini övdüler. 

Göroğlu’nun Ağa Yunus Peri başta olmak üzere bütün hanımları 

karşılamaya çıktılar. Onlar Göroğlu’nu görünce memnun oldular. Ağa Yunus 

Peri atından inip Bey Havaz’a “oğlum” deyip ona sarıldı. [A2670] Onların 

hepsi Bey Havazhan’ı alıp Çembil şehrine girdi. Herkes bu olanlardan mutlu 

–mesut oldu. Göroğlu Bey Havaz’ı 400 yiğidin ortasına alıp oturttu. Gönlü 

huzur buldu. Yiğitlerin önünde onu hoşça ağırlamak için sağ eline bir kadeh 

şarap aldı. Bey [A2675] Havazhan’a bakıp bu nazmını okudu: 

 

  Sensin benim kızıl gülüm, 

  Hatta benim canım, gülüm. 

  Bey Havazhan aziz oğlum, 

  Kuzum yorma beni. 

 

[A2680]  Cihat et, aslan gibi olup, 

  Düşman yerle bir gibi olup, 

  Cennet içinde huri gibi olup. 

  Kuzum yorma beni. 

 

  Güneş gibi nurlu yüzün parlasın, 

[A2685]  Düşman arasından ayrılsın. 

  Yiğitleri başında emir bekler, 

  Gülüm soldurma beni. 

 

  Düşman çeksin kaygı mihnet, 

  40 padişah etsin hizmet, 

[A2690]  Budur sana bir ganimet, 

  Kuzum yorma beni. 

  

  Göroğlu der şükürler olsun, 

  Havaz oğlum gönül erim. 
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  Fanidir işte bu dünya, 

[A2695]  Oğlum yorma beni. 

 

Bey Havazhan Göroğlu’ndan bu sözleri duyunca mutlu oldu. 

Havazhan keyfi yerine gelince yiğitlerin yanına oturup şarap içti. Göroğlu Bey 

Havazhan’a altın tacını giydirdi, altın kemer bağladı. Ona şahane elbiseler 

[A2700] giydirdi. 

Göroğlu hükümranlık mührünü onun eline verdi. Bütün şehri ona 

bıraktı ve onu Çembil’e sultan yaptı. Bu işlerin hepsi  yiğitlerin arzu ettiği gibi 

gerçekleşti. Böylece herkes muradına, maksadına ermiş oldu. 

[A2705] Şimdi sözü Karahan padişahından dinleyelim: 

40 bin askeri olan Karahan’ın Zeynepşah Ayim diye bir kızı vardı. 

Göroğlu 21 gece 21 gündüz düğün dernekle Bey Havazhan’la Zeynepşah 

Ayim’i evlendirdi. Zeynepşah bir kız ve bir de oğlan doğurdu. Oğlunun adını 

Elihan, kızının [A2710] adını Nurhan koydu. 

Bir gün Göroğlu Sultan emri altındaki şahlara: 

- Ey padişahlar, 90 bölük asker toplandı. Bizim bu kuvvet ile bütün 

şehirlere gücümüz yeter. Daniyat denilen [A2715] pehlivanın, Şahtar denilen 

şahın şehrini ele geçirelim, - dedi. Onlar bu sözü makul görüp yola çıktılar. 

Askerler gece gündüz yol yürüyüp, Tecen deryasının boyuna gelip yerleşti. 

Bu zamanda Göroğlu’nun dayısı Ehmedhan: 

- Ey Göroğlu, şehir başıboş kaldı. Şehri [A2720] koruyacak bir kişi 

ile asker göndersek! – deyip teklif etti. Göroğlu: 

- Kimi göndersek acaba? – dedi. 

Ehmedhan: 

- Bence bu Bey Havaz’ı gönderelim! – dedi. Gör [A2725] oğlu bu 

sözlere çok kızdı. 

- Ey sakalları ağarıp daha gönlü ağarmayan dayıcığım, benim 

pirlerim, ustalarım devletimin bekasının Kerem Kassap’ın oğlu Bey Havaz’ın 

alnındaki işarette olduğunu söylemekte. Ben bu kadar asker ile Bey [A2730] 
Havaz’ın önderliğinde bu savaşa gitmeye heves ederim sen ise Bey Havaz’ı 
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göndersek dersin. Bu sözü söylediğin için ben de seni 40 atlı ile şehri 

korumaya gönderiyorum! – dedi.   

Ehmedhan herkesin önünde utançtan başını öne eğdi. Lakin onun 

[A2735] 40 atlıyı alıp Çembil’e geri dönmekten başka yapacak bir şeyi de 

yoktu. Çünkü Göroğlu Sultan sözünden dönmeyen bir adamdı. O, yola 

çıkarken kendi kendine: “Peki, senin emrini yerine getirip şehre dönerim. 

Ama orayı da viran etmezsem bana da Ehmedhan [A2740] demesinler!” 

dedi. O birkaç gün yol yürüyüp Çembil şehrine geldi. Kaleyi koruyan 

nöbetçiler: 

- Uygunsuz zamanda kapıyı vuran kişi, kimsin? – diye sordular. 

Ehmedhan:  

Beni Göroğlu ile Bey Havazhan şehri [A2745] korumak için 

gönderdi. Ben Ehmedhan’ım, kaleyi açın! – dedi. Nöbetçiler: 

- Biz Göroğlu ile Bey Havazhan’dan başka kişilere kaleyi açmayız! 

– diye cevap verdiler. Ehmedhan:  

- [A2750] Ben onların buyruğu ile şehri korumaya geldim! – dedi. 

Nöbetçiler: 

-  Öyle ise biz Ağa Yunus Peri ile Zeynepşah Ayim’den bir soralım! 

– dediler. Onlar bu iki hanıma: 

-  Ehmedhan’ı Göroğlu ile Bey Havazhan şehri [A2755]  koruması 

için göndermiş. Kale kapısını açalım mı? Onlar şehre girsin mi? – diye 

sordular. İki hanım: 

- Onlar gönderdi ise girsin. Gerçi onlarsız da şehir korunuyordu, - 

deyip cevap verdiler. Nöbetçiler kale kapısını açtı. Ehmedhan şehre girince: 

-  [A2760] Bu devir kimin devri? Ehmedhan’ın devri! – deyip 

kendini padişah ilan etti. Davulu ve mehteri kendi namına çaldırdı. Hazineyi 

açıp yağmaladı. Yeni yetme 16 ve 20 yaşında yiğitlerdin 12 binini askerliğe 

aldı. Bunların ihtiyacını, gi [A2765] yim, kuşam ve silahlarını Göroğlu sultanın 

birçok şehirden alıp getirdiği ganimetlerle karşıladı. 

Göroğlu ve Bey Havaz’ın hatunlarından Ağa Yunus Peri ve 

Zeynepşah Ayim’i Ehmedhan dara asmaya niyetlendi. Şeherdeki ileri gelen 

yaşlıların çoğu onun karşısına çıkıp: 



390 
 

 

- [A2770]  Ey Ehmedhan, sen aklını mı kaçırdın? Göroğlu ile Bey 

Havazhan ölmüşlerse bu işler geçip gider. Eğer onlar bu savaşlardan galip 

çıkıp gelirlerse ne yapacaksın? Onlara, Karahan’a nasıl cevap vereceksin? 

Sen kızmışsan Göroğlu ve Bey Havaz’a kızmışsın. [A2775]  Bu hanımlarda 

ne günah var. Onlardan alacak ne öcün var? Bunları özgür bırak. Başını alıp 

şehirden çıkıp gitsinler, hayatlarını yaşasınlar! – dediler. Ehmedhan bu iki 

hanımı başı açık, yalın ayak halde döverek, küfrederek şehirden kovalayıp 

çıkardı. Sonra o: 

-  [A2780] Şeher ahalisinden hiç kimse Ağa Yunus Peri ile 

Zeynepşah Ayim’e ve onun iki evladına bir parça ekmek veya bir yudum su 

vermesin. Eğer bu fermanı dinlemeyen olursa onlara ekmek ve başka bir şey 

verirse o kişinin başı kesilir, malını da mülkünü de talan edilir! – [A2785] 
deyip ferman verdi. Onlar:  

-  Bizler bu kara yüzlünün önünde halktan yemek, ekmek, su 

dileyip onların başını belaya sokacağımıza çöle çıkıp gidelim. Ecelimiz 

gelirse o yerde ölelim. Onlar bizim öldüğümüzü görmesin! – deyip ağlaşarak 

Çembil’in kapısından çıkıp [A2790] gittiler. Üçtaş yol yürüyüp bir beyin 

avlusuna geldiler. Bu kişi Göroğlu’nun iltifatı ile bey olan bir kişiydi. Bu yerden 

geçince Kakas çölüne girip giderlerdi. Onlar: 

- Bu eve girelim, ekmek verirse alırız, - [A2795] diye düşünüp iki 

evladını buraya soktu. Bu çocuklar avluya girdiler. Bey bunlara:  

- Ey uğursuzlar, benim de varlığımı talan mı ettireceksiniz? 

Kaybolun gözümün önünden! – deyip kamçısını iki kere salladı. Çocuklar 

ağlayarak kaçtı. Beyin azarlaması [A2800] ile çocukların ağladığını duyan bu 

iki kadın: 

- Ey vicdansız bey, bu iki küçük masum çocuğa saldığın kamçıyı 

bize vursan olmaz mıydı? Onların ne günahı var. Bunları senin avluna biz 

gönderdik.  Allah nasip ederse de bu iki kamçıya 100 kamça vurdurmazsak, 

hanım adımız kurusun! [A2805] – deyip yemin etti.  Sonra bu iki hanım 

çocukları alıp ağlayarak çöle doğru yol aldılar ve bu şiiri okudular: 

 

  Bağışlayan ey rahmeti çok, kudretli ey Allah, 
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  Biz biçare kullarına merhamet et ey Allah. 

 

[A2810]  Göroğlu’nun hasretini bize dost edersin ey Allah, 

  Güzel yüzünü görmek için ağlamaktayız ey Allah. 

 

  Bu çöllerde biz garip kaldık, rengimiz sarardı, 

  Dergâhına sığınıp ağlamaktayız ey Allah. 

 

  Seher vakti uyanıp ümit ile çoşup, 

[A2815]  Gözlerimiz yaşla dolup, kan ağlarız ey Allah. 

 

  Bir ateş peyda oldu, gönül gamla doldu, 

  Derdimizi söyledik merhamet et ey Allah. 

 

  Yüreklerde dertler çok, bir deftere hiç sığmaz, 

  Dertlilerin derdinden hiç bir insan anlamaz. 

   

[A2820]  Senden başka kimim var, Ağa Yunus ağlar, 

  Ya ilahi bağışlayan merhamet et ey Allah. 

 

Bunlar çöle çıkıp gittikten sonra beyin hanımı erine: 

- Ey gönlü kara bey, şu kadınlar ve biçare masum [A2825] 
çocuklara beş – altı ekmek versen kötü mü olurdu? –deyip eline beş – altı 

ekmek alıp onların arkasından koştu. İki taş yol yürüyüp onlara yetişti. 

Getirdiği ekmekleri verdi, ayrıca iki tas su da verdi. Onlar bu cömertlikten 

memnun oldular. Yarı aç yarı tok [A2830] bir halde mağdurlar yine yola 

düştüler. 

Ağa Yunus Peri, Zeynepşah Ayim, Elihan, Nurhan adlı iki çocuk ile 

bu çölde sekiz gün yol yürüdü. Onlar bir dağın eteğine vardıklarında Ağa 

Yunus Peri bayıldı. Az bir zaman sonra Zeynepşah [A2835] Ayim’de bayılıp 

kaldı. İki çocuk peş peşe yarım taş gidince bir dağın üstüne çıktılar. Onlar 

dört bir yana bakındılar. Kıble tarafından gözlerine bir çadır göründü. 
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Çocuklar bunu görünce ağlamaya başladılar. Çadır tarafına doğru yöneldiler. 

Onlar da çadırın dibinde bayıldılar. 

[A2840] Bu çadır, Haldar adlı zengin bir beyin çadırı idi. Onun 

hatunu çadırda oturmaktaydı. Kadının kulağına bazı sesler geldi. Dışarıya 

çıkınca bayılmış halde yatan iki çocuğu gördü. Hanım bu iki çocuğa: 

- Kimsiniz? Cin mi yoksa insan mı? Bu yere [A2845] nereden 

geldiniz? Burası insanoğlunun ayağının değmediği bir yerdir! – dedi.  

Baygın haldeki çocuklar yığıldıkları yerden doğrulamadılar. Cevap 

veremediler. Hanım bunların önüne sofra açıp yemek koydu. Onlar ağzına 

birkaç lokma koyduktan [A2850] sonra “annelerinin ve büyük annelerinin 

çölde açlıktan bayıldıklarını, kendilerinin Bey Havaz’ın evlatları olduklarını 

söylediler. O hanım bunları duyunca: 

- Vah yazık! – deyip ekmek ve su alıp iki çocuk ile yola çıktı. Bir 

saat yol yürüyüp Zeynepşah [A2855] Ayim’in yanına geldi. Baksa ki güneş 

gibi bir melike çölde baygın yatıyor. Haldar Bey’in hatunu, Zeynepşah Ayim’in 

başını dizine aldı. Onun ağzına pamukla biraz su damlattı. O, ayılıp gözlerini 

açtı. “Allah’a şükür” deyip yerinden kalkıp Haldar Bey’in hatunu ile tanıştı. 

Yanına [A2860] oturup Ağa Yunus Peri’nin olduğu yeri gösterdi. Onlar birlikte 

Ağa Yunus Peri’nin olduğu yere vardılar. Birisi başını kaldırdı, diğeri de 

ağzına su damlattı. Ağa Yunus Peri de ayıldı. “Allah’a çok şükür” deyip 

yerinden kalkıp Haldar Bey’in hanımı ile tanıştı. Bu olanlardan sonra [A2865] 
onların hepsi birbirlerine sarılarak çadıra doğru gittiler.  

Bu esnada ava çıkan Haldar Bey çadıra dönmüştü. Lakin hatunu 

eskisi gibi karşılamaya çıkmadı. Haldar Bey sert [A2870] mizaçlı bir insandı. 

Hatun yine çıkmadı. Haldar, ne zaman avdan dönüp gelse, atı kişnediğinde 

hatunu çadırdan çıkıp onun halini hatırını sorardı. Bu defa at üç defa kişnedi. 

Hatunu yine karşılamaya çıkmadı. Haldar bu işe çok sıkıldı. O bir hışımla 

çadıra girdi. Baksa [A2875] ki hatunu yok. Haldar’ın gönlüne şüphe düştü. O 

kendi kendine: Bu hatunun bu yerde bir yavuklusu var galiba. O, bu vakti 

ganimet bilip onun yanına gitmişe benzer,” dedi. Çadırdan çıkıp atına bindi. 

“Eğer gök ile yerin arasında isen seni bulup tepelediğimi muhakkak 
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göreceksin. Seni mızrağın [A2880] ucuna takıp yerlerde sürümezsem Haldar 

ismim yok olsun!” deyip ant içip atını dağ üstüne doğru sürdü. 

Baksa ki hatunu iki kadın ve iki çocuk ile çölden gelmekte. O, 

hanımını görüp: “Seni şu misafirlerin ile beraber mızrağımın ucuna takıp 

alayım mı?” dedi.  

[A2885] Haldar’ın mızrağını ona doğru tutup at koşturarak 

geldiğini gören hatunu: 

- Ey edepsiz, ne yapıyorsun? Beylerin beyi hanların hanı Emir 

Göroğlu’nun hanımı, gelini, torunları geldi. Attan inip mızrağını yere at! – 

dedi. 

[A2890] Haldar şaşırıp: 

- Ey hanım, bu nasıl söz? Doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalan 

mı? – diye sordu. Haldar’ın hanımı: 

- Her yerde ünü, şöhreti yayılmış Emir Göroğlu’nun hanımı, gelini, 

torunu [A2895] bizim bu yerlere ayakbastı. İşte bu kişiler, - deyip gösterdi. 

Haldar Bey hatunundan bunları duyunca: 

- Doğrusu öyle ise merhamet ettim. Ben sizden önce varıp çadırı 

toparlayayım, yerlere kâğıt – döşeme sereyim! – [A2900] deyip atını sürdü. O 

çadıra erken varıp besili bir koyun kesti. “Misafirler benden çekinmesinler” 

deyip kendine çadırın arkasında bir yer yaptı. Haldar’ın hatunu misafirlerini 

çadıra getirip onlara izzet ve ikramda bulundu. [A2905] Başlarından geçenler 

üzerine konuştular. 5 – 6 gün böyle geçti. Günlerden bir gün Haldar’ın aklına 

böyle bir fikir geldi: “Göroğlu’nun hanımı, gelini bizim evde olduğundan 

kervan yoluna çıkıp Göroğlu için deve ve ihtiyaç götüren tüccarlardan vergi 

toplayıp, misafirlerin giderlerine karşılık olarak [A2910] alayım” dedi. Atını 

hazırlayıp bindi. Başına altın kalpağını giydi. Eline keskin mızrağını aldı. 

Kervanların geçtiği büyük yolun kenarına oturdu. Bir tüccar vardı, ismi Miyli 

idi. O 500 katır ile İspihan’dan Çembil’e, Çembil’den Şahtar’ın şehri Ceyhun’a 

mal götürüp kervan [A2915] ticareti yapardı. Onun 80 hizmetkârı vardı. 

Haldar yolun kıyısında beklerken o geldi. Haldar, tüccara: 

- Ey Miyli, bu malın vergisini kime vereceksin? – diye sordu: 

Tüccar: 
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- [A2920] Göroğlu’na vereceğim, - dedi.  

Haldar: 

- Öyle ise emaneti bana ver! – dedi. Tüccar: 

- Ne için? – diye sordu. 

Haldar: 

- [A2925] Göroğlu’nun hanımı, gelini, torunu benim evimde. Ben 

senden bu emaneti alıp onların giderlerini karşılayacağım! - diye cevap verdi. 

Tüccar:  

- [A2930] Sen gibi bir çobanın evinde onların ne işi var? Göroğlu’na 

vereceğim emaneti almaya hakkın yok, - dedi. 

Haldar: 

- Göroğlu ve Bey Havazhan’ın hanımı, evlatları benim evimde 

dedim ya? Ben bu emaneti senden alıp bunların [A2935] masraflarına 

karşılık harcayacağım - dedi. 

Tüccar: 

- Ben emaneti Göroğlu ve Bey Havazhan’dan başka hiçkimseye 

vermem! – dedi. 

Haldar iri yarı bir pehlivan idi. Onun yüreği [A2940] kap gibiydi, 

cesurdu. Vücudu yumruk gibi, baş gibi olup çıkmıştı, güçlüydü. Buna rağmen 

sakince: 

- Öyle olsun! Emanetin kırkta birini bana ver! – dedi.  

Tüccar:  

- [A2945] Yok! – dedi. 

Haldar: 

- Öyle ise seksende birini ver! – dedi. Tüccar bunu da dinlemedi. 

Etrafındaki hizmetkârlarına: 

- Haldar’ı tutun! – diye emretti. Hizmetindekiler onu [A2950] 
tutmaya yeltendiler. Haldar’ın gazabı arttı. Eline mızrağını alıp hizmetçilerden 

30 – 40’ını mızrağına takıp geri püskürttü. Miyli tüccar korktu. Haldara bakıp: 

- Emaneti nasıl istersen öyle topla! – dedi. 

[A2955] Haldar: 
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- Başta böyle desen olmaz mıydı? – deyip 500 deve yükünü 

indirdi. Malları bir bir açıp baktı. Birine atıp götürdü. Tüccar, onun bir sandığı 

açmasını istemedi. 

Haldar: 

- [A2960] Sen bunu niye açtırmıyorsun? – diye sordu. 

Tüccar: 

Ben bunu 9000 ser altına hazırlamıştım. Şahtar’a mahsus 

hazırlattığım maldır! – dedi. 

Haldar: 

- [A2965] Aç göreyim! – dedi. Tüccar açmak istemedi. Haldar kılıç 

ile onun kilidini vurup düşürdü ve sandığı açtı. Onun içinden parlak, insanın 

gözünü kamaştıran iki tane elbiselik için dokunmuş kumaş çıktı. O, kara 

serçenin tüyü gibi türlü türlü renklerde idi. Haldar böyle rengi daha önce 

[A2970] hiç görmemişti. 

- Emanetten vazgeçtim! – deyip elindeki 100 koyunu verip, kumaşı 

alıp eve getirdi. O hatununu çağırıp: 

- Tepsi alıp çık! – dedi. 

[A2975] Hatunu tepsi alıp çıktı. Haldar o emaneti hatununa verip: 

- Bunu götürüp hanımların önüne koy! Dualarını al. Eğer kötü 

niyetlik edersen sana güzellik yok! – dedi.  

[A2980] Hatunu:  

- Tamam! – deyip kumaşı onların önüne koydu. Onlar bu kumaşı 

görüp memnun oldular ve:  

- Biz böyle ulu beylerin hatunu olmamıza rağmen böyle asil kumaş 

[A2985] görmemiştik. Sizlerin bu iyiliklerinizi Allah kabul etsin. Biz de bunu 

unutmayız, – deyip dualar ettiler. 

Aradan bir kaç gün geçtikten sonra Haldar Bey’in aklına yine bir 

fikir geldi. 40 bölük askeri olan Karahan padişahına bir hile yapıp ona 

aşağıdaki gibi bir mektup yazdı: [A2990] “Karahan padişahı, ben oğlumun 

sünnet düğününü yapmak istiyorum. Sizleri askerlerinizle beraber düğüne 

davet ediyorum” diye bir mektup yazdı. Mektubu bir hizmetkârıyla Karahan’a 

gönderdi. Beş gün sonra mektup Karahan’a ulaştı. Karahan padişah mektubu 
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okuyunca hiddetlendi. “Bir çoban bana böyle [A2995] bir mektup yazmaya 

nasıl cüret eder? Veya ona gayipten bir nesne mi uğradı? Ben de ona bir 

mektup yazayım. Eğer, bu çoban benim dediklerimi yaparsa düğüne 

katılayım fakat yapmazsa doğduğuna pişman olsun” deyip aşağıdaki fermanı 

yazdı: “25 – 40 yaş arasında bin kişiden biri seçilerek oluşturulmuş [A3000] 
40 bölük askerim var. Onlar benden ayrılmaz. 1000 çadır dikilsin, 1000 mıh 

çakılsın. 100 bin ipek kumaş hazırlansın. Bunlar hazırlanmazsa gelmem” 

dedi ve mektubu mühürleyip gönderdi. Haldar bu mektubu görünce dört yere 

çadır kurdurdu. Dört yere dört mıh çakıp, dört [A3005] taraftan ipek kumaş 

gerdi. Karahan’a “istediklerinizi hazırlattım”, deyip bir mektupla cevap yazdı.  

Karahan bu mektubu görüp: 

- Davete icabet etmemek olmaz. Çekin bayrağı. Çalsın davullar, 

zurnalar! – deyip 40 bölük askerini alıp yola çıktı. Kara [A3010] han padişah 

10 günlük yol yürüyüp Haldar’ın yanına geldi. Hiçbir şeyin hazırlanmadığını 

gördü. 

Karahan, Haldar’a hiddetle: 

- Hani hazırladıkların nerede? Ey çoban! – dedi. Cellâtlar Haldar’ı 

yakasından tutup Karahan’ın karşısına [A3015] getirdiler. 

Haldar: 

- İzin verin, bir diyeceğim var! – dedi. 

Karahan: 

- Neymiş o? – diye sordu.  

[A3020] Haldar: 

- Ben istedilerinizi hazırlayacaktım. Ama çadırımıza üç – dört 

misafir gelmişti. Onları ağırlayacağım diye hazırlığı yapamadım, - dedi. 

Karahan: 

- [A3025] O misafirler bizlerden daha mı önemliymiş? – diye 

sordu. 

Haldar: 

- İzin verin âlemin padişahı, görseniz anlarsınız, - dedi. Çadırda 

Karahan padişahının sesini duyan Zeynepşah Ayim: 
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- [A3030] Vay, bu benim babacığım değil mi? Senden ayrıldıktan 

sonra bize uğrayan dert ve elem yetti artık! – diye ağlamaya başladı. 

Karahan kızını görünce: 

- Ne oldu kızım? – deyip sordu. 

- Zeynepşah Ayim: 

- [A3035] Kellemin vurulmasından korkuyorum, - dedi. 

Karahan: 

- Söyle kızım, dedi. 

Zeynepşah Ayim: “Göroğlu’nun Bey Havazhan’ı alıp sefere 

çıktığını, yolun yarısında dayısı Ehmedhan’ı [A3040] şehri korumaya 

gönderdiğini, kötü niyetli Ehmedhan’ın şehre girince kendisini han ilan edip, 

Göroğlunun hazinesini talan ettiğini, onları şehirden ve saraydan aç ve yalın 

ayak kovup çıkardığını, yolda susuzluktan ölmek üzereyken Haldar’ın 

hanımının kendilerini bulup [A3045] çadırda misafir ettiğini ve Haldar’ın da 

kendilerine çok iyi baktığını” bir bir anlattı. 

Bey Havaz’ın hatunu Zeynepşah Ayim işte bu Karahan’ın biricik 

kızıydı. Karahan kızından bu sözleri duyunca Haldar’ın hazırladığı çadıra bile 

girmedi! Hiddetle: 

- [A3050] Tuğlar çekilsin. Savaş davulları çalınsın! – deyip 40 bin 

askerini alıp Çembil’e doğru yola çıktı. 

Şimdi sözü Ehmedhan’dan dinleyelim: 

Ehmedhan şehrin tamamiyle kendine kaldığını düşünerek keyfi 

sefada idi. Askerleri ona Çembil’e doğru 40 tuğluk [A3055] askerin gelmekte 

olduğunu haber verdiler. Ehmedhan bu haberi duyunca: “Çembil şehrini 

aldığımı duyan Karahan padişahı beni kutlamak için gelmiş galiba” deyip 12 

bin askerini yola sağlı sollu sıraladı. 

Karahan geldiğinde savaşı başlattı. Ehmedhan [A3060] bunu 

anlayınca: 

- Heyhat, Karahan da bana düşman olmuş, - deyip 12 bin yiğidi 

alıp savaş meydanına çıktı. Askerler saf saf dizildiler. Karahan’ın askerleri ile 

birlikte gelen Haldar bunu görüp: 
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- [A3065] Ey âlemin padişahı! Beni savaş için meydana salın. Bu 

gür ve kara sakalımı onların kızıl kanına boyayıp çıkayım! – deyip izin istedi. 

Karahan: 

- Var git, Allah seni korusun! – dedi. [A3070] Haldar pehlivan atını 

güzelce eyerledi, atına bindi. Eline mızrağını alıp savaş meydanına girdi. 

Atını meydanın bir yanından diğer yanına onar kez, dört tarafını toplamda 40 

defa koşturdu. Sonra atının ağzından köpük gelince meydanın ortasına gelip 

durdu: 

- [A3075] Hani, benimle savaşacak bir yiğit var mı? – deyip 

seslendi. 

Yeni yetme askerlerden ses çıkmadı. Ehmedhan utanç içinde: 

- İşte ben varım, deyip atına binip meydana [A3080] çıktı. Haldar 

pehlivan Ehmedhan’ı kemerinden tutup havaya kaldırdı. Sonra onu havada 

döndürüp yere vurdu. Ehmedhan’ın yeni yetme askerleri bunu görünce 

“Bizim padişahımız yıkıldı” deyip kaçamaya başladılar. Karahan’ın askerleri 

onları 40 bin asker ile kovalayıp şehre [A3085] girdi. Şehri alıp: “Bu devir 

kimin devri? Karahan’ın devri, Emir Göroğlu’nun devri, Bey Havaz’ın devri” 

dedikten sonra bayrak çektirip, mehter çaldırıp şehri zimmetledi. Ehmedhan’ı 

yakalattı. Karahan ona: 

- Ey sakalı ağarıp, gönlü ağarmayan Ehmedhan, [A3090] senin 

elinden böyle kötü işler nasıl geldi? “Göroğlu ölseydi iş başkaydı, eğer diri 

dönüp gelirse onun yüzüne nasıl bakarım” diye hiç düşünmedin mi? Bu 

akılsız, insafsız nankörü darağacında asın! – diye emretti. Cellâtlar onu 

[A3095] darağacında asmaya niyetlendiklerinde Haldar pehlivan yerinden 

kalkıp şöyle dedi: 

- Ey âlemin padişahı, bunu biz öldürürsek olmaz. Bunun akıbetine 

Emir Göroğlu ve Bey Havazhan gelince kendileri karar versin! Bence 

öldürmeyelim onu zindana [A3100] atalım! – dedi. Karahan ölüm cezasından 

vazgeçti. Onun zindana atılmasını uygun gördü. Ehmedhan zindana atıldı. 

Zindan beyi ona: 

- Ey kara yüzlü! Sen şu halinle bizim başımıza ne belalar açtın – ha! 

– deyip Ehmedhan’ı alıp gitti. 
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[A3105] Karahan Çembil’de 5 – 6 gün kaldı. 40 bin askerini 

toplayıp kendi dağına çekildi.  

Haldar da 5 – 6 gün sonra şehirden çıkıp kendi çadırına döndü. O, 

kendi kendine: “Şimdi Göroğlu ile Bey Havaz’ı  bulayım” dedi. Çadıra, malına 

ve hanımına bakması için 80 kadar [A3110] emir erini vazifelendirdi. Atına 

binip tek başına yola çıktı. Kalkanını, okunu, yayını ve mızrağını alıp 

Şahtar’ın şehri Ceyhun’a doğru yol aldı. Haldar yolda bir bataklıkla karşılaştı. 

Bu bataklığın kana boyanmış olduğunu gördü. Gözüne uzaktaki bir çadır 

göründü. Haldar bataklıktan geçip bu çadıra [A3115] ulaştı. Çadırın içinde 

horlayarak uyuyan bir adam gördü. Adamın elleri çınarın dalları gibiydi. 

Başına bir sandığı yastık gibi koymuştu. Haldar onu dikkatlice izledikten 

sonra: 

- Vay be, biz de kendimizi iri yarı zannedermişiz. [A3120] 
Dünyada böyle semiz adamlar da varmış! – dedi. Adam hâlâ uyuyordu. 

Haldar eline kılıcını alıp adama doğru salladı. Haldar kendi kendine: “Bunu 

bu haldeyken öldürürsem kıyamet günü beni Haldar uyurken öldürdü der. 

Uyku da ölümün ortağıdır. Uyuyan [A3125] adamı öldürmek mertlik alameti 

sayılmaz” diye bağırdı. Onu uyanmadırmaya çalıştı. İkinci defa yüksek sesle 

uyardı. Adam en sonunda gözlerini açtı. Ama o, Haldar’ı görmezden geldi. 

Haldar gazap içinde bağırdı, kılıcını salladı. Onun boynundan akan kanla az 

daha Haldar da [A3130] akıp gidecekti. Haldar adamın başını, sandığını 

atına atıp Göroğlu ve Bey Havaz’ı bulmak için yine yola düştü. Pek çok 

çadırın kurulduğu bir yere yaklaştı. Sanki çadırlar üst üste dikilmiş gibi 

durmaktaydı. Haldar bu çadırların Göroğlu [A3135] ile Bey Havaz’a ait 

olduğunu anladı.  

Haldar Pehlivan elindeki sandık ile başı bir tepenin üstüne koydu. 

Bunların aralarına katıldı. Göroğlu’nun çadırlarını koruyan nöbetçiler Haldar’ı 

görünce: 

- Ey Haldar, sen bize arkadaş değilsin, Şahtar da senin [A3140] 
düşmanın değil. Söyle, bu yere niye geldin? Ferman, mektup filan mı 

getirdin? – diye sordular. 

Haldar: 
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- Var, lakin onu size değil. Göroğlu’nun kendisine teslim edeceğim!  

– dedi. 

[A3145] Nöbetçiler: 

- Öyleyse biz de seni Göroğlu’nun yanına götürmeyiz! – dediler. 

Haldar pehlivan: 

- Öyleyse ben fermanı alıp geleyim, - deyip geriye döndü. Sandığı 

ve adamın başını atına yükleyip [A3150] tekrar geldi. Nöbetçiler bunu 

görünce: 

- Bu kimin başı? Biz böyle bir baş görmemiştik, - dediler. Onlar 

Haldar’ı Göroğlu’nun yanına götürdüler. Emir Göroğlu bunu görünce: 

- Ellerine sağlık ey Haldar, – dedi. O, yanındakilere [A3155] doğru: 

- Ey pehlivanlar, bu baş kimindir, bilir misiniz? Neyin nesidir? diye 

sordu. Oradakilerin hepsi: 

- Bilmiyoruz, - diye cevap verdiler. Göroğlu onlara: 

- [A3160] Bu başı Bey Havazhan’ın çadırına götürüp ona 

göstersinler! – dedi. 

Bey Havazhan’ın sağ tarafına düşman oku değmişti. Bu yüzden 

çadırda tedavi görüyordu. Nöbetçiler Haldar’ın getirdiği başı alıp Bey 

Havazhan’a gösterdiler. Göroğlu da bunlar ile birlikte [A3165] gelmişti. Bey 

Havazhan başı görünce: 

- Mübarek olsun baba! Bu Şahtar’ın başıdır, - dedi, Göroğlu başta 

olmak üzere herkes olanlardan memnun oldu: 

- Sağ olasın Haldar pehlivan. Bundan sonra [A3170]  mutlulukta 

ve sağlıkta ne görürsek birlikte görelim! – dediler. 

Haldar pehlivan sandığı da ortaya koydu, sandık açıldı, onun 

içinden 11 yaşında bir kız çocuk: 

- Vay babacığım! – deyip çıktı. O kızı bir çadıra yerleştirdiler. 

Göroğlu ve Bey Havaz’ın askerleri, olan biten bu işler [A3175] den moral 

depolayıp Şahtar’ın askerlerine hücumu sertleştirdiler. Düşman bu hücuma 

dayanamayıp şehre doğru kaçtı. Göroğlu’nun askerleri onları arkalarından 

kovalayıp yakaladılar. Karşı çıkanları ise öldürdüler. Şehri zaptedip 

puthanelerinin yerine mektep – [A3180] medrese, mescit bina yaptırdılar. 
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Bayrak çektirip mehter çaldırdılar. Göroğlu şehre adamlarından birini padişah 

olarak koydu. Burada bir nice gün durup dinlendikten sonra Göroğlu’nun 

dostları ve kendi şehri Çembil’e doğru yola çıktı. Bunlar bir nice gün yol alıp 

Haldar pehlivanın [A3185] çadırına geldiler. Haldar pehlivan Göroğlu’nun 

önüne çıkıp atından indi. 

- Burası benim mekânım. Burada 5 – 6 gün dinlenip ondan sonra 

gitmenizi rica ediyorum! – dedi. 

Göroğlu bunu kabul etti. Çadırlarını buraya [A3190] diktirdi. 

Herkes kendi çadırına yerleşti. Haldar pehlivanın çadırında Ağa Yunus Peri, 

Zeynepşah Ayim, Elihan, Nurhan vardı. Göroğlu bu çadıra girdi. Bu çadırda 

Ağa Yunus Peri ve Bey Havazhan’ın çocuklarını görünce çok şaşırdı. 

[A3195] Ağa Yunus Peri Göroğlu’nu görünce ağlamaya başladı. 

Göroğlu’nu sıkıntı bastı. Haldar pehlivan Göroğlu’na Ehmedhan’ın şehre 

döndükten sonra yaptıklarını ve kendi başlarından geçenlerin hepsini anlattı. 

Göroğlu Haldar pehlivana minnet içinde “aferinler” okudu [A3200] 
ve: 

- Dünyada ne bulursak hep beraber olacağız! – dedi. Haldar’a el 

verip, akraba oldu. Onlar burada bir kaç gün dinlendikten sonra hanımlarını 

tahta oturtup Çembil şehrine doğru yöneldiler. Birkaç [A3205] günden sonra 

onlar Çembil’e geldiler.  

Göroğlu’nun Bey Havazhan ile sağ – selamet geldiğini gören şehir 

ahalisi onları karşılamaya çıktı. 

[A3210] Göroğlu ile Bey Havazhan’ı görünce: 

- Hoş geldiniz hünkârım! – dediler.  

Göroğlu Bey Havazhan kendi tahtlarına çıkıp oturdular. Göroğlu 

dayısı Ehmedhan’ı adam yollatıp zindandan getirtti. Göroğlu dayısına: 

- Ey sakalı ağarıp gönlü ağarmayan nankör dayı! Sen benim 

dayımsın, bu işleri nasıl [A3215] yaptın? Kadınlara, şu yavrulara hiç için 

yanmadı mı? Ben ölüp gitsem iyiydi ama işte şimdi canlı geldim. Benim 

yüzüme nasıl bakıyorsun, sözüme ne deyip cevap vereceğini hiç düşünmedin 

mi? – diye sordu. 
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[A3220] Apak sakallı Ehmedhan yaptıklarına lanet edip yere 

yığıldı.  

Göroğlu tepeden bakıp: 

- Ey şehzadeler, pehlivanlar, baturlar, emirler, cemaat! Dayım 

Ehmedhan’ın yaptıklarına karşılık hangi cezayı uygun görürsünüz, [A3225]  
buna ne ceza vermek gerek? – diye sordu. 

Şehzadeler, şehir halkı, cemaat: 

- Ey Emir Göroğlu! Ehmedhan senin hatununa, gelinine ve 

torununa nasıl cefa ettiyse ona da aynısını yapmak gerekir! – diye söylediler. 

[A3230] Göroğlu dayısı Ehmedhan’a hanımı ve çocuklarını alıp 

hangi ile ve hangi şehre gidersen git, buradan kaybol! – dedi. Çembil’den 

onları sürüyüp çıkardı. Onun bu hükmü “eden bulur, kaşa kaş göze göz” diye 

ölümsüzleşti. 

[A3235] Bey Havazhan Çembil’e geldikten sonra yurt öyle mamur 

oldu ki kimse kimseye zulmetmedi. 40 bin kişilik ordu hazırlandı. Her bin 

kişiye bir taç sahibi şehzade veya pehlivanı komutan oldu. Şehrin içine 

canları sıkıldıklarında eğlenmek için bir meyhane hazırladılar. Askeri [A3240]  
talimlerden sonra Göroğlu yiğitleri ile şarap içmek isteyince bu meyhaneye 

gelirdi.  

Meyhaneye girenlerin şarap içerken uymaları gereken kurallar 

vardı. Mesela, yiğitlerden biri elindeki şarap kadehini yere düşürüp [A3245] 
kıracak olursa veya bir kaç damla içkiyi yere damlatırsa, meyhanedekiler bu 

yiğidi ayıplarlar ve yaptıklarına çok kızarlardı. Bazen yerde oturma cezası 

verirlerdi. Burada yersiz yere gülmek ve ağız dolusu laf etmek ayıp sayılırdı. 

[A3250] Buraya toplanan Ayhan, Künhan, Bülbülhan, Çingizhan, 

Yultuzhan gibi varlıklı taç sahibi komutanların  hepsi Bey Havazhan’ın ağzına 

bakıp otururdu. Onların hepsi Havaz’ı dinlemeye gelirlerdi. O sebepten 

Göroğlu başta yediden yetmişe herkes [A3255] Bey Havazhan hakkında 

güzel dileklerde bulunurlar ve dualar ederlerdi. Herkes gelmiş geçmiş en 

temiz yaratılışlı bu insan hakkında güzel bir baht dilerdi. 14 yıl işte böyle 

mutlu mesut  bir halde geçti. Bey Havaz’ın namı Göroğlu’nun ki gibi âleme 

yayıldı. 
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[A3260] Bey Havazhan Çembil’e sultan olup ömrünü mutlu bir 

şekilde geçirdi. O, 40 bin yiğidi ile Allah’ın gazabından korkarak ibadetle 

geçirirlerdi. Bu sebeple pirler ona yardım etmekteydi. 

[A3265] Emir Göroğlu 120 yaşına girdi. Onun deve gibi boyu 

büküldü. Kendi soyundan bir evladının yokluğundan gönlü kırık bir şekilde 

sürekli ağlamaktaydı. 

Bir gün o Ağa Yunus Peri’ye: 

- Ey Ağa Yunus Peri, siz kendi rızanızla [A3270] benim emrime 

girdiniz. Benim ömrüm tükenmek üzere. Bir iki yıldan sonra ben de bu fani 

dünyadan gideceğim. O zaman siz bana nasıl yas tutacaksınız, ne deyip 

ağlayacaksınız? Ben sizin öldüğümde tutacağınız yası şimdi dinlemek 

istiyorum, dedi. 

[A3275] O Ağa Yunus Peri’nin sağ yanına geçip ölü gibi uzandı.  

Hatunlardan biri Göroğlu’nun sağ tarafına başka biri de sol yanına, üçüncüsü 

de baş tarafına gelip ve Göroğlu’nun üstüne değerli ipekten bir kumaş 

serdiler. Saçlarını yaydılar ve her biri sırayla aşağıdaki nazmı okudu: 

 

[A3280] Ağa Yunus Peri: 

  10 yaşında sesli bir mağaraydın, 

  30 yaşında Esker Dağı’nda vardın. 

  Düşmanlara kara bulut gibi dünyayı dar ettin, 

  Şimdi yaşın 120, yaşlandın, 

[A3285]  Bulut kaynatıp buz püskürten sultanım. 

 

Gülnaz Peri: 

  Tulparını türlü türlü eğittin, 

  Turnanı arkandan sürdürdün. 

  Mızrak ile kara taşı devirdin,  

[A3290]  Taşı yumruk yaptı senin gayretin, 

  Bulut kaynatıp buz püskürten sultanım. 

 

Miskal Peri: 
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  Düşmanlara çokça ettin hücum, 

  Meydanda Rüstem gibi savaştın. 

[A3295]  Yiğitlere verdin altını, gümüşü, 

  Kızıl kana boyadın altın kılıcı, 

  Düşmanları kırıp döken sultanım. 

 

Ağa Yunus Peri: 

  Bu bir söz eskiden kalma misaldir, 

[A3300]  40 hanın birliği sanki baldır. 

  İspatı, Haldar ve de Hesen’dir, 

  Kaya gibi yiğit erler şahittir, 

  Babamı vurup beni kaçıran sultanım. 

 

Gülnaz Peri: 

[A3305]  Karşında çaldırdın altından sazı, 

  Şahine aldırdın ördek ve kazı. 

  111 yaşına girdiğin zaman, 

  Alıp geldin Kasapoğlu Havaz’ı, 

  Deve yavrusu, toygar gibi kaçan sultanım. 

 

[A3310] Miskal Peri: 

  Buhara’nın bir dumanı Rigistan’ı, 

  Yeni elbise giyinmiş Eristan’ı. 

  Oğullu ev görsem gülüstandır, 

  Sensin Çembil şehrinin beyi, sultanı. 

[A3315]  Dünyadan evlatsız giden sultanım. 

 

Göroğlu Sultan hanımlarından bu sözleri dinleyince: - Evvel Allah, 

ben de sizlerden bin kere razıyım. Sizler her zaman  beni böyle sözler ile 

hatırlayın deyip yerinden kalktı ve meyhaneye doğru yürüyüp gitti. 

[A3320] Hesenhan ile Bey Havazhan’ın ikisi de “Babamız 

annelerimizi neden böyle ağlatıyor” deyip Göroğlu’nun peşinden gelince 
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annelerinin ağıtlarını duydular. Güzel anneleri Göroğlu’na mersiye okuyup 

“Dünyadan evlatsız geçen sultanım” deyip ağlarken [A3325] onlar da 

yerlerinde duramadılar. Bu söz onlara bir hayli dokundu. Onlar: “Heyhat! 

Başka memlekette sultan oluncaya kadar kendi yurdunda hizmetçi ol” 

dedikleri söz doğru imiş. Biz canımız pahasına çalışıp kendimizi “Göroğlu’nun 

oğlu” desek de bunlar bizi evladı olarak görmezlermiş” [A3330] dediler. 

Gönlü kırık bir halde ağlamaya başladılar. Göroğlu’na kırgınlıklarını 

hissettirmeden meyhaneye gittiler. Göroğlu da meyhaneye geldi. Burada oğlu 

Bey Havaz’ı görünce: 

- Gel oğlum Havazhan, zaman devlettir. Yiğitlere [A3335] kendi 

elinle şarap koyuver! – dedi. Havazhan kırıldığını belli etmeden yiğitlere 

şarap koyarken elinden bir kadeh yere düştü. Yiğitler birbirlerine bakışıp: 

- Biz yapsaydık Bey Havazhan üzerimizdeki [A3340] 
elbiselerimizi, kuşamlarımızı çıkarttırır bizi cezalandırırdı. Şimdi kendi başına 

geldi. Göroğlu Bey, Havazhan’ı cezalandırsın! – dediler. Emir Göroğlu 

yiğitlerin sözlerini dinledi. Onlara: 

- [A3345] Bey Havaz’ın günahını nasıl affettirmek istiyorsunuz? 

Ben onu cezalandırmaya hazırım, söyleyin deyip aşağıdaki şiirini okudu: 

 

  Çembil’de ben ilin atasıyım, 

  Kadir Allah kullarına mihriban. 

[A3350]  Aranızda beyiniz ve hünkârınız var, 

  Hata yaptı oğlum Havazhan. 

 

  Gece gündüz ben ona oldum intizar,  

  Suç işlemesine kadeh oldu sebep. 

  40 kaplan söyleyim sizlere, 

[A3355]  Bilmeden oldu oğlum suçlu. 

 

  Sürüdeki kuşlarımla devemi, 

  Yükleyip vereyim deve üstüne varlığımı. 

  Bey Havaz’dan esirgemem malımı. 
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  Dileyin vereyim elimdeki varlığımı. 

 

[A3360]  Baharda açılan gonca gülümü, 

  Hünkâr ettim Havazhan oğlumu. 

  Bey Havaz’ın esirgemeden vereyim, 

  Dileyin benden Çembil şehrimi. 

 

  Ölmesin, iyiler hiç ölmesin, 

[A3365]  İyi kullar kötülük görmesin. 

  Göroğlu der Havaz vereyim sizlere, 

  Dileyin şimdi yürek yarası kalmasın. 

 

Göroğlu’nun okuduğu şiiri yiğitlerin hepsi dikkatle dinledi. Onlar 

Göroğlu’na: 

- [A3370] Ey sultanımız, sizin hiçbir şeyinizde gözümüz yok. Bey 

Havazhan memleketinden geldiğinden beri tek başına bir yere gitmedi. Bey 

Havazhan’ın hevalığı gitsin derseniz onu tulpar Leylikir’a bindirip eline atılgan 

şahinlerden ve ayrıca altın davullardan [A3375] birini verin. Gidip bize Ödek 

Gölü’nden şahiniyle 9 sürü ördek avlayıp getirsin! – dedi. Emir Göroğlu 

seyisini yanına çağırdı. Ona:  

- Bey Havazhan için tulparı hazırla! – deyip bu nazmını okudu: 

 

[A3380]  Ben söyleyim sen dinle bu sözü, 

  Allah’ım çekip alsa gönüllerden derdi. 

  Havazhan oğlum ava çıkıyor, 

  Seyis alıp gel şu tulpar atı. 

 

  Tulparıma Allah verdi aklı, 

[A3385]  O bilir insanın iyisini, kötüsünü. 

  Altın gibi parlayan çuha örtüp getir, 

  Seyis eyer at gel şu tulpar ata. 
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  Ata binip ben gösterdim erliği, 

  Düşmanlara çektirmişim eziyeti. 

[A3390]  Yakışır yaysan yumuşak çuhayı, 

  Seyis eyer at gel şu tulpar ata. 

 

  Göroğlu’na ciğeri Allah verdi, 

  Devletimde nice eller güzelleşti. 

  Yetenekle dokusan altın eğeri, 

[A3395]  Seyis eyer at gel şu tulpar ata. 

 

Seyis bu nazmı dinleyip tulpar ata altın eyeri dokuz yerden 

bağlayıp astı. Kuşamının üstüne altından kubbe koydu. Altın davulu eyerine 

bağladı. Onu güzelce bezedikten sonra hazır bir şekilde Göroğlu’nun yanına 

[A3400] getirdi. 

Emir Göroğlu, Bey Havazhan’a şahane elbise giydirdi. Başına altın 

tacını taktı. Tulparı yedekleyip Bey Havaz’ı ata bindirdi. Sonra oğluna 

bakarak bu nazmını okudu: 

 

  Gözüm yaşardı içten bir ah çektim, 

[A3405]  Bey oğlumu kâmil pirlere emanet ettim. 

  Havazhan oğlum yolun açık olsun 

  Ben seni gelene dek Hakk’a ısmarladım.  

   

  Bunu verip Ödek Gölü’nü gözleyesin, 

  Şahinini eline alıp selam veresin.          

[A3410]    Yarın döneceksen öğlene yetişesin, 

  Havaz oğlum seni Hakka’a ısmarladım. 

 

  Bir nasihat söyleyim şimdi ben, 

  Etrafımda benim çoktur düşmanım, 

  Gören gözüm yalnız oğlum sensin, 

[A3415]  Oğlumu, tulparımı Hakk’a ısmarladım. 
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  Kimi görürsen ondan halini hatrını sorma, 

  Canım oğlum il yolunu kesme. 

  Gençlik edip gayretine güvenme.   

  Canım oğlum seni Hakk’a ısmarladım. 

 

[A3420]  Şuŋkar adlı kuşu gördüm dünyada, 

  At üstünde hükmüm sürdü iradeyle. 

  Aklı vardır insanlardan ziyade, 

  Canım oğlum seni Hakk’a ısmarladım. 

 

  Yaklaşma namaz kılmayanın yanına, 

[A3425]  Şahinini salma dağına, taşına. 

  Sahipsiz gibi görüp vurma tulparın başına,  

  Tulparımı, seni Hakk’a ısmarladım. 

 

  Sert kamçı vurma atın sırtına, 

  Kulak ver Göroğlu’nun sözüne. 

[A3430]  Havaz oğlum bindin tulpar üstüne, 

  Göroğlu der, seni Hakk’a ısmarladım. 

 

Havazhan Göroğlu sultandan izin alıp tulparına bindi. Hemen yola 

çıkıp Ödek Gölü’ne vardı. Göle doğru sağa sola bakıp altın davulunu çaldı. 

[A3435] Şahini av için saldı. Sabaha dek bu kuvvetli şahin dokuz sürü ördek 

yakaladı. Havazhan ördeklerini toplayıp çölden Çembil’e doğru yola çıktı. 

Yolda Bey Havaz’ın canı tütün çekti. Başı dönüp takati kalmayınca sefere 

devam edemedi. Bir tepenin üstüne çıkıp bakındı. Gözüne bağlık, [A3440] 
ağaçlık bir avlu göründü. Tulpar’ın başını o tarafa çevirdi. Atı bir anda o 

avluya ulaştı. Bu avlu Göroğlu’nun Çembil’den kovalayıp çıkardığı dayısı 

Ehmedhan’ın avlusu idi. Yakınlaşınca evin iki girişi olduğunu gördü. Onun biri 

büyük ötekisi de küçüktü. Büyüğü [A3445] altından idi. O büyük kapının 

önünde “Bu avlu kimin?” diye sormak istedi. “Edepsizlik olur” deyip vazgeçti. 

Küçük kapıdan avluya girip “tütün var mı?” deyip bu nazmı okudu: 
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  Altımda duran atım yüz renkli, 

[A3450]  Altın kılıç başımda taç ve kalkan. 

  Ödek Gölü’nden geldim, tiryakiyim, 

  Göroğlu’nun oğluyum ismim Havazhan.             

  

  Güzel saçlarımı tararım, 

  Bu yerlerin sağına soluna bakarım. 

[A3455]  Ödek Gölü’nden olup geldim, tiryakiyim, 

  Bir tütünü şu evden sorayım. 

 

  Bağ içinde tez açılan gül var mı? 

  Benden başka yine burada el var mı? 

  Ödek Gölü’nden geldim, tiryakiyim, 

[A3460]  Bir tütün verecek bir el var mı? 

 

  Bu sözleri söyler burada Havazhan, 

  Nasılsa verir yaradan Mevla. 

  Ödek Gölü’nden geldim tiryakiyim, 

  Sevap için bulur muyum hayırsever bir insan? 

 

[A3465] Bey Havaz’ın şiiri bitince karşısına bu küçük kapıdan kara 

gözlü, şirin sözlü, kirpiğine, kaşına sürmesini sürmüş, yüzü güneş gibi nurlu 

bir kız göründü. 

Bu yeni gelin de kapıdan çıkınca iki yanağı yeni pişmiş elma, 

duruşu genç çocuk gibi olan Bey Havaz’ı gördü. [A3470] Bu nazenin genç 

yiğit tütün için yalvarıyordu. Bu genç hanım Bey Havazhan’ın nurlu cemalini 

görünce âşık oldu. Kendi kendine “Ben ona bir görüşte âşık oldum, canımdan 

da geçtim, eğer yârim var desem [A3475] kızıl gül gibi solayım. Zevk sefa 

kıldım desem hayaller kurayım. Allah’ım benim niyetim kurusun, malım 

mülküm ve her şeyim yok olsun, ağzı burnu davul gibi olan erim kurusun. 

Bunun gibi bir yiğit ile bir gece geçiren kıznın gönlünde arzu kalmaz. Ne 
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olursa olsun bununla [A3480] bir – iki söyleşip şeker gibi dilinden zevk 

alayım” deyip bu şiirini söyledi: 

 

  Yüreğimde vardır bir acayip bir istek, 

  İş olmaz kudretli Hakk’tan izinsiz. 

  Misafir yiğit hoş geldiniz bu yere, 

[A3485]  Kulak ver dinle bunu can beyim. 

  

  Ay yüzüme küserek bakmayın, 

  Kahır ile kâkülümü taramayın. 

  Ayağına benim gibi hanımlar gelsin, 

  Tütün yoktur bize sormayın. 

 

[A3490]  Olsaydı verirdim elimle, 

  Tütün bulunmaz işte bu ilde. 

  Kâkülüne kurban olduğum can beyim, 

  Hoşça kalıp hoşça git yoluna. 

 

  Melekler tefsiri okur başı yok, 

[A3495]  Bizim ilin tütün ile işi yok. 

  Gerekirse attan in can beyim, 

  Sana hizmet edecek biri yok. 

 

  Sen bu yerde durursan cefa çekersin, 

  Ben bilirim Göroğlu’nun askerisin. 

[A3500]  Sana hizmet edecek biri yok, 

  Bu dergâhta, attan inip gidersin. 

 

  Söylemediğim söz kaldı mı? 

  Başıma hicranı sahibim saldı mı? 

  Gerekirse attan inen sahibim, 

[A3505]  Tütün sorarak ince belin yoruldu mu? 
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Bu sözü duyunca Bey Havazhan mahzunlaştı. Garipliğine ah edip 

atının başını çevirdi. Bey Havaz ile konuşan bu kadın Ehmedhan’ın gelini idi. 

Ehmedhan’ın on beş yaşında bir kızı vardı. Su içse [A3510] boğazından 

aktığı görünürdü. Onun yüzü ay gibi güzel idi. O, yengesinin Bey Havaz’a 

söylediklerini duydu. Bu kıznın ismi Botaköz Ayim idi. Kız, yengesinin Bey 

Havaz’a tütün vermediğine üzüldü. Derhal yerinden kalkıp altın nargileye kor 

koydu. Büyük kapıdan bakınca [A3515] Havazhan’ı gördü. Yüreğine ateş 

düştü. Kendisini tutamadı ve gel hünkârım! – deyip bu şiirini söyledi: 

 

  Altınızda vardır 100 renkli atın, 

  Güzel görünür astığın kılıç ve kalkan. 

[A3520]  Vardı hızlı atı can hünkârım, 

  Tütün istiyorsan gel vereyim can beyim. 

 

  Kurban olayım senin gibi yiğidin boyuna, 

  Gelip tut altın nargilenin kolundan. 

  Sizi ey beyim kimlerden sorayım. 

[A3525]  Tütün sorarsan kendi yerinden. 

 

  Er yiğit meydanı görünce kaçmaz, 

  Işık görülmeyen evliyayı bulamaz. 

  Tütün sorarsan kendi yerinden, 

  Tütün denilen bir kötüde bulunmaz. 

 

[A3530]  Kötü bilmez güzellerin kadrini, 

  Düz yerler bilmez dağın kadrini. 

  “Altın kıymetini kuyumcu bilir” derler, 

  Güzel bilir güzellerin kadrini. 

 

  Batur yiğit meydan içinde canlansın, 

[A3535]  Allah düşmanının eli bağlansın. 

  Tütün çekeceksen beri gel can beyim, 
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  Kokuna benim gibi kadınlar bayılsın. 

 

  Kırk kız içinde bir ben olayım, 

  Giydiğim ipektir altından dikilmiş. 

[A3540]  Tütün çekeceksen gel can hünkârım, 

  Boynuna benim gibi eş olsun sadaka. 

 

Bey Havazhan bu sözleri dinleyip atının başını geri çevirdi. Altın 

nargileyi çekip keyif sürmek istedi. Havaz Botaköz Ayim’i görünce [A3545] 
hayran oldu. Karşısında nargileyi tutan kız karanlık geceyi aydınlatan ışık gibi 

parlayan cemaliyle duruyordu. Bey Havazhan kızın boyunu, cemalini kendine 

münasip görüp: 

- Ey kız, kendi elinle bana bir nargile hazırlayıp ver! – dedi. 

[A3550] Botaköz Ayim at üstündeki bu yiğidin boyunu, kametini 

beğendi. Şirin sözlü, şehla gözlü yiğidin kendi elinden nargile çekmek 

istediğini duyunca aklı başından uçtu. Bey Havaz’ın gözünden bir ateş çıkıp 

onun bütün azalarına ulaştı. Bey Havazhan [A3555] kıza: 

- Siz bu bağın gülüsünüz. Genç ve güzel birisiniz. Kim güzel, kim 

kötü onu da bilirsiniz deyip övgü yağdırarak bu nazmını okudu: 

 

Bey Havaz: 

[A3560]  Aştığım yer Esker Dağı’nın belidir, 

  Kuş saldığım bal Ödek Gölü’dür. 

  Yolcuyum bu yerleri bilmiyorum, 

  Bu evler hangi şahın evleridir? 

 

Botaköz: 

[A3565]  Geldiğin yol büyük kervan yoludur, 

  Gezdiğin yer hoş Ödek Gölü’dür. 

  Benim adım Botaköz’dür sorarsan. 

  Bu evler Ehmed Serdar’ındır. 
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Bey Havaz: 

[A3570]  Su yayılsa yüksek dağa sis düşer, 

  Senin gibi hanım bu yerlerde az olur. 

  Evvel sorup sonra bilirim ben onu, 

  Ehmed Serdar adlı adam kim olur? 

 

Botaköz: 

[A3575]  Başımdadır iki altın tacı, 

  Odur işte bu şehrin ağası. 

  40 bin hane burada bakıcısı, 

  O, Göroğlu’nun dayısı. 

 

Bey Havaz: 

[A3580]  Bir güzelden söz edersin, 

  Candan aziz belli ki iki gözüsün. 

  Şimdi sorarım senden zatını, 

  Bu yerlerde hangi şahının kızısın? 

 

Botaköz: 

[A3585]  Söylediğinde ağzından çıkan güzel sözüyüm, 

  Gördüğü belki iki gözüyüm. 

  Benim ismim Botaköz’dür sorarsan, 

  Aslımı sorarsan Ehmed Serdar’ın kızıyım. 

 

Bey Havaz: 

[A3590]  Tuti kuşu gibi izini eyleyim tavaf, 

  Senin gibi güzeli sevmek sevap. 

  Yalnız mısın, yârin var mı Botaköz? 

  Bu sözüme de nazlanmadan ver cevap. 

 

Botaköz: 

[A3595]  Bir yar izleyip gece gündüz ağlamaktayım, 
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  Ne sebeple merak edip sorarsın? 

  Babam vermez sen gibi güzel beylere, 

  Halimi sorarsan hâlâ yalnızım, bekârım. 

 

Bey Havaz: 

[A3600]  Söylediğin söze güzel kişi dinler mi? 

  Baban cahil güzel söze girer mi? 

  Boyuna karşılık altın versem, 

  Seni bana Ehmed Serdar verir mi? 

 

Botaköz: 

[A3605]  Benim babam dünya malını düşünmez, 

  Dünya sözünü asla söylemez. 

  Kimle gelse aslını, neslini sorar, 

  Asil olmasa kabul etmez. 

 

Bey Havaz: 

[A3610]  Mal vereyim yurdundan seni alayım. 

  Ölmezsem kucaklayım gonca belinden.  

  Tutkun oldum senin ay gibi yüzüne, 

  Bir tütün versen de çeksem elinden. 

 

Botaköz:  

[A3615]  Sen kimsin mal yığarsın ilime, 

  Yolcusun çıkarma yolumdan. 

  Tez git şimdi bu yerde durma. 

  Yürü git tütün çektin elimden. 

 

Bey Havaz:  

[A3620]  Toplarım varıp Türkmen elimi, 

  Doğru söyle canım aldın gönlümü. 

  Bana gönül versen de Botaköz, 
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  Açık seçik söyle şimdi niyetini. 

 

Botaköz: 

[A3625]  Düşündüm senin bağrın yaralıdır, 

  Can ve gönülden birisine bağlıdır. 

  Sen gibi yiğit bizim ilde yoktu, 

  Çembil’de hangi beyin oğlusun? 

 

Bey Havaz: 

[A3630]  Baharda açılan bağın gülüyüm, 

  Söyler olsam il ağzının sözüyüm. 

  Aslımı sorarsan benim adım Bey Havaz, 

  Ben Göroğlu’nun bey oğluyum. 

 

Botaköz: 

[A3635]  İşittim bağların kızıl gülüsün, 

  Hal – i hazır evlatsızın oğlusun. 

  Doğru söylerim sana ben şimdi 

  Kızarsam bir baytalın kulusun. 

 

Bey Havaz: 

[A3640]  Botaköz diye bildim seni, 

  Kızarsam oydururum gözünü. 

  Diline hâkim ol Botaköz, 

  Ölmezsem alırım ben seni. 

 

Botaköz: 

[A3645]  Geldiğin yer Esker Dağı’nın geçidi deyip, 

  Çembil’e ait Yavmet ili deyip. 

  Ben demedim, yurt söyler sizleri, 

  Havaz, Hesen Göroğlu’nun “kulu” deyip. 
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Bey Havaz: 

[A3650]  Erisin dağların karı erisin, 

  Her kul aldığı ile bitsin tükensin. 

  Kul olup da eğer seni almazsam, 

  Çembil’de Havaz adım kurusun. 

 

Botaköz:  

[A3655]  Güzel yiğit söz söyledin fazlasıyla, 

  Bu sözüme kusurla bakma. 

  Durma burada şimdi git yakışıklı kul, 

  Elinden geleni yap acıma. 

 

Bey Havaz: 

[A3660]  Şimdi çölde yaralanıp kalmazsam, 

  Çembil’e vardığımda kavga etmezsem. 

  Bey Havazhan denen adım kurusun, 

  Yemin ettim şimdi seni almazsam. 

 

Botaköz: 

[A3665]  Elma gibi açılan yüzüm nakış gibi, 

  Çiçek veren sazendeler, âşık gibi. 

  Senin gibi kulla evleneceğime ey Havaz, 

  Kız kurusu olup ölmek daha iyi. 

 

Bey Havaz: 

[A3670]  Buradan gidince dönüp gelmezsem, 

  Ahvalini o zaman görmezsem. 

  Çembil’de yiğit adım kurusun, 

  Yiğitlere tütün sardırmazsam. 

 

Botaköz: 

[A3675]  Birbir dinleyip Botaköz’ün sözlerini, 
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  Seyretti sadece Yavmet ilini, 

  Göroğlu’nun oğlu olduğunda, 

  İstersen o zaman verir kızını. 

 

Bey Havaz’la Ehmed Serdarın kızı Botaköz işte [A3680] böyle 

birbirlerine serzenişte bulundular. Bey Havaz, kızın bu sözlerine çok alındı. O 

kendi kendine: Vay feleğe, insanın kendi yurduna hizmetçi olması yabancının 

yurduna sultan olmasından iyiymiş. Ben kendimi Göroğlu’nun oğlu diye 

bilirdim başkaları bana Göroğlu’nun [A3685] kulu dermiş. Öz yurdumda hiç 

kimseye muhtaç değildim. Hunhar Şah’ın itibarlı adamlarındandım. Bu yerde 

ben ondan daha güzel mertebede olsam da insanlar hemen bana kötü göz ile 

bakıp kötü namla adlandırmışlar. Bu yerde durmaktansa yurduma gideyim 

dedi. Tulparına [A3690] binip ona kamçı saldı. “Ana yurdum neredesin?” diye 

yollar aştı. Yavaş yavaş gönlünde sabır, metanet duyguları uyandı. O, “bu iş 

bana göre değilmiş galiba. Benim bu kızla böyle konuştuğumu 40 bin yiğit 

nereden bilsin ki! Hepsi Bey Havazhan namertmiş, [A3695] Göroğlu’nun 

tulparına binip kaçıp gitti deyip bana lanet eder. Ben bunu asla kaldıramam. 

En güzeli bu yerden dönüp Çembil’e varayım. Göroğlu’na, Ehmet Serdarın 

kızını bana al, diyeyim. Eğer almazsa bunun sorumlusu olarak Göroğlu’nu 

[A3700] tutar öz yurduma dönerim. O zaman hiçkimse bana lanet edemez. 

Eğer Göroğlu Botaköz’ü alırsa başına kara kalpak, üstüne kara elbise, 

ayağına çarık giydirip yiğitlere tütün hazırlatacağım” deyip gönlü kırık bir 

halde Çembil’e doğru yol aldı. Onun gözün [A3705] den akan yaş tulparın 

yelesine düşmekteydi. 

Havaz o gün öğle namazı vaktinde Çembil’e dönmedi. Göroğlu 

sultan ve onun yiğitleri Çembil’in kapısına çıkıp onu beklemekteydi. Bey 

Havazhan’ın gelmediğini anladıktan sonra onlar şehre döndüler. Ağa Yunus 

Peri başta [A3710] saray hanımları Zeynepşah Ayimi alıp şehrin sebilinin 

yanında onun gelmesini beklediler. Göroğlu öğle namazı okunduğunda 

yiğitlerine bu nazmı okudu: 

 

  Ödek Gölü ile Çembil arası bir günlük yol, 
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  40 yiğit maksadımı siz anlayın. 

[A3715]  Sabahtan gelecekti Bey Havaz, 

  Ne oldu gelmez kuzum, ah yazık. 

 

  Bu azap bana şu an bir ölüm,  

  Bey Havaz idi benim can dilim. 

  Gölgesini gören bir aladoğanım, 

[A3720]  Ne oldu gelmez kuzum, ah yazık. 

 

  Ayrılık ateşi yüreğimi bağrımı yaktı, 

  Hicran azabı belimi büktü. 

  Özletti kendini, çok ağlattı, 

  Ne oldu gelmez kuzum, ah yazık. 

 

[A3725]  Bey Havazhan İgiz Dağı’ndan aştı mı? 

  Düşman görüp akılları şaştı mı? 

  Veya onun bindiği atı kaçtı mı? 

  Ne oldu gelmez kuzum, ah yazık. 

 

  Ümit dolu Göroğlu’nun sözleri, 

[A3730]  Bulunmadı Havazhan’ın izleri. 

  Ya değdiyse bir yamanın gözleri, 

  Ne oldu gelmez kuzum, ah yazık. 

 

Göroğlu şiirini bitirdi. Uzaktan Bey Havazhan’ın gölgesi göründü. 

Yakınlaştığında Bey Havaz’ın [A3735] gönlünün huzursuzluğu bilindi. Onun 

gözünden damla damla yaş dökülüp tulparın yelesine düşmekteydi. 

Bütün yiğitler Havaz’ı karşılamaya çıktı. O geldiğinde atlarından 

inip selam verdiler. Hoş geldiniz hünkârım deyip ondan hal hatır sordular. 

Bey Havaz [A3740] onların hiçbirine cevap vermedi. Göroğlu sultan onun 

karşısına gelip: 
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- Ey oğlum, ne sebepten böyle geciktin? – deyip bu nazmını 

okudu: 

   

  Bağımdaki taze gülüm, 

[A3745]  Konuştuğum dilimsin. 

  Belki benim canım, gönlüm, 

  Niye ağlayarak geldin? 

 

Bey Havaz: 

  Düşmanları ayna ettim, 

[A3750]  Yolumu ben kaybettim. 

  Meyhaneden yola çıktım, 

  Yollar aşıp şimdi geldim. 

 

Göroğlu: 

  Dinle benim sözümü, 

[A3755]  Sensin benim gören gözüm. 

  Hatta kızıl yüzümsün, 

  Ne oldu da sen gelmedin? 

 

Bey Havaz: 

  İçinde çölün yorulup kaldım, 

[A3760]  Dağı, taşı yerinden oynattım. 

  Ödek dedikleri göle vardım, 

  Yollar aşıp şimdi geldim. 

 

Göroğlu: 

  Sensin benim şekerim, 

[A3765]  Sen ile vardır hayatım. 

  Hem oğlum hem kolum kanadım, 

  Ne diye ağlayıp geldin? 
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Bey Havaz: 

  Böyledir Allah’ın takdiri. 

[A3770]  Göründü göze düşleri. 

  Yokmuş ördekleri, kuşları, 

  Oradan dönüp şimdi geldim. 

 

Göroğlu: 

  Yürüyüşünle gönül şad olsun, 

[A3775]  Düşmanın eli kolu bağlansın. 

  Senden baban memnun olsun, 

  Ne diye ağlayıp geldin? 

 

Bey Havaz: 

  Atı sürdüm o taraflara, 

[A3780]  Yürüyüp çıktım tepeye. 

  Gözüme takılınca bir eve, 

  Oraya uğrayıp şimdi geldim. 

 

Göroğlu Bey Havaz’a doğru: 

- Ey oğlum! Sen yok yere bahanelerle [A3785] gerçeği gizliyorsun! 

Doğruyu söyle ne için böyle ağladın? Ben daha hayattayım. Ben varken sana 

kimden böyle ağır elem değdi? – diye sordu. 

Bey Havazhan başından geçen olayları bir bir anlatırken bu şiirini 

okudu: 

 

[A3790]  Ak yüzümde peyda oldu çil ile ben, 

  Elime kuş aldım adı Zerrin Bal. 

  Gördüğümü bir bir beyan eyleyim, 

  Kıblegahım bu sözüme kulak ver. 

 

  Rahmet eyle gözden akan yaşıma, 

[A3795]  Sayısız sevda düştü benim başıma. 
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  Garipliğin adı kurusun babacığım, 

  Ne kötülükler geldi başıma. 

 

  Yüreğimi garibanlık yaraladı, 

  Hicran, elem benimle alay etti. 

[A3800]  Garipliğin adı kurusun kıblegahım, 

  Cimrilerin kötü sözü bitmedi. 

 

  Gayretimi düşürmeye çalıştı, 

  Biz gibi beyler kötü sözden korundu. 

  Ödek Gölü’nden döndüğümde can babam, 

[A3805]  Bağlı evler gözüme gül göründü. 

 

  Ne yapayım yüreğimde derdim çok, 

  Bu dertleri söylemeye meylim yok. 

  Gazap ile yetişip vardım o yere, 

  Kimden olsa birer tütün sorayım pekâlâ. 

 

[A3810]  Kapının önü sıra sıra nar ağacı, 

  Develeri öyle çok ki sıra sıra. 

  Varıp tütün çekip gideyim dedim, 

  Dayın Ehmed Serdar’ın kızı ordaymış. 

 

  Giydiği gülgündür nasıl kırmızı, 

[A3815]  İsmiymiş Botaköz, dayının kızı. 

  Yüreğime ateşi saldı, ne yapayım? 

  Yakıp öldürdü şu kızın sözü. 

 

  Alay eder gibi söylediği manalı sözler, 

  İşte dedi: “evlatsızın oğlusun”. 

[A3820]  Öldürdü, yaktı şu kızın sözü, 

  Sonra dedi: “Bir baytalın kulu” diye. 
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  Bu sözlere benim gibi oğlun ölmedi, 

  Yüreğine ateş düştü bilemedi. 

  Cevap ver baba şimdi gidiyorum, 

[A3825]  Çembil’de “kul” adı takıldı. 

 

  Havazhan söyledi şimdi bu sözü,  

  Misafir olduk Allah’ın takdiri. 

  Yiğitlere tütün dağıttırayım, 

  Eğer alıp getirsen baba şu kızı. 

 

[A3830] Bey Havaz’ın şiirini dinledikten sonra Göroğlu: 

- Ey oğlum, sen üzülme. Değil Ehmed Serdarın kızı 9 Ehmed 

Serdarın kızı olsa sana feda olsun! – dedi. 

Bey Havazhan: 

- [A3835] Şükürler olsun babacığım, sağolasın! – dedi. 

Göroğlu: 

- Oğlum, sen yeter ki garez etmeden benim yanımda ol.  Neyim 

varsa senindir. Senden hiçbir şeyi esirgemem! – deyip Havazhan’ı 

meyhaneye buyur etti. 

[A3840] Kendisi Çembil’in nağrahanesine çıkıp nağra çaldırıp 

eğlence tertip ettirdi. 

Göroğlu’na ne zaman ordu gerekirse böyle yapardı. Çembil ahalisi 

onun karşısında toplandı:  

- Sultanımız Göroğlu, biz davul zurnanın [A3845] sesini duyup 

karşına geldik. Ne maksatla bizleri çağırdın. Söyle de anlayalım! – dediler. 

Göroğlu maksadını anlatmak için onlara şu şiirini okudu: 

 

  Göroğlu der: Dinleyin benim sözümü, 

[A3850]  Oğul için sarartmayın yüzümü. 

  Şimdi beni dinleyin ey beyler, 

  Hikâye eyleyim Havaz oğlumu. 
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  Havaz oğlum zehir gibi gelin gördü, 

  Soğuk yâre fena gönül verdi. 

[A3855]  Yiğit oğlum Ödek Gölü’ne vardığında, 

  Ehmed Serdar dayımın kızını gördü. 

 

  Kulak verin Göroğlu’nun sözüne, 

  Ben anladım Bey Havaz’ın gözünden. 

  Ehmed dayımın kızını o gördüğünde, 

[A3860]  Âşık olup yanıdı kendisine. 

 

  Onun için ben belimi bağladım, 

  Başım ile kara yeri nemledim. 

  Doksan bin bey beni iyi dinleyin, 

  Hepinizi serdara elçi eyledim.   

 

[A3865]  Bilin bugün Göroğlu’nun sözünü, 

  Bir niceleri bulamadı izini. 

  Hepinizi bugün elçi eyledim, 

  Ağam versin Bey Havaz’a kızını. 

 

  Düşmanları ayağının altına alsın, 

[A3870]  Kanadımı hana, tümene bağlasın. 

  Serdar versin Bey Havaz’a kızını, 

  Mal gerek mi? Kendi tayin eylesin. 

 

  İsterse vereyim katar katar devemi, 

  Deve üstüne yükleyim malımı, varlığımı. 

[A3875]  Ehmed Serdar mal sorarsa ey beyler, 

  Veriniz binlerce varlığımı. 

 

  Göroğlu der bilirsiniz adımı, 

  Felek bozdu benim gönül şadımı, 
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  Eğer mal gerekse dayıma, 

[A3880]  Baş at olarak vereyim Bulgar atımı”. 

 

Göroğlu’nun şiiri bitti. O yere toplanan 80 bin beyin hiçbirinden ses 

çıkmadı. Çünkü aksakallılar “gitmeyelim” derse Göroğlu’nun gazap 

edeceğinden endişe edilirdi. “Varalım” derse yiğitler Ehmed Serdar’dan 

korkarlardı. Gençler [A3885] işin yolunu yordamını bilmiyorlardı. O yerdeki 

beylerin içinde Baki Bey denen bir aksakal vardı. O, beylere bakıp: 

- Göroğlu’nun sözüne niye cevap vermiyorsunuz? – diye sordu. 

Onlardan biri:  

- Biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz – dediler. Baki [A3890] Bey: 

- Sizler beni dinlerseniz, Göroğlu’na sadece ben cevap vereyim! – 

deyip Göroğlu’na bakıp bu şiirini okudu: 

 

  Baki bey aksakal derler bana, 

  Sarartmayın kızıl yüzümü. 

[A3895]  Doksan bin bey cevap vereyim diye seçti, 

  Siz de dinleyin benim sözümü.        

 

  Garip edip sarartmayın yüzümü, 

  Eda edeyim beş vakitlik farzımı. 

  Şartı şu ki gönül koyup kızmazsan, 

[A3900]  Ben söyleyim dinle beni arzımı. 

 

  Gerçek erler göremez yüzünü, 

  Bulamadı belki onun özünü. 

  Bana kalsa beylerini gönderme, 

  Göndersen de dayın vermez kızını. 

 

[A3905]  Güç kullansan kim gelir iline?   

  Altın kemer yaraşır mı eline. 

  Verirsen ver birer destek iline, 
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  Kızını vermez bir baytallık kuluna. 

 

Aksakal Baki Bey sözlerini bitirdi. Bütün beyler [A3910] yerlerinden 

doğruldular: 

- Ey Baki Bey! Sen güzel ve doğru düzgün söz söyledin! – dediler. 

Baki Bey: 

- Bu sözü söyledim oldu mu? – deyip kendi yoluna gitti.  

[A3915] Göroğlu beylerine çok kızdı. Sinirden bıyığı titredi. Gözleri 

kadeh gibi olup büyüdü ve parladı. 

“Heyhat! Bunlar benim ihtiyarladığımı bilip hepsi  bu işten el çekti. 

Gençken böyle olsaydı hepsinin cezasını verirdim” deyip yavaş yavaş 

[A3920] meyhaneye doğru yürüdü. Bey Havazhan da bu işlerden haberdar 

oldu. Yiğitlerin hepsini meyhaneye sokup şarap içirip sarhoş etti. Bey 

Havazhan altın kadehe şarap koyup Göroğlu’nun karşısına geldi. Ona doğru 

şarabı tutarak bu nazmını okudu: 

 

[A3925]  Bindiğim atım hızlıdır, 

  Sağ yanında dokuz nazarlık,  

  Elimden al kadehi, 

  Baba biraz durdur kargaşayı, 

  Baba sana Allah yar. 

 

[A3930]  Ölmeyin siz çok yaşayın, 

  Tulpara bin edin temaşa, 

  Bir eline medet, 

  Birine al altın kasa, 

  Allah olsun sana yar. 

 

[A3935]  Şirin candan geçiniz, 

  Kefenden elbise biçseniz, 

  Düşmanın başı döndü, 

  Bir kadeh şarap içseniz, 
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  Allah olsun yar. 

 

[A3940]  Başımızda var melâmet, 

  Dostlar vardı selamet, 

  Bu aziz can bize, 

  Bir nice gün emanet, 

  Alla olsun sana yar.    

 

[A3945]  Gözyaşım döküldü, 

  Yüreğim ezildi, 

  Tuzum nasibim bu günde, 

  Çembil’den kesildi, 

  Allah olsun sanayar. 

 

[A3950]  Ulu baba hoşça kal şimdi, 

  Gözden aktı yaş şimdi, 

  Esen kal görüşünceye, 

  Canım babam hoşçakal şimdi,  

  Allah olsun sana yar. 

 

[A3955]  Tacı gülü ekeceğiz, 

  Altın gelin örteceğiz, 

  Esen kal can babam, 

  Kıyamette görüşürüz, 

  Allah olsun sana yar. 

 

[A3960]  Bu zaman öyle bir zaman, 

  Gençliğime düştü duman, 

  Garip baba görüşünceye, 

  Kendi tahtında ol aman, 

  Kadir Allah sana yar. 

 



427 
 

 

[A3965] Bey Havazhan bu sözleri söyleyip altın kadehi yere 

koydu. Meyhaneden çıkıp ağıla girdi. Göroğlu’nun atlarının oynaşıp 

durduğunu gördü. Onlardan biri Tulpar, biri Geyri, biri de Mecnun Kök’tü. Bey 

Havaz kendi kendine: “Göroğlu’nun tulpar atı onun hem devleti hem oğlu 

[A3970] ve hem de kolu kanatıdır. Buna binip gitsem Göroğlu’na düşmanlık 

etmiş olurum” dedi. Sonra o Mecnun Kök’e bindi. Havaz’ın yine gönlü daraldı. 

Çembil şehrinin dışına çıkmadan atın yelesine gözyaşları döküldü. Çembil 

ahalisi, Ödek Gölü ve büyük küçük dostları ile [A3975] vedalaşıp devenin 

yavrusu gibi avaz avaz bağırarak bu şiirini okudu: 

 

  Baharda açılır Çembil’in gülü, 

  Kargaları uçar konsa bülbülü, 

  Aman ol yine dönüp gelinceye kadar, 

[A3980]  Mutlu kalsın Çembil’in ili. 

 

  Baharda açılır bağın kırmızısı, 

  Kış gidip geldi baharın mevsimi. 

  Aman ol dönüp gelinceye kadar, 

  Devran süren Çembil’in şehri. 

 

[A3985]  Yaktı gönlümü Botaköz’ün dili, 

  Yüreği dağladı ayrılığın kılıcı. 

  Aman ol dönüp görüşünceye, 

  Devran süren Çembil ili. 

 

  Gönlümü yaktı ayrılığın kılıcı, 

[A3990]  Yüreğim yandı geldi ayrılık zamanı, 

  Aman ol kıyamette görüşürüz, 

  Güle oynaya büyüdüğüm Çembil’in gülü. 

 

  Hoşça kal geçtiğim Esker’in şehri. 

  Görünür uzaktan Nevker Çölü, 
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[A3995]  Aman ol seni tekrar görünceye dek, 

  Kuş salıp oynadığım Ödek Gölü. 

 

  Yandığımdan aktı gözümün yaşı, 

  Allah’ın rahmeti insanın başı, 

  Aman olursan kıyamette görüşürüz, 

[A4000]  Yeşillenen Çembil ağaçlığı. 

 

  Ezelden buymuş takdirin işi, 

  Ne günler görür yaşayan kişi, 

  Göroğlu uyandığında selam söyleyin! 

  Başımdan uçtu Çembil’in kuşu. 

 

[A4005]  Ara sıra taze gülü koklarız, 

  Gül solsa, kokusunu nerden sorarız. 

  Ol aman büyüdüğüm yurdum Çembil, 

  Allah yar, hoşça kal kıyamette görüşürüz. 

 

  Yurdumdan ayrılınca oldum gurbette, 

[A4010]  Ne yapsa kudretli Hakk’tan ihtiyar, 

  Aman ol kıyamette görüşürüz, 

  Ehl – i halkım sana Allah olsun yar. 

 

  Havazhan der feryat ettim ağlayarak, 

  Hiç bende de yoktur irade, 

[A4015]  Görüşünceye dek halkım hoşça kal şimdi,  

  Ata yurdum Gürcistan’da kalma isteğim var. 

 

Bey Havazhan yukarıdaki sözleri söyleyip halk ile vedalaştı. Yola 

çıktı. O anda Ağa Yunus Peri, Miskal Peri, Gülnar Peri başta [A4020] 40 taçlı 

beyin hatunları bahçe gezintisine çıkmıştı. Bir cariye Bey Havazhan’ın sesini 
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duyup yüksek bir yerden yol için hazırlık yaptığını gördü. O Ağa Yunus 

Peri’ye: 

- Hanım, yola bakın. Bey Havazhan feryat figan içinde ağlayarak 

geliyor, - dedi. Ağa Yunus Peri cariyenin [A4025] yanına gelip Bey 

Havazhan’ı gördü. Kendini onun önüne attı. Ağa Yunus Peri Havaz’ın 

yüzündeki yaşı silip “oğlum” diyerek bu nazmını okudu: 

 

  Çiçek açmış bağımdan topladığım gül olsun, 

  Benim gibi anan senin için kul olsun. 

[A4030]  Gözümün nuru gönlümün kuvveti, 

  Çembil’in arslanı oğlum yolun açık olsun! 

 

  Seni görmeden sarardı soldu yüzüm, 

  Sensin gözümün nuru, ışığım, 

  Gül gibi boyuna kurban olayım sevdiğim, 

[A4035]  Çembil’in arslanı oğlum yolun açık olsun! 

 

  Dinle can kuzum benim sözümü, 

  Yoluna bağışlayım iki gözümü, 

  Boyuna kurbanım canım hünkârım, 

  Çembil’in arslanı oğlum yolun açık olsun! 

 

[A4040]  Senden ayrılacağıma dileyim ölüm, 

  Hazan olup solsun açılan gülüm, 

  Kuzumsun benim huzur sebebimsin, 

  Çembil’in ceylanı oğlum yolun açık olsun! 

 

  Altın kemer ile belini bağlatıp, 

[A4045]  Ayrılık ateşi ile gönlünü yakıp, 

  Yaşlandığında Göroğlu’nu ağlatıp, 

  Nereye yol aldın, hünkârım yolun açık olsun! 
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– dedi, Bey Havazhan Ağa Yunus Peri’yi dinleyip anasının 

boynuna sarıldı. Kendisini tutamayarak [A4050] ağlamaya başladı. Ağa 

Yunus Peri bu şiirini okudu: 

 

  Ak yüzüne yakışmış iki ben, 

  Eline kuş aldın adı Zerrin Bal. 

  Yine sana bir söz söyleyim Bey Havaz, 

  Şimdi oğlum bu sözüme kulak ver. 

  

[A4055]  Sen gidersen bu şehre gam düşmez mi? 

  Ben, annen de ağlayıp kalmaz mı? 

  Bu Çembil’in bir sahibi sendin, 

  Sen gitsen bu şehir viran olmaz mı? 

 

  Derdinle bu dünyadan ben de giderim. 

[A4060]  Ayrılığında her gün kanlar yutarım. 

  Çembil’den gidersen dinle Bey Havaz, 

  Ben de bir an durmam giderim. 

 

  Dilde var güzel erin namı, şanı. 

  Yirmi beş bin adamın malı ve canı, 

[A4065]  Sen gidersen Çembil bozulur, 

  Düşün oğlum kime olur onun vebali. 

 

  İbret al Ağa Yunus’un sözünden, 

  Kıssa olur kanlar dökülen gözünden. 

  Gidiyorsan yavrum ağlayıp üzülerek, 

[A4070]  Korkmaz mısın Göroğlu’nun sözünden? 

 

Bey Havaz bu sözleri duyunca annesinin boynuna sarılıp 

ağlayarak bu nazmını okudu: 
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  Virane gönlüm mutluluktan coştu, 

[A4075]  Erenler şerbeti içti sarhoş oldu, 

  Görür müyüm Çembil’i tekrar? 

  Görüşünceye dek annem hoşçakal. 

 

  Çembil’den çıkınca gönlüm daraldı, 

  Tuz nasibim Çembil’den kesildi, 

[A4080]  Esen kal tekrar gelene kadar, 

  Yeniden yine gönlüm daraldı. 

 

  İş olmaz kudretli Hakk’tan izinsiz, 

  Bende de yoktur zerrece derman. 

  Razı ol bana verdiğin tuz hakkından, 

[A4085]  Sen can gibi azizsin anacığım. 

 

  Ecel gelip benim gibi kuzun ölmedi, 

  Üstüme yapışan “kul” adım bitmedi. 

  Göroğlu’nun “oğluyum” desem el “kul” dedi, 

  Gitmezsem Çembil’den hiç olmazdı. 

 

[A4090]  Ezildi yüreğim dertten, elemden, 

  İyileşirse özlediğim, hani oğlum de. 

  Göroğlu sarhoş orada meyhanede, 

  Uyandığında can babama selam de. 

 

  Havazhan der bu işler Allah’ın işi, 

[A4095]  Yalnızım yanımda yoktur hiç kimse, 

  Esen ol canım annem sen kendine, 

  Ondan sonra iyi bak yiğitlerin başına. 

 

Ondan sonra Bey Havazhan deve yavrusu ağlayarak Mecnun 

Kök’e atına atladı. Anası ile vedalaşıp yola çıkmaya [A4100] hazırlandı. 
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Ağa Yunus Peri ile yiğitlerin hanımları Havazhan’a yas tutup 

ağlamaya başladılar. Bey Havazhan’ın gittiğini duyurmak için Emir 

Göroğlu’nun yanına geldiler. Göroğlu meyhanede yiğitleri ile sarhoş olmuş bir 

haldeydi. Hanımlar Emir [A4105] Göroğlu’nu bu halde görünce saraya 

döndüler.  

Emir Göroğlu üç gün sonra ayıldı. O Havazhan’ın gittiğini anladı. 

Havazhan’ın öz yurduna dönüp gitmesi Göroğlu’na ağır geldi. Onun yüreği 

yandı ve mahzun bir halde Ağa [A4110] Yunus Peri’nin yanına geldi. Ağa 

Yunus Peri’nin kanatlarını düzeltip Kuhikap Dağı’na doğru uçmaya 

hazırlandığını gördü. Ağa Yunus Peri Göroğlu’nun eve girdiğini görünce Bey 

Havazhan’ın gittiğini söyleyip bu şiirini okudu: 

 

  Uçar idin kanadından ayrıldın, 

[A4115]  Koşardın bugün yere çivilendin. 

  Arzun ile kaldın şimdi Göroğlu, 

  Sevdiğin Bey Havaz’dan ayrıldın. 

 

  Bitmez içindeki bu derdin, 

  Arzun ile kırıldı güçlü kanadın. 

[A4120]  Sahipsiz kaldı Çembil ili, 

  Yurt sahibi Bey Havaz’dan ayrıldın. 

 

  Söyledikçe artar dertlerim, 

  Sevdiğim için sarardı yüzüm, 

  Düşünsem yok şimdi Havaz ışığım, 

[A4125]  Gözümün nuru ışığından ayrıldın. 

 

  Sığdırmadı düşmanların kendini, 

  Anlamadın onun söylediği sözü. 

  Bulmazsan şimdi ayak izini, 

  İnci, cevher, mercandan ayrıldın. 
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[A4130]  Onun derdi ile bağrın yaralanıp, 

  Yas tutup kara kuşak bağlayıp, 

  “Vay oğlum” deyip karalar bağlayıp, 

  Gönül hoşu yavrundan ayrıldın. 

 

Göroğlu Ağa Yunus Peri’den bu sözleri duyunca gözleri  [A4135] 
karardı. Sonra kendisini toparlayıp Ağa Yunus Peri’ye bu nazmını okudu: 

 

  Gözden yaşlar akıp sel oldu, 

  Düşman gelse Çembil’e el oldu, 

  Bey Havazhan gitmiş olsa Çembil’den, 

[A4140]  İl yurdumdan kısmet gidip çöl oldu. 

 

  Yüreğime düştü Havazhan’ın derdi, 

  Ah… dersem çıkıyor içimden ateşi. 

  Havazhan’ın gittiği eğer doğruysa, 

  Kurudu sayılır Çembil’in yurdu. 

 

[A4145]  Susturamadım düşmanların dilini, 

  Dedikodu mahvetti güzel gülünü, 

  Havaz oğlum gitmişse Çembil’den, 

  Ateş aldı desene Çembil ilini. 

 

  Ağlattı benim gibi oğul sevenlerin insanları, 

[A4150]  Oğul için verdim namus ve arımı. 

  Gitmişse Bey Havazhan Çembil’den, 

  Düşman aldı şimdi buradaki varlığımı. 

 

  Her bir sözün senin bana mislice bal. 

  Sen olandın bana daima hemhal. 

[A4155]  Yurdumun bir parçasını yabancı aldı.  

  Şimdi sana bir söz söyleyim kulak ver. 
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  Akan gözümün yaşı göl olsun, 

  Dert üstüne dert eklensin çok olsun. 

  Havaz oğlum gitmişse evine, 

[A4160]  Şimdi Ağa Yunus yolun açık olsun. 

 

  Gitmeye yönelip başını gözünü düzeltip, 

  Ben çıkana kadar Bey Havaz’dan ayrılıp, 

  Ağa Yunus Peri sana yollar açık olsun, 

  Uçmak istersen kanadını düzeltip.  

 

[A4165]  Göroğlu der gözümün yaşı kurudu, 

  Çembil’in atası var henüz ölmedi. 

  Havaz kendi yurduna varmıştır, 

  Ağa Yunus senden beklemezdim bunu. 

 

Ağa Yunus Peri Göroğlu’ndan bu sözleri duyunca gönlü [A4170] 
daraldı. Göroğlu’nun sözleri ona çok dokundu. Onun için Göroğlu’na: Bir 

“evladın yokluğu ile yurt bozuldu, öyle mi?” deyip bu nazmı okudu: 

 

  Gurbetliğimden yürek yandı yaralı, 

  Nereye varsam bana uğrar matem. 

[A4175]  Dinle sözümü birbir söyleyeyim, 

  Havaz idi Göroğlu bana nur yüzlü. 

 

  İşinden çoktur Ağa Yunus suçu, 

  Şu yurtta sensin ilin sahibi. 

  Yaşar sonra ölür insan, 

[A4180]  Kulak verip dinle Çembil’in şahı. 

 

  Gözümden akar benim kızıl kan, 

  Çıkmazsa ne çare tenimdeki can. 

  Buradan gidip niçin yaşayım dünyada, 
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  Sevdiğimdi benim Bey Havazhan. 

   

[A4185]  Hanısın Göroğlu Çembil ilinin, 

  Ağzında şeker var nebat dilinde. 

  Bilmez misin Göroğlu can henüz, 

  Havaz’ı gitti Çembil ilinin. 

 

  Bir söz ile gitti Havaz ilindin, 

[A4190]  Söyleşilir şehirlikler içinden. 

  Havaz idi Çembil’in sultanı, 

  Bir arzuyla gitti bu il yerindin. 

 

  Koşamadı uçan atın iyileri, 

  Ağlamandan bilinir derdin çokluğu. 

[A4195]  Ah Göroğlu yoktur seni koruyan, 

  Böyle olur bir evladın yokluğu. 

 

  Düşünsen bu dünya varlığı fani, 

  Aklını kaybeden Çembil Sultanı. 

  Bey Havaz’dan ayrılıp kaldık biz, 

[A4200]  Ne göz ile görürüz dünyayı. 

 

Göroğlu Ağa Yunus Peri’den bu sözü dinleyip kaplan gibi kükredi. 

Hiç kimse ile selamlaşmadan, konuşmadan meyhaneye girdi. Bey Havaz’ın 

40 bin yiğidi Allah Teâlâ’ya yalvarıp yakarıp: 

- [A4205]  Allah’ım bize Bey Havaz’ı göster! – dediler. 

Şimdi sözü Bey Havaz’dan dinleyelim: 

Bey Havazhan avaz avaz ağlayarak Mecnun Kök’e bindi. “Ana 

yurdum neredesin?” deyip bu nazmını okudu: 

 

[A4210]  Gözümden akan kızıl kan, 

  Sahibimiz bizedir mihriban. 
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  Görmek nasip olur mu Hunhar ilini, 

  Yola çıktı bu yerden Havazhan. 

 

  Dünyayı bastı şanı şöhreti, 

[A4215]  Yurduna yayılan heybeti. 

  Altında Mecnun Kök atı var, 

  Yola çıktı bu yerden Havazhan. 

 

  Sırrını söylemedi kimseye, 

  Çıktı Bedbeht’ın Çölü’ne. 

[A4220]  Düşmanlar gelmedi yanına, 

  Yola çıktı bu yerden Havazhan. 

 

  Ezelden böyle Allah’ın işi, 

  Bu yere varmaya niyetlendi. 

  Boynunda asılı altın kılıcı, 

[A4225]  Aşıp yürüdü onu Havazhan. 

 

  Gâh yürür yavaş yavaş, 

  Havaz’ın gönlü yorgun. 

  Bedbeht Çölü çam destesi, 

  Yola çıktı bu yerden Havazhan. 

 

[A4230]  Kendi ilini aradı, 

  Onun gayreti yükseldi. 

  Göroğlu’nu yolda düşündü, 

  Yürür bozkırda Havazhan. 

 

  Giydiği gül gibi yandı, 

[A4235]  Mecnun Kök atına bindi.  

  Görücistan’a doğru yol aldı, 

  Aslan gibi kükreyerek Havazhan.  
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  İçinde çölün yalnız, 

  Bir ara yürüdü düz mü düz. 

[A4240]  Cefa çekti gece gündüz, 

  Çok yol aldı Havazhan. 

 

  Geçti yürüyerek bozkırı, 

  Gördü dağda zorluğu. 

  Göricistan toprağını, 

[A4245]  Gördü sonra Havazhan. 

 

  Havaz işini bitirdi, 

  Altın tacı başına taktı. 

  Geldi Görücistan sınırına, 

  Akşam namazında Havazhan. 

 

[A4250] Bey Havazhan gece gündüz yol aldı. Mecnun Kök denilen 

atını koşturdu. Atı yorulup yavaşlayınca sağrısına kamçı vurdu. Bu halde 

sekiz günlük yol tepip Görücistan şehrine vardı. Kapıya baktığında hiçbir 

kimseyi görmedi. Hiçbir şey de [A4255] dikkatini çekmedi. Nöbetçilerin hepsi 

karaları bağlanmışlardı. 

Bey Havaz kendi kendine: “Ben gittikten sonra bu şehirde büyük 

değişimler olmuşa benzer. Kara kumaş astıklarına bakılırsa yakın zamanda 

bu şehrin padişahı ölmüş olmalı veya başka bir şey mi var?” [A4260] diye 

düşünerek kapıya yakınlaştı. Nöbetçilere bağırıp kaleyi açın!” dedi ve bu 

nazmını okudu: 

 

  Yedeklenen deve katarı mısın? 

  Görüşmeyeli intizar mısın? 

  Ben misafirim bu yere, 

[A4265]  Nöbetçiler neredesiniz? 

 

  Heves kıldım ben tarife, 
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  Tel tel örülmüş zülfünü. 

  Hey nöbetçiler tez elden, 

  Açın kale kilidini. 

 

[A4270]  Çöllerde atım ile ben, 

  Şehri nasıl bilirim. 

  Aç kapının kilidini, 

  Yavmet ilinden geldim. 

 

  Mecnun Kök diye atım var, 

[A4275]  Bey Havaz diye ismim var. 

  Çembil’den geliyorum, 

  Hunhar şaha fermanım var. 

 

  Dökülür gözümün yaşı, 

  Yürüdüğüm Bedbeht’in Çölü. 

[A4280]  Derhal kale kilidini, 

  Açın ihtiyar onbaşı. 

 

  Ben ağladım avaz avaz, 

  Kudreti Hakk’ın iradesiyle. 

  Uzak yoldan geldim ben, 

[A4285]  Şehri görmeye intizarım. 

 

  Kızıl güllerim açtı. 

  Şahına cevap vereceğim. 

  Kapıyı açın beyler, 

  Şehre gireyim. 

 

[A4290]  Yirmi beş yaşındayım, 

  Gözüm sana intizar. 

  Açın kale kilidini, 
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  Hunhar Şah’a sözüm var. 

 

Bey Havaz’ın sözlerini duyan nöbetçiler kale kapısını [A4295] 
açtılar. Bir delikanlının şehre bakıp durduğunu gördüler. Onun yüzü karanlığı 

aydınlatan nur gibi parlaktı ve iki kâkülü güzelliğine güzellik katmaktaydı. 

Şeker dilini dinleyenler bal tadını tatmış olacak, elma gibi [A4300] yüzünü 

görenler ona uzun uzun bakıp duracak kadar yakışıklı bir yiğit gördüler. Onlar 

bu yiğidi görünce akıllarını kaybettiklerinden Bey Havaz’ı tanıyamadılar. 

Nöbetçiler birbirlerine:  

- Maşallah Allah’ın kudretine. Dünyada böylesine görkemli, güzel, 

hoş suretli yiğit varmıymış? [A4305] Hunhar Şah Havazhan’dan ayrıldığı on 

dört yıldan beri gece gündüz “vah Havaz” deyip hiçkimse ile görüşmedi. Bu 

çocuğu onun huzuruna götürelim, - deyip Bey Havaz’ı götürdüler. 

Nöbetçiler Havazhan’ı dışarıda bekletip kendisi padişahın [A4310] 
karşısına getirdiler. Şaha selam verip bu nazmı okudular: 

 

  Ayrılıktan sararmış yüzüm var, 

  Kulum, bir Tanrı’ya borcum var. 

  Hunhar Şah’ım kulak ver bu söze, 

  Şimdi sana bir bir söyleyecek arzım var. 

 

[A4315]  Hizmet edip sizden yediğim tuzum var, 

  Havaz deyip sararan kızıl yüzüm var. 

  Kulak ver sözlerime şimdi sen, 

  Sana söyleyecek ne güzel sözüm var. 

 

  O gelmiştir Esker Dağı’nın eteğinden, 

[A4320]  Tuz yemiş Göroğlu’nun elinden. 

  Bu sözüme kulak ver Hunhar Şah, 

  Bir oğul geldi Yavmet ilinden. 

 

  Altında Mecnun Kök adlı atı var, 
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  Ben anladım Türkmen gibi zatı var. 

[A4325]  Onu elçi olarak gelendir, 

  Sana ait vereceği gizli mektubu var. 

 

  Alnında vardır onun devleti, 

  Rüstem gibi şanı ve şevketi. 

  Karşına geldiğinde görürsün, 

[A4330]  Bey Havaz’dan on kat daha sevgili. 

 

  Kendisi bir genç çocuk sözi bey sözü, 

  Başında vardır turgayı, başlığı. 

  Kapının eşiğinde gözün ile görünce, 

  Havaz’dan güzel onun serveti. 

 

[A4335]  Hizmetine gelir şahlar yaya, 

  Bir şahin gibidir kendisi. 

  Eşiğine gelip durur o oğlan, 

  Sofiliği Bey Havaz’dan fazla. 

 

Hunhar Şah nöbetçilerin sözlerini dinledikten sonra [A4340] “O 

çocuğu bir görelim” dedi. Bey Havaz’ı şahın huzuruna çıkardılar. 

Bey Havaz’ın yüzü Çembil Bele geldikten sonra eskisinden daha 

da güzelleşmişti. Öyle olsa da Hunhar Şah Bey Havaz’ı görünce tanıdı. 

Koşarak yanına vardı ve onu bağrına bastı. Alnını yüzünü öptü. [A4345]  
“Şimdi ölsem dileğim yok!...” diyerek bu nazmı okudu: 

 

  Ey yarenler 10 yıl yandığım az mı? 

  Elimdeki yavrum bilmedim doğan mı? 

  Gerçek mi düş müydü bilemiyorum? 

[A4350]  Kaçırılan yalnızım işte bu Havaz mı? 

 

  Benim böyle yandığımı bilmiş, 
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  Yaradanım bize rahmet etmiş. 

  Hemen kalkıp selam verin yarenler, 

  Kaçırılan şahinim kuzum gelmiş. 

 

[A4355]  Senin için gözlerimden aktı kan, 

  Çıkmak olup titredi tenden can. 

  Kâkülüne benim gibi atan kurban olsun, 

  Sağ salim geldin mi sen Havazhan. 

 

  Söyler olsan çıkar sözler ağızdan, 

[A4360]  Bulamadım izini, senin yerini. 

  10 yıl oldu sen gideli Çembil’e, 

  Sadaka vereyim şehrin hepsini. 

 

  Er yiğit meydan içinde sınansın, 

  İlaha düşmanın eli bağlansın. 

[A4365]  Sağ salim geldiysen buraya ışığım, 

  Ak yüzüne baban kurban olsun. 

 

  Başıma aldığım altından tacı, 

  Feda eyleyim altından dağı, 

  Gül başına kurban olayım ışığım, 

[A4370]  Dal boyuna baban olsun kurban. 

 

  Sen büyüttün şimdi taze gülümü, 

  Senin derdin bana etti zulümü. 

  Kurban olayım boynuna oğlum Bey Havaz, 

  Sana verdim Gürcistan ilimi, 

 

[A4375]  Defter ile vereyim nasibimi, tahtımı. 

  Feleğe yetişir ettiğim ahımı. 

  Geyik gözlü, şirin sözlü Bey Havaz, 
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  Sahip ol vereyim altın tahtımı. 

 

  Göreceğim gün varmış boyunu, 

[A4380]  Bana söyle içinden geçeni. 

  Sahip ol Görücistan’a Havazhan, 

  Memnuniyetle yapayım senin düğününü. 

 

  Hunhar der göğe değdi figanım, 

  Derdinden kurudu tende dermanım. 

[A4385]  Şükür olsun şimdi gördüm yüzünü, 

  Ölsem de yoktur artık bir arzum. 

 

Hunhar Şah nazmını bitirip altın tahtını, yurdunu, hazinesindeki 

bütün varlığını Bey Havazhan’a bağışladı. Hükümdarlık damgasını vermeden 

önce Bey Havazhan’a 40 gündüz [A4390] 40 gece eğlence tertip etti. 

Eğlenceden sonraki gün Bey Havazhan yerinden kalkıp saygıyla ellerini 

kavuşturdu ve selam vererek: 

- Ey padişah-ı âlem! Ben bu yurttan çıkıp gideli on dört yılı aştı. 

Babamın vefat ettiğini Çembil şehrinde [A4395] duymuştum. O zaman orada 

Fatiha okumuştum. Ama bu yerde benim evladım eşim ve mihriban annem 

var. Onlar geldiğimi duyup yollarımı gözlerler. Şimdi bana izin verin ben de 

onları görüp hallerinden emin olayım dedi. 

[A4400]Hunhar şah: 

- Ey Bey Havazhan oğlum! Biraz sabret! Biraz önce geldin. Sen 

daha yeni memlekete baş oldun. Benim sana sormak istediğim bazı 

sorularım var. Bilgine göre cevap ver! – dedi. 

[A4405] Bey Havazhan: 

- Peki şahım! – deyip cevap verdi. Hunhar Şah sorusunu 

aşağıdaki şiir ile beyan etti: 

 

  Şimdi sana söyleyim yüz türlü, 

  İnsanın güzelini nerede gördün? 
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[A4410]  Soruma cevap ver Havazhan, 

  Noksansız insanı nerede gördün? 

 

  Yeryüzünü birbir görüp gezdin, 

  Yabancı yerlerde gurbetlik kaldın. 

  İlk sorum budur Havazhan, 

[A4415]  Atın güzelini nerede gördün? 

 

  Yüreğimde koydun sayısız elem, 

  Elem ile ağlayarak her an. 

  İkinci sorum budur can oğlum, 

  Atın güzelini nerede gördün? 

 

[A4420]  Bey oldun Bey Havaz Çembil ilinde, 

  Büyüdün Göroğlu’nun elinde. 

  Her bir ümmet bir peygamber dininde, 

  Dinin güzelini nerede gördün? 

 

  Gönlü Bey Havaz sana vereyim, 

[A4425]  Her ne dersen sözünü tutayım. 

  Dördüncü sorumu sana sorayım, 

  Yiğidin pehlivanını nerede gördün? 

 

  Bu sözleri söyleyim sana Hunhar Şah, 

  Gece gündüz sana ettim intizar. 

[A4430]  Beşinci sorum oğlum sanadır, 

  İlin güzelini nerelerde gördün? 

 

Bey Havazhan Hunhar Şah’ın sorusunu duyduktan sonra Çembil 

Belde gördüklerini ve bildiklerini bir bir ona beyan etti. Ona bu şiiri okudu: 

 

[A4435]  Dünyayı bir bir gezdim, 
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  Çembil şehrinde han oldum. 

  Gördüğümü bir bir söyleyim Hunhar Şah, 

  İnsanın güzelini Çembil’de gördüm. 

 

  Birbiriyle oynayıp gülüp gezer, 

[A4440]  Altın eğer, at üstünde gezer, 

  Ördeği avlayıp yakalar, 

  Atın güzelini Çembil’de gördüm. 

 

  Havazhan’a malum şimdi bilirdi, 

  Görücistan’ın dört tarafını bilirdi. 

[A4445]  Atların hepsi aciz gelirdi, 

  Atın korkağını sizlerde gördüm. 

 

  Yiğitleri şirin candan geçerdi, 

  Kızılbaştan adam alıp kaçardı. 

  Su yerine Yezit kanı içerdi, 

[A4450]  Yiğidin pehlivanını Çembil’de gördüm. 

 

  Savaş olsa her tarafa kaçardı, 

  Savaş görse gözyaşını dökerdi. 

  Gazat olsa dibe bucağa kaçardı, 

  Adamın korkağını sizlerde gördüm. 

 

[A4455]  Tebil denilen kuş uçar bağırarak, 

  Şahlar görse ona koşar yaya. 

  Gazatları Rüstem’den de ziyade, 

  Yiğitler yiğidini Çembil’de gördüm. 

 

  Karakuşu daima yürür kıyıda, 

[A4460]  Aklı yok birbirinden ziyade. 

  Atsızları daima yürür yaya, 
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  Yigitlerin ahmağını burada gördüm. 

 

  Söylediği sözü şahım bilirdi, 

  Gazat etse kızılbaşı kırardı. 

[A4465]  Seherde kalkıp bir Allah’a ağlardı, 

  Dinin güzelini Çembil’de gördüm. 

 

  Çok kuşandım şimdi oldum kurban, 

  Bir canı ona olsun feda. 

  Bir ağacı yontup Allah deyip. 

[A4470]  Puta tapanı sizlerde gördüm. 

  

  Bir tarafta Teke Yavmet ili var, 

  Bir yanda Ödek adlı gölü var. 

  Er yiğidin gonca dudaklı gülü var, 

  Yiğidin arslanını Çembil’de gördüm. 

 

[A4475] Bey Havazhan sözlerini tamamladı. Her şeyin güzelini 

Çembil’de gördüm dediğinde Hunhar Şah’ın öfkeden gözleri açıldı, bıyıkları 

süpürge gibi , ağzı eski kap gibi oldu. 

- Havazhan Göroğlu’nun dinine girdi. Hani [A4480] cellâtlar 

neredesiniz? – diye bağırdı. Sonra bu nazmı okudu: 

 

  Gider oldu yüreğimden mutluluklar, 

  Nasıl sevdaya düşer insanlar. 

  Ben bu sözü size şimdi söyleyim, 

  Buraya gelin nöbetçiler, cellâtlar. 

 

[A4485]  Göroğlu’nun dinine Havaz girmiş, 

  Çembil’e fena gönül verirmiş. 

  Gelin askerler, cellâtlar, 

  Havaz oğlan cansız olarak gelmiş. 
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  Bey Havaz’a bilmediğini bildirin, 

[A4490]  İşkence ile yürek bağrını deldirin. 

  Havaz cansız olup gelmiş, 

  Ey cellâtlar Bey Havaz’ı öldürün. 

 

  Bakmayın gözden akan yaşına, 

  Karga, kuzgun yesin onun etini. 

[A4495]  Darağacına asın cellâtlar, 

  Turp keser gibi elin onun başını. 

 

  Merhamet etmeyin Havazhan’ın yaşına, 

  Hiçkimseyi yollatmayın yanına, 

  Kendisi cansız olup gelmiş, 

[A4500]  Kimseyi koymayın onun yanına. 

 

  İki gözü dolsun lal gibi genç yaşında, 

  O gelmiş Esker bellerinden aşarak. 

  Havazhan’ı derhal darağacına asın, 

  Dayın görsün bugün temaşa. 

 

[A4505] Bey Havazhan’ın yanına kendi kulak ve burunlarını kesip 

yiyebilecek kadar merhametsiz cellâtlardan yüz kadarı koşarak geldi. Onun 

boynuna ip dolayıp darağacına asmak için götürdüler. 

Bey Havaz’ın annesi ve karısı bu haberi duyunca [A4510] derhal 

onun yanına geldi. Bey Havaz’ın annesi biçare Gül Ayim: 

- Vah oğlum! – deyip cellâtların eline sarıldı ve komutanlara doğru 

bu nazmı ağlayarak okudu: 

 

[A4515]  Ey yaranlar kulak verin sözüme, 

  Kan yaş doldu şimdi benim gözüme. 

  Hunhar Şah’a ne oldu yarenler, 

  Böyle azap ediyor kuzuma. 
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  Kim inanır şimdi senin sözüne, 

[A4520]  Kılıcını sallayıp elinde. 

  Ben sorayım sizden aziz yarenler, 

  Havaz kuzum ne deyip geldi yurduna. 

 

  Aklım durdu hicran ve gamdan, 

  Ben ile görüşmeye varır eleme. 

[A4525]  Beylere ne oldu aziz yarenler, 

  Ben dayanamam oğluma. 

 

  Havaz gibi başıma salma kahrını, 

  Ejderha gibi saçma zehrini. 

  Onun elbisesini verin yarenler, 

[A4530]  Havaz oğlum ne diye gördü şehrini? 

 

  Kişi korkar ecel gelse Azrail’den, 

  Ne diye geldin Göroğlu’nun ilinden. 

  Bütün beyler rica edip şahına, 

  Geçsin onun bir kaşık kızıl kandan. 

 

[A4535]  Baharda açılan taze bir güldür, 

  Gönlü onun gül aşığı bülbüldür. 

  Kendi yurdum deyip gelmiş Bey Havaz, 

  Havaz’ı öldürünce hanın eline ne geçer? 

 

Gül Ayim’in şiiri bitince beyler aralarında [A4540] müzakere 

etmeye başladılar. Onlar: 

- Bu Havazhan gibi yakışıklı yiğit dünyaya ikinci kez gelmez. Onu 

öldürdükten sonra han pişman olur. O zaman biz de çaresiz kalırız. En güzeli 

biz hana rica edip onun öldürülmesi yerine zindana atılmasını teklif edelim. 

[A4545] Eğer Havaz kırk güne kadar kendi dininden dönüp Hunhar’ın dinine 
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girerse hayırlı olur. Eğer dininden dönmezse günahı kendine. O zaman 

öldürsek de geç kalmış sayılmayız, - dediler. 

Onların hepsi bu fikirde mutabık olduktan sonra Bey Havaz’ın affı 

için şahtan aman dilediler. Onu darağacından alıp [A4550] zindana attılar. 

Her gün sabah ve akşam komutanlar nöbetleşe Havaz’ın yanına 

girip nasihatlerde bulundular. Bey Havaz onların sözlerini ve nasihatlarını 

reddetti. Bu durumu yediden yetmişe herkes duydu. Bu şekilde aradan 

[A4555] 32 gün geçti. Bey Havaz’ın Bal Ayim isimli bir kızkardeşi var idi. O 

ağabeyimi bir kere görsem deyip zindan beyine ağlayarak bu şiirini okudu: 

 

  Aydınlık dünyayı görmeye niyetlisin! 

  Gece gündüz belki intizar etmektesin. 

[A4560]  Ben bir görmeye geldim yanına,  

  Dört duvar arasında yalnız mısın ağabeyim? 

 

  Hak Teâlâ bağışlasın canını. 

  Dileyip aldı kızıl başlar kanını. 

  Ben başıma kalıp seni sorayım, 

[A4565]  Diriysen bana söyle derdini. 

 

  Küçük çocuklar okur alfabe, 

  Hocalar alır eline tebeşiri. 

  Zindanda garip misin ağabeyim? 

  Diri isen bana ver haberini. 

 

[A4570]  Senin derdin yüreğimde yandı, 

  İntizar olup izlerini aradı. 

  Anasından ayrılan ceylan gibi olup, 

  Annem hep “Vah oğlum!” diye ağladı. 

 

  Derdin ile isyan edip yıkıldı, 

[A4575]  “Vah kuzum” deyip saçını yolup ağladı. 
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  Özlediğinden seni düşünüp ağabeyim, 

  Gece gündüz seni Haktan diledi. 

 

  Kulak ver benim söylediklerime, 

  Bir canımı sana feda edeyim. 

[A4580]  Garip annen “Vah oğlum!” diye durmadan. 

  Seni dileyip ağladı kadir Allah’a. 

 

  Bal Ayim der “İnandım Allah’ın işine, 

  Bey acıdım açılmayan bir güle. 

  Ne oldu bizim günahımız ne, 

[A4585]  Seni koydu kara kuyu zindan içine.” 

 

Bey Havaz zindanda yatarken kızkardeşi Bal Ayim’in okuduğu şiiri 

dinledi. Gönlü kırık bir şekilde gözünden boncuk gibi yaşlar döküldü. Bey 

Havazhan ağlayarak bu şiiri okudu: 

 

[A4590]  Yalvardım kul oldum Allah’a, 

  Bu canımı çok yakma kurban olduğum. 

  Ben de sana kardeşim bir söz söyleyim. 

  Gözyaşına ağabeyin kurban olsun. 

 

  Mert yiğitler meydan içinde gezinsin, 

[A4595]  Allah düşmanının eli kolu bağlansın. 

  Ağlama “ağabeyim” deyip Bal Ayim, 

 Gözyaşına ağabeyin kurban olsun. 

 

  Savaşa atlandığım ceren kızıl attı, 

  Yaşayan ölüyüz biz şimdi. 

[A4600]  “Canım ağabeyim” deyip dökme gözyaşını, 

  Sözlerinden benim gönlüm kırıldı. 
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  Bu işlerin hepsi Allah’ın takdiri, 

  Kaderde olanı değiştiremez kimse, 

  “Ağam” deyip ağlama kızkardeşim Bal Ayim, 

[A4605]  Yanarak içimden döküldü gözyaşım. 

 

  Söylesem hatırlanır şeklim şemalim, 

  Önce ki gibi değil benim hayatım. 

  Bugün geldin sonra yine gelmezsin, 

  Gözyaşına ağabeyin kurban olsun. 

  

[A4610]  Yüreğimi deldi düşman, Bal Ayim, 

  Kabul etsin güzelliği Allah’ım. 

  Bugün geldin belki gelmezsin, 

  Gözyaşına ağabeyin kurban olsun. 

 

  Bu düşmanlar zorbalığı bildirir, 

[A4615]  Elmas kılıç ile yüreğimi deldirir. 

  Bugün geldin sonra hiç gelme, 

  Kızılbaşlar seni görse öldürür. 

 

  Mollalar tuttu dividi, kalemi, 

  Yüreğime saldı derdi, elemi. 

[A4620]  Görüşürüz, görüşemeyiz bilemem, 

  Garip anneme söyle selamımı. 

 

  Göremedim onun nurlu yüzünü, 

  Aklımda tutmadım şeker sözünü. 

  Bal Ayim sen annemize selam söyle, 

[A4625]  Helal etsin bana hakkını. 

 

  Gece gündüz ağlar, ah eder, 

  Derdi ile kanatlanıp geri döner. 
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  Selam söyle Bal Ayim anneciğime, 

  Sekiz günden sonra annem buradan ayrılır. 

 

[A4630]  İyi evlat olur baba yanında, 

  Şeytanlar er yiğidin kastında. 

  Nasip olsa bir daha görsen ağabeyini, 

  Sekiz günden sonra darağacının altında. 

  

  Ödek Gölü’ne salmıştım kuşumu, 

[A4635]  Affetsen Allah’ım günahlarımı. 

  Dirlikte biz birlikte değildik, 

  Görünceye dek kardeşimi, garip kuzumu. 

 

    Benim başım kaldı koyu dumanda, 

    Allah’ım saklasın bizi bu cihanda. 

[A4640]  Sağ ol yine yine görünşünceye dek, 

  Görüşmek bile kaldı gümanda. 

 

  Havazhan der ben ağlarım zar zar, 

  Ne kıldıysa kıldı kudretli Cabbar. 

  Sağlıcakla kal kıyamette görüşürüz, 

[A4645]  Kavuşana dek kardeşim olsun Allah yar. 

 

Bal Ayim ağabeyi Bey Havazhan’ın şiirini dinledi. Ceylan gibi kırıldı 

ve ağabeyi ile vedalaşıp kendi evine döndü. Bey Havazhan zindanda kaplan 

gibi kükredi. Bağrı ezildi, gönlü kırıldı. Bu dünyanın vefasızlığından [A4650] 
inleyip yakındı. Şimdi sözü Emir Göroğlu’ndan dinleyelim: 

Göroğlu Bey Havazhan gittikten sonra 40 taç sahibi ve kendi 

yanındaki yiğitleri ile fazla konuşmadı. Havaz’ın ayrılık acısı ile aradan iki ay 

geçti. 

[A4655] Göroğlu adamlarına: 
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- Oğlum Bey Havaz gittiğinden beri, hepimizin sesi sedası gitti. 

Öylece bunalıp duruyoruz. Giden yerine gelmez. Hepimiz Ödek Gölü’ne varıp 

kuş salıp gönlümüzü açıp [A4660] eğlenelim dedi ve bu nazmını okudu:  

 

  Padişahlar namert deyip söyleme, 

  Yiğitlerden namertler alırlar hediye. 

  Bir sözüm var aklınızı başınıza toplayın, 

  Hepiniz binin şimdi hızlı atlarınıza. 

 

[A4665]  Sırlarını söylemeyen yiğitler yabancı, 

  Söyleseler utandırır sizi. 

  Kalkın yiğitler şimdi binin atınıza, 

  Av için atlanıp soylu atlarla. 

 

  Dost demeyin evinize gelenleri, 

[A4670]  Ciğerim demeyin size güzel görünenleri. 

  Atın soylu atlara hemen kuşatıp, 

  Yiğitlerim şimdi altın eğerleri. 

 

  Söylediğim sözüm bütün yurda yayıldı, 

  Huyumu dostum, düşmanım bildi. 

[A4675]  Eyerin üstüne sıkıca bağlayın, 

  İpekten dokunan yumuşak kumaşı. 

 

  Gece gündüz gösterin erliği, 

  Düşmanlara gösterin mertliği. 

  Bindiğinde yarakışır han yiğitler, 

[A4680]  Ata serin altın örtüleri. 

 

  Postu koyun soylu atın beline, 

  Görünsün Çembil’in iline. 

  Yiğitlerim hazırlanıp atlanın, 
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  Yürüyün şimdi Ödek Gölü’ne.    

 

[A4685]  Dinleyin Göroğlu’nun sözünü, 

  Hak edin benim gibi erin tuzunu. 

  Kalkın Ödek Gölü’ne varalım, 

  Görmek için Bey Havaz’ın izini. 

 

Bu sözleri dinleyip herkes atına bindi. Çembil şehrinin [A4690] 
kapısından çıkıp Ödek Gölü’ne doğru yol aldılar. Ödek Gölü’ne varıp Bey 

Havazhan’ın yürüdüğü yerleri gördüler. Beylerin gönlü kırıldı. Bir yere oturup 

Bey Havaz’ı düşündü. Akşamüzeri Çembil’e dönerken yolda bir nice tüccarla 

karşılaştılar. 

[A4695] Göroğlu: 

- Çabuk olun, hızlı adımlarla yürüyün yiğitler! – dedi. Kervanlardan 

Bey Havaz’ın haberini öğrenelim! – dedi. 

Onlar tüccarların yanına geldiklerinde Göroğlu onlara [A4700] 
doğru bu nazmını okudu: 

 

  Göroğlu diye namımı bilirsiniz, 

  Bizler ile çok sohbet edersiniz. 

  Ben sorayım şimdi size yarenler, 

  Tüccarlar nerelerden gelirsiniz? 

 

[A4705]  Söz dinleyelim tüccarların dilinden, 

  Azap çekerek geldim Bedbeht Çölü’nden. 

  Sizden sorayım söyleyin kervanlar, 

  Sizler söyleyin hangi şahın ilindensiniz? 

 

  Bal şekerden tatlı sözüm var, 

[A4710]  Yollarınıza intizar iki gözüm var. 

  Biliyorsanız haber verin yarenler, 

  Sizlerden soracağım sözüm var. 
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  Ey kervanlar işitiniz bu derdimi, 

  Havaz idi savaşta benim dayanağım. 

[A4715]  Biliyorsanız bir haber ondan söyleyin, 

  Arzu ile kaçırdım ben şahinimi. 

 

  Benim gibi beyiniz idi umut elinde, 

  At izi gördün mü Bedbeht Çölü’nde. 

  Ara sıra düşmanların dilinden, 

[A4720]  Bir şahin uçurdum Çembil belinden. 

 

  Yedeklenip katar katar gidenler deve mi? 

  Develerin üstüne yüklenen al kan mı? 

  Bey Havaz yine devran sürelim deyip, 

  Gönlünü Hunhar Şah’a verdi mi? 

 

[A4725]  “Ah evladım” deyip ben ederim ah – vah, 

  Allah’ım vermiştir benim gibi kuluna. 

  Havazhan Hunhar Şah’a varınca, 

  Hunhar Şah eski dost gibi karşılamış mı? 

 

Kervancı başı Emir Göroğlu’nu dinleyip [A4730]  gördüklerini ona 

anlatmak için bu nazmı okudu: 

 

  Düşünsek bu dünya fani, 

  Allah’ın elinde insanın canı. 

  Gördüğümü bir bir beyan eyleyim, 

  Kulak ver, dinle Çembil’in hanı. 

 

[A4735]  Evlatlar okur alfabeyi, 

  Yoldaş eyledim yar ve dostu. 

  Gördüğümü sana beyan eyleyim, 

  Kulak ver, dinle Çembil sultanı. 
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  Bu dünyanın malını topla şimdi, 

[A4740]  Nerede illerden topladığın şimdi. 

  Havaz’ın haberini bir bir söyleyim, 

  Kuzun buradan Görücistan’a varmıştı. 

 

  Ayrılık belası bir çeşit alamet, 

  Güzelliği kötü eder melâmet. 

[A4745]  Gördüğümü size beyan edeyim, 

                     Kuzun vardı sağ selamet. 

 

  Ben söyleyim Çembil şimdi kaldı de, 

  Çok sevdalar kederler saldı de. 

  Görücistan’a Havaz oğlun varınca, 

[A4750]  Eskisi gibi karşılandı şahın önünde. 

 

                     Havazhan’ı onlar eskisi gibi karşıladı, 

  Kırk gün eğlence ile yurda aş verdi. 

  Eğlence bittiğinde Hunhar denen şah, 

  İlin, yurdun güzelini ondan sordu. 

 

[A4755]  Bağlardaki güllerin kaç çeşit deyip, 

  Genç olsan da çok yerler gördün deyip. 

  Yiğitler ile dinin güzelini, 

  Sordu Hunhar Şah nerede gördün deyip. 

 

  Eskiden insanlar iyi bilirdi ismimi, 

[A4760]  Neşeli geçir sen gününü. 

  Sallayıp Havaz kılıcını serserice, 

  Çok övdü Havaz mezhebini, dinini. 

 

  Arkaya ördüğü saçını böldü, 

  Havaz’ın sözüne Hunhar durdu. 
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[A4765]  Yiğit ile dinini çok iyi tarif edip, 

  Hunhar Şah’a dinini güzelce övdü. 

 

  Çok düşmanı var demedi, 

  Bir söz ile Havaz gitti yurdundan. 

  Kayıtsızca Hunhar Şah’ın önünde, 

[A4770]  Kılıçları çokça vurdu arkandan. 

 

  Havazhan’ı Hunhar “şah layık gördü,” 

  Sonra elini, ayağını bağlattı. 

  Kılıcını çokça vurduğu için arkandan, 

  Havazhan’ı Hunhar zindana attı. 

 

[A4775]  Kulak verip dinle söylediğim sözüme, 

  Oyarım ben görsem şehla gözünü. 

  Öldürecek oldu 40 günde, 

  Dediğinden dönmezse Havaz kuzunu. 

 

  Havaz evladın yatar zindan içinde, 

[A4780]  Ağlayıp durur gece gündüz. 

  Havazhan tutukludur Hunhar ilinde, 

  Namertler ile yiğitlerin içinde. 

 

Kervancı başı:  

- Ey padişahların ulusu, Emir Göroğlu sultan, [A4785]  Havazhan 

sizler için kılıç sallayıp zindana düştü. Eğer siz Bey Havazhan’ı aramazsanız 

bundan sonra Bey Havazhan’ı hiç göremezseniz. Onu yakında dara 

asacaklar. Siz onu kurtarmazsanız kıyamette onun iki eli sizin yakanızda, - 

deyip telaş içinde söyledi. 

[A4790] Başta Göroğlu olmak üzere herkes onun zindanda 

olduğunu duyunca ceylan gibi mahsunlaşıp “ah” çekti. Sonra Göroğlu 

yanındakilere bakıp: 
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- Ey yiğitler! Bey Havazhan bizim için can siperane bir halde kılıç 

salladı.  Biz de onu onların elinden [A4795]  almazsak bizim erliğimiz 

hatunların başı ile bir olsun! – deyip Çembil’e doğru yola düştüler. 

Beyler bu işe bel bağladılar. Her biri aslan veya ejderha gibi 

kükreyip Havazhan’ı kurtarıp [A4800] almak için Görücistan’a doğru yola 

düştü. Onların bu saltanatını gören bir gazelhan işte bu nazmını okudu: 

 

  Hepsi boylu poslu yiğit, 

  Yabancıya siyasetle. 

[A4805]  - Dinle! – deyip yöneldiler, 

  Görücistan’a yiğitler. 

 

  Gözlerine yaş dolup, 

  Birbirine sırdaş olup. 

  Allah deyip yola düştü, 

[A4810]  Göroğluhan baş olup. 

 

  Altın eyer dokuyup, 

  Gök renkli demirden zırh giyip. 

  Gece gündüz durmadan yürüdü, 

  Görücistan’ı arayıp. 

 

[A4815]  Giydiği gül gibi güzel, 

  Dörtnala koşan soylu atına bindi. 

  Asker yürüdü gece gündüz, 

  Görücistan’a yol aldı. 

 

  Soylu atını koşturup, 

[A4820]  Kalkana ve zırha bürünüp. 

  - Allah! – deyip beyler yol aldı, 

  Tuğ – alemi göndere çekip. 
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  Atları saf altından eyerli, 

  Gayret ile çıktı sefere. 

[A4825]  Göroğlu Bey tuğu ile, 

  Beyler yol aldı birlikte. 

 

  Atlarına örttü çuha, 

  Saldı onu yurttan yurda. 

  Savaş açıp düşmana karşı, 

[A4830]  Giydi onlar altın zırh. 

 

  Soylu atlar koştu oynayarak, 

  Düşmanın içi kaynayıp. 

  Ha… ha… deyip beyler yürüdü. 

  Aldı uzun yolu atlar koşarak. 

 

[A4835]  Soylu atlar koştu, 

  Elmas kılıcı bilendi. 

  Kamış kulaklı at üstünde, 

  - Allah! – deyip beyler yürüdü. 

 

  Geceleyin sanki yıldız, 

[A4840]  Bazen toplu, bazen yalnız. 

  - Allah! – deyip beyler yürüdü, 

  On beş gece on beş gündüz. 

 

  Merhem yok gönül dağına, 

  Kondu bülbül bağına. 

[A4845]  On beş gün yol yürüdü, 

  Vardı Bedbeht Dağı’na. 

 

Atası Göroğlu ateş gibi yandı. Evliyalara sığındı. Havazhan’ı 

düşünüp yiğitlerin karşısına çıktı. Tulpar Leylikir’in burnuna Bey Havaz’ın 
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kokusu gelince [A4850] ağzını açıp gazap içinde yürüdü. Uzaktan 

Görücistan’ın kapısı göründü. Göroğlu uzaktan bu şehre bakıp bu nazmını 

okudu: 

  Olmaz hiçbir iş Haktan izinsiz, 

  Karşınızda göründü işte Görücistan. 

[A4855]  Kulak verip anlayın şimdi yiğitler, 

  Size söz söylüyor Hesenhan. 

 

  Arkamızda kaldı Çembil şehri, 

  Bu yer Bedbeht Dağı’nın yolu. 

  Göz açıp bakın şimdi yiğitler, 

[A4860]  Dumana boğulmuştur düşmanın şehri. 

 

  Bizleri getirdi Havaz’ın derdi, 

  Ay gibi yüzüne olduğumuzdan tutkun. 

  Gayret edip yolu aşın yiğitler, 

  Uzaktan görünen düşmanın kulesi. 

 

[A4865]  Atları salıp biz üstüne, 

  Kılıçlar oynasın erin elinde. 

  Üzengide kan olup cenkler içinde, 

  Bir savaşalım darağacının altında. 

 

  İşitin yiğitler şimdi bu sözü, 

[A4870]  Havaz deyip sarartıp geldik bu yere. 

  Vuruşup kanlı darağacının altında, 

  Kurtaralım oğlum Havaz’ı. 

 

O anda yiğit atını hızla koşturmaya başladı. Yiğit at üstündeyken 

bu nazmı okudu: 

 

[A4875]  Bu il düşman ili, 
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  Hepsi Havaz’ın adamı. 

  Gitti yüzümün rengi, 

  Canım kuzumu seyredeyim.                       

  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

[A4880]  İlin koşan atları.  

 

  Söyle, söyle dil güzeli, 

  Bahar zamanda gül güzeli. 

  Görünceye dek unutmam, 

  Bana yapın bir iyilik. 

[A4885]  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

  İlin koşan atları.  

 

  Sümbül olur yok ve varım, 

  Sensin gücüm, kuvvetim. 

  Bana bir iyilik yapın, 

[A4890]  Kula atım vefadarım. 

  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

  İlin koşan atları.  

 

  Dökülmesin yere kanım, 

  Çıkmasın tenden canım. 

[A4895]  Arayım seni disizim, 

  Bana yapın bir iyilik. 

  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

  İlin koşan atları.  

 

  Ne edeyim şöyle uzun kuyrukluyu246 (1) 

[A4900]  Yüreğime düştü gamın. 

  Cefa çektin can atım, 

                                                            
246 Hortum ‐ kuyruğun 
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  Az mıydı gecelere olsun yemin. 

  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

  İlin koşan atları.  

 

[A4905]  Çöl cehennemini tadarsın, 

  Bizi  üstünde taşırsın. 

  Seni koşturur dururum, 

  Yığılıp ölsem bulursun247 (2) 

  Bir gibi, bir gibi ha… ha, 

[A4910]  İlin koşan atları.  

 

Hesenhan “bu yiğit işi bozacak” deyip onun atını durdurdu ve 

yiğitlerine doğru: 

- Ey yiğitler! Şimdi sizler mızraklarınızı içinizde saklayıp ikişer 

ikişer şehre girin [A4915] ve darağacının iki tarafında yerleşin! – deyip şehir 

kapısından girdi. Askerler darağacının sağ tarafında yer tuttular. Hesenhan’ın 

ardından giren yiğitler de onu izleyerek yer tuttular. Bugün Bey Havaz’ın dara 

asılacağı gündü. Göroğlu ve Hesenhan yiğitleri [A4920] ile Havaz’ı kurtarmak 

için gelmişlerdi. 

Hunhar Şah tahtını hizmetçilerine taşıtmıştı. O, komutanlarının 

himayesi ile darağacının altına geldi. Göroğlu ve yiğitleri, boynuna insan 

kulaklarını nazarlık gibi takan bahtsız cellâtların Havaz [A4925] han’ın 

boynuna geçirecekleri halatı hazırladıklarını gördüler. Onun ellerini ve 

ayaklarını sımsıkı bağlamışlardı. Bu şekilde darağacının altına Havazhan’ı 

getirdiler. 

Göroğlu ve yiğitleri Bey Havaz’ı bu durumda görünce 

hiddetlenseler de ihtiyat edip sinirlerine hâkim olmaya çalıştılar. Hunhar Şah 

Havazhan’ın yanına gelip: 

                                                            
247 Bulursun – ödersin. 
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- [A4930] Ey ışığım Havazhan! Gel, şimdi bile geç değil. 

Göroğlu’nun dininden dön! Ben senin ne hacetin varsa gideririm! – deyip bu 

şiiri okudu: 

 

  Sağ olsun bu aldatıcı şirin can, 

  Nasıl isterse öyle yapar bizi yaradan. 

[A4935]  Bir sözüm var sana dinle, 

  Kulak verip sözlerime Havazhan. 

 

  Kimse bulamadı benim izimi, 

  Gördüm bugün seni, körpe kuzumu. 

  Boynuna kurban olsun baban, 

[A4940]  Kulak ver dinle benim sözümü. 

 

  Ekmeğini yedin Göroğlu’nun elinden, 

  Kaçıp gittin Bulgar Dağı’ndan, ilinden. 

  Ölünceye dek senden razıyım, 

  Dön Havaz Göroğlu’nun dininden. 

 

[A4945]  Dinle sen Havaz benim sözümü, 

  Soldurmayım bağda senin gülünü. 

  Göroğlu’nun dininden dönsen Havazhan, 

  Sana vereyim Görücistan ilini. 

 

  Hunhar der söylediğim söz budur, 

[A4950]  Kaygı ve kederle yüreğim doldu. 

  Döndüm de, dön kendi dinine, 

  Işığım Bey Havaz sana ne oldu? 

 

Havazhan bu sözü dinleyince gözleri yaşardı. Yüreği gamla doldu. 

O Hunhar Şah’a bakıp bu nazmı okudu: 
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[A4955]  Dünyada var mı benim gibi günahsız, 

  Allah’ım kılmasın bizi kara yüzlü. 

  Ben de söyleyim dinle sözümü, 

  Kulak ver şimdi söze padişah.  

 

  Kaldı sayısız düşmanlara mal, 

[A4960]  Sözüm var ağzımda güya misli bal. 

  Arzum ile derdim çoktur içimde, 

  Bu söze şahım şimdi kulak ver. 

 

  Ayrılıp çıktım Çembil ilinden, 

  Ekmek yedim Göroğlu’nun elinden. 

[A4965]  On yıl oldu ben dinine gireli, 

  Nasıl geçeyim Göroğlu’nun dininden. 

 

Hunhar Şah Bey Havaz’ın kendisini dinleyince çok öfkelendi ve o: 

- Cellât neredesin? Bunu darağacına as! – diye emir [A4970] 
verdi. 

Cellâtlar koşarak Havazhan’a doğru yöneldiler. Havazhan'ın 

kızkardeşi Bal Ayim insanların arasından öne atıldı ve kendisini ağabeyinin 

ayağına attı. Sonra ağabeyinin boynuna sarılarak bu nazmı okudu: 

 

[A4975]  Kudreti çok yaradan Allah, 

  Bende de yoktur zerre kadar irade. 

  İçimde olan derdi şimdi söyleyim, 

  Kulak ver ağabeyim sana sözüm var. 

 

[A4980]  Yaş yerine döktüm sanki kızıl kan, 

  Hiçbir iş olmaz kudretli Haktan izinsiz. 

  Anlatayım sana içimdeki derdimi, 

  Kalmasın gönülde bir zerre kadar arzu. 
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  Taze güllenen fidan açılıp solmasın, 

  Allah’ım hiçbir kul benim gibi olmasın. 

[A4985]  Adına kurban olduğum yaradan Allah, 

  Rahmet edip medet et ağabeyim ölmesin. 

 

  Kadir Allah bu derdime nazar et, 

  Garip olup çok ağladım elimden tut. 

  Rahmet eyle medet et ağabeyim ölmesin, 

[A4990]  İsmine kurban olduğum Zulcelal. 

 

  Bir ismin Rahman’dır, bir ismin Gaffar, 

  Senden kendisine rahmet edecek kim var. 

  Rahmet eyle elimden tut ağabeyim ölmesin, 

  İsmini sevdiğim Resul-i Muhtar. 

  

 [A4995] Bal Ayimden sonra anası çıkıp bu nazmını okudu: 

 

  Garip oldum oğlum döker kızıl kan, 

  Kuzum için başımı yoluna kurban edeyim. 

  İsminden bellidir yaratan Rahman, 

  Merhamet edip elimi tut, kuzum ölmesin. 

 

[A5000]  Garip olup için için ağlarım bugün yine ben, 

  Ayrılık ateşinde canımla tenim yanmaktadır. 

  Adına kurban olduğum ey 40 çilten, 

  Merhamet edip elimden tut, kuzum ölmesin. 

 

  İçin için ağlarım daima sabah akşam, 

[A5005]  Başıma düştü yüz bin develik dert. 

  Kurban olayım Resul – i Ekrem’e,  

  Merhamet edip elimden tut, kuzum ölmesin. 
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  Hiç kimse varamaz onun yanına, 

  Kıyamet gibi sevdalar düştü başıma. 

[A5010]  Kadir Allah merhamet et gözyaşıma, 

  Merhamet edip elimden tut, kuzum ölmesin. 

 

  İşte bu yerler Hunhar Şah’ın yerleri, 

  Habersizdir bundan Çembil erleri. 

  Göroğlu’nun ulu kâmil pirleri, 

[A5015]  Merhamet edip elimden tut, kuzum ölmesin. 

 

  Gül Ayim’in bir dileği şudur, 

  Allah’ım kuluna merhemet et şimdi. 

  Bütün pirlerin medet edeceği gün şimdi, 

  Merhamet edip elimden tut, kuzum ölmesin. 

 

[A5020] Göroğlu yiğitleri ile bunların feryadını dinledi. Onların da 

gönülleri ezildi. Bu iki biçarenin ağlamasını duyunca gönülleri kırık bir halde 

atlarının yelelerine asıldılar. 

Hunhar Şah Havazhan’ın annesinin ve kızkardeşinin söylediği 

[A5025] bu sözlere çok kızdı. Hiddet içinde: 

- Asın bunu darağacına! – dedi. 

Havazhan’ın ölüm cezası kesinleşti. Havaz dünyadan ümidini 

kesti.  Gözü yaşlı, gönlü gamlı bir halde kızkardeşine doğru bu nazmını 

okudu: 

 

[A5030]  Yüreğimde vardır benim bir gamım, 

  Nedensiz soldu rengim, yüzüm.  

   İçimde derdim çoktur onu söyleyim, 

  Kulak ver dinle bunu ışığım. 

  Sağ olsun kardeşim senin başın, 

[A5035]  Kargalar yemesin senin etini. 

  Kaşımda durmayan ceylan gözlü bağırıp, 
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  - Ağabeyim! – deyip bana dökme yaşını. 

 

  Güçlü desen ağla Hakka yalvarıp, 

  Ver derdime derman deyip. 

[A5040]  Bir yandan senin ağlamana, 

  Hüzünlenip ağlama “canım ağabey!” deyip. 

 

  Cellâtların tümü durur yanımda, 

  Ne sevdalar vardır benim başımda. 

  Sözlerime kulak ver sevgilim, 

[A5045]  Arzum vardır gözden akan yaşımda. 

 

  Kulak ver ışığım söylediğim sözüme, 

  Ölüm yaklaştı benim başıma. 

  - Oğlum! – deyip bana bakan Göroğlu, 

  Görmedi şimdi bakıp gözüme. 

 

[A5050]  Yazık, Göroğlu’nun kadrini bilmedim, 

  Gözyaşına rahmet etmedim. 

  Darağacının altında ağlarken, 

  Babam ile beyleri göremedim. 

 

  Senin için sararadı yüzüm deyip, 

[A5055]  Gözüme bülbül oldu izin deyip, 

  Darağacının altında görse Göroğlu, 

  - Vah! – deyip at koştu gören gözüm deyip. 

 

  Gözümle doyarak bakamadım yüzüne, 

  Dinlemedim onun şirin sözünü. 

[A5060]  O yana – bu yana bakar şimdi ışığın, 

  Ne çare görünür mü gözüme. 
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Sultan Göroğlu’nun gönlü daha da kırıldı. Havazhan’ı dinleyen 

kızkardeşi gözyaşı dökmeye başladı. O anda Havaz’ın kızkardeşi etrafına 

bakındı. Tulpar Leylikir’i, [A5065] onun yanına kaplan gibi atılmaya hazır 

duran Göroğlu’nu, Hesenhan’ı ve emir bekleyen yiğitleri gördü. Onların hepsi 

Havazhan’ı kurtarmaya hazırdı. Havazhan’ın kız kardeşi de Göroğlu’na bakıp 

bu şiiri okudu: 

 

[A5070]  Başından gitmeyen asıl saadeti, 

  İlahi ganimet, gitsin şevketi. 

  Başında tacı, altında atı, 

  Ününün yetiştiği yere duyulmuş serveti, 

  - Vah evladım! – diye ağlayan kimdir? 

 

[A5075]  Bu sözler benim gibi garibin sözleridir, 

  Her kim kendini düşünür. 

  Başında tacı, altında tulparı, 

  Bindiği atı doğan göğü gözlerdi, 

  Ceylan gibi inleyen kimdir? 

 

[A5080]  Kulak ver sözüme Allah’a ağabeyim, 

  Senin için bir Allah’a ağlayan. 

  Yaşı otuzu geçmeyen biri, 

  Altında tulpar Leylikir olan, 

  Vay kardeşim diye ağlayan kimdir? 

 

[A5085]  Şahini avlayan avcı yetenekli, 

  Pek çok şah yürür piyade. 

  Çok yakışıklı bir yiğit. 

  Hüsnü perilerden güzel, 

  Dörtnala ata binen kimdi? 

 

[A5090]  Bindiği atı dokuz göğü izledi, 
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  Senin derdin ile dağları aştı. 

  Bir acayip kişidir yüzü nurlu, 

  - Vay ceylanım! – deyip sana üzüldü, 

  Atı dörtnala koşturan kimdir? 

 

[A5095] Havazhan kızkardeşinin sözlerini duyunca içerledi. Tulpar 

Leylikir’in ismini duyduktan sonra “doğru mu duydum, gerçek mi bunlar?” 

deyip cellâtlara bakıp: 

- Ey yarenler! Bu dünyadan gidiyorum. Ne olursunuz gözümü açın! 

Dünyayı son bir kez daha göreyim! – [A5100] dedi. 

Cellâtlar Havazhan’ın gözünü açtılar. Havazhan gözleri açılınca 

Göroğlu’nu, Hesenhan’ı ve yiğitleri gördü. Mutluluktan yüreği pır pır etti. Bu 

sevinçle şiirini okudu: 

 

[A5105]  Ağlarım şimdi avaz avaz, 

  Gözümden yaşım akarak. 

  Bütün bulduğum Şah Hunhar, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

  Söz söyleyen kızıl dilin, 

[A5110]  Bağdaki taze gülüm. 

  Görücistan gibi işte bu ilin, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

  İçimi yakar ateşin, 

  Kimi taşır senin derdin? 

[A5115]  İşte sert bakışlı şehrin, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

  Başıma saldığın kahrın, 

  Bulamadım hiç huzur. 

  İşte bu duran güzel şehrin, 



469 
 

 

[A5120]  Ya sana olsun ya bana. 

 

  Bozulmayan gülen rengin, 

  Her zaman yükselen bahtın. 

  Altındaki altın tahtın, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

[A5125]  Kim işitir senin sesini, 

  Sürü ile hem de develerin. 

  Burada duran altın darağacın, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

  Defterde vardır yazıların, 

[A5130]  Yüze yakın çadırların. 

  Altında bindiğin atların, 

  Ya sana olsun ya bana.  

 

  İşitmem senin sözünü, 

  Sarartırım kızıl yüzünü. 

[A5135]  Gülfidanı güzel kızın, 

  Ya sana olsun ya bana. 

 

  İçine düşen dertlerin, 

  Dile gelir sitemlerin. 

  Saraydaki hanımların, 

[A5140]  Ya sana olsun ya bana. 

 
Hunhar bu sözü duyunca cellâtlara: 

- Bunu darağacına asmadan neden gözünü açtınız? – diye 

bağırdı. Hesenhan Emir Göroğlu’na: 

- [A5145]  Biz böyle beklersek Havazhan öldürülecek. Hemen altın 

davulu çalın, - dedi. Sonra Hesenhan Emir Göroğlu’na bakıp bu şiirini okudu: 
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  Dar altında ağlar Havazhan, 

  Su yerine gözünden akar kızıl kan. 

[A5150]  Fatiha versen Havaz oğlun ölmekte, 

  Ne beklersin burada kalıp babacığım? 

 

  Havaz oğlunun kadehi doldu mu? 

  Bağlardaki taze gülün soldu mu? 

  Fatiha versen bize şimdi babacığım, 

[A5155]  Burada açılan bal Havaz’ın öldü mü? 

 

  Maksadını Hakk’tan buldu, 

  Yiğitlerin hepsi hazır oldu. 

  Ne beklersin babacığım, 

  Vursan olmaz mı altın davulu? 

 

[A5160]  Kulak verip dinle işte bu sözleri, 

  Tavaf edeyim iki nurlu gözleri. 

  Nurlu Fatiha verip şimdi babacığım, 

  Düşmanla savaşmaya gönderin bizi. 

 

  Er yiğitler hücum eder daima, 

[A5165]  Saf saf yürür düşmanlara. 

  Oku babacığım nurlu Fatiha, 

  Yiğitlerin savaşını sen et temaşa. 

 

  Sevda salma benim başıma, 

  Hesenhan’ın gözünden düşer damla. 

[A5170]  Yiğitlere cevap ver babacığım, 

  Hesenhan’ın işini et temaşa. 

 



471 
 

 

Emir Göroğlu Hesenhan’ı dinledikten sonra eline altın kamçısını 

aldı. Altından savaş davulunu çaldı. Yiğitlerine bakıp: 

- [A5175]  Sizler Bey Havazhan’ı kurtarın! Ben Hunhar Şah ile 

savaşacağım, - dedi. Okunu, yayını ve silahlarını eline aldı. Yiğitlere bakıp bu 

nazmını okudu: 

 

  Elmas kılıçlar elinde, 

  Bakarım yüksekten alçağa. 

[A5180]  Atı sürün süratle, 

  Gelin 248 (1) Havazhan üstüne. 

 

  Başındadır kalpakları,  

  Yanında bıçakları. 

  Ham gümüştür silahları, 

[A5185]  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Soylu atlar hazırlanıp, 

  Altın kalkanlar titreyip. 

  Kaplan gibi heybetlenip, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

[A5190]  Kaçsın düşman yenilip, 

  Yiğitler aslan gibi kovalayıp. 

  Tuğ - bayraklar dalgalanıp, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Saf saf koyunlardan geç, 

[A5195]  Gezip duran sanki bir kurt. 

  Havaz’ınız sanki bulut, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

                                                            
248 (1) Dondur – ülküce, uzaklara.  
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  Kale başını alsın duman, 

  Bugün oldu ahir zaman. 

[A5200]  Yiğitlerim olun pehlivan, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Yiğitler ata binip, 

  Havazhan’ın gönlü dindi. 

  İlerleyin şimdi, 

[A5205]  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Ordu gelir her yandan, 

  Grup grup olmuş halde. 

  Savaşır her yana, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

[A5210]  At sürün şehrin içine, 

  Aldı kılıçları eline. 

  Kanlar döküp darağacının üstüne, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Havaz’ım oldu yetim, 

[A5215]  Meydandan çıksın atım. 

  Bugün yerinde durmayan yiğidim, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Vurun, kırın kızıl başı, 

  Boyayın dağı, taşı. 

[A5220]  Görsün Rüstem bu savaşı, 

  Uzaklara Havazhan üstüne. 

 

  Yürekleri olsun parça parça, 

  At götürün hepiniz. 
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  Baş kaldırmayın bu savaşta, 

[A5225]  Gelin Havazhan üstüne. 

 

  Yiğitler gönlü yücedir, 

  Kulak verin arslanlar. 

  Söz söyledi Göroğluhan, 

  Gelin Havazhan üstüne. 

 

[A5230] Dokuz renkli bir savaş gibi oldu. Emir Göroğlu Ayhan, 

Künhan, Bülbülhan, Çingizhan, Hesenhan gibi kırk komutanına ve diğer 

yiğitlerine baktı. Komutanlarının her birinin bin kahraman yiğidi vardı. Onların 

hepsine Fatiha okudu. Onlar [A5235] düşmanlarının arasından atılıp at 

koşturdular. Vuruşmalar, sürüklemeler, göz oymalar, kulak kesmeler başladı. 

Yedi gün yedi gece durmadan savaştılar. Nehirde su yerine kan aktı. Hunhar 

Şah’ı yendiler. Hunhar Şah sarayına sığındı. 

[A5240] Hunhar Şah yenilgiyi kabul edip aman dilemek için 

Göroğlu’na elçi gönderdi. Göroğlu hepsini affetti. Hunhar Şah’ı huzuruna 

getirtti. Onları davul zurna ile karşıladı. Hepsi kini, nefreti [A5245] 
gönüllerinden çıkardı. 

Sultan Emir Göroğlu, Hunhar Şah ile kucaklaştı. Emir Göroğlu 

Hunhar Şah ile vedalaşıp yurduna dönmeye hazırlanırken Hunhar Şah 

hazinesini ikiye böldü ve bir yarısını Emir Göroğlu’na hediye [A5250] etti. 

Bunları katırlara yükletip üç günlük yolu onlarla beraber aldı. Emir Göroğlu 

Hunhar Şah ile vedalaşıp Çembil şehrine doğru yola çıktı. 

Onlar Çembil’e geldiklerinde bütün ahali karşılarına çıkıp 

“Hoşgeldiniz Göroğlu, Hoşgeldiniz Havazhan, [A5255] Hoşgeldiniz 

Hesenhan, Hoşgeldiniz komutanlar” diye karşıladı. 

Göroğlu tacını Bey Havazhan’a giydirdi. Mührünü ona verdi. 

Çembil şehrini, Geyri atını, Yavmet ilini, sıra sıra develerini, hazinesini, 

Havazhan’a [A5260] bıraktı. Bütün ilde kırk gün kırk gece eğlence tertip 

ettirip Havazhan’ı şah ilan etti. 
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Bu olanları duyan Emir Göroğlu’nun dayısı Ehmedhan çok kızdı. O 

yerleşecek bir yer aramak için birkaç gün yol yürüdükten sonra bir şehre 

vardı. Burası Zengiler’in [A5265] şehriydi. Bu şehrin padişahı on orduluk 

asker hazırlamıştı. Ehmedhan onlar ile görüşüp: 

- Ey padişah-ı âlem! Emir Göroğlu’nun askerleri savaşlarda ölüp 

gitti. Azıcık bir güçle onun yurdunu basmak mümkün olur! – dedi. 

[A5270] Zengiler padişahı Ehmedhan’dan bu sözü duyunca: 

- Sözlediklerin doğru mu? – diye sordu. O: 

- Doğru! – deyip bin kere yemin etti Ehmethan. 

Zengiler padişahı Emir Göroğlu’na elçi gönderdi. Onlar Çembil’e 

vardıklarında kapıda bekleyen nöbetçiler [A5275] elçilere: 

- Siz kimsiniz? – diye sordular: 

Elçiler: 

- Bizler elçiyiz! – diye cevap verdiler. 

Nöbetçiler durumu Göroğlu’na ilettiler. Emir [A5280] Göroğlu 

nöbetçilere, elçileri huzuruna getirmelerini emretti. Nöbetçiler elçileri Emir 

Göroğlu’na tanıttılar. Sonra elçiler kendilerini Zengiler Şahı’nın gönderdiğini 

söylediler. Emir Göroğlu’na bir mektup sundular. Emir Göroğlu bu mektubu 

okudu. İçinde abuk subuk [A5285] sözler vardı. Emir Göroğlu yanındakilere 

bakıp: 

- Ey şehzadeler ve pehlivanlar! Bu fermanı açıktan mı okuyayım 

yoksa gizli mi kalsın? – diye sordu. 

Onlar hep bir ağızdan: 

Açıktan okuyun, biz de anlayalım! – dediler. 

[A5290] Emir Göroğlu mektubu yüksek sesle okudu. Bu mektupta: 

- Ey Emir Göroğlu! İhtiyatlı ve akıllı ol. Bu mektubu ben Zengiler 

Şahı sıfatımla yazıyorum. Teke, mektubu okur okumaz elindeki varlığın, 

mülkün yarısını bana ver. Hanımın iki ise birini bana [A5295] ver. Eğer 

vermezsen savaşa hazırlan! – diye cümleler vardı. 

Bu mektubu dinleyen herkes çok hiddetlendi. Emir Göroğlu’nun 

şehzadelerinin hepsi bu elçilerin darağacına asılmasını talep etti. Fakat 

[A5300] Havazhan bu fikre katılmadı. Havazhan: 
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- Ey babacığım ve komutanlar! Elçilerde günah yok! Günah onların 

padişahındadır! – deyip onların öldürülmemeyi teklif etti. 

Emir Göroğlu bu duruma çok kızmıştı. Ceza olsun diye [A5305] 
elçilerin kulağını burnunu kestirip boyunlarına astırdı. Emir Göroğlu onlara: 

- Bu yerde ne gördüyseniz padişahınıza onu bir bir anlatın! – deyip 

huzurundan kovdu. 

Onlar gittikten sonra Emir Göroğlu elindeki [A5310] altın kadehe 

şerbet doldurup: 

- Bir düşmandan kurtulsak, başka biri peyda oluyor. Burada 

bulunan yiğitlerden bu şerbeti elimden alıp içecek ve askerlere komutan olup 

Zengilere savaş açacak bir yiğit var mı? – diye sordu. 

[A5315] Hiçkimseden ses çıkmadı. Emir Göroğlu bu sözünü üç 

kere tekrarladı. Havazhan birden oturduğu yerden kalktı ve: 

-  Şerbeti ben içeyim, savaşa ben gideyim baba dedi. 

[A5320] Göroğlu: 

- Hey oğlum! Balığın yaşaması su ile benim yaşamam sen iledir. 

Bir ayrılıktan sonra üç ay geçti, daha yeni kavuştuk. Şimdi yine gidersen 

benim halim nice olur dedi. 

Havazhan talebinde ısrar etti. Emir Göroğlu [A5325] çaresiz bir 

halde Havazhan’a tulpar Leylikir’i verdi. Başına tacını taktı. Eline mızrağını 

aldı. Fatiha okuyup oğlunu uğurladı.  

Bey Havaz’ın düşmanları: 

- Cesur Bey Havaz gider gitmez kellesinden olacak! – [A5330] 
dediler. 

Bey Havaz, Allah’a sığındı. Dualarla çölleri geçti. Yağmur suyunu 

içti ve bir dağa çıktı. Dağın bir tarafındaki sayısız Zengi askerlerini gördü. 

Kendi kendine: “Ben, “bu Zengiler filan yerde duruyor” deyip eli boş [A5335]  
bir halde yurda dönersem beyler babama: 

- Oğlun Bey Havaz hilekâr ve korkak. Bak nice gün yol yürüyüp bu 

boş sözü söyledi derler. En iyisi, ben bunlardan bir delil veya bilgi alıp 

götüreyim [A5340] dedi. Orada bekleyip akşam namazı vaktinde Zengiler’e 
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daha da yakınlaştı. Zengiler başına taktıkları kızıl kuşakla tanınırdı. Bu halde 

savaş için 12 bin asker saf tutup birbirine: 

- Göroğlu’nun askeri gelecekmiş, haberdar olun! – dediklerini 

duydu. 

[A5345] Havazhan da başına kızıl kuşak taktı. Yüzünün rengini 

değiştirip: 

- Haberdar olun! Haberdar olun! – deyip askerlerin arasına karıştı. 

Zengiler onun Havazhan olduğunu bilemediler. 

[A5350] Havazhan atını bir ağaca bağladı. Onların arasında 

yürümeye başladı. Gece yarısında bir çadır gördü. O çadır diğer çadırlardan 

farklıydı. Bu Zengiler padişahının kızının çadır idi. Bu kızın kırk cariyesi vardı. 

Cariyeler kıza hizmet ediyorlardı. Bey [A5355] Havaz çadırın eşiğine 

yakınlaştı. Eşikten çadırın içine baktı. Çadırın içinde çok sayıda lamba gördü. 

Lambanın yanında kırk uyuyan cariyeyi gördü. Onların ortasında da büyük bir 

yatakta uyuyan şahın kızını gördü. 

[A5360] O, yavaşça içeri girince şah kızının elindeki kıymetli, paha 

biçilmez yüzüğü görünce çok şaşırdı. Sonra Havaz kızın elinden yüzüğü 

çıkardı. Başından örtüsünü de aldı. Çadırdan çıkıp atına bindi. 

- Haberdar olun! Haberdar olun! Emir Göroğlu'nun [A5365] askeri 

geldi! – diye bağırarak tan ağırıncaya kadar yürüdü. Sonra Zengiler’in 

arasından kaçmayı başardı. 

Ertesi günün sabahı uyanan kız elindeki kıymetli, pahalı yüzüğünün 

başındaki örtüsünün olmadığını gördü. Kız bu işe çok şaşırdı. Kız “Bu yere 

işte bu 40 cariyeden başka insan veya cin [A5370] giremez, yüzüğüm ile 

başörtümü kim aldı” diyerek cariyeleri hırsız tutup suçlamaya başladı. 

Bu kavga gürültü padişahın kulağına kadar gitti. Kızının yanına 

gelen babası: 

- Kızım, şimdi cariyeleri hırsız tutacak [A5375] zaman değil. Olan 

oldu, ne yapalım. Ben sana şehre gidince en güzel yüzüğü, en kıymetli 

başörtüsünü alıveririm deyip onu sakinleştirdi. 

Kız babasını dinledi ama yine de cariyelerine kızarak: 
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- [A5380] Sizler olmasanız da bu çadırda yalnız başıma 

korkmadan yatabilirim dedi. Cariyelerin hepsini kovdu. Çadırda tek başına 

kaldı.  

Havazhan dağ başına çıktı. İki rekat şükür namazı kıldı. Ondan 

sonra kızdan aldığı yüzük ile [A5385] başörtüsünü Göroğlu’na götürmeye 

niyetlendi. Sonra, “Babam Göroğlu’na bunları verip düşmandan haber 

iletirsem inanır. Ama düşmanlarım, Havazhan bunu bir yerden satın alıp 

getirdi deyip iftira atarlar. En iyisi kızın kendisini alıp kaçayım” [A5390] diye 

düşündü. Bu fikir ona daha mantıklı geldi. Gizlice çadıra vardı. Çadırın 

eşiğine varıp yavaşça içeri girdi. Yalnız yatan kızı gördü. Kızın saçları 

rüzgârda dalgalanmaktaydı. Kız apak balık gibi yatmaktaydı. Bu haliyle Bey 

Havaz’ın dikkatini [A5395] çekti. Havazhan yavaşça varıp kızı bir kolundan 

tuttu. 

Kız uyandı. O da Bey Havaz’ın kolunu tutup yerinden kalktı. 

- Hırsızı yakaladım! – deyip bıçağını kınından çekti. O, Bey 

Havaz’a bakıp seni öldüreyim mi dedi. 

[A5400] Bey Havaz kızın bir suratına bir de bu haline bakarak 

kahkahalarla gülmeye başladı. Bey Havaz’ın bu gülüşüne kızın nazarı düştü. 

O, Bey Havaz’ın ay gibi yüzüne, gül goncası gibi dudağına, yıldız gibi 

parlayan gözlerine hayranlıkla baktı. Bey Havaz’ın alnından çakmak gibi 

çıkan bir ateş kızın sinesini [A5405] yaraladı. Kız: 

- Ey yiğit! Başında ecel kılıcı dolaşırken sen ne için ağlamayıp 

gülüyorsun? Ölümden korkmuyor musun diye sordu.   

Bey Havazhan kendinden emin bir halde: 

- [A5410] Ey apak kız, ölümden korkan adam senin yanına gelir 

mi deyip suale sual ile cevap verdi. 

Kız şaşırıp: 

- Cin misin, peri misin? Yoksa insan mı? Bana doğruyu söyle! – 

dedi. 

[A5415] Bey Havaz: 

- Ey Hanım, bilmiyorsanız öğrenin! Ben Emir Göroğlu’nun oğlu 

Bey Havazhan adlı yiğidim dedi. 
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Kız: 

- [A5420] Bey Havaz dedikleri bir kişi mi yoksa iki kişi midir diye 

sordu. 

Bey Havaz: 

- Bey Havaz dedikleri bir kişi. İşte ben oyum! – diye cevap verdi. 

[A5425] 
Kız: 

- Ben seni başı put gibi, elleri çınar dalı gibi biri olarak 

düşünmüştüm. Ama sen yakışıklı bir yiğitmişsin. Görmedin mi işte şu 

askerlerin hepsi seni esir etmek için bekliyor. Genç yaşta ölüp [A5430] 
gitmeden bu yerden hemen kaç git! – dedi.  

Bey Havaz: 

- Hanım kız! Ben bu yerden sizi almadan gitmem dedi. 

Kız korku içinde: 

- [A5435] Bizim burada olduğumuzu babam duyarsa her ikimizi de 

bu genç yaşımıza bakmaz öldürür dedi. 

Bey Havaz kızı alıp gitmeden bu yerden gitmeyeceğini ısrarla 

söyledi.  

Şafak sökmek üzereydi. Kız: 

- [A5440] Ey yiğit, kendini de yaktın, beni de yaktın. Ne yapalım, 

bu yerde yakalanıp ölünceye kadar seninle gelmem daha iyi deyip yerinden 

kalktı. Giysilerini değiştirdi. Bir top kumaşı beline bağlayıp atına bindi. Bey 

Havaz ile “hadi atım” diyerek atını kamçılayan kız birlikte Zengi [A5445] 
askerleri arasından çıkıp gitti. 

Kızın cariyeleri “Şah kızının eline su dökelim” deyip çadıra girince 

kızı bulamadılar. 

- Vay padişah-ı âlem! Kız yok, birisi alıp kaçtı! – deyip feryat figan 

içinde şahın yanına geldiler. 

[A5450] Padişah: 

- Falcılar neredesiniz? Kızımı kimin kaçırdığını bana söyleyin! – 

dedi. 

Saraydaki falcılar bir yere toplanıp: 
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- [A5455] Ulu şahımız! Kızınızı Emir Göroğlu’nun oğlu Bey Havaz 

kaçırdı diye cevap verdiler.  

Şah komutanlarını etrafına topladı ve onlara: 

- Derhal atlanın! Emir Göroğlu’nun oğlu Bey Havaz ile kızımı 

yakalayıp getirin! – diye emretti. 

[A5460] 90 bin sipahi savaş davullarını çalıp Bey Havaz’ın izini 

sürmek için yola düştü. Onların bir bölüğü Bey Havaz’ın arkasından yetişti: 

- Ey Emir Göroğlu’nun oğlu Bey Havaz! Sen bizim yurdumuza 

gelip şahımızın kızını [A5465] hırsız gibi kaçırdın? Eğer sen mert olsaydın 

kızı bizim elimizden savaşarak alırdın! – diye bağırdılar. 

Bey Havaz atının başını geriye çevirdi. 

- Ey aptallar ne diyorsunuz? – dedi. Kız Bey Havaz’ın atının 

dizginini çekerek: 

- [A5470] Ey Havaz! Küfür dedikleri bir yeldir, ne varsa 

pervasızca alıp götürür. Yolumuzdan olmayalım! – dedi. 

Bey Havaz kızı dinlemedi, yalvarışını umursamadı.  

- Allahu ekber! – deyip tekbirlerle savaşa [A5475] girişti. Tek 

başına üç gün üç gece savaştı. 

Havaz, birini öldürse on askerin, onunu öldürse yüz askerin 

hücumuna uğradı. Sonunda Bey Havaz yorulup geriye çekildi. Havaz’ın atı 

onu alıp bir günde beş günlük yolu katetti. Zengiler Şahı meşhur askerlerini 

topladı. Bey Havaz’ın yoluna ağ döşetti. Bu ağlardan birine Bey Havaz 

[A5480] yakalandı. 

Bey Havaz ve kız atları ile o ağa takıldılar. Bey Havaz’ın bindiği atı 

ağı yırtıp kaçtı. At kızıl kana boyanmış halde Göroğlu’nun [A5485] tahtına 

burnunu dayadı. 

Zengiler  Şahı Bey Havaz ile kızını yakaladıktan sonra Havaz’ın 

darağacında asılmasını emretti. Bu padişahın bir veziri vardı. Daha önce 

Göroğlu’na hizmet ederken itaatsizlikte bulunmuştu. Vezir yerinden kalkarak: 

- [A5490] Ey âlemin padişahı! Bu bir çocuktur! Bunu şimdi 

darağacında astırmayın. Bunu biz esir tutarsak babası onu kurtarmak için 

askerle çıkıp gelecektir. O zaman babasının gözünün önünde darağacına 
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asarsak, sizin şahlığınız, saltanatınız ve şöhretiniz bütün etrafa [A5495] 
yayılacaktır dedi. 

Bu fikir şahın aklına yattı. Bey Havaz’ı zindana attı. Kızını da bir 

çadırda gözetim altına aldı. Şah zindan bekçilerine: 

- Bey Havaz’a insan evladına yapılmayacak zulmü yapın! – diye 

emir verdi. 

[A5500] Şah’ın kızı akşamüzeri gardiyanların yanına gelip: 

- Ona eziyet etmeyin. Pamuğun içinde ateş saklar gibi saklayın! – 

deyip biraz altın verdi. Dönerken eğer sözümü dinlemeyip yiğide azap 

ederseniz etinizi yer kemiğinizi tükürürüm! – diye uyardı.  

[A5505] Tulpar Leylikir’in Göroğlu’nun tahtına burnunu dayadığını 

gören büyük küçük herkes gelip atın başını okşadı. Emir Göroğlu: 

- Ey atım! Vefakâr oğlum Bey Havaz nerede diye sordu. 

[A5510] At kişneyerek, yeri döve döve başı ile Zengiler 

padişahının durduğu tarafı işaret etti. Emir Göroğlu yanındaki kırk şehzade 

ve beyzadelerle onların on binden fazla askerle savaşa hazırlandı. 

Hemen savaş davullarını çaldırtıp, tuğ ve alemlerini [A5515] 
diktirip, tulpar Leylikir’i yanına alıp Zengilere doğru sefere çıktı.   

Bir aylık yol gidip nihayet onlara yakın bir yere yerleştiler. 

Çadırlarını ve ordugâhlarını [A5520] kurdular. 

Zengiler padişahı onların 1600 adet sancağı ve bayrağı olduğunu 

gördü. O yanındakilere: 

- Bir sancak bin askere işaret. Ben Göroğlu’nun askerini “çok az” 

diye biliyordum. Lakin onların askeri çokmuş dedi. 

Zengiler, sonunda Göroğlu’nun yetiştiğini gördü. [A5525] Onu 

tanıyanlar Zengiler şahına: 

- İşte, Göroğlu! – diye gösterdiler. 

Zengiler Şahı çadıra dönüp zindan başını çağırdı. Ona: 

- Yüksekliği iki yüz kulaç olan bir darağacı hazırlayıp Bey Havaz’ı 

şu [A5530] darağacına hemen as! – diye emretti. Zindancı başı emri yerine 

getirmek hazırlığını yaptı. Emir Göroğlu Bey Havaz’ı darağacında görünce: 
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- Ah evladım! – deyip yorgunluğunu düşünmeden ileri atıldı. Savaş 

için hazırlandı. Pehlivanlarına bakıp: 

- [A5535] Hadi davranın yiğitler! Hazırlanın savaşacağız! – diyerek 

meydana at koşturdu. 

Onlar 21 gün 21 gece Zengilerle savaştılar. Zengiler bunların 

bıkmadan usanmadan savaştığını görüp yanındaki kişilere: 

- [A5540] Bizim en uzun savaşımız en fazla bir gün bilemedin bir 

buçuk gün sürerdi. Bunlar bir an dahi durmadan canla başla savaşmaya 

devam ediyor dedi. 

O anda şahın yanındaki vezir: 

- Siz Emir Göroğlu’nun candan aziz oğlu Bey [A5545] Havaz’ı 

onun gözünün önünde darağacına as. O zaman Göroğlu savaşamaz dedi. 

Bey Havaz’ı darağacında astırmazsam onlar savaştan çekilir mi 

diye sordu. Vezir Zengiler Şahı’na: 

- [A5550] Hayır. Ölüp gider. Savaşı durduramaz diye cevap verdi. 

Zengiler Şahı savaşta çok yorulmuştu, usanmıştı. Hemen Bey 

Havaz’ın darağacından alınmasını emretti. O iki tarafına bakınarak: 

- [A5555] Büyücüler burada mısınız? – diye sordu. 90 yaşında bir 

büyücü vardı. Bu büyücü şahın huzuruna çıktı. Zengiler Şahı ona: 

- Kızım ile Bey Havaz’ı şehre götür! – diye emretti. 

[A5560] Büyücü: 

- Tamam! – deyip huzurdan çıktı ve efsun okudu. Bey Havaz’ı ve 

kızı güvercine dönüştürdü. Kendisi de bir doğan oldu. Onları önüne katıp 

sürüyerek Zengiler şehrine doğru yola çıktı. Önceleri Göroğlu’nun ekmeğini 

yiyip hizmetini tutan Zengiler Şahı’nın veziri birkaç kişi ile Göroğlu’nun 

çadırına geldi. Vezir: 

- Ey Emir Göroğlu! Oğlun Bey Havaz ile kavuşmanız artık 

kıyamete kaldı. Zengiler Şahı’nın emriyle yer altı büyücüsü Bey Havaz ile 

Zengiler [A5570] Şahı’nın kızını güvercine kendisini de doğana dönüştürdü 

ve onları Zengiler şehrine götürdü! – dedi. 

Emir Göroğlu bunu duyunca Bulbulhan adlı vezirini Ağa Yunus 

Peri’nin yanına gönderdi. 
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[A5575] Bülbülhan’dan olup biteni öğrenen Ağa Yunus Peri: 

- Ah oğlum deyip bir şahine dönüştü. Kanatlarını çırparak Havaz’a 

doğru yol aldı. Ağa Yunus Peri onlara yaklaştığında yaşlı büyücü onu 

[A5580] gördü. Büyücü, hemen kızı ve Havaz’ı yere indirdi. Bir efsun daha 

okudu. Onları geyiğe kendisini de kartala dönüştürdü. Bunları kovalamaya 

devam etti.  

Ağa Yunus Peri bu olanları görünce şaşırdı. Bu ne biçim [A5585] 
bir büyücüymüş dedi. Kendisini ejderhaya dönüştürdü ve onları takip etmeye 

devam etti. O anda iki geyik ile kuş suretindeki büyücü bir kuyuya denk 

geldiler. Cadı kızı ve Havaz’ı hemen balığa çevirdi. Kendisi de yılan suretine 

girdi. Onları kuyuya indirdi. 

[A5590] Ağa Yunus Peri bir ejderha olup kuyuya indi. Üçü de 

karakuşa dönüşüp peşleri sıra kuyuya giren Ağa Yunus Peri’ye saldırdı. 

Ağa Yunus tek başına üç düşmana karşı savaşmak zorunda kaldı. 

Güç dengesi bozulmuştu. Ağa Yunus şaşkın bir halde ne yapacağını 

bilemedi. [A5595] 
Ağa Yunus Peri Kaf Dağ’ından ayrılırken dayısı ona saçından bir 

tel vermişti ve: 

- Ne zaman başın derde girer sıkışırsan veya zor bir durumda 

kalırsan bu tüyü [A5600] ateşe at. Sen nerede olursan ol ben yardımına 

koşarım! – demişti. 

Ağa Yunus Peri zor durumda kaldı. Bey Havaz kendisi gibi kuşa 

dönüşen annesi Ağa Yunus Peri’yi tanıyamıyordu. Onu yabani bir kuş veya 

başka bir büyücü diye düşünüyordu. Kız [A5605] da onu tanıyamadı. Büyücü 

bu durumdan yaralanarak onları kuş suretindeki Ağa Yunus Peri’ye saldırttı. 

Ağa Yunus Peri hemen yere indi ve yakasındaki saçı ateş yakıp 

içine attı. Kaf Dağı’nın yedinci katında duran dayısı hemen [A5610] geldi. 

- Ey sevgili kızım! Sana ne oldu? Ben bir zamanlar insanlar 

vefasızdır demedim mi? Şimdi o seni bu yere mi bıraktı? Nasıl, dediklerim 

çıktı mı dedi.  

[A5615] Ağa Yunus Peri: 
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- Ey dayıcığım! Bu dertleri başıma senin dediğin gibi Emir Göroğlu 

açmadı. Onun bir suçu yok. Ben şimdi burada üç engelin arasında kaldım. 

Onun biri benim ve erim Göroğlu’nun oğlu, diğeri [A5620] de Zengiler 

Şahı’nın kızı ve Bey Havaz’ın sevgilisi. Üçüncüsü de kuş suretine girip 

bunları kovalayan Karakuş büyücüsü. Bey Havaz eskiden beni böyle 

görmemişti. Bu yüzden şimdi beni tanımıyor dedi. 

Ağa Yunus Peri’nin dayısı yaşlı büyücüye bakıp: 

- [A5625] Hey büyücü! Şimdi asıl şekline dön! Yoksa başını 

keseceğim! – dedi. 

Büyücü bu sözlere aldırmadı. O yine bir şeyler okuyarak şeklini 

değiştirmeye çalıştı. Ağa Yunus Peri’nin dayısı efsun okuyup üfleyerek onun 

başını [A5630] aldı. Bir daha efsun okuyup Bey Havaz ile kızı asıl şekline 

çevirdi. Ağa Yunus da asıl şekline döndü. Bunlar kucaklaşıp birbirlerine 

sarıldılar. Bu anda gaipten “İblis”, tiblis, cinlis” diye bir ses duyuldu. Cihanı 

karanlıklar kapladı. Üç gün üç gece bir şey görmek mümkün olmadı. [A5635]  
Bu, büyücü öldüğünde peyda olan bir alameti. Üç gece üç gündüz geçtikten 

sonra yavaş yavaş hava açıldı. Ağa Yunus Peri dayısına: 

- Dayıcığım, siz Bey Havazhan’ı boynunuza bindirip Göroğlu'nun 

yanına götürün. O, şehre yere yakın bir yerde [A5640] Zengiler padişahı ile 

savaşıyor dedi. 

Kendisi de Zengiler Şahı’nın kızını yanına alıp Çembil’e revan 

oldu.  

Ağa Yunus Peri’nin dayısı Bey Havaz’ı boynuna bindirip onu 

Göroğlu’nun savaştığı yere götürdü. Bey [A5645] Havaz’ı yere indirdikten 

sonra kendisi de Kaf Dağı’nın yedinci tepesine doğru uçup gitti.  

Bey Havaz savaş meydanına gelince Göroğlu’nun askerlerinin 

azaldığını gördü. Aynı zamanda ordunun Zengilerin kuşatmasında kaldığını 

gördü. O anda [A5650] Zengiler savaş davullarını çaldırtıp Göroğlu’nu 

savaştan çekilmeye zorluyorlardı. Bu durumu gören Bey Havaz babasıyla 

görüştü ve: 

- [A5655] Ey baba! Bugünkü meydan savaşını bana verin. Bana 

dua edin! – dedi.  
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Emir Göroğlu: 

- Ey oğlum, bu savaşa sen girme. Onlar çok güçlü. Bu kez seni şu 

meydanda öldürürler dedi. Bey Havaz: 

- Ey baba! Eskiden ben bu yerden Erbistan’a (Arabistan) savaş 

için gitmiştim. O zaman deryadan balık tutup yiyen Gol pehlivanları [A5660] 
ile tanışmıştım. Allah rızası için izin ver. Ben bunların yanına varayım ve birini 

buraya getireyim. O, bu Zengiler’in cezasını verecektir. Ben onun ile birlikte 

savaşıp düşmanı yenebilirim dedi. 

Göroğlu Bey Havaz’ın bu fikrini uygun buldu [A5665] ve ona 

gitmesi için izin verdi. Bey Havaz, babası Emir Göroğlu’ndan hayır duasını 

alıp yola düştü. Birkaç günlük yolculuktan sonra Gol pehlivanlardan birinin 

yanına vardı. Pehlivanın uyuduğunu gördü. Pehlivanın horultusu kasırga gibi, 

burnundan çıkan hava tandırdan çıkan tütün dumanı gibiydi. Onun bacakları 

at veya [A5670] deve gibiydi. Bey Havaz onu bu halde görünce sert bir nara 

attı. 

Gol Palvan bu sesten uyanınca atının üstünde duran genç bir 

oğlan gördü. Bu Gol Palvan Adi adıyla bilinirdi. İgiz ve Batur halkındandı. 

Pehlivan yerinden doğrulup [A5675] Bey Havaz’ı atı ile omuzları üzerine aldı. 

Onu bu şekilde bir sağ tarafına bir sol tarafına atarak oynadı. Sonra onu tanır 

gibi oldu: 

- Ey yiğit, sen kimsin? Bu yerlerde ne arıyorsun? Ne istiyorsun? – 

diye sordu. 

[A5680] Bey Havaz: 

- Ben Emir Göroğlu’nun oğluyum. Erbistan’a giderken burada 

seninle tanışmıştım. Şu anda benim babam Emir Göroğlu Zengiler Şahı ile 

vuruşuyor. Askerlerimiz sayıca azaldı. Yardım et! – dedi. 

[A5685] Gol Palvan Bey Havaz’ı yavaşça yere bıraktı.  

- Sen git! Ben arkandan yetişirim deyip nehre girdi. O, gölgesi yere 

60 batman uzunluğunda olan bir çınarı kökünden kopardı. Onu alıp Bey 

Havaz’ın arkasından Göroğlu’nun askerlerinin [A5690] olduğu yere doğru 

yola çıktı. Bey Havaz Göroğlu’nun yanına geldiğinde babasının çok yorgun 

olduğunu gördü. Göroğlu Bey Havaz’ı görünce: 
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- Geldin mi? Bahsettiğin Gol Palvan nerede diye sordu. 

[A5695] Bey Havaz: 

- İşte, o büyük çınarı kucaklayarak gelen adam diye cevap verdi. 

Emir Göroğlu, kara fırtına gibi tozan ve bu tozun içinden çıkıp 

gelen, boyu feleğe ulaşan dev gibi bir pehlivan [A5700] gördü. Emir 

Göroğlu’nun sevinçten gözü döndü ve hemen savaş davullarını çaldırdı. 

Zengiler Şah’ı cenk davullarını duyunca, “Bunlara bir yerden 

yardım gelmiş olmalı” diye düşündü.  

Gol Pehlivan Bey Havaz’a gelip:  

- [A5705] Emir Göroğlu nerede? – diye sordu. 

Emir Göroğlu Gol Pehlivan ile görüştü. Pehlivan Emir Göroğlu’na: 

- Senin askerin nerede? – diye sordu. Emir Göroğlu kuşatmadan 

kalan askerlerini ve ordusunu [A5710] gösterdi. Gol Pehlivan yiğitçe Zengiler 

askerine doğru hucüma geçti. O, düşman askerini sinek kovar gibi sürüyüp 

dağıttı. Emir Göroğlu’nun kuşatmada kalan askerleri kurtarıldı. 

Zengiler padişahı bu durumu görünce silahlarını ve zırhını [A5715] 
boynuna asarak Emir Göroğlu’nun huzuruna çıktı ve aman diledi. 

Emir Göroğlu saldırıyı durdurdu. Her iki taraf barıştı. Birbirlerini 

kucaklaşarak kendi yurtlarına doğru yola çıkmak için hazırlıklara başladılar. 

Emir Göroğlu ve Bey Havaz, Gol Pehlivan’la [A5720] Zengiler Şahı’yla 

vedalaştı. Göroğlu dayısı Ehmet Serdarı yanına alıp kendi memleketine 

doğru yola çıktı. Birkaç gece birkaç gündüz yol aldıktan sonra Çembil’e 

vardılar. 40 gün 40 gece eğlence ve ziyafet verdiler. Emir Göroğlu düğünde 

eline altın telli sazını alarak aşağıdaki şiirini [A5725] okudu: 

 

  Önce Hakk’ın izni ile 

  Oldum bir arzum kalmadı. 

  Karanlık mezar içinde, 

  Doğdum bir özlemim kalmadı. 

 

[A5730]  Kara mezarda girdi canım, 

  Annem oldu mihribanım, 
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  Yedi sülalesi dermanım, 

  Gördüm bir özlemim kalmadı. 

 

  Bu dünyadır özü fani, 

[A5735]  Çembil’in oldum sultanı. 

  Yalancı bu dünyayı, 

  Gördüm bir özlemim kalmadı. 

 

  Yüzdüm Ödek Gölü’nde, 

  Yaşadım Çembil ilinde. 

[A5740]  Türk – Türkmen yerinde, 
  Yürüdüm özlemim kalmadı. 

 

  Hiç horlamaz üstünlüğümü, 

  Tuttum senin elini. 

  Altın tahtın üstünü, 

[A5745]  Gördüm özlemim kalmadı. 

 

  Dinle benden er sözünü, 

  Parlak aya benzer yüzünü. 

  20 Arap kızını, 

  Sevdim özlemim kalmadı. 

 

[A5750]  Bayındır ettim işte bu yeri, 

  Tanıdım olgun eri. 

  40 Çilten ve Hızır’ı, 

  Gördüm özlemim kalmadı. 

 

  Hizmetini kılıp şu erlerin, 

[A5755]  Hanı oldum bu yerlerin. 
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  Duası ile Pir – i Zen’lerin249 (1) 

  Yürüdüm özlemim kalmadı. 

 

  Taçlar vardır başımda, 

  Pirler hazır yanımda. 

[A5760]  Ağa Yunus’u kendi yaşımda, 

  Aldım özlemim kalmadı. 

 

  Bir yiğit var işimde, 

  Gördüm onu düşümde. 

  Miskal Ayim’i 40 yaşımda, 

[A5765]  Aldım özlemim kalmadı. 

 

  Ben söyleyim gizli sırrımı, 

  Nasip kıldı periyi. 

  50 yaşında Gülnar Peri’yi, 

  Aldım özlemim kalmadı. 

 

[A5770]  Yurda saldım ateşler, 

  Aldım nice kentleri. 

  Kızılbaşların yurtlarını, 

  Aldım özlemim kalmadı. 

 

  Yerlere döktüm kızıl kanı, 

[A5775]  Bağışlasın Hak bu canı. 

  Genç çağımda Hesenhan’ı, 

  Gördüm özlemim kalmadı.  

 

  Oğul kılıp Hasan Han’ı, 

  Söyledim bütün dileğimi. 

                                                            
249 Pir – i Zen – erkek – kadın.  
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[A5780]  100 yaşında Havazhan’ı, 

  Gördüm, özlemim kalmadı… 

 

  Gürcistan’ın cezasını, 

  Verip üstüne azapları. 

  Kızılbaş’ın cezasını, 

[A5785]  Verdim bir özlemim kalmadı. 

 

  Bende ettim günaha, 

  Sığındım bir Allah’a. 

  Ondan sonra Hunhar Şah’ı, 

  Yendim, bir özlemim kalmadı. 

 

[A5790]  Bağlayıp hanın kollarını, 

  Görüp bağını ve güllerini. 

  Gürcistan illerini, 

  Gördüm bir özlemim kalmadı. 

 

  Sağ yanımda Havaz nedim, 

[A5795]  Sol yanımda Hasan Han. 

  Vefası yok eski dünyanın, 

  Gezdim bir özlemim kalmadı. 

 

diyerek dualar etti. Bey Havaz’ı hakan ilan etti. Ona hazinedeki 

varını, katar katar devesini, elindeki mührünü verdi. Havazhan’ı tahta 

[A5800] çıkardı. Başına altın tacını taktı. İlk önce kendisi ona saygı gösterdi. 

Diğer şehzade ve pehlivanlar da bir bir gelip ona itaat ettiklerini bildirdi. 

Ehmed komutanın kızını ve Zengiler Şahı’nın kızını ona aldı. Hepsi 

muratlarına ve maksatlarına ulaştı. Daha sonra sırası geldikçe [A5805] ecel 

şarabını içtiler. 
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SONUÇ 

Köroğlu Destanı epope seviyesinde bir destan olması ve aynı 

zamanda geniş bir coğrafyayı kucaklaması sebebiyle önemli bir destandır. 

Bilindiği gibi bu eşsiz tarihî ve kültürel abide doğuyu ve batıyı kucaklayan 

sadece bizim değil pek çok milletçe de bilinen bir anlatı olması sebebiyle 

evrensel vasıflara sahip bir destandır. 

Tezimizin giriş bölümünde Köroğlu Destanı’nın doğu ve batı 

versiyonları içinde Emir Göroğlu Destanı’nın yerini belirlemeye çalışırken 

Köroğlu’nun tarihî kimliği üzerine yapılan çalışmaların yardımcı olacağını 

düşünerek genel bir değerlendirme yapmaya gayret gösterdik. Ayrıca 

destanın kahramanın ve atının zuhuru bölümüyle diğer versiyonlarda 

rastlanmayan bir motif dizisine sahip olduğunu gördük.  

Birinci bölümde Doğu Türkistan coğrafyasını tanıtırken Uygur 

Türklerinin tarihî gelişimleri, nüfus – idari yapıları ile dil - edebiyatları 

hakkında bilgi verdik. Ayrıca Uygur Türklerinin epik geleneklerinde müziğin 

ne derece önemli bir öğe olduğunu ortaya koymaya çalıştık. 

İkinci bölümde, yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu olan Uygur 

Türklerinin kahramanlık destanlarından biri olan Emir Göroğlu Destanı’nın 

olay örgüsünü, belli başlı motiflerini inceleyerek destanın dil – üslup ve şekil 

özellikleri üzerinde durmaya çalıştık.  

Üçüncü bölümde, destanda yer alan şahıs, yer ve boy – kavim 

adlarını tarihî kaynaklar ve eserler vasıtasıyla gözden geçirdik. Bu noktada 

Emir Göroğlu Destanı’nın gerek motif düzeni gerekse tarihî tabakaları ile 

Oğuznamelerden ve diğer Köroğlu versiyonlarından farklı bir kültürel çerçeve 

ihtiva etmediğini gördük. 

Dördüncü bölümde Emir Göroğlu Destanı’nın transkripsiyonlu 

metni uzunluklar göz önünde bulundurularak verilmiş ve destan Türkiye 

Türkçesi’ne aktarılmıştır. Aynı zamanda manası bilinmeyen kelimeler metin 
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içinde kazandıkları anlamları göz önünde bulundurularak sözlük bölümünde 

ortaya konmuştur.        

Sonuç olarak, destanda İslami motiflerle birlikte İslamiyet öncesi 

Türk tarihine ve hayat tarzına ilişkin izlere rastlamak mümkündür. Türklerin 

tarihte geleneksel düşmanları Kalmuklarla ve İslamiyet’i kabul etmeden önce 

İran’la olan münasebetlerinin destan metnindeki vaka örgüsünü 

şekillendirdiği görülmektedir. Aynı zamanda Emir Göroğlu Destanı’na ait ilk 

tarihî tabakaların Türklerin kültürel ve siyasi birlik dönemlerine ait olduğunu 

söyleyebiliriz.  
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SÖZLÜK 

a [ ئاا، ] 

acāyip [ پىٓاجای ] (a.) : acayip, garip, güzel.  

acrel- [ -لهجرئا ] : ayrıl-, bitir-.  
adā bol- [- دا بولئا ] : gerçekleş-. 
adaş- [ -داشئا ] : şaşır-. 

adāvet [ تهٓاداۋ ] (a.) : kin, nefret, öç. 
ādem [ مهٓاد ] (a.) : adam, insan. 

aġça [ غچائا ] : hanım, hatun. 

āġiçe [ چهىئاغ ] : abla; bayan.  

ahāli [ ىٓاهال ] (a.) : ahali, kalabalık. 
ahānet [ تنههائا ] (a.) : ihanet; hakaret, bühtan. 
āḫir [ رىخئا ] (a.) : son, nihayet. 

aḫturuş [ شۇرئاختۇ ] : aranılma. 

aka [ كائا ] : ağabey, büyük birader. 

al [ لئا ] : hile; kötü ruh. 

ala [ الئا ] : karışık renkli. 

aldi- [- ىلدئا ] : kandır-, aldat-. 

aldida [ داىلدئا ] : önünde, karşıda. 

aldiraḳsan [ راقسانىلدئا ] : aceleci. 

aldirap [ راپىلدئا ] : şaşkın bir halde; acele olarak. 
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ālem [ مئاله ] (a.) : âlem, dünya, cihan. 
alġa [ لغائا ] : ileri. 
alġin [ نىلغئا ] : boğaz. 

alġuç [ چئالغۇ ] : kuvvetli. 

alival- [ الۋىلئا ] : al-. 

Allā [ لالئا ] (a.) : Allah. 

Allāteāla [ االتهلالئا ] (a.) : yüce Allah.  
alma [ لمائا ] : elma. 
alte [ئالته] : altı. 

alvan [ انۋلئا ] (a.) : çeşit, tür. 
āmān [ مانئا ] (a.) : selamette olmak; bağışlamak. 
amānet [ تنهمائا ] (a.) : güvenilir bir kimseye bırakılan şey. 
āmet [ ت مهآ  ] (f.) : şans, talih.  

amraḳlaş- [ - شقالمرائا  ] : sevgili ol-. 

añla- [ - ڭالئا  ] : anla-. 
āpirin [ نىر ىپئا ] (f.) : yaratmak, beğenmek, aferin. 

aptap [ پتاپئا ] (f.) : güneş. 
ara [ رائا ] : ara, iki şey arasında bulunan şey. 
āram [ٓارام] (f.) : yavaş, huzur, rahat, dinlenme. 
arġumaḳ [ قماغۇرئا ] : soylu at. 
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arilap [ الپىر ئا ] : ara sıra. 
arilaş- [ الش  ىر ئا ] : karış-.  
arḳan [ رقانئا ] : halat, urgan. 
ārmān [ رمانئا ] (f.) : özleyiş, hasret, ülkü, istek. 
āsan [ٓاسان] (f.) : kolay. 
āsmān [ سمانئا ] (f.) : gök, sema. 

asri- [- ى سر ئا ] : besle-, koru-. 
asta [ ستائا ] (f.) : sakin; yavaş. 
astida [ داىستئا ] : altında. 
aşkāra [ شكارائا ] (f.) : aşikâr, belli, açık. 
aşu [ئاشۇ] : şu, işte o. 
at/ad [ دئا/ تئا ] : ad, isim. 
ataḳliḳ [ قىتاقلئا ] : ünlü, tanınmış. 
atican [ جانىتئا ] : babacığım. 
āvat [ اتۋئا ] (f.) : bayındır, mamur. 
avaylap [ ايالپۋئا ] : yavaşça, dikkatlice. 
āvaz [ از ۋ ئا ] (f.) : ses, seda; oy, rey. 
ayal [ يالئا ] (a.) : hanım, kadın, bayan. 

ayi- [- ىيــئا ] : esirge-, acı-. 
ayim [ مىيئا ] : abla; hanım, bayan. 
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ayim- [- مىيئا ] : acı-, esirge-. 

aylandur- [- رۇيالندئاا ] : döndür-, çevir- , dolaştır-, seyret-. 
ayli [ ىيلئا ] : önü. 

ayt- [- يتئا ] : söyle-, de-. 
azar [ زارئا ] (f.) : cefa, çile. 
azġin [ نىزغئا ] : sapık, azgın.  
āzimet [ تمهىزئا ] (a.) : azimli, kararlı. 
azraḳ [ زراقئا  ] : biraz. 

b [ ب  ] 

beca [ جابه ] (f.) : yerine getirme. 
bedbeḫt [ ختبهدبه ] (f.) : bedbaht, bahtsız. 
bāġçe [ غچهبا ] (f.) : bahçe. 
bahā [باها] (f.) : değer, kıymet. 
beḫş kil- [ -لىكبهخش ]  (a.+u.t.) : bağışla-. 
baḫşi [ ىباخش ] : âşık, ozan; otacı; meddah. 
beḫt [ ختبه ] (a.) : baht, talih. 
bek [ كبه ] : pek, çok. 
bāḳiy [ يىباق ]  (a.) : baki, ebedî. 
bel [ لبه ] : bel.  
bala [باال] : yavru, çocuk, evlat. 
belend [ ندبهله ] (f.) : yüksek. 
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baldak [بالداك] : sürgü; basamak; merhale. 
baldurḳi [ ىرقۇبالد ] : önceki. 

baliġ [ غىبال ] (a.) : olgun, ergin. 
balilik [ كىلىبال ] : çocukluk. 
bamdāt [بامدات] (f.) : sabah namazı. 
bende [ هندبه ]  (f.) : esir, bağlı, köle. 
bar [بار] (f.) : defa, kez. 
barçe [ چهبار ] : hepsi, bütünü. 
berdaşliḳ [ قىرداشلبه ] (f.+u.t.) : dayanıklı, sebatlı, kuvvetli, sabırlı. 
barikallā [ كالالىبار  ] (a.): aferin, mükemmel. 
bernā [ رنابه ] (f.) : genç, güzel, sevimli. 
bas [باس] : kargaşalık. 
batur [ رتۇبا ]: yiğit, kahraman. 
bayāvan [ انۋبايا ] (f.) : çöl, sahra. 
bayiḳi [ قيىباي ] : deminki. 
baytal [بايتال] : kısrak; doğurmamış kısrak. 
bayveççi [ ىچچهبايۋ ] (f.) : zengin ve mert oğlan. 
bėliḳ [ قىبٻل ] : balık. 
bėsil- [ لىبٻس ] : basıl-.  
bėşi [ ىبٻش ] : baş. 
bîgāne [ نهگاىب  ] (f.) : yabancı. 
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bîḫūş [ شخۇىب ] (f.) : şuursuz olarak. 
bîkār [ كارىب ] (f.) : boş. 
bikiñ [ ڭىكىب ] : böğür, yan; fileto. 
bilen [ نبىله ]: ile, beraber. 
birlep [ پلهرىب ] : birer. 

bisat [ ساتىب ] (a.) : eşya, döşeme. 
boġinaḳ [ ناقىبوغ ] : tozlu hava. 
bol- [ -بول ] : ol-. 
bolci- [ -ىبولج ] : tahmin et-. 
boran [بوران] : fırtına. 
botaköz [ بوتاكۆز] : ceylan göz.   
bovay [ ايۋبو ] : ihtiyar, dede, büyük kişi. 
boyaḳ [بوياق] : boya. 
bozli- [ -ىبوزل ] : bağır-. 
bulaḳ [ القبۇ ] : kaynak, pınar. 
bulbul [ لبۇلبۇ ] (f.) : bülbül. 
bulġar [ لغاربۇ ] : mağara önü, dibi. 
buruḫtun bol- [ -ن بولۇختۇربۇ ] : bunal-. 
burun [ نۇربۇ ] : ön, önce. 
burut [ تۇربۇ ] : bıyık. 
butdek [ كهتدبۇ ] (f.+u.t.) : put gibi, sanem. 
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butḫāne [ نهتخابۇ ] (f.) : mabet, tapınak.  
buyan [ يانبۇ ] : bu yana, beri. 

buyru- [ -ۇيربۇ ] : emret- , ısmarla-. 
bürki- [ -ىركبۈ ] : ört-, kapla-. 
büstür- [ -رۈتبۈس ] : büyüt-, yücelt-. 

c [ج] 

cakalan- [ -جاكاالن ] : haber ver-. 

camāl [جامال] (a.) : güzellik. 
ceng [جهنگ] (f.) : cenk, savaş. 
canivar [ ارڤىجان ] (f.) : canlı, yaşayan. 
capā [جاپا] (a.) : cefa, eziyet. 
capā tart- [ -جاپا تارت ] (a.+u.t.) : cefa çekmek. 
car [جار] (f.) : yer. 
cavāp [ اپۋجا ] (a.) : cevap. 
cevher [ رههۋجه ] (a.) : cevher. 
cāy [جاي] (f.) : yer, mekân. 
cāynamaz [جايناماز] (f.) : seccade.   
cėzire [ هرىجٻز  ] (a.) : çöl, sahra; ada. 
cilve [ هلۋىج ] (f.) : parıltı; güzel hareket; nazlı nazlı. 
cim – cit [ تىج –م ىج ] : sakin sessiz. 
cin [ نىج ] (a.) : cin. 
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ciraliḳ [ قىرالىج ] : dağlık arazi.  
cori- [ -ى جور  ] : mırıldan-. 
cuġuldi- [ -ىلدجۇغۇ ] : titre-. 

cul – cul [ لجۇ –ل جۇ ] : delik deşik. 

cuş [ شجۇ ] (f.) : taşkınlık. 
cuvan [ ان ۋ جۇ ] (f.) : genç, evlenmemiş hanım. 

ç [چ] 
çaç- [ -چاچ ] : sür-, saç-. 
çaġ [چاغ] : zaman, asır. 
çak – çak [ چاك –چاك  ] (f.) : parça parça. 

çaḳ – çaḳ [ چاق –چاق  ] : jurnalci. 

çeḳin- [ -نىقچه ] : caydır-. 
çaḳḳan [چاققان] : çevik.  
çekmen [ نچهكمه ] : bir tür kışlık palto. 
çal [چال] : ihtiyar; ak saçlı. 
çañgal [ الڭگچا ] (f.) : avuç. 
çañḳaḳ [چاڭـقاق] : susuzluk, susama.  
çaŋ [چاڭ] : toz; gürültü. 
çep [ پچه ] (f.) : sol. 
çap- [ -چاپ ] : sür-, kop-, kır-. 
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çap tur- [ -رتۈچاپ  ] : çiftleştir-; oydur-, açtır-. 

çapar [چاپار] : emir eri, posta eri. 
çapḳur [ رپقۈچا ] : hızlı koşan. 
çaplaşḳan [چاپالشقان] : yapışkan. 
çar [چار] (f.) : dört. 

çar [چار] : alaca. 
çarbaḳ [چارباق] (f.) : çit.  
çarçi- [ - ىچارچ ] : yorul-. 
çarli- [ -ىچارل  ] : gözet-. 
çaryār [چاريار] (f.) : Hz. Muhammed’in dört varisi. 

çaşka [چاشكا] (f.) : sabah. 
çataḳ [چاتاق] : düzensizlik, aksilik, karışılık. 
çeylet- [ -تچهيله ] : çiğnet-. 
çeyli- [ -ىيلچه ] : çiğne-. 
çayniḳ [ قىچاين ] : çiğne-. 
çėç [چٻچ] : saç. 
çėçek [ كچٻچه ] : çiçek. 
çėliḳ- [ قىچٻل ] : yansı-, akset-, görün-. 
çėrik [ كىچٻر  ] : asker.  
çidam [ دامىچ ] : tahammül, dayanma gücü. 
çidi- [ -ىدىچ ] : dayan-, tahammül et-. 
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çikim [ مىكىچ ] : masraf, gider. 
çilim [ مىلىچ ] : pipo ile içilen tütün. 
çilli- [ -ىللىچ ] : davet et- , çağır-. 
çilten [ نلتهىچ ] (f.) : üstün güçleri olan gözle görünmeyen kırk ruh. 

çin [ نىچ ] : gerçek, doğru, hakikat. 
çiñ [ ڭىچ ] : sağlam, sıkı, sabit. 
çirayliḳ [ قىرايلىچ ] (f.+u.t.) : güzel. 

çiş [ شىچ ] : diş. 
çivin [ نى ۋ ىچ ] : sinek. 

çokan [چوكان] : evlenmiş genç bayan. 
çoñ [چوڭ] : büyük, ulu. 
çöçü- [ -ۈچۆچ ] : kork-. 
çugu- [ -چۇڱۇ ] : dolaştır-, karıştır-. 
çuḳan [ قانچۇ ] : bağırtı, bağırma. 
çüş [ شچۈ ] : düş, rüya. 
çüşek [ كچۈشه ] : yatak. 
çüşür- [ -رچۈشۈ ] : indir-, düşür-. 

d [د] 
dada [دادا] : baba. 
dāġ [داغ] (f.) : işaret, leke. 
daḳ [داق] : çıplak yer. 
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dek [ كهد ] : gibi. 
dem [ مهد ] (f.) : an, zaman. 
dañḳ [داڭق] : ün, şöhret, şan. 
deŋ [ ڭهد ] (ç.) : konuk yeri, kervansaray. 
dep [ پهد ](a.) : deyip; uzaklaştırma, çıkarma. 
depter [ رهپتهد ] (f.) : defter.  
dar [دار] : dar ağacı, idam sehpası. 
dereḫ [ خهرهد ] (f.) : ağaç. 
daraŋ [داراڭ] : metal ve davul sesleri. 
daraz [داراز] (a.) : yer. 
deriḫ [ خىر هد ] (f.) : ne yazık ki, maalesef. 
dervāza [ ازا ۋ رهد ] (f.) : şehrin ve kalenin kapısı. 
deryā [ رياهد ] (f.) : nehir. 
des tur- [ -ر تۇس هد  ] (f.+u.t.) : sıkı durmak.  
dastān [داستان]  (f.) : destan. 
destār [ ستارهد ] (f.) : sofra örtüsü. 
deşt [ شتهد ] (f.) : çöl, bozkır. 
dāt [دات] (f.) : imdat; pas. 
datli- [ -ىداتل ] : bağır-; şikâyet et-. 
devā [ ا ۋ هد ] (a.) : dava.  
davām [ ام ۋ دا ] (a.) : devam. 
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dāyim [ مىداي ] : daima, sürekli. 
dėrize [ هزىدٻر  ] (f.) : pencere. 
dil (f.) [ لىد ] : gönül. 
dölet/dövlet [ تلهڨدۆ/تلهدۆ ] (a.) : devlet; zenginlik; baht. 
duā [ اۇعد ] (a.) : dua. 
duç kel- [ -لکهݘىۇد ] (f.+u.t.) : karşılaş-.  
duldul [ لۇلدۇد ] (a.) : Hz. Ali’nin atının adı. 
dumbaḳ [ مباقۇد ] : davul. 

e [ ئه، ه ] 
ebleh [ هئه بله ] (a.) : aptal, namussuz. 

ecep [ پئهجه ] (a.) : hayret, şaşırtıcı. 
ecayip [ پىجايئه  ] (a.) : muhteşem, görkemli. 
ehl [ هلئه ] (a.) : sahip, malik, usta. 
ekel-[ -لئهكه  ] : alıp getir-. 
el [ لئه ] : il, vatan, yurt. 
elḳissa [ سساىلقئه ] : böylece, kısaca. 
elvette [ هتتهڨئهل ] (a.) : elbette. 
elvidā [ داى ۋ لئه ] (a.) : elveda.  
emes [ سئهمه ] : değil. 

emdi [ ىمدئه ] : şimdi. 
ene [ئهنه] : ana. 
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epçilik [ كىلىپچئه ] : beceriklilik, mahirlik.  
eplik [ كىپلئه ] : becerikli. 

erte [ تهرئه ] : sabah, erken, sabah seheri. 
erzi-[ ى رز ئه  ] : dikkate değer, faydalı. 
esel [ لئهسه ] (a.) : bal. 
esker [ رئهسكه ] (a.) : asker. 

esli- [ -ىسلئه  ] : hatırla-. 
estelik [ كىلئهسته ] : hatıra, anma, abide. 
esvāp [ اپ ۋسئه ] (a.) : alet. 
etigen [ نگهىئهت ] : yarın; erken.  
etisi [ ىسىتئه ] : yarın. 
etivarliḳ [ قىارلۋتىىئه ] (a.+u.t.) : itibarlı, otoriteli. 
evet [ تهڨئه ] (a.) : ebedî, sonsuz.  
evzel [ لهزئهۋ ] (a.) : daha iyi, daha güzel. 
eyil [ لىيئه ] : kolan. 
eynek [ كئهينه ] (f.) : cam, ayna. 
eyş – işret [ تهشرىئ –يش ئه ] (a.) : zevk, lezzet. 
ezimet [ تئىمهزئه ] : yiğit. 
ezrāil [ لىعزرائه ] (a.) : Azrail, ölüm meleği. 

ė [ ې، ېئ ] 
ėç- [ئٻچ] : aç-. 
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ėgiz [ زىئٻگ ] : yüksek; ikiz.  
ėhtiyāt [ ياتىهتئٻ ] (a.) : ihtiyat. 
ėlān ḳil- [ -لىن قئٻال ] (a.+u.t.) : ilan et-; duyur-. 
ėlival- [ -الڤىئٻل ] : al-. 
ėniḳlan- [ -قالنىنئٻ ] : açıklan-.  
ėniḳli [ قليىنئٻ ] : açıkla-. 
ėp [ئٻپ] : alıp. 
ėregiş- [ -شىگهرئٻ ] : münakaşa et-. 
ėsil [ لىسئٻ ] (a.) : asil. 
ėtiş- [ -شىتئٻ ] : savaş-, vuruş-. 
ėyt- [ -يتئٻ ] : söyle-, de-. 

g [گ] 
gaday [گاداي] (f.) : yoksul, fakir. 
gal [گال] : boğaz. 
gaya-gāyi [ ىكايــ-گايا ] (f.) : ara sıra, bazen.  
gezep [ پهزگه ] (a.) : gazap, hiddet, öfke. 
gėp [ ٻپگ ] (f.) : söz, laf.  
gilem [ ملهىگ ] (f.) : kilim, halı. 

gör [ گۆر] (f.) : mezar, çukur, kabir, mağara. 

görüstān [گۆرۈستان] (f.) : mezar. 
göş [گۆش] (f.) : et. 



506 
 

 

gumān [ مانگۇ ] (f.) : şüphe, zan. 
gumbez [ زگۇمبه ] (f.) : kubbe. 
gumrān [ مرانگۇ ] (f.) : yık-. 
guva [ اۋگۇ ] (f.) : şahit. 

guvā bol- [ -ابولۋگۇ ] (f.+u.t.) : şahit ol-. 
güküri- [ -ى گۈگۈر  ] : gürülde-, gürle-. 

ġ [غ] 
ġeddār [ ددارغه ] (a.) : hain, haince. 
ġem [ مغه ] (a.) : gam, keder, kaygı, dert. 
ġancuġ [ غۇنجغا ] : yük bağlamak amacıyla eyerin arkasına takılan çift tasma. 
ġāpil [ لىغاپ ] (a.) : kaygısız, tasasız. 
ġeplet [ تغهپله ] (a.) : dikkatsizlik, gaflet. 
ġarāyip [ پىغاراي ] (a.) : hayret, oldukça, gayet.  
ġerip [ پىر غه ] (a.) : garip, kimsesiz. 
ġāyip [ پىغاي ] (a.) : kayıtsız, kayıp. 
ġazat [غازات] : cihat. 
ġezine [ نهى ز غه ] (a.) : hazine. 
ġilap [ الپىغ ] (a.) : kılıf. 
ġilman [ لمانىغ ] (a.) : cennet gençliği. 
ġirildi- [ -ىلدىر ىغ ] : böğür-. 
ġiza [ زاىغ ] (a.) : yemek. 
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ġorulay  [ الىۇور غ ] : güvercinden çaldığı yumurtalarla beslenen bir kuş. 
ġubar [ بارغۇ ] (a.) : toz, kül. 
ġunan [ نانغۇ ] : üç yaşındaki at. 
ġunçe [غۇنچه] (f.) : gonca. 
ġuva [ اڤغۇ ] : karanlık, yarı karanlık. 

h [ه] 
hecep [ پههجه ] (a.) : hayretler içinde. 
heḳ [ قهه ] (a.) : Hak, Allah. 
hāl [هال] (a.) : hâl, durum, vaziyet. 
halsirap [ راپىهالس ] : yorgun düşme, yorulma. 
hāmile [ لهمىها ] (a.) : gebe. 
hemme [ههممه] (f.) : herkes, her şey, tamamı, bütünü. 
hemrā [ مراهه ] (f.) : yol arkadaşı, yoldaş. 
herḫil [ لىرخهه ] (f.) : her türlü. 
harmañ [هارماڭ]: kolay gelsin! 
hasirap [ راپىهاس ] (a.+ u.t.) : zorluklar içinde. 
heyrān [ يرانهه ] (a.) : hayran, şaşkın. 
heyret [ ترهههي ] (a.) : hayran. 
heyve [ هڨههي ] (a.) : azamet, büyüklük, heybet. 
hazā [هازا] (a.) : yas. 
hāzir [ رىهاز  ] (a.) : huzurda olan; şimdi. 
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hėliḳ [ قىهٻل ] : deminki, sözü geçen. 
hėmişe [ شههٻمى ] (f.) : daima, her zaman. 
hėrip [ پىهٻر  ] (a.) : harp, savaş.  
hėris [ سىهٻر  ] (a.) : hırs, aç gözlü. 
hėriş- [ شىهٻر  ] : yorul-.  
hėzi bol- [ -بول ى هٻز  ] : sakın-, korun-. 
hicrān [ جرانىه ] (a.) : ayrılık. 
hiçkaçan [ اچانهىچک ] : hiçbir zaman. 
hid [ دىه ] : koku. 
himmet [ تمههىم ] (a.) : himmet, lütuf. 
hoyla [هويال] (f.) : avlu. 
hurrek [ كهرر هۇ ] : yumru, şiş. 
hūşyār [ شيارهۇ ] (f.) : akıllı, zeki. 
hürküt- [ -تکۈرهۈ ] : ürküt-. 
hüsün [ نهۈسۈ ] (a.) : güzellik. 

ḫ [خ] 
ḫaḳan [خاقان] : hakan, kağan. 
ḫaḳāret [ تهخاقار ] (a.) : hakaret. 
ḫalas [خاالس] (a.) : kurtuluş.  
ḫaldār [خالدار] (f.) : benli. 
ḫali [ ىخال ] (f.) : boş, serbest. 
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ḫālis [ سىخال ] (a.) : tarafsız.  
ḫam [خام] (f.) : olgunlaşmamış, ham, çiğ.  
ḫan [خان] : han.  
ḫātime [ تىمهخا ] (a.) : son, nihayet. 
ḫātircem [ مجهرىخات ] (a.) : telaşsız, sakin, emin, rahatça.  
ḫėçil [ لىخٻچ ] (a.) : utanma, mahcubiyet.  
ḫėli [ ىخٻل ] (f.) : çok, epey. 
ḫicil [ لىجىخ ] (a.) : utanma, mahcubiyet. 
ḫirācet [ تجهراىخ ] (a.) : masraf. 
ḫiş [ شىخ ] (f.) : akraba. 
ḫiyāl [ يالىخ ] (a.) : hayal. 
ḫiyāvan [ انڤياىخ ] (f.) : iki yanı ağaçlı yol. 
ḫizmet [ تمهزىخ ] (a.) : hizmet. 

ḫop [خوپ] (f.) : iyi, olur. 
ḫoş [خوش] (f.) : veda, hoşça kal. 
ḫudā [ داخۇ ] (f.) : Allah, tanrı. 
ḫulḳ [ لقخۇ ] (a.) : huy, tabiat, karakter. 
ḫumār [ مارخۇ ] (f.) : ihtiras, tutku. 
ḫūn [ نخۇ ] (f.) : kan. 
ḫurul- [ لۇرخۇ ] : horulda-. 
ḫuştār [ شتارخۇ ] (f.) : âşık, tutkun, sevdalı. 



510 
 

 

i [ ئىىى،  ] 
ibāre [ هاربئى ] (a.) : ibare.  
icābet [ تئىجابه ] (a.) : icabet. 
ige [ئىگه] : sahip, iye. 
iger- [ -رئىگه  ] : bük-. 
igi [ئىگى] : efendi, sahip. 
igiz [ئىگىز] : yüksek, uzun, ulu. 
ilan [ نئىال ] : yılan.  
ilgiri [ ى ر ىئىلگ ] : daha önce, daha erken; ileri. 
in'ām [ امئىنع ] (a.) : hediye, armağan. 
ināyet [ تئىنايه ] (a.) : ihsan, iyilik. 
iñri- [ -رى ئىڭ ] : inle-. 
intāyin [ نيىنتائى ] : gayet, pek, çok. 
ipar [ ارپئى ] : misk. 
irāde [ هرادئى ] (a.) : irade. 
isenge [ سهنگهئى ] : gelecek yıl. 
isit [ تىسئى ] : yazık. 
issiḳ [ قىسسئى ] : sıcak, ısı.  
işit- [ -ت ىشئى ] : dinle-. 

izden- [‐ نهدئىز ] : ara-. 
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k [ك] 
kel- [  .-gel : [  -لکه
kallek [ كللهكا ] : parça, lokma, dilim. 
kem (f.) [ مکه ] : az, eksik. 
kānliridin [ نىدىر ىكانل ] (f.) : madenlerinden. 

kepter [ رکهپته ] (f.) : güvercin.  
kār [كار] (f.) : iş, çalışma. 
katim [ مىكات ] : defa. 

ketkudek [ كهدکهتکۇ ] : gidecek gibi. 
katta [كاتتا] : büyük. 
kavap [ اپڤكا ] (f.) : kebap. 
keyp [ يپکه ] (a.) : keyif. 
kėç- [ -كٻچ ] : geç-. 
kėliş [ شىكٻل ] : gelme, geliş.  
kėlişken [ نشکهىکٻل ] : boylu poslu; güzel, yakışıklı. 
kėñeş [ شکٻڭه ] : müşavere, maslahat. 
kėnizek [ كهزىكٻن ] (f.) : sarayda köle kız, cariye. 
kėyin [ نىكٻي ] : sonra. 
kėziş [ شىكٻز  ] : gezme, geziş. 
kiyik [ كىيىك ] : geyik. 
kiyim [ مىيىك ] : giyim, elbise. 
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kiyin [ نىيىك ] : arka, geri. 
kiyin- [ -نىيىك ] : giyin-.  
kokuraş [ راشکۇكو ] : dökülme, guruldama. 
kona [كونا] (f.) : eski. 
kök [كۆك] : gök, sema. 
köker- [ -رکهكۆ ] : yeşillen-. 

kölge [ لگهكۆ ] : ağaç kömürü. 
kömek [ كمهكۆ ] : yardım. 
köndür- [ -كۆندور  ] : ikna et-; inandır-. 

köp [كۆپ] : çok. 
köpçilik [ كىلىكۆپچ ] : çoğunluk. 
köydür- [ -رۈكۆيد ] : yandır-. 

köygen [ نيگهكۆ ] : yanmış. 
köz [ كۆز] : göz. 
kün [ نکۈ ] : gün. 
kündüz [ زکۈندۈ ] : gündüz. 
küreşküçi [ ىچهشكۈرکۈ ] : savaşan, savaşçı. 
kütül- [ -لکۈتۈ ] : bakıl-, ağırlan-. 
kėşinda [ نداىكٻش ] : yanında. 
kütüval- [ -الڤکۈتۈ ] : karşıla-. 

ḳ [ق] 
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ḳabil [ لىقاب ] (a.) : uygun; sakin; sağlam. 
ḳed [ دقه ] (a.) : boy, vücut. 
ḳadaḳ [قاداق] : (409,5 gram) ağırlık birimi; çivi; nasır. 
ḳedem [ مهدقه ] : adım, kadem. 
ḳedim/ḳėdim [ مىقٻد/مىدقه ] (a.) : eski. 
ḳedir [ رىدقه ] (a.) : kudretli, muktedir. 
ḳaġa [قاغا] : karga. 
ḳeġez [ زقهغه ] : kâğıt. 
ḳel’e [قهله] (a.) : kale, şehir. 
ḳāmet [ تمهقا ] (a.) : kamet, boy. 
ḳamça [قامچا] : kamçı. 
ḳamlaş- [ -قامالش ] : yakış-. 
ḳanat [قانات] : kanat. 
ḳandaḳ [قانداق] : nasıl. 
ḳap [قاپ] : çuval, kutu; doğru, düz. 
ḳapaḳ [قاپاق] : göz kapağı; kapak. 
ḳepez [ زقهپه ] (a.) : kafes. 
ḳara- [قارا] : bak-. 
ḳarañgu [ ڭگۇقارا ] : karanlık. 

ḳarçuġ [ غچۇقار ] : gözbebeği. 
ḳari [ ى قار  ] (a.) : hafız; yaşlı. 
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ḳari- [ -ى قار  ] : bak-. 
ḳerz [ رز قه ] (a.) : borç. 
ḳesem [ مقهسه ] : yemin, ant. 
ḳesemyāt [ مياتقهسه ] (a.+f.) : ant, yemin. 
ḳasḳandek [ كهقاسقاند ] : ağaçtan yapılmış buhar tenceresi gibi. 
ḳassap [قاسساپ] (a.) : kasap. 
ḳaşḳa [قاشقا] : benek, pul. 
ḳatar [قاتار] (a.) : sıra sıra hayvan sürüsü. 
ḳattiḳ [ قىقاتت ] : katı, sert; kuru. 
ḳayaş [قاياش] : akraba, yakın akraba.  
ḳayda [قايدا] : nerede, nereye. 
ḳaydin [ نىقايد ] : nereden. 
ḳāyil [ لىقاي ] (a.) : razı, hoşnut. 
ḳayril- [ لىقاير  ] : dön-, çevril-, dönül-. 
ḳaysi [ ىقايس ] : hangi, hangisi. 
ḳayt- [ -قايت ] : dön-. 

ḳėri [ ى قٻر  ] : yaşlı. 
ḳėşiġa [ غاىقٻش ] : yanına. 
ḳėtiġliḳ [ قىغلىقٻت ] : koşulmuş, takılmış. 
ḳil [ لىق ] : kıl. 
ḳir [ رىق ] : sınır, hudut. 
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ḳiyāmet [ تمهياىق ] (a.) : dünyanın sonu. 
ḳiyāpet [ تپهياىق ] (a.) : kıyafet.  
ḳiziḳ- [ -قىز ىق ] : ilgilen-. 
ḳiziḳ [ قىز ىق ] : sıcak; zevkli. 
ḳoġla- [ -قوغال ] : kov-, sür-. 
ḳoġlan- [ -قوغالن ] : kovala-. 
ḳol [قول] : el. 
ḳomar- [-قومار] : kapar-. 
ḳoral- [ -قورال ] : yerleş-, otur-. 
ḳorşival- [ -الڤىقورش ] : kuşat-, kuşatıl-. 
ḳoruḳli- [ -ىقلۇقور  ] : koru-, muhafaza et-. 
ḳosaḳ [قوساق] : karın. 
ḳoş [قوش] : çift, eş. 
ḳoşun [ نشۇقو ] : asker, ordu. 
ḳoy [قوي] : koyun. 
ḳoyuḳ [ قيۇقو ] : koyu. 
ḳozġal- [ -قوزغال ] : hareketlen-;ayaklan-, isyan et-. 
ḳuduḳ [ قۇدقۇ ] : kuyu. 
ḳulan [ النقۇ ] : yaban eşeği; yaşına dolmamış kısrak yavrusu. 
ḳulup [ پقۇلۇ ] (a.) : kilit. 
ḳumulaḳ [ الققۇمۇ ] : koyun veya keçi tezeği. 
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ḳumulaḳ sal- [ -الق سالقۇمۇ  ] : koyun veya keçi tezeğinden fal bak-. 
ḳur [ رقۇ ] : at toynağına benzer şekilde döküm haline getirilmiş gümüş para. 
ḳurandaz [ راندازقۇ ] (u.t.+f.) : danışman. 
ḳurbėşi [ ىربٻشقۇ ] : cellât, baş alan. 

ḳurġuçi [ ىچغۇرقۇ ] : kurucu.  
ḳurġuy [ يغۇرقۇ ] : ala doğan. 
ḳuşḳun [ نقۇشقۇ ] : eyer kanadının ardına takılan halka şeklindeki tasma. 
ḳutluḳli- [ ىقلقۇتلۇ ] : kutla-. 
ḳuturt- [ -رتقۇتۇ ] : kışkırt-. 
ḳuvvet [ تقۇڤڤه ] (a.) : güç, kuvvet. 
ḳuyāştek [ كشتهياقۇ ] : güneş gibi. 
ḳuzat [ زاتقۇ ] : kuzey; gölgeli taraf. 

l [ل] 

leb [ بله ] (f.) : dudak. 
lāçin [ نىالچ ] : doğan, şahin. 
lehze [ ههزله ] (a.) : lahza, an. 
lek [ كله ] (f.) : yüz bin. 
lenet [ تلهنه ] (a.) : lanet. 
lap [الپ] : laf. 
lapḫor [ رپخۇال ] : hilekâr, yalancı. 
lep kil- [  .-kanat çırp : [  -لىپ كله
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lerz [ رز له ] (f.) : titreme, zelzele. 
leşker [ رلهشكه ] (f.) : asker, er. 
levz [ ز ۋ له ] (a.) : söz. 
layiḳ [ قىالي ] (a.) : layık. 
lāzim [ مىالز  ] (a.) : lazım, gerekli. 

lėkin [ نىلٻك ] (a.) : lakin, fakat, ama, ancak. 
lėpildi- [ -ىلدىلٻپ ] : kımılda-. 
libās [ باسىل ] (a.) : askerî teçhizat. 
lillā [ لالىل ] (a.) : ey Allah’ım! 
luzūm [ مۇزلۇ ] (a.) : lüzum. 

m [م] 
mādām [مادام] (a.) : güç, kuvvet. 
meden [ نهدمه ] (a.) : maden. 
medet [ تهدمه ] (a.) : yardım, medet. 
meġrūr [ رۇغرمه ] (a.) : kibirli, mağrur.  
mehel [ لمهھه ] (a.) : an, zaman; yer, durak; kez, kere, defa. 
mehbūp [ پمهھبۇ ] (a.) : sevgili.  
mehkem [ ممهھكه ] (a.) : emin hale getirilmiş. 
meḫpiy [ يىخپمه ] (a.) : gizli, saklı. 
mehrivān [ انڤىهر مه ] (f.) : sevgili. 
maḫtaş- [ماختاش] : karşılıklı öv-, hep birlikte takdir et-.  
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mektep [ پمهکته ] (a.) : mektep, okul. 
maḳūl [ لقۇما ] (a.) : makul, olumlu, geçerli. 
maḳūl bol- [ -ل بولقۇما ] (a.+u.t.) : anlaş-, razı ol-. 
melike [مهلىكه] (a.) : melike, kraliçe. 
mañ- [ -ماڭ ] : yürü-. 
men/mėn [ مٻن/نمه ] : ben. 
mert [ رتمه ] (f.) : mert. 
mertive [ هۋتىرمه ] (a.) : mertebe, derece; kere, defa. 
mervāyit [ تىايۋ ر مه ] (a.) : inci. 
mes [ سمه ] (f.) : sarhoş. 

meslihet [ تمهسلىهه ] (a.) : maslahat. 
meşiḳ [ قىشمه ] (a.) : talim, idman.  
mata [ماتا] (a.) : el tezgahında yapılmış pamuk kumaş. 

mavada [ اداۋما ] : eğer, şayet. 

meydān [ يدانمه ] (a.) : meydan, alan. 
meyḫāna [ يخانامه ] (f.) : meyhane. 
meyli [ ىيلمه ] (a.) : istekli. 
maza [مازا] (f.) : meze, tat, lezzet. 
mėli- [ ىمٻل ] : batır-, daldır-. 

min- [ -نىم ] : bin-. 
miñlap [ ڭالپىم ] : binlerce. 
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miskal [ سكالىم ] (a.) : 26 gram ağırlığında bir tartı birimi. 
mive [ هىۋم ] (f.) : meyve. 
mora [مورا] : baca. 
moyluḳ [ قيلۇمو ] : tüylü. 
moysipit [ تىپىمويس ] (f.) : ak saçlı; yaşlı. 
möldür [ رۈمۆلد ] : dolu; saydam, temiz. 
munçak [ نچاكمۇ ] : boncuk. 
mundaḳ [ نداقمۇ ] : bunun gibi. 
muñdaş- [ -ڭداشمۇ ] : sırlaş-, kederleş-. 
muştek [ كمۇشته ] (f.+u.t.) : yumruk gibi. 
muşu [مۇشۇ] : işte bu. 
muvāpiḳ [ قىاپۋمۇ ] (a.) : uygun, münasip olma hali. 
münācāt [ ناجاتۈم ] (a.) : yalvarma, dua etme; şiir okuma. 
münāre [ هنارۈم ] (a.) : minare.  

n [ن] 
nābut [ تبۇنا ] (f.) : yok olma, yıkım. 
nedin [ نىدنه ] : nereden. 
naġra [ناغرا] (a.) : davul. 
nāinsāp [ نساپىئنا ] (f.+a.) : insafsız. 
neḳ [ قنه ] : tam. 
nāḳil [ لىناق ] (a.) : nakil. 
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namaz [ناماز] (f.) : namaz. 
nān [نان] (f.) : ekmek. 
nepes [ سنهپه ] (a.) : nefes. 
nar [نار] : tek hörgüçlü deve. 
narėside [ هدىنارٻس ] (f.) : yavru, çocuk. 
nesive [ هۋىسنه ] (a.) : parça, hisse. 
nava [ اۋنا ] (f.) : melodi. 
navat [ اتۋنا ] (a.) : akide şekeri. 
nevre [ هر ۋ نه ] (a.) : torun. 
neyze [ هيزنه ] (f.) : mızrak, süngü. 
nezm [ زمنه ] (a.) : nazım, şiir. 
neġme [نهغمه] (a.) : müzik. 
nėri [ ى نٻر  ] : öte. 
nėsive [ هۋىنٻس ] (a.) : hisse, parça, bölüm. 
nesre [ هسرنه ] : nesne, şey. 
niḳā [ قاىن ] (a.) : nikâh. 
nime [نىمه] : kim. 
nimisi [ ىسىمىن ] : niye. 
nimişke [ كهىشمنى ] : neden? 
nişāne [ نهشاىن ] (f.) : iz, belirti. 
novut ḳil- [ -لىت قۇۋنۇ ] (f.+u.t.) : mahvet-. 
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nöker [ ركهنۆ ] : hizmetkâr, uşak. 
növet [ تهنۆۋ  ] (a.) : nöbet, sıra, kez, defa.  
nur çaç- [ -ر چاچنۇ ] : nur saç-. 
nurġun [ نغۇرنۇ ] : çok. 

o [ئو] 
ob [ بئو ] (f.) : iyi, güzel. 

oġri [ ى غر ئو ] : hırsız. 
oḫşa- [ خشائو ] : benze-. 
oḫşaş [ خشاشئو ] : aynı, benzer, farksız. 
oḳu- [ -ئوقۇ  ] : çağır-, söyle-. 
oḳya [ قيائو ] : yay ve ok. 
olca [ لجائو ] : ganimet, elde etme. 
oñ [ ڭئو ] : sağ. 
oran- [ -رانئو ] : sarın-, bürün-. 
orda [ ردائو ] : yuva, ocak; orta çağdaki Türk yerleşim merkezlerinin adı. 
ornidin [ نىدىرنئو ] : yerinden. 
ornutul- [ -لنۇتۇرئو ] : yerleştiril-. 
orun [ نۇرئو ] : yer. 
osal [ سالئو ] : kötü, iyi değil. 
ottura [ رائوتتۇ ] : orta. 
oy [ يئو ] : düşünce. 
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oyli- [ -ىيلئو  ] : düşün-. 
oyunçi [ ىنچئويۇ ] : dans etmesini bilen; kumarbaz, yaramaz. 
ozuġ [ غۇزئو ] : evvelki. 

ö [ئۆ] 
ödek [ كهدئۆ ] : ördek. 
öksün- [ -كسۈنئۆ ] : kederlen-, hüzünlü ol-. 
öliyā [ ياىلئۆ ] (a.) : evliya. 
örgüley [ يلهرگۈئۆ ] : canım, ciğerim, gözümün nuru. 
örli- [ -ىرلئۆ ] : yükselt-. 
örti- [ -ىرتئۆ ] : yan-. 
ös- [ -سئۆ ] : büyü-, yetiştir-. 
ösme [ئۆسمه] : büyüme. 
öt- [ -تئۆ ] : geç-. 
ötken [ نئۆتكه ] : geçen. 
ötkür [ تكۈر ئۆ ] : keskin. 
ötkürlet- [ -تلهتكۈر ئۆ ] : keskinleştir-. 
ötküz- [ -تكۈز ئۆ ] : geç-, geçir-. 
özek [ كهزئۆ ] : öz, merkez, ortam. 
özgert- [ -رتگهزئۆ ] : değiştir-. 
özgürüş [ ۈرۈشگزئۆ ] : değişim. 
özi [ ى ز ئۆ ] : kendi. 
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p [پ] 
padişā [ شاىپاد ] (f.) : padişah. 
paḫlandek [ كهپاخالند ] : kuzu gibi. 
paḫtiliḳ [ قىلىپاخت ] (f.+u.t.) : pamuk tarlası; astarı vatkalı. 
peḳet [ تپهقه ] (a.) : fakat ama. 
paḳir- [ -رىپاق ] : parlayan; ışıldayan. 

pal [پال] (a.) : fal.  
pelek [ كپهله ] (a.) : gökyüzü; kader. 
palan [پاالن] (a.) : falan. 
palvān [ انۋپال ] (f.) : pehlivan. 
panāsiz [ زىپاناس ] (f.+u.t.) : evsiz, yurtsuz. 
perîşte [ ئىشتهرپه ] (f.) : melek; güzel. 
perîzāt [ زاتئىرپه ] (f.) : peri çocuğu; güzel. 
perseḫ [ خسهرپه ] (a.) : fersah, atlının bir saatlik yolu. 

perz [ رز په ] (a.) : farz. 

perzend [ ندهرز په ] (f.) : çocuk, oğul, evlat. 
pes [ سپه ] (f.) : alçak, aşağı. 
pasivān [ انۋىپاس ] (f.) : çoban; nöbetçi. 
peştaḳ [ شتاقپه ] (f.) : kemer; giriş. 
pātihe [ تىههپا ] (a.) : Fatiha. 
patḳaḳ [پاتقاق] : balçık, çamur. 
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patḳaḳçiliḳ [ قىلىپاتقاقچ ] : bataklık. 
patlan- [ -پاتالن ] : öldürül-. 
patman [پاتمان] : eski ağırlık birimi (57,3 kilo). 
petnus [ سپهتنۇ ] (r.) : tepsi. 
petsek [ كپهتسه ] (f.+u.) : alçak. 
pey [ يپه ] (f.) : iz. 
pey tekiye [ پهيتهکىيه  ] : tüy yastık. 
peymān [ يمانپه ] (f.) : yemin. 
pidā [ داىپ ] (a.) : feda. 
pil [ لىپ ] (f.) : fil. 
pîr [ رىپ ] (f.) : yaşlı, ihtiyar. 
piraḳ [ راقىپ ] (a.) : firak, ayrılık. 
pisent [ نتپىسه ] (f.) : aldırmazlık. 
pişāne [ نهشاىپ ] (f.) : alın. 
pişḫan [ شخانىپ ] : olgun, olmuş, ergin. 
piyāle [ لهياىپ ] (f.) : kadeh, piyale. 
pöpük [ كپۈپۆ ] : saçak. 
pul [ لپۇ ] (f.) : para. 
purat- [ -راتپۇ ] : koklat-. 
purset [ تسهرپۇ ] (a.) : fırsat. 
puşaymān [ شايمانپۇ ] (f.) : pişman. 



525 
 

 

pürki- [ -ىركپۈ ] : fışkır-; bürün-, sar-. 
r [ر] 

reḫ [ خهر ] (f.) : kumaş. 
rehimsiz [ مسيزىههر ] (a.+u.t.) : merhametsiz, şefkatsiz. 

rehmet [ تههمهر ] (a.) : rahmet, teşekkür. 
rehne [ ئههنهر ] (a.) : rehin. 
rem sal- [ -م سالهر ] (a.+u.t.) : fal bak-reng [ هنگر ] (f.) : renk. 
ras [راس] (f.) : hakiki, gerçek, bizzat, tam. 
rast [راست] (f.) : doğru. 
reste [ هستهر ] (f.) : pazar.  
resul/rosul [ لسۇرو /لهسۇر ] (a.) : resul, elçi, peygamber. 
ravaḳ [ اقڤرا ] (f.) : çadır, otak. 
ravap [ اپڤرا ] : bir tür çalgı aleti. 
ray [راي] (a.) : durum, istek. 
rāzi [ ى راز  ] (a.) : rıza gösteren, kabul eden, memnun. 
rohlandur- [ -رۇروهالند ] (a.+u.t.) : moralini yükselt-. 
romal [رومال] (f.) : başörtüsü. 
roy [روي] (f.) : yüz, çehre. 

s [س] 
sebā [ باسه ] (a.) : sabah yeli. 
sadiġa [ غاىساد ] (a.) : cici, sevimli, şirin. 
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sadiġan [ غانىساد ] : sevimli, sevgili. 
sediḳe [ ئىقهدسه ] (a.) : sadaka. 
saġay- [ -ساغاي ] : iyileştir-. 
sāhip [ پىساه ] (a.) : koruyan. 
saḳ [ساق] : giz, sır, saklı. 

saḳla- [ -ساقال ] : sür-, koru-, dur-. 
sal- [ -سال ] : koy-, yerleştir-; ağırlık, tartı. 
salāmet [ تمهساال ] (a.) : selamet. 
salġuç [ چلغۇسا ] : tahta yatak. 
selle [سهلله] (f.) : sarık. 
san- [ -سان ] : say-. 
sep [ پسه ] (a.) : saf, dizi, sıra, cephe; kale. 
seper [ رسهپه ] (a.) : defa, kere, nöbet. 
sepke [سهپکه] : döküntü; çil, çilli. 
seretan [ تانهرسه ] (a.) : yengeç burcu. 
serdār [ ردارسه ] (f.) : başkomutan; önder. 
sergerdān [ ردانگهرسه ] (f.) : serseri, avare. 
sarġay- [ -سارغاي ] : sarar-. 
sarġiyiş [ شىيىسارغ ] : sararma. 
serkerde [ هردکهرسه ] (f.) : komutan. 
sevir [ رىۋسه ] (a.) : sabır. 
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savut [ تۇساۋ ] : zırh. 
seyḫāne [ نهيخاسه ] (ç.+f.) : kışın sebzelerin saklandığı yer. 
seyle [سهيله] (f.) : gezme, gezinti. 
sayraş- [ -سايراش ] : öt-. 
sėġir [ رىسٻغ ] (a.) : yetim. 
sėlişturma [ رماشتۇىسٻل ] : karşılaştırma, mukayese. 
sėpi- [ -ىسٻپـ ] : yokla-, araştır-, okşa-. 

sėpil [ لىسٻپ ] : kale. 
sėpil- [ -لىسٻپ ] : serpil-. 
sil [ لىس ] : verem. 
sile- [ -سىله ] : okşa-. 
silap-sipimaḳ [ ماقىپىس -الپىس ] : sıva-,okşa-. 
siler [ رسىله ] : sizler. 
sinaç [ ناچىس ] : casus, dil avcısı. 
sinal- [ -نالىس ] : denen-. 
siñil [ لىڭىس ] : küçük kız kardeş. 
sinip [ پىنىس ] (a.) : sınıf. 
sirt [ رتىس ] : belkemiği; dış, harici. 
siyaḳ [ ياقىس ] : biçim, şekil, dış görünüm. 
sodiger [ رئىگهسود ] (f.) : tüccar. 
soġaḳ [سوغاق] : soğuk. 
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soġat [سوغات] : hediye, armağan. 
soḳuş [ شقۇسو ] : darbe; savaş. 
sopi [ ىسوپـ ] (a.) : sofi, mutasavvıflara ait. 
söreş [ شهسۆر  ] : sürükleme. 
söyün- [ -نيۈسۆ ] : öp-. 
suġur- [ -رسۇغۇ ] : çıkar-. 
sultān [ لتانسۇ ] (a.) : sultan; erkek ismi. 

sunaylat- [ -نايالتسۇ ] : uzatılmış. 
sundur- [ -رۇندسۇ ] : kır-, parçala-. 
sunuḳ [ قسۇنۇ ] : kırık, kırılmış. 
süpet [ تسۈپه ] (a.) : vasıf, kalite. 

sür- [ -رسۈ ] : sür-, dehle-. 
sürül- [  .-dağıl : [  -لۈرسۈ
süyünçe [سۈيۈنچه] : müjde. 

ş [ش] 
şād - ḫuram [ رامخۇشاد ] (f.) : neşeli, sevinçli. 
şaḫ [شاخ] (f.) : dal, budak.  
şāh [شاه] (f.) : şah. 
şeher [ رشههه ] (f.) : şehir. 
şāhinşāh [ نشاهىشاه ] (f.) : şahlar şahı. 
şāhzāde [ هشاهزاد ] (f.) : şehzade. 
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şek [ كشه ] (a.) : şüphe. 
şamaldek [ كهشامالد ] (a.+u.t.) : rüzgâr gibi, yel gibi. 
şemşer [ رشهمشه ] (f.) : şimşir, kılıç. 
şān [شان] (a.) : şan, şöhret. 
şap [شاپ] : salkım, hançer; uzun. 
şepe ber- [ -ربهپه شه ] : işaret ver-. 
şepe [ پهشه ] : belge, işaret. 
şapāet [ تهشاپا ] (a.) : şefaat, yardım; kadın ismi. 
şaraḳli- [ -ىشاراقل ] : şıkırda-, hırılda-. 
şermende [ هندمهرشه ] (f.) : utandır-, ayıpla-. 
şatut [ تتۇشا ] (f.) : dut ağacı; papağan. 
şayātun [ نتۇشايا ] (a.) : gezegen, seyyare. 
şėrin [ نىشٻر  ] (f.) : şirin, tatlı; insana hoş gelen, huzur veren; kadın adı. 
şikār [ كارىش ] : av, avlanma. 
şipildi- [ -ىلدىپىش ] : hışırda-, fışırda-. 
şoḫ [شوخ] (f.) : afacan, yaramaz. 
şoḳ [شوق] (f.) : yaramaz, afacan. 
şor [ شور] (f.) : tuzluk arazi; dert, bela, felaket. 
şum [ مشۇ ] : iç karartıcı, meşum, uğursuz.  
şumluḳ [ قشۇملۇ ] : bela, felaket, uğursuzluk. 

şunda [ نداشۇ ] : şurada, bununla birlikte. 
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şundaḳ [ نداقشۇ ] : böylece, şunun gibi. 
şuñḳar [ ڭـقارشۇ ] : doğan, şahin. 
şühret/şöhret [ تهشۆهر/تههرشۈ ] (a.) : şöhret. 
şükrün- [ -نۈكرشۈ ] : üşen-, ürper-. 

t [ت] 

taāla [ الئاتا ] (a.) : Teâlâ. 
ta'ām [ مئاتا ] (a.) : yemek. 
tāc [تاج] (a.) : taç. 
tācidār [ دارىتاج ] (a.+f.) : taç sahibi. 

taġ [تاغ] : dağ. 
teg [ گته ] : taban, alt, aşağı. 
taġa [تاغا] : dayı. 
tahāret [ تهتاهار ] (a.) : abdest, taharet. 
teḫlit [ تىخلته ] (a.) : taklit. 
teḫt [ ختته ] (f.) : taht, hükümdar koltuğu. 
taḳet [ تقهتا ] (a.) : güç, kuvvet. 
tala [تاال] : step, bozkır; sokak, evin dışı. 
talañ [تاالڭ] : yağma, talan. 
taldur- [ -رۇتالد ] : yor-, yorul-. 
tali- [ -ىتال ] : dolaş-, dövüş-. 
telim [ مىلته ] (a.) : talim, eğitim. 
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tālip [ پىتال ] (a.) : istekli, gönüllü. 
teliv [ ۋتهلى ] (a.) : istek, dilek. 
telmür- [ -ر تهلمۈ ] : intizar ol-. 
tamaka [تاماكا] : tütün, sigara. 
taman [تامان] : taraf, yön. 
tamāşā [تاماشا] (f.) : gezme; eğlence; seyretme. 
tamçe [ مچهتا ] : damla. 
temlik [ كىملته ] : tatlı. 
ten [ نته ] (f.) : beden, vücut, gövde. 
tañ [تاڭ] : hayret; şafak vakti. 
teñ [ ڭته ] : şafak vakti; denk, eşit. 
tene [تهنه] : serzeniş. 
tanap [تاناپ] (a.) : ip. 
teñi- [ ىڭته ] : bağla-, çevir-. 
teñşi- [ ىڭشته ] : eşit hale gel-.  
tap- [ -تاپ  ] : bul-, eriş-. 
tep [ پته ] : düzgün, doğru. 
tapşur- [ -ر پشۇتا ] : emanet et-. 
tārac [تاراج] (f.) : yağma, talan. 
terep [ پهرته ] (a.) : taraf. 
taray- [ -تاراي ] : daral-. 
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tari- [ - ى تار  ] : tara-. 

tarḳal- [‐تارقال] : dağıl-. 
terlik [ كىرلته ] : terli, terlemiş.  
teseddūḳ [ قۇددتهسه ] (a.) : kurban. 
teshir [ رىسهته ] (a.) : bay, bey, efendi. 
tesvi [ ىۋسته ] (a.) : tespih. 
taşyol [تاشيول]: taş yol. 
tetür [ رتهتۈ ] : ters. 
teve [تهۋه] (a.) : tabi. 
tavap [ اپۋتا ] (a.) : tavaf. 
tavlan- [ -الن ۋتا ] : sağlamlaş-, çelikleş-. 
tevre- [ -هر ۋ ته ] : titre-, salla-. 
tavuş [ شۋۇتا ] : ses. 
tayaḳ [تاياق] : dayak. 
teyyar [ ييارته ] (a.) : hazır, bitmiş. 
tazi [ ى تاز  ] : tazı (köpek); bir tür Arap atı. 
tazîm [ مىئتاز ] (a.) : başını eğerek selamlama; saygı, ihtiram. 
tėç [تٻچ] : sakin, barışçıl. 
tėç ket- [ -ت كهتٻچ  ] : sağ salim git-. 
tėmit- [ -تىتٻم ] : damla-. 
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tėñigen [ نتٻڭىگه ] : şaşırmış, sersem. 
tėpil- [ -ل ىتٻپ ] : tepil-. 

tėr- [‐تٻر] : kız-, öfkelen-.  
teşnā [ شناته ] (f.) : pek hevesli ve pek arzulu. 

tėz [تٻز] : çabuk, hızlı. 
tiġ [ غىت ] (f.) : kılıç, bıçak. 
til [ لىت ] : dil. 
tilla [ لالىت ] (a.) : altın. 
tindur- [ -رۇندىت ] : teskin et-; göm-. 
tirel- [ -ل هرىت ] : dayan-. 
tiren- [ -ن  هرىت ] : dayan-. 
tirik [ كىر ىت ] : diri, canlı. 
tiziḳ [ قىز ىت ] : dizili bağ. 

tizil- [‐ لىز ىت ] : dizil-. 
toḫtat- [ -توختات  ] : durdur-, karşı koy-. 
toḳam [توقام] : eğerin altındaki keçe, yamçı. 
tola [توال] : fazla, çok. 
tolġan [تولغان] : dolmuş, dolu olan.  
toluḳ [ قلۇتو ] : dolu, tam. 
tonur [ رنۇتو ] : tandır. 
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top top [توپ توپ] : grup grup. 
tor [ تور] : ağ. 
tori- [ - ى تور  ] : siper ol-, engel ol-. 
tosat- [ -توسات  ] : engellet-. 
toş- [ -توش  ] : dol-. 
tova [ اۋتۇ ] (a.) : pişmanlık. 
toy- tamāşā [ تاماشا -توي ] (u.t.+f.) : düğün ve eğlence. 
toyġan [تويغان] : bıkkın. 
toyuş- [ -ش يۇتو ] : müşterek doy-. 
töge [ گهتۆ ] : deve. 
töpe [تۆپه] : tepe; zirve. 
töre [ هتۆر  ] : asilzade, soylular. 
törel- [ -لهتۆر  ] : vuku ol-, yaratıl-. 
töri- [ - ى تۆر  ] : meydana çık-. 
töşük [تۆشوك] : delik. 
tövenki [ ىنكۋهتۆ ] : aşağı. 
tuġ [ غتۇ ] : sancak, tuğ, bayrak. 
tuġul- [ -ل تۇغۇ ] : doğ-. 
tuḳḳan [ ققانتۇ ] : akraba. 
tulpar [ لپارتۇ ] : efsanevi at. 
tumān [ مانتۇ ] : sis, duman. 
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tumār [ مارتۇ ] : muska, nazarlık. 
tur- [ -ر تۇ ] : dur, otur-. 
turġuçi [ ىچغۇرتۇ ] : sakin, oturan. 
turġun [ نغۇرتۇ ] : yerli. 
tuyġu [تۇيغۇ] : duygu, his.  
tuyuḳsuz [ زتۇيۇقسۇ ] : aniden, birden. 
tük [ كتۈ ] : tüy. 
tülke [تۈلكه] : tilki. 
tüs [ ستۈ ] : renk, sima, görünüm, görüntü. 
tüvek [ كتۈۋه ] : çanak. 
tüz [ زتۈ ] : düz; dışarı. 

u [ئۇ] 
udūl [ لۇدئۇ ] : doğru, kestirme, düz. 
uḫlat- [ -خالتئۇ ] : uyut-. 
uḫli- [ -ىخلئۇ ] : uyu-. 
uka [ كائۇ ] : küçük erkek kardeş. 
ulaḳ [ القئۇ ] : çalıştırılan hayvan; ek, katma. 
uluḳ/uluġ [ غئۇلۇ/ قئۇلۇ ] : ulu, büyük. 

umu [ئۇمۇ] : o da. 
uni- [ -ىنئۇ ] : kabul et-, razı ol-, onayla-. 
untu- [ -ئۇنتۇ  ] : unut-. 
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ur- [ -ر ئۇ ] : vur-, çarp-. 
ura [ رائۇ ] : tahıl konulan yer. 
uruġ [ غۇرئۇ ] : soy; nesil, kabile. 
uruş- [ -شۇرئۇ ] : savaş-. 
ussaş [ سساشئۇ ] : susama. 
ussūl [ لئۇسسۇ ] (a.) : dans. 
ussuzluġ [ غلۇزئۇسسۇ ] : susa-. 
ustāz [ ستازئۇ ] (a.) : hoca, öğretmen. 

usul oyna- [ -ينائول ئۇسۇ ] (a.+u.t.) : raks et-. 
uva [ ا ۋ  .yuva : [ئۇ 

uyan [ يانئۇ ] : o taraf. 

uyat [ ياتئۇ ] : ayıp, utanç. 
ü [ئۈ] 

üçeylen [ نئۈچهپله ]: üçümüz. 
üget- [ -ت ئۈگه ] : öğret-. 

ülgür- [‐ رئۈ لگۈ ] : yetiş-. 
ümid üz- [ -ز ئۈد ىمئۈ  ] : ümidini kes-. 
ün [ نئۈ ] : ün, ses, seda. 
ünçe [ئۈچه] : inci. 

üz- [‐ زئۈ ] : kopar-, kes-; yüz-, yüzerek geç-. 
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v [ۋ] 
ve [ هۋ ] (a.) : ve. 
vaḫt/vaḫt [ اختۋ/اختۋ ] (a.) : vakit, zaman. 
veḳe [ هقهۋ ] (a.) : vaka, olay. 
vaḳir- [ -رىاقۋ ] : bağır-, çağır-. 
veyran [ يرانهۋ ] (f.) : viran; yıkım. 
vėli [ ىٻلۋ ] (a.) : aziz, evliya. 
viliḳli- [ -ىقلىلىۋ ] : sallanarak gül-. 

y [ي] 
ya [يا] (f.) : ya da, yoksa. 
yaġ [ياغ] : yağ. 
yaġaş [ياغاش] : ağaç. 
yaġi [ ىياغ ] : düşman. 
yaġlik [ كىياغل ] : yağlı; mendil. 
yaḫşi [ ىياخش ] : iyi. 
yaḳ [ياق] : yok. 
yaki [ ىياك ] (f.) : veya. 
yekke [يهككه] (f.) : yalnız. 
yaḳliḳ [ قىياقل ] : taraflı. 
yalġuz [ زلغۇيا ] : yalnız, tek başına. 
yaltir- [ -ر ىيالت ] : parla-, ışılda-. 
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yalvas [ اسۋيال ] : kaplan. 
yalvur- [ -ر لۋۇيا ] : yalvar-. 
yaman [يامان] : kötü. 
yan- [ -يان  ] : dön-. 
yene [يهنه] : yine, gene. 

yençi- [‐ ىنچيه ] : ez-.  
yandur- [ -ر ۇياند ] : yandır-; geri çevir-. 
yeni [ ىنيه ] (a.) : yani. 
yep [ پيه ] : yiyip. 
yār [يار] (f.) : sevgili. 
yaraş- [ياراش] : işe yara-, yakış-. 
yardem [ مهيارد ] (f.) : yardım. 
yāri [ ى يار  ] : yaralı. 
yarliġ [ غىيارل ] : buyruk, emir. 
yāru [ ۇيار ] (f.) : eş, dost. 
yasançuḳ [ قنچۇياسا ] : şıklık düşkünü. 
yaş [ياش] : yaş, ömür. 

yet- [‐ تيه ] : ulaş-, yetiş-. 
yat [يات] : yabancı. 
yetkidek [ كهدىتكيه ] : yeterli. 
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yetküz- [ -ز ۈ تكيه ] : ilet-. 
yav [ ۋيا ] : düşman. 
yavidaḳ [ داقىۋيا ] : yalan ve boş laf. 
yėġa [يٻغا] : ağıt, bela, afet. 
yėñivaştin [ نىاشتۋىيٻڭ ] : yeniden. 

yėril- [‐ لىيٻر  ] : yarıl-, çatla-. 
yėtek [ كيٻته ] : yedek. 
yėtileş- [ -ش يٻتىله ] : yedeği götür-, elinden tutup götürme. 
yetküz- [ -تكوز يه ] : ilet-, ulaştır-, yetiştir-. 
yėza [يٻزا] : köy. 
yiġla- [ -غال ىي ] : ağla-. 
yilḳi [ ىلقىي ] : eğitilmemiş at. 

yiltiz tart- [‐ ز تارتىلتىي ] : kök sal-. 
yipek [ كيىپه ] : ipek. 
yiraḳ [ راقىي ] : uzak. 
yoġan [يوغان] : büyük. 
yoḳ [يوق] : yok. 
yolavçi [ ىچۋيوال ] : yolcu. 
yolbas [يولباس] : kaplan. 
yoluḳ- [ -ق لۇيو ] : karşılaş-. 
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yorġa [يورغا] : rahvan. 
yoruḳ [ قۇيور  ] : aydınlık; çatlak, yarık. 

yoruḳluḳ [ قۇقلۇيور  ] : ışıklı. 
yoruş [ شۇيور  ] : ışıklanma. 
yötkeş [ شتكهيۆ ] : yer değiştirme. 
yötki- [ - ىيۆتك ] : yerini değiştir-, taşı-. 
yuġan [ غانيۇ ] : sakin. 
yumulutuş [ شيۇمۇلۇتۇ ] : yuvarlatış. 
yurt [ رتيۇ ] : yurt. 
yuy- [ -ي يۇ ] : yıka-, yu-. 
yüre- [ -هريۇ ] : yürü-. 

z [ز] 
zādi [ ىزاد ] : hep, bütün, hiç. 
zaġ [زاغ] (f.) : karga. 
zeher [ رهھهز ] (f.) : zehir.  
zelîl [ لىلهز ] (a.) : alçak, aşağı, düşük. 
zamān [زامان] (a.) : zaman, devir. 
zeper [ رهپهز ] (f.) : zafer. 
zept [ پتهز ] (a.) : dövme, vurma, zabtı. 
zār [زار] (f.) : ağlayan, inleyen. 
zer [ رهز ] (f.) : altın. 
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zerbe ur- [ -ربه ئۈرهز ] (a.+f.) : darbe vur-. 
zerbāp [ رباپهز ] (f.) : altın sırmalı. 

zerger [ رگهرهز ] (f.) : kuyumcu. 
zeynep [ پهينهز ] (a.) : guguğun sevgilisi sıfatında tasvir edilen efsanevi kuşun adı. 
zer [ رهز ] (f.) : altın. 
zindān [ ندانىز  ] (f.) : yer altındaki hapishane; insana azap çektiren yer. 

zir – zever [ ر هۋهز - رىز   ] (f.) : tahribat, yıkıntı. 
ziyānkeş [ شنكهياىز  ] (a.+f.) : asalak. 
ziyāpet [ تپهياىز  ] (a.) : ziyafet, şölen, toy. 

zulmet [ تۇلمهز ] (a.) : karanlık, zulmet. 
zulūm [ مۇلۇز ] (a.) : zulüm, haksızlık, eziyet. 
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ÖZET 
[SALUK, Reyhan Gökben]. [Köroğlu Destanı’nın Uygur Versiyonu 
(Metin-Aktarma-İnceleme)], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara, [2008].  
 

Köroğlu Destanı, Türk milletinin ortak kültür mirasını, tarihini ve 

folklorunu yansıtan bir abidedir. Uygur sahası kahramanlık destanları içinde 

"Emir Göroğlu Destanı" önemli bir yere sahiptir. Köroğlu Destanı’na ait ilk 

tarihî tabakaların Türklerin kültürel ve siyasi birlik dönemlerine ait olduğunu 

ve daha sonra destanın tarihî süreç içinde zenginleştiğini söyleyebiriz. 

Köroğlu Destanı’nın doğu versiyonlarından biri olan "Emir Göroğlu", 

Oğuznamelerde ve Köroğlu Destanı’nın diğer versiyonlarında yansıyan ana 

çatıdan ve kültürel yapıdan farklı unsurlar ihtiva etmemektedir. Ayrıca, Emir 

Göroğlu Destanı Uygur Türklerinin destan geleneklerine has unsurları 

yansıtmaktadır. Destanda göze çarpan en önemli husus ise, yerleşik hayata 

ait motiflerin yoğun olarak işlenmesidir. Aynı zamanda Emir Göroğlu Destanı, 

kahramanın ve atının zuhuru bölümüyle diğer versiyonlardan farklı bir motif 

dizisine sahip görünmektedir. 

 

1. Uygur Türkleri 

2. Köroğlu Destanı 

3. Emir Göroğlu Destanı 

4. Şahıs, Yer ve Boy – Kavim Adları 

5. Yerleşik Hayatı Yansıtan Motifler    
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ABSTRACT 

[SALUK, Reyhan Gökben]. [The Uighur Version of the Köroğlu Epic 
(Text-Adaptation-Analysis)], [Master Thesis], Ankara, [2008]. 

 

The Köroğlu Epic is a monument that reflects the collective 

culture, history and folklore of the Turkish nation. “Emir Göroğlu Epic” has an 

important place among the Uighur field of heroic epics. It can be said that the 

first historical sheets of the Köroğlu Epic belongs to the peroid of cultural and 

political unity of the Turks and that the epic was later enriched during 

historical process. “Emir Göroğlu” is one of the eastern versions of the 

Köroğlu Epic and it does not include elements different from the main 

framework and culture which are reflected in Oğuzname’s and in the other 

versions of Köroğlu. Moreover, Emir Göroğlu Epic reflects elements that are 

unique to the epic traditions of the Uighur Turks. The most important element 

that stands out in the epic is the intense use of motifs about settled life. Also, 

in the Emir Göroğlu Epic the parts about the hero and the coming of his 

horse appear to exhibit a series of motifs that are different from the other 

versions. 

 

1. The Uighur Turks 

2. The Köroğlu Epic 

3. The Emir Göroğlu Epic 

4. Hero, Place and Clan – Tribe Names 

5. Motifs Reflecting Settled Life 

 

 

 


