“Körul Men Bezergen”
Destanndaki Özel Adlara Dair
Aur ÖZDEMR*
Özet: Körolu Destan, Türk ulus ve boylarnn ortak deerlerinden
biridir. Kazak sahasndaki Körul men Bezergen (Körolu ile Bezirgân)
destan bu açdan incelendiinde, destandaki özel adlarn Kazak Türkçesinin kurallarna uyduu görülmektedir. Körul men Bezergen destan, Türkmen sahasndaki Bezirgen destanyla karlatrldnda
Körul-Körul, Bezergen-Bezirgen, aly Xaydar-Hezretaly, Qdr
liyas-Hydyr Ylýas, Jämbil/Jämbilbel-Çandybil gibi esas adlarn ayn
olduu görülmektedir.
“Körul men Bezergen” destanndaki özel adlardan hareketle Körolu
destannn Türklerin etnik ve siyasî olarak bir bütün olduu dönemde
ortaya çkt ve bundan sonra farkl corafyalara yayld söylenebilir. Destann deiik kollarnda yer alan özel adlar, bu ortakl açkça
ortaya koymaktadr. Çünkü her kol, doduu corafyann ve devrin,
onu meydana getiren topluluun özelliklerini yanstmaktadr. Deiik
corafyalarda ortaya çkan Körolu kollarnn devaml bir etkileim
içinde olduunu da belirtmek gerekir. ncelediimiz Türkmen sahasna
ait “Körul men Bezergen” destan ile Türkmen sahasna ait
“Bezirgen” destan arasndaki benzerlik de bunu dorulamaktadr.
Anahtar Kelimeler: Körolu, Destan, Özel Adlar, Kazak Türkçesi,
Türkmen Türkçesi

Giri
Batrlar Jr dizisinin dördüncü cildi Körul destanlarna ayrlmtr.1 Bu ciltte
yedi Körul destan bulunmaktadr: I. Körul: Bu destann dört kolu vardr.
1. Rawanbek (s. 19-49), 2. Körde Tuwan Körul (s. 50-68), 3. yrat
Jay, Körulnñ Rayxan Arabpen Sos (s.68-100), 4. Körulnñ Qzlbas
adat Xanmen Sos (s. 100-123). II. Qyssa Körul: Körulnñ Qzlbas
Qaldarxannñ Balas Rayxanmen Sos (123-163). III. Xykayat Körul. Bu
destann iki kolu vardr. 1. Körulnñ Qzlbas Künxar Xanmen Sosp
awazd Äkelgeni (s. 163-203), 2. Körulnñ Qzlbas Künxar Xanmen
Ekini Ret Sosp Jeñgeni, awazd Zndannan Bosatqan (s. 203-250). IV.
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Körul men Bezergen (s. 253-268). V. Körul (Bozayxan) (s. 269-308). VI.
Qyssa awazxan (s. 309-348). VII. Türikmen Qasmxan (s. 349-395).
Ad geçen kitapta dördüncü srada yer alan Körul men Bezergen (Körolu
ile Bezirgân) destan, A. S. Pukin Merkez Kütüphanesine 1925 ylnda
Temirbayul adl kii tarafndan el yazsyla bir dosya içinde teslim edilmitir.
Destan bu dosyadan alnarak yayna hazrlanmtr (Batrlar Jr, 1989: 397).
Körul men Bezergen destan giri ve balant cümleleri nesir olmak üzere 2
ikilik, 129 dörtlük, 1 belik ve 1 altlktan olumaktadr. Destann aslnda
dörtlüklerden kurulmu olduu, ikilik, belik ve altlklarn müstensih veya
derleyici hatas sonucu meydana geldii açkça görülmektedir. Destan on
birli hece ölçüsüyle yazlmtr.
Körul men Bezergen destannn konusu öyledir:
Yüz yirmi yana gelen Körul’nn iki tehlikeli düman vardr. Biri Qzlbas
Bezergen Batr, ikincisi Qalmaq Köbikti. Körul, Tekejäwmit ilini ele geçirmek üzere Bezergen’in on iki bin askeriyle yola çktn iitir. Körul “Gücüm yeterse ne âlâ, yetmezse çok ayp olur. Ne olursa olsun, karsna çkaym.” diyerek yrat’na biner, tannmamak için yüzünü ipek bir kumala
örterek Bezergen’in karsna çkar.
Bezergen, yrat’ tanr. Fakat üstündekini tanyamaz. Kendisinin Türikmen ilini
yamalamak için geldiini söyler. Körul’nn nerede olduunu sorar. Körul
kendisini “Ben Körul’nn kölesiyim, hizmetçisiyim; adm Qaamam.” diye
tantr. Körul için cann bile feda etmekten çekinmeyeceini söyler.
kisi biraz atrlar. Sonra atlarndan inerek güremee balarlar. Bezergen,
Körul’n tuttuu gibi göe frlatr. Fakat Körul pes etmez. Bezergen
Körul’n tekrar göe frlatr. Körul “Bu yaptn hiçbir ey deil, beni asla
yenemezsin.” diyerek yenilgiyi kabul etmez.
Körul “Üç kere güreeyim, eer yenecek olursam öldürüp giderim.” diye
düünür. Fakat Bezergen’i yenemedii için Qaamam deil, Körul olduunu açklar. Bezergen, iyi bir pehlivan olmadn, lâkin korkusuz, er yürekli
bir yiit olduunu söyleyerek Körul’n över.
Bezergen, Körul’nn doruyu söylemesine çok memnun olur. Daha sonra
iki kahraman birbirinin erliklerini överler. Bundan sonra kucaklaarak dost
olurlar. Bezergen vatanna dönmek üzere yola çkar. Bu srada Körul
“Bundan evvel hiçbir dümanmla dost olmamtm. imdi korkmu gibi
dümanmla dost oluyorum. Bu çok utanç verici bir ey.” diye düünür.
Sonra ardndan yetierek Bezergen’i yaralar. Fakat Bezergen’in serzenii
üzerine “Seni geceleyin dolaan bir uru sandm, sana onun için saldrdm.”
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diyerek yalan söyler. Bezergen gerçei anlar. Ölmeden önce Körul’na “On
bir kardeim var. Seni bulup mutlaka öcümü alacaklardr.” der.
Körul iline döner. Fakat dost olduu Bezergen’i öldürdüüne piman olur.
Üzüntüden be gün yemek yemez. Yapt erlie smayan kötü ii ve bundan duyduu pimanl halkna anlatr.
Körul evine gelir. “On bir kardei mutlaka gelip beni bulur.” diye düünür.
Hemen krk yiidin serdar Sapabek’i huzuruna çarr. Sapabek’e
Boztarlan’n eyerleyip, silahlanarak hazr beklemesini, akama kendisini
sefere göndereceini söyler. Sonra Qzlbas’ kendine düman ettiini, dümann öç almak için mutlaka yola çkm olacan, onlar yolda karlayp
gerekeni yapmas gerektiini söyleyerek Sapabek’i uurlar. Sapabek, bana
bir i gelirse kars ile olunu ona emanet ettiini belirtir, helâllik isteyerek
yola çkar. Sapabek o vakte kadar hissetmedii tuhaf bir duygu ile
Jämlibel’in da tayla vedalar.
On iki gün sonra Adrl tepesine çkar. Etraf iyice gözden geçirir. Hiç kimseyi
göremeyince dalarda avlanmaa balar. Avlanrken çok kalabalk bir kola
rastlar. Meer bunlar Bezergen’in on bir kardeinin serdarlk ettii on iki bin
kiilik bir orduymu. Bezergen’inen küçük kardei Qaldarxan, Sapabek’in
altndaki at ister. Sapabek raz olmaz. Qaldarxan kim olduunu sorar
Sapabek’e. Sapabek kendisini Körul olarak tantr. Fakat Qaldarxan “Sen
Körul olamazsn. Körul’nn boz at yoktu. Senin altndaki boz at yrat’a
benzemiyor.” diyerek Sapabek’e inanmak istemez. Sapabek ise altndaki
Boztarlan’n da yrat’tan geri kalr yan olmad için onu evde braktn
söyler ve kendisinin Körul olduunda srar eder.
Qaldarxan, Sapabek’e saldrr ve onu yaralar. Sapabek de ondan geri kalmaz, Qaldarxan’ öldürür. Ar yaralanan Sapabek de atndan düerek ölür.
Düman Boztarlan’ alarak gider.
Bu srada altn evde yatmakta olan Körul bir dü görür ve krk yiidini çarr.
Krk yiide hemen at binerek yola çkmalarn söyler. abybolla, awazxan,
Xasanxan, Ersaqya ve Körul hep birlikte düman üstüne yürürler.
Silahl krk yiit gece gündüz yürüyerek Adrl’ya varrlar. Burada Sapabek
ile dümann vurutuu yere rastlarlar. Körul on iki bin atn izini görür,
bunlarn içinden Boztarlan’n izini bulamaz. Kan dökülen yerleri arar, üç bin
ölü sayar, fakat Sapabek’in ölüsünü bulamaz. Xasanxan, Sapabek’in kargsn dan bir köesinde bulur. Bir baka köede awazxan, Sapabek’in
sfahan ii klcn bulur. Ersaqya ise bir baka yerde altn yayn bulur.
Bundan sonra Körul, krk yiide düman takip emri verir. Yiitler öç almak
için dümann peine düerler. Dümana yaklanca Boztarlan’ uzaktan
tanrlar. Boztarlan da onlar tanr, dümann elinden kurtularak yanlarna
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gelir. Sonra krk yiidi Sapabek’in cesedinin olduu yere götürür. Körul,
yiitlere öç almak için emir verir. Bu arada Bezergen’in bir kardei gelir ve
Körul’na kim olduunu sorar. Körul kendisini tantr. Sonra Sapabek’in
acsyla düman üstüne atlr. Qzlbas, atndan iner. Körul o hrsla
Qzlbas’ tuttuu gibi göe frlatr. Qzlbas yere düünce kemikleri un ufak
olur. O öldükten sonra Bezergen’in baka bir kardei gelir. Körul, bu adamn karsna olu Xasan’ çkarr. Babasnn duasn alan Xasan, Qzlbas’n
ban keser. Xasan onu öldürdükten sonra baka biri çkar meydana.
Körul onun karsna ise olu awaz’ çkarr. awaz, Körul’nn
yrat’na binerek saldrr ve Qzlbas’ öldürür.
Bundan sonra krk yiit birden düman üstüne atlr. Körul, yiitlerinin
kahramanln büyük bir memnuniyetle seyreder. Krk yiit bütün Qzlbas’
krarak maln ve mülkünü alr. Körul, Qzlbas’n on iki bin at ve
Sapabek’in cesedini alarak Jämbilbel’e döner.

Kii Adlar
Körul (Körolu)
Körul, bütün Körolu destanlar ve hikâyelerinde olduu gibi Körul men
Bezergen destannn da ba kahramandr. Destanda Körul ve Körulbek
olmak üzere iki ekilde geçmektedir.
Körul, kör ve ul sözlerinden kurulmu bir birleik isimdir. Ul eski Kazak
Türkçesinde oul demektir. Kelime bugünkü Kazak Türkçesinde ul eklinde
kullanlmaktadr (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 682).
Körul isminin ortaya çkn izah eden ikisi Körul varyantlarnda olmak
üzere üç görü vardr.
1. Destann bakahramannn babasnn iki gözü de kördür. Bundan dolay
kahraman Körul yani Körolu adyla mehur olmutur. Kazak ve Türkmen
rivayetlerinin birçounda bu bilgi mevcuttur. “Bu nüshalarn ortak yan,
Körul’nn ran ahyla mücadele etmesidir ve gösterdii kahramanlklardr.
ran ah, Körul’nn babasnn gözlerini oydurduu için Rawan isimli olu
Körul olarak anlmaa balamtr” (Qoñratbay 2000: 370). Batrlar Jr,
Törtini Tom’daki Körul Destan’nn Rawanbek kolunda (Batrlar Jr 1989:
19-49) ayn bilgi mevcuttur. Körul’nn babas Rawanbek2, Qzlbas ah
adat’n (veya ahiydat) seyisidir. Rawanbek, ah
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Begäli ketken soñ, düniyeden ötedi. Bir künderi: Äyeliniñ qabrnan bala
p jür degen söz bolad. Begäli äyeliniñ qabrnan bala p jür degendi
estip: Ne isteymin? dep xana barad. (Qazaq Ertegileri 2000: 189).
3. Baz bilim adamlar ise Körul sözünün kör (kör, mezar, kabir) ile hiçbir
alakas
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Bu ifadelerden de anla
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Köbikti kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karl köpüklüdür. Yukardaki
satrlarda Köbikti’nin Kalmuk olduu da belirtiliyor. Kazaklar, topraklarn
igal eden Kalmuklarla yllarca savamlardr (bkz. Qazaq Sovet
Entsiyklopediyas, 6 1975: 427). Dolaysyla Körul’nn tehlikeli iki dümanndan birinin Kalmuk olmas gayet tabiîdir.
Köbikti’nin tarihî bir ahsiyet olup olmadn tespit etmek güçtür. Ancak
Körul’nn Kalmuk dümannn isminin Türkçe olmas çok manidardr. Bu
ismin Köbikti oluu ise düündürücüdür. Halk muhayyilesi Kalmuk savaçsna Köbikti ismini koyarak onu küçümsedii, köbik gibi kabark, fakat üfleyince sönecek kadar bo biri olduunu belirtmek istemi olabilir. Bundan
dolay da Körul’nn dümanna Köbikti adn lâyk gördüü düünülebilir.
Sapabek
Sapabek destanda qrq jigittiñ bast yani krk yiidin ba (Batrlar Jr 1989:
258) olarak tantlmakta. Sapabek’in, destann ileriki dörtlüklerinde Körul’nn
en güvenilir, fedakâr ve sadk, vefal, kahraman dostu olduu anlalmakta.
Sapabek sözü sapa ve bek sözlerinden olumu bir birleik sözdür. Sapa
Arapça saf sözünün Kazak Türkçesindeki söyleniidir. Kazak Türkçesinde ‘f’
sesi yoktur. Bundan dolay yabanc dillerden geçen kelimelerdeki f’ sesleri p
sesine dönümütür. Meselâ, hafta>apta, farz>parz, felâket>päleket gibi.
Dolaysyla safa sözünün de saf sözünden çkt kesindir. Bek Osmanl
Türkçesinde beg imlâsyla yer alan, Türkiye Türkçesinde bey eklinde kullanlan kelimenin Kazak Türkçesindeki eklidir.
Sapabek ismini incelerken sapa>saf kelimesinin anlamna da dikkat etmekte fayda vardr. Sapa sözü bugünkü Kazak Türkçesinde nitelik, kalite, keyfiyet anlamnda (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 554), Türkçe’de ise sefa yahut
safa Gönül rahatl, rahatlk, kaygsz ve sakin olma, safa. anlamnda kullanlmaktadr.5 Sapabek’in, Körul’nn yaran, krk yiidinin serdar, güvenilir
bir adam olduu gözönünde tutulursa, bu isim ile ahs arasndaki münasebet daha iyi anlalr.
Däwitul Süleymen
Däwitul Süleymen (Davutolu Süleyman), Süleyman peygamberdir.
Körul, Sapabek’i düman üstüne Däwitul Süleymen’e smarlayarak gönderir:
Qzlbastñ xalqn maan qas qldñ,
A-arqt däwletimde mas qldm,
Gelgeniñe qo aldiyar, Sapabek,
Däwitul Süleymenge tapsrdm. (Batrlar Jr 1989: 258).
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Birini Davut Olu Süleyman’a smarlamak Kazak destanlarnda pek rastlanmayan bir durumdur. Bunda Hz. Süleyman’n savaç ve hükümdar bir peygamber oluunun rolü olduu muhakkaktr.
Qaldarxan
Destanda Qaldarxan, Bezergen’in on bir kardeinin en küçüüdür (Batrlar
Jr 1989: 260). Qaldarxan, Sapabek’le Adrl’da karlar. Uzunca bir vurumadan sonra Qaldarxan ve askerleri Sapabek’i öldürür:
Sapabekke dupan salad nazyasn,
Tawday qlp eki batr aylasn.
Qaldarxan men er Sapabek alst,
Körulna tiygizsem dep paydasn.
……………………………………..
Bir Alla(h)a er Sapabek jlad,
Esin tanp Boztarlannan qulad,
Qulaan soñ tamam dupan jynalp,
Öltirip tastap, atn alp barad. (Batrlar Jr 1989: 261).
Qaldarxan’n tarihî bir ahsiyet olup olmad belli deildir. Qaldarxan sözünün benli han anlamna geldii açktr. Qal sözü Kazak Türkçesine Farsça’dan geçmitir. Asl khl olan kelime, Kazak Türkçesinde de Farsça’daki
gibi ‘ben’ anlamnda kullanlmaktadr (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 363).
Qaldarn ise ‘khl’ sözüne dr (-li) eklenmesiyle yaplmtr.
Qal kelimesinden türemi Qaldbek (Benlibek), Qaldayaq (Benliayak),
Qaldbay (Benlibay), Qalbek (Benibek) gibi kii isimleri Kazak Türkçesinde
bugün de mevcuttur.

Xasan
Körul, Sapabek’in öldürüldüünü düünde görünce yiitlerini toplar ve
düman üstüne yürürler:
Qayrat snar künder bügin, jigitter!
Xasanulm, jldam jüri palwanm. (Batrlar Jr 1989: 262).
Bu msralardan da anlalaca üzere Xasan, Körul’nn oludur.
Dümanla karlatklarnda Bezergen’in bir kardeini Körul öldürür. Fakat
sonra dier kardei meydana çkar. Körul, onun karsna olu Xasan’
çkarr. Tabiî Xasan, hasmn öldürür:

99

bilig, Bahar / 2006, say 37

Körulbek öltirgen soñ birewin
Jäne qt Bezergenniñ bir inisi.
Körulbektiñ Xasan balasna aytqan:
- Xasan edi meniñ süyer perzentim,
Qatarñnan artq edi aybatñ.
Qartayanda atañzd qynama,
Öltirüwge bar ma mn qayratñ? (Batrlar Jr 1989: 266).

abybolla
abiybolla, Habibullah demektir. Kazak Türkçesine Arapça’dan geçen baz
isimlerdeki h sesi g ( ) veya  (ð) sesine dönüebilmektedir. Meselâ Muhammet sözü Maamet, brahim sözü bragim eklinde de yazlmaktadr. Yine
Arapça’dan geçen baz kelimelerin sonundaki yumuak ‘h’ sesi de dümektedir. Meselâ Allah sözü Kazak Türkçesinde Alla; Abdullah sözü Abdulla,
Abdolla, Äbdilda ekline girmitir. Bu tür Arapça birleik kii isimlerindeki ‘u’
sesi de çoklukla o sesine dönümektedir. Dolaysyla Habibullah isminin
abybolla eklini almas gayet tabiîdir.
Destanda abybolla’nn kim olduu belirtilmemekte, abybolla ismi sadece bir yerde geçmektedir. Körul, Sapabek’in öldürülmesi üzerine bütün
yiitlerini düman üstüne yürümeye çarrken onun da adn anar:
abybolla, jldam jürgil, awazxan,
Biz ayrldq Sapabektey danadan.
Ey, jiitter, aytamn men zarmd,
Ayamaymn Sapabekten barmd.
Sapabegim bende bolan narm-d. (Batrlar Jr 1989: 262).

awazxan
awazxan ismi yukardaki msralar da dâhil olmak üzere destann birçok
yerinde geçmektedir.
Körul, düman üstüne yürürken krk yiidin içinde awazxan da vardr.
awazxan, Xasan’nn bir Qzlbas batrn öldürmesinden sonra meydana
çkan baka bir batrn karsna Körul tarafndan çkarlr. Sonunda
awazxan dümann öldürür. Destanda awazxan’n Körul’nn olu olduu da açkça belirtilir:
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Dupandardñ köñili qaraqan,
Ölgenine qzlbastar qaraan,
Xasan batr öltirgen soñ birewin,
Jäne qt jarday birew jaraan.
Körul awaz balasn aqrp alp aytqan:
- Bir qudaym bolar ma eken qaharman,
Qzr, liyas pirlerine synan,
Dupandar köp, bizder azbz bul jerde
Kezekpege barsañ qayted, awazxan?! (Batrlar Jr 1896: 266).
awaz sözünün Arapça ‘iv sözünün Kazak Türkçesindeki söyleyii olduu
açktr. Çünkü kelime bandaki ‘ayn sesi Kazakça’da çoklukla ‘ayn yani
kaln  (ð) sesine dönümütür. Bunun misâlleri çoktur: ‘lm>lm,
‘lem>alam, ‘ibret>ybrat, ‘lim>alm… ‘ v kelimesi de awaz eklini
almtr. Destan kahraman awaz’n Äwez ve Awaz ekilleri de mevcuttur
(Qoñratbay, 2000: 371). ‘ v ’n Äwez ve Awaz ekilleri de Kazak Türkçesinin ses yapsna uygundur. Zira kelime bandaki ‘ayn sesinin Kazak Türkçesinde a veya ä seslerine dönütüü görülmektedir: ‘lem>älem,
‘amel>amal…

Ersaqya
Ersaqya ismi destanda iki yerde geçmektedir. Destandan anlald kadaryla Körul’nn krk yiidinden biridir. “awazxan, Xasanxan, Ersaqya,
Körul qrq jiitpen jawa attand.” (Batrlar Jr 1989: 262).
Düman tarafndan öldürülen Sapabek’in altn yayn Ersaqya bulur:
“Ersaqya jürip edi bir jaqtan,
Tawp ald altn sadaq balan.” (Batrlar Jr 1989: 263).
Ersaqya sözünün kökenini tespit etmek ise mümkün olmamakla birlikte
bunun ‘er’ ve ‘saqya’ sözlerinden kurulmu birleik bir isim olduu söylenebilir.

aly Xaydar
aly Xaydar Hz. Ali’dir. awaz ismini izah ederken de belirttiimiz gibi söz
bandaki ‘ayn sesi Kazak Türkçesinde ‘ayn sesine dönümektedir. aly
sözünde de ayn durum söz konusudur. Uzun i sesi ise Kazak Türkçesinde y
veya iy okunan harfiyle karlanmaktadr. Dolaysyla ‘Alî ismi aly ekline
dönümütür.
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Xaydar, Hz. Ali’nin lâkabdr. Körul, Xasan’ düman karsna çkarrken
öyle der:
Xasan ulm, qzlbast tas ql, – dep
A-arqt däwletiñe mas ql, – dep,
Mälikäjdar serik quday pata, – dep,
aly Xaydar – ekewine tapsrdm! (Batrlar Jr 1989: 266).
aly Xaydar da Qzr, liyas, Däwitul Süleymen, Qrq iltender gibi zor
durumda kalndnda yardma geleceine inanlan ahslardan biridir. Z.
Karadavut’un tespitine göre ‘olaanüstü varlklar’, Körulu’nun bütün Türkistan varyantlarnda mevcuttur (Karadavut 2002: 162).

Mälikäjdar
Mälikäjdar serik quday pata, – dep,
aly Xaydar – ekewine tapsrdm! (Batrlar Jr 1989: 266).
Mälikäjdar ismi, Mälik (Melik) ve Äjdar (Ejder) kelimelerinden meydana gelmitir. Kelimenin, ejder(ler)in meliki, ejder(ler)in sultan anlamna geldii açktr.
Kazak kaynaklarnda Mälikäjdar hakknda hiçbir malumat yoktur. Batrlar
Jr’nn sonunda yer alan Sözdik (Sözlük) bölümünde Mälikäjdar “peygamber ad” olarak izah edilmi. Ancak, Mälikäjdar isimli veya lâkapl bir peygamber olmadn biliyoruz.

Qdr, liyas
Qdr ve liyas, Türkçe’de Hdrellez olarak da kullanlan Hzr ve lyas peygamberlerdir. Qdr, liyas isimleri destanda bir yerde geçmektedir. Körul,
ol awaz’ dümann karsna çkarrken öyle der:
Bir qudaym bolar ma eken qaharman,
Qzr, liyas pirlerine synan,
Dupandar köp, bizder azbz bul jerde
Kezekpege barsañ qayted, awazxan?! (Batrlar Jr 1989: 267).
Görüldüü gibi Qzr ve liyas tpk Däwitul Süleymen, Qrq iltender, aly
Xaydar ve Mälikäjdar gibi zor anlarda yardma çarlan, kahramanlar tarafndan pir kabul edilen olaanüstü ahsiyetlerdir.

Qrq ilten
Qrq ilten(der) de zor anlarda yardma çarlan olaanüstü ahsiyetlerdendir.
Qrq iltender ifadesi destanda bir yerde geçmektedir. Körul, düman üstüne
gönderdii Sapabek’e en son Qrq iltender her zaman yardmcn olsun diye dua
eder:
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Adrlnñ qsañ eger basna
Myxnatqa joldas boldñ jasñda.
Däwletimde qapalanba Sapabek,
Qrq iltender kömek bolsn qasñda. (Batrlar Jr 1989: 259).
Kazak destanlarnda Qrq ilten ismi ayp eren, qrq ilten eklinde de
kullanlmaktadr.
“Müslümanlar arasnda tasavvuf etkisiyle yaylan inana göre olaanüstü özelliklere sahip velilerdir. Kazak halk edebiyatndaki kahramanlar, Allah ile birlikte ayp eren, qrq ilten, awsl-yas gibi veli
ve pirleri yardma çarrlar. … Tasavvuf öretisine göre dünyada bir
veliler hiyerarisi vardr. Allahütealâ bu veliler vastasyla insanlar insan- kâmil seviyesine çkarr. Bu veliler manevî derece katederek bir
srra vâkf olmuladr. Bunlarn says 355 veya 356’dr. Manevî derecelerine ve yaptklar ie göre bu veliler birkaç bölüe ayrlrlar. Üç
yüz veliye axyyar ad verilir. Ondan sonrakilere abdal denir (Farsça
çihilten, Kazaklar ilten veya qrq ilten diye isimlendirirler.). Bunlarn says krktr.” (Nurtaziyna 2001: 97).
Görüldüü gibi Qrq ilten Anadolu’da Krklar diye adlandrlan veli topluluudur.

Millet ve Boy Adlar
Qzlbas
Qzlbas yani Kzlba ismi destanda birçok yerde geçmektedir. Destanda
Kzlba, hem bir yer (ülke) hem de bu ülkede yaayan halk anlamnda kullanlmtr.
Destann giri ksmnda Tekejävmit iline saldracak kii Qzlbas Bezergen
olarak tantlr (Batrlar Jr 1989: 253).
Bezergen de kendisini Qzlbasta (Kzlba ilinde) veya Qzlbastan (Qzlba
ilinden) kelimeleriyle tantr:
Qzlbasta Bezergen er bolamn,
apsam kerek türikmenniñ xalqtarn.
……………………………………..
Qzlbastan Bezergen er keledi,
Qaraday ‘Köruln” köredi. (Batrlar Jr 1989: 253)
Qzlbas sözü Qzl (Kzl) ve bas (ba) sözlerinden meydana gelmitir. Güncel
Türkçe Sözlük’te Kzlba kelimesi öyle izah edilmektedir: “iî mezhebinin
bir kolundan olanlara verilen ad.”6
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Qazaq Sovet Entsiyklopediyas’nda ise iki tane Qzlbastar maddesi mevcuttur:
“Kzlbalar: Kazak destanlarnda tarif edilen istilâc milletin ad. Meselâ Marabay, Mergenbay ve Birjan gibi destanclarn söyledii
Kobland Batr varyantnda Kobland Batr’n vurutuu dümanlar
Kzlba diye isimlendirilir. … Destanda anlatlan vakalar, aslnda tarihî gerçeklerle de örtümektedir. Cengiz Han komutasndaki istilâc
Moollarn, on üçüncü asrn banda Kuzey ran, Kafkaslar ve Orta
Asya’y da istilâ ettikleri bilinmektedir. Bu saldrlar srasnda istilâclar, kendilerini bakalarndan ayrmak için kzl börk giyerek savamlardr. Bunlara Kzlba denmesinin sebebi budur. Sonradan Kpçak iline defalarca saldran eski ranllara da Kzlba denmitir.”
(Qazaq Sovet Entsiyklopediyas, 7 1975: 82).
“Kzlbalar: (On iki ehit imama hürmet için giyilen on iki dilimli balktan dolay böyle adlandrlmtr.) Asya, Suriye ve Azerbaycan’da
yaayan Türk soylu göçebe topluluk. On beinci asrn ortasna doru
Kzlbalarnn askerî ve dinî tekilat saylan Safevî hanedannn en
büyük destekçisi hâline geldiler. … Kzlba askerleri ‘cihat’ diyerek
devaml surette komu topluluklarla savamlardr. … On altnc, on
yedinci asr Rus resmî evraklarnda Safevî idaresi altndaki herkes Kzlba diye adlandrlmtr.” (Qazaq Sovet Entsiyklopediyas, 7 1975:
83)
Bu bilgilerden de anlalaca üzere destanda geçen Qzlbas Mool askerleri
de, ran’da yaayan Kzlbalar da, ranllar da olabilir. Destanlarn her devirde yeniden yaratld gerçeini unutmamak gerekir. Zira bütün Kzlbalar, Türkmenlerle savamlardr.
Körul’nn Kzlba Bezergen’e “Ey, Bezergen, ölmey dinge kirersiñ” yani
“Ey Bezergen, ölmeden dine girersin.” (Batrlar Jr 1989: 255) demesi çok
manidardr. Çünkü Moollar Müslüman deildir, Kzlbalar ve ranllar ise
iî mezhebine mensuptur. Körul’n mensup olduu Türkmenler Sünnî’dir.
Yani Qzlbas’n dine girmesi gereken biridir. Meseleye dinî açdan bakldnda da Qzlbas’n Mool askerleri, Türk soylu Kzlbalar, ranllar yahut
bunlarn hepsinin olma ihtimali vardr.

Qalmaq
Qalmaq sözü Körul men Bezergen destannda bir yerde geçmektedir. Destann giri ksmnda yüz yirmi yana gelen Körul’nn iki tehlikeli dümanndan birinin Qalmaq Köbikti olduu anlatlr: “Körulnñ jüz jyrmaa
kelgen kezinde eki qawipti jaw bar eken. Biri – qzlbas Bezergen batr.
Ekinisi – qalmaq Köbikti eken.” (Batrlar Jr 1989: 253).
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Qalmaqtar yani Kalmuklar, Oyrat diye adlandrlan bir Mool halkdr (Meydan-Larosusse, 6.c. 1990: 815). Kalmuklarn Kazaklarla ilgisi ise Qazaq
Sovet Entsiklopediyas’nda öyle anlatlmaktadr:
“Kalmuklar, on üçüncü, on dördüncü asrlarda Cengiz Han’n kurduu Mool mparatorluu’nun bir parças oldular. On beinci ve on altnc asrlarda
Oyratlar, baz boylarla birlikte Moolistan’n batsndaki Cungar bölgesinde
yeni bir siyasî birlik kurdular. Kalmuklarn ayr bir millet hâline gelmeye balamalar da bu döneme rastlar. On altnc ve on yedinci asrlarda iyice güçlenen Cungar Hanl topraklarn geniletmee balad. Batda dil Irmana
kadar ulatlar. On sekizinci asrda Kazaklar ile Kalmuklar arasnda vuku
bulan çarpmalar, Kazak tarihinde derin izler brakmtr. 1723 ylnda balayan Cungar saldrlar yüzünden Kazaklar yok olma tehlikesiyle kar karya kalmlardr. Bu dönem Kazak tarihinde ‘Aq taban ubrnd’7 olarak
anlmaktadr. ç çekimeleri çok iyi deerlendiren Çin mparatorluu, on
sekizinci asrda Cungar Hanl’n ykt. Bu yüzden Kalmuklarn mühim bir
ksm dil Irmann aznda kald ve Rusya’nn sömürgesi hâline geldi.”
(Qazaq Sovet Entsiyklopediyas, 6 1975: 427).
Kazak kahramanlk destanlarnn çou, Kalmuklarla yaplan mücadeleler
üzerine kurulmutur. Dolaysyla, Kazak bozkrn istilâ ederek Kazaklarla yüz
yla yakn savaan ve onlar tarih sahnesinden silinme tehlikesiyle kar karya brakan Qalmaq (Kalmuk) milletinin adnn Körul men Bezergen destannda da geçmesi çok tabiîdir.

Tekejäwmit
Destann giriinde u cümle yer almaktadr: Tekejäwmit elin awp almaq
bolp Bezergenniñ on eki mñ qolmen kele jatqann Körul estiydi…
(Batrlar Jr 1989: 253)
Yine Körul’nn Teke-Yomut yahut halkndan olduunu düman Bezergen
belirtmektedir. Körul, dost olduu Bezergen’e ihanet eder ve onu arkadan
vurur. Bezergen ölmeden önce Körul’na unlar söyler:
Tekejäwmit seniñ halkñ er edi
aripterge pana bolan jer edi.
Qazir seni öltirer em, Körul,
Jalz tuwan ald-artñ kem edi. (Batrlar Jr 1989: 257).
Tekejäwmit sözü aslnda iki sözden yani Teke ve Jäwmit sözlerinden meydana gelmitir. Teke ve Jäwmit (Yomut), büyük Türkmen oymaklarndan ikisidir. Qazaq Sovet Entsiyklopesidiyas’na göre balca Türkmen oymaklar ise
unlar: Teke, Jawmut, Ersar, Salr, Sarq, Göklen, Çovdor (Qazaq Sovet
Entsiyklopediyas, 11 1977: 132). Yomut sözü Kazak Türkçesinin ses özellik105
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lerine uyarak Jawmut olmutur. Çünkü Eski Türkçe’de söz banda bulunan
y sesi Kazak Türkçesinde j sesine dönümütür. Yomut isminin destandaki
Jäwmit ise ya bir az özelliidir yahut ‘Teke’ sözünün etkisiyle ortaya çkm
bir ekildir.
Destanda Körul’nn ilinden, yurdundan bahsedilirken hem Tekejäwmit
(Teke-Yomut) hem de Türikmen (Türkmen) ismi kullanlmaktadr. ki büyük
Türkmen boyu olan Teke ve Yomut’un birletirilerek Tekejäwmit (TekeYomut) biçiminde söylenmesi, kelimenin Türkmen anlamnda kullanldn
göstermektedir.

Türikmen
Destanda Qzlbas Bezergen kendisini Türkmen’in halk(lar)n basmaya gelen
er olarak tantr:
Qzlbasta Bezergen degen er bolamn,
apsam kerek türikmenniñ xalqtarn. (Batrlar Jr 1989: 253).
Sapabek de memleketiyle vedalarken ‘türikmen el’ (Türkmen li) ifadesini
kullanr:
Jatqan jerim meken etip Jämbilbel,
Jaw degende jaranad türikmen el. (Batrlar Jr 1989: 259)
Türkmen sözü, destanda Kazak Türkçesinin ses özelliklerine uyarak
Türikmen olmutur. Zira Kazak Türkçesinde Türk sözü de Türik biçimini
almtr.
Yukarda da belirttiimiz gibi destanda Türikmen ismi, tpk Tekejäwmit ismi
gibi Körul’nn ilini ve milletini belirtmek için kullanlmtr.

Yer Adlar
Jämbilbel, Jämbil
Körolu’nun Türkiye varyantlarnda Çamlbel olarak geçen yer ismi Körul
men Bezergen destannda Jämbilbel bir yerde ise Jämbil (Batrlar Jr, 1989:
253) eklinde geçmektedir. Kazak rivayetlerinde ämbil biçimine de rastlanmaktadr (Qoñratbay 2000: 371).
Jämbilbel/Jämbil/ämbil’in neresi olduunu tespit etmek güçtür. Qoñratbay,
‘ämbil qala’nn Türkmen ili olduunu söyler (Qoñratbay 2000: 371).
Körul men Bezergen’de de bir yerde Jämbilbel’den ‘ahar’ yani ‘ehir’ diye
söz edilir. Bezergen, Körul ile dost olduktan sonra onu memleketine uurlarken öyle der:
Qo-aman bol, Körulday aslzat,
Jämbilbeldey aharna keyin qayt. (Batrlar Jr 1989: 256).
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Fakat tarihî kaynaklarda böyle bir ehre rastlanmamaktadr. Bundan dolay
Jämbilbel/Jämbil/ämbil’in bir bölgenin ad olmas ihtimali daha yüksektir.
Türkiye rivayetlerinde Çamlbel, Türkmen rivayetlerinde Çandybil olarak
geçen ismin baz Kazak rivayetlerinde ämbil eklinde görülmesi gayet tabiîdir. Zira Eski Türkçe’deki ‘ç’ sesleri Kazak Türkçesinde ‘’ sesine dönümütür. Bugünkü Kazak Türkçesinde Rusça’dan geçen baz kelimeler istisna tutulursa aslnda ‘ç’ sesi mevcut deildir. Dolaysyla Çamlbel veya Çandybil
sözü Kazak Türkçesinin ses özelliklerine uyarak ämbil olmutur.
Burada esas üzerinde durulmas gereken Çamlbel veya Çandybil’in
Jämbilbel veya Jämbil’e nasl dönütüüdür. Bunu iki ekilde izah etmek
mümkündür: 1. Jämbilbel veya Jämbil söyleyileri yanl telâffuz olarak yaygnlam olabilir. 2. Jämbil ismi ile Jambl ismi arasnda bir balant vardr.
Jambl, Kazakistan’n güneyinde bir da addr. Qazaqstan: Ulttq
Entsiyklopediya’da Jambl Da ile ilgili u bilgiler mevcuttur: “u- le Dalarnn kuzeybat ksmndaki da. Ortalama yükseklii 972 metre. Kuzeybatdan güneydouya doru 45-50 km uzanr. Eni 10-15 km.” (Mäwlenov
2001: 507).
Kazak jrlar (destanclar) komu Türkmenlerden örendikleri Körul destann yerliletirerek yeniden yaratmlardr. Körul men Bezergen’de
Körul’nn iki büyük dümanndan birinin Qalmaq (Kalmuk) oluu da bu
görüü desteklemektedir. Zira Kalmaklar, Türkmenlerle deil daha ziyade
Kazaklarla savamlardr. Türkmen rivayetinde Çandbil (Nurmemmet,
1996: 183) sözünü de Kazaklarn, yaadklar corafyadaki dan adna
yakn bir ekilde söylemi olmalar çok muhtemeldir. Yani Jämbil ile Jambl
arasnda bir balant olduu açktr.
Karadavut, bütün varyantlar arasnda ortak olan tek yer isminin Çamlbel/Çenlibel/ Jämbilbel olduunu belirtir (Karadavut 2002: 161). Fakat bu
isim bile lehçelere göre deiik ekiller almtr.

ükirli
ükirli ismi destanda bir yerde geçmektedir. Sapabek yurduyla vedalarken
ükirli ismini de anar:
Meken ettim ükirlidey biyikti,
Bawrnda awlaw edim kiyikti. (Batrlar Jr 1989: 259).
“Mekân tuttum ükirli gibi bir zirveyi.” msrasndan ükirli’nin yüksek bir yer
olduu anlalmaktadr. Fakat ükirli’nin neresi olduunu tespit etmek zordur. Zira kaynaklarda böyle bir yer adna rastlanmyor.
ükirli, ükir sözüne -li eki getirilerek yaplm bir isimdir. Arapça ükr sözü
Kazak Türkçesinin özelliklerine uyarak ükir ekline dönümütür.
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Qazaq Tiliniñ Södigi’nde iki tane ükir kelimesi yer almaktadr: “ÜK R I
bot. Kumlu yerlerde yetien, kökü eker pancarna benzeyen bitki. ÜK R II
1. Allah’a duyulan minnet. 2. ükür (Mutlu bir olaydan ve durumdan sonra
honutluu bildirme.)” (1999: 744).
Burada ÜK R II’nin Türkiye Türkçesindeki ükür kelimesiyle ayn olduu
açktr. ÜKÜR I ise Türkiye Türkçesinde kökboyas, kzlkök, kzlboya denen bitkinin addr.8 ükirli ise ükir bitkisinin çok yetitii yer anlamnda
vermektedir. Dolayssyla ükir bitkisi çok yetitii için destandaki yere ükirli
denmi olabilir.
ükirli ükreden anlamnda da olabilir. Nitekim Türkmen Diliniñ Sözlügi’nde
ükürli sözü kanaat eden, ükreden, kanaatli, sabrl eklinde izah edilmitir
(Türkmen Diliniñ Sözlügi 1962: 776).

Adrl
Sapabek, düman uzun süre gözler, hiç kimseyi göremeyince Adrl’nn
bana çkar ve avlanr: “… on eki künde Adrlnñ basna p, qarawl
qarap, enärse körinbegen soñ añ awlap jata berdi.
Adrlnñ tawlar bar biyikti,
Awlay bedri er Sapabek kiyikti. (Batrlar Jr 1989: 260).
Adrl’nn tam olarak neresi olduu belli deildir. Ancak kelimenin anlamndan
hareketle nasl bir yer olduunu tespit etmek mümkündür. Qazaq Tiliniñ
Sözdigi’nde adr sözü ‘tepe, tepecik, engebe, engebeli yer’ olarak izah edilmitir
(Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 16). Adrl tepeciklerle kapl, engebeli arazi demektir (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 16). Türkmen Türkçesindeki adrlk sözü de
ayn anlam ifade etmektedir (Türkmen Diliniñ Sözlügi 1962: 26).
Bu bilgilerden Adrl isminin tepeciklerle kapl engebeli yer anlamna geldii
anlalmaktadr.

Hawadaq Köl
Hawadaq Köl (Hawadak Gölü) destanda bir yerde geçmektedir. Sapabek,
yurduyla vedalarken doduu, gezdii, avland yerlerin isimlerini sayar.
Bunlardan biri de Hawadaq Köl’dür:
Köremin be, körmeynin be qaytadan,
Qo-aman bol, körgenime Hawadaq Köl. (Batrlar Jr 1989: 259).
Hawadaq Köl’ün neresi olduunu tespit etmek çok zordur. Bu, sadece çevresinde yaayan insanlarca bilinen küçük bir göl olabilecei gibi jrnn muhayyilesinden domu bir göl de olabilir.
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Köhiy Qap
Körul, Bezergen’in bir kardeine kendisini tantrken Köhiy Qapt peri (Kaf
Dal peri) ile evlendiini belirtir:
p edim türikmendey elimnen,
Qatn aldm Köhiy Qapt periden. (Batrlar Jr 1989: 264).
Köhiy Qap’n Kaf Da olduu açktr. Farsça Kh-i Qf terkibi Kazak Türkçesinin ses özelliklerine uyarak Köhiy Qap olmutur.

Hayvan Adlar
yrat
yrat (Krat), Körul’nn atnn addr. yrat ismi destanda birçok yerde
geçer. Bezergen, yrat’ tanr, fakat üstündekinin Körul olduunu bilemez:
yrat minip qays jaqqa barasñ,
Körulnñ jayn bayan qlasñ? (Batrlar Jr 1989: 253)
Daha sonra Körul, Bezergen’e öyle der:
Astmda sen tandñ yratt,
Üstindegi tanmadñ bekzatt. (Batrlar Jr 1989: 255).
yrat, Türkmen Türkçesinde gr (Bkz.Türkmen Diliniñ Sözlügi, 1962: 227)
yani kr ve at kelimelerinden meydana gelmi bir birleik isimdir. Kazak
Türkçesinde at donu olarak kr anlamnda aq boz birleik sözü kullanlmaktadr (bkz. Qazaq Tiliniñ Tüsindirme Sözdigi I 1974: 129). Görüldüü gibi
Türkmen Türkçesindeki Grat ismi Kazak Türkçesine imlâsyla olmasa bile
söyleyiiyle yrat eklinde aynen geçmitir. Halbuki Grat>yrat ismi Kazak Türkçesine Ak Boz At eklinde aktarlabilirdi.

Boztarlan
Körul, Sapabek’i düman takibe gönderirken öyle der:
Ey, Sapabek, aytar sözim berik te,
Keke qalmay Boztarland eritte, (Batrlar Jr 1989: 258).
Sapabek, Bezergen’in Qaldarxan adl kardeiyle karlanca kendisini
Körul diye tantr. Fakat altndaki at yrat olmad için Qaldarxan buna
inanmaz. Sapabek onu inandrmak için Boztarlan’n da yrat’tan geri bir at
olmadn belirtir:
yratma altn aqr soqtrp,
Arqanna altn qazq qaqtrp,
Boztarlanm yratmdan kem emes,
yratmd üyge kettim baqtrp. (Batrlar Jr 1989: 260-261).
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Bu msralardan yrat’n Körul ile ne kadar bütünletii de anlalmaktadr.
Boztarlan, Körul’nn krk yiidinin ba Sapabek’in atdr. Boztarlan ismi
tamamen Kazak Türkçesine aittir. Kazak Türkçesindeki boz sözü Türkiye
Türkçesindeki boz sözü ile ayn anlamdadr (Bkz. Koç 2003: 68). Tarlan ise
benekli, alacal, çapar demektir (Koç 2003: 488). Dolaysyla Boztarlan ismi
de bozu ar basan çapar anlamna gelmektedir.9

Sonuç
Körul men Bezergen destanndaki özel adlarn büyük bir ksm, Kazak Türkçesinin kurallarna uymutur. Körul men Bezergen destanna benzeyen bir destan, Türkmen sahasnda Bezirgen ismi ile mevcuttur (Bkz. Nurmemmet 1996:
178-249). ki destann olay örgüsü ana hatlaryla birbirine benzemektedir. ki
destanda geçen isimleri öyle sralayabiliriz: Kazak rivayetinde Körul, Türkmen
varyantnda örogly (Nurmemmet 1996: 180); Kazak rivayetinde Bezergen,
Türkmen rivayetinde Bezirgen (Nurmemmet 1996: 185); Kazak rivayetinde
awaz, Türkmen rivayetinde Öwez (Nurmemmet 1996: 196); Kazak rivayetinde Qdr liyas, Türkmen rivayetinde Hydyr Ylýas (Nurmemmet 1996: 217);
Kazak rivayetinde aly Xaydar, Türkmen rivayetinde Hezretaly (Nurmemmet
1996: 230); Kazak rivayetinde Jämbilbel, Türkmen rivayetinde Çandybil
(Nurmemmet 1996: 183). Bunlardan baka Körul’nn yiidi Sapabek’in atnn
ad Boztarlan, Görogly’nn adamlarndan Köse’nin atnn ad ise Bozduman’dr
(Nurmemmet 1996: 196). ki isimde benzer olan sadece boz kelimesidir.
Görogly’nn at Gyrat’n ad ise Türkmen sahasndaki Bezergen destannda hiç
geçmemektedir.
Görüldüü gibi iki rivayette de esas kahraman ve mekân adlar ayndr. Bu
aynlk Körolu destannn bütün Türk dünyasna bir merkezden yayldn
gösteriyor. Türk topluluklar ve boylar Körolu Destan’n yaadklar corafyalarda yeniden yaratmlardr. Ancak, eski ve yeni bütün kollarn birbiriyle devaml bir etkileim içinde olduklarn da unutmamak lâzm.
Yldrm, D. (1983), “Körolu Destan’nn Orta Asya Rivayetleri”, Körolu
Semineri Bildirileri. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanl Yay.

Notlar
1 umarova, M., Äbiev, J. (Haz.), Batrlar Jr, Törtini Tom, Körul, Almat, 1989.
2 Bu varyantta Rawanbek yani Ruen, Körul’nn gerçek ad olarak deil de babasnn ad olarak geçmektedir.
3 Masallarda ve destanlarda üç ekilde kullanlr: iltender, Qrq ilten, ayp Eren
Qrq ilten. Anadolu’da ‘Krklar’ olarak bilinen velilere benzeyen veliler topluluudur.
4 Qazaq Ertegileri, Tom 2, Batrlq, Tapqrlq Jayl Ertegiler, (Haz. Q.Tolbayev),
Almat, 2000. Kazak halk edebiyatnda Batrlq Ertegiler (Kahramanlk Masallar)
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diye bir tür vardr. Bu kitapta yer alan ertegilerin (masallar), büyük bir ksm da
Batrlq Ertegilerdir. Bunlar aslnda kahramanlk destanlarnn mensur biçimleri gibidir. Bu yönleri itibaryla Türk halk edebiyatndaki halk hikâyelerine benzerler.
Ancak Batrlq Jrlarda masal unsurlar da mühim bir yer tutar.
5 Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.org.tr/tdksozluk.htm (20.04.2004)
6 Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.org.tr/tdksozluk.htm (09.05.2004)
7 ‘Aq taban ubrnd, alqaköl sulama’ olarak da isimlendirilen bu dönemde Kazak
bozkr Rusya ve Çin’in desteini de arkasna alan Kalmuklar yani Cungarlar tarafndan istilâ edilmitir.Tarih sahnesinden silinme tehlikesiyle kar karya kalan Kazaklar, Ablay Han (1713-1781) önderliinde yeniden toparlanmlar ve Cungarlara
kar büyük zaferler kazanmlardr.
8. Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.org.tr/tdksozluk.htm (09.05.2004)
9. Körolu’nun Orta Asya rivayetleri ve destandaki kahramanlarla ilgili u kaynaklara
da baklabilir: Özkan, . (1997), “Körolu Destan’nda Kahraman ve Atnn Douu
ile lgili Motiflerin Tahlili”, Türk Dili, 1997/ II. cilt, No 549.
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On The Proper Names in The Legend of
Korogl Men Bezergen
Aur ÖZDEMR*
Abstract: The Legend of Koroglu is a part of the shared values
belonging to Turkic nations and clans. The proper names in the
Legend of Koroglu and Bezirgan found on the Kazakhs’ area, when
studied in this respect, are seen to be conforming with language rules
of Turkic Kazakh Language. When the Legend of Koroglu men
Bezergen is compared to the Legend of Bezirgen found on the
Turkmens’ area, certain main names like Korogli-Korogli, BezergenBezirgen, Galiy Xaydar-Hezretaly, Qidir Iliyas-Hydyr Ylias,
Jambil/Jambilbel-Candybil are defined to be similar.
Associating the proper names in the Legend of Korogli men Bezergen,
it may be said that the Legend of Koroglu emerged at a time when the
Turks lived as united ethnically and politically and it later travelled to
other distinctive areas. Obviously, the proper names found in different
branches of the legend reveal that assumption. Every branch reflects
the properties of their native people, land and period. It is also
necessary to state that branches of the legend emerging in different
areas were influenced by one-another. The studied similarity between
the Legend of Korogli men Bezergen found on the Kazakhs’ area and
the Legend of Bezirgen found on the Turkmen soil actually confirm
that mutual influence.
Key Words: Koroglu, Legend, Proper Names, Turkic Kazakh
Language, Turkic Turkmen Language
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