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Deli kelimesi, Türkçenin en eski keli-
melerinden biridir. Kâflgarl›’da “telü, tilwe”
fleklinde geçmekte ve “ deli, ahmak” fleklin-
de anlamland›r›lmaktad›r. (Besim Atalay,
C. I- 426, C III- 156/232)

Sonraki yüzy›llarda bu kelime Türkçe
taraf›ndan çok sevilmifl ve çeflitli deyimler-
de kullan›l›r olmufltur. Elbette kelimenin
anlam çeflitlili¤i de giderek artm›flt›r. Keli-
menin ilk anlam› olan “akl›n› kaç›rm›fl, ak-
l›n› kaybetmifl, ç›lg›n” gibi karfl›l›klar de-

yimleflmelerle beraber mecazlar kazanma-
ya bafllam›flt›r: “Sözünde ve hareketlerinde
pervas› olmayan, ateflli, at›lgan, coflkun”
anlamlar› yan›nda; “bir fleye afl›r› düflkün,
afl›r› merakl›, afl›r› ba¤l›” anlamlar›n› kar-
fl›layacak “kitap delisi, oyun delisi” gibi iye-
lik gruplar› oluflmufltur. Kelime günümüz-
de de bütün Türk dillerinde tarihî flekline
yak›n olarak yaflamakta ve kullan›lmakta-
d›r. Azerbaycan Türkçesinde “däli” (aç›k e
ile), Baflkurtlarda “tili”, Kazaklarda “del-
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kul›”, K›rg›zlarda “deli, delbe”, Özbeklerde
“telbä”, Tatarlarda “tili”, Türkmenlerde
“däli”, Uygurlarda “dälli, tälvä” telaffuzlar›
ile geçerlili¤ini sürdürmektedir.

“Deli” kelimesi ile yap›lm›fl deyimler
ise son derece fazlad›r:

Delinin eline de¤nek vermek, delinin
zoruna bakmak, deliye her gün bayram ol-
mak, ne oldum delisi olmak, deli alacas›,
delibalta, delibozuk, delibal, deli divane ol-
mak, delidolu, deliduman, deli etmek, deli-
fiflek, deli gömle¤i, deli gönül, deli gülâbici-
li¤i etmek, deli k›z›n çeyizi/bohças›, deliye
pösteki sayd›rmak, deli k›z dü¤ün etmifl
kendi bafl köfleye geçmifl, deli deliyi görün-
ce de¤ne¤ini saklar, ak›ll› düflünene kadar
deli da¤lar aflar gibi pek çok deyim ve ata-
sözü bu kelimenin dildeki ve sosyal hayat-
ta kullan›m alan›n›n geniflli¤ini gösterir. 

Osmanl› döneminde kurulan baz› bir-
liklere, kurucular› taraf›ndan “Deliller” ad›
verilmesine ra¤men, halk onu benimseme-
yerek, birliklerin ad›n› “Deliler” fleklinde
telaffuz edip galat-› meflhur hâline getir-
mekte ›srar etmifl ve bunu da baflarm›flt›r.
(M. Zeki Pakal›n, C.I) Zira “delil (öncü)”
birliklerinin yapt›¤› ifller delilere yak›fla-
cak özellikler tafl›maktayd›. Ancak Uzun-
çarfl›l› bu birliklerin ad›n›n bafllang›çta
“Deli” olarak belirlendi¤i, sonradan bozula-
rak “Delil” hâline geldi¤i kanaatindedir.

Deliler 15. yüzy›l›n sonlar›nda Rume-
li’de kurulmufltu. Birliklerde Türk, Bofl-
nak, H›rvat ve S›rp as›ll› askerler yer al›-
yordu. Bunlar Rumeli Beylerbeyi ve Serhat
Beylerinin yan›nda yer bulunuyorlar ve en
tehlikeli görevlere gözlerini k›rpmadan gi-
diyorlard›. Gözünü budaktan esirgemeyen
bu korkusuz askerler, 17. yüzy›lda halk
aras›nda efsaneleri söylenir hâle gelmifller-
di. Onlar›n k›l›k-k›yafetleri de kendilerine
verilen isme uygun düflüyordu. Silahlar›
e¤ri pala, kalkan ve bozdo¤andan (gürz)
olufluyordu. Kalkanlar› kufl tüyleri ile süs-
lü idi. Bafllar›nda pars veya benekli s›rtlan
derisinden yap›lm›fl ve üzerinde kartal tü-

yü tak›l› bir külâhlar› vard›. Elbiseleri as-
lan, kaplan veya tilki postundan olurdu.
fialvarlar› ise ay› veya kurt derisindendi.
Ayaklar›nda sivri burunlu ve mahmuzlu
bir çizme bulunurdu.

50-60 kiflilik deliler grubu bir “bay-
rak” say›l›rd›. Bir kaç bayrakl›k gruba ise
“delibafl›” kumanda ederdi. 19. yüzy›l bafl-
lar›nda bozulan ve ayaklanmalar ç›karan
deliler, 1829 y›l›nda Sultan II. Mahmut ta-
raf›ndan ortadan kald›r›ld›. Deli ‹lahi, Ko-
cabafl› ve Delibafl› ‹smail deli ayaklanma-
lar›na önderlik eden ünlü delilerderdir. De-
libafl› ‹smail III. Selim’in yenilik hareketle-
rine karfl› ç›km›fl ve bu s›rada Konya’ya va-
li olarak tayin edilen Kad› Abdurrahman
Paflay› flehre sokmam›flt›r.

Yani bafllang›çta gözüpek yi¤itlerden
oluflan ve düflmana korkulu rüyalar gördü-
ren bir teflkilat, ifllevini yitirince içinde
do¤du¤u ülkeye zarar verir hâle gelmifltir.
Ama bugün “deliler” denildi¤inde yine bafl-
lang›çtaki o gözüpek yi¤itlerden oluflan
ocak hat›ra gelmektedir.

Dede Korkut’un delileri de Osman-
l›’daki deli birliklerini oluflturan “deliler”
bölü¤ünde de¤erlendirilebilir. Deli Dum-
rul, Deli Karçar, Deli Dündar, Deli Evren
ve Deli Karabudak O¤uz’un gözünü budak-
tan esirgemeyen gözüpek yi¤itleridir ve
her birinin ayr› hikâyesi vard›r. Kimisi Az-
rail’e kafa tutar, kimisi kal›n O¤uz be¤leri-
nin sayg›da kusur etmedi¤i Dede Korkut’u
attan ata s›çratarak kovalar.

Ve bu delilerin hepsi, ak›ll›lar›n dü-
flünmekten yapmaya bafllayamad›klar› ifl-
leri göz aç›p kapayana kadar tamamlarlar.
Ak›ll›n›n “Acaba nas›l aflar›m?” diye dü-
flündü¤ü yüce da¤lar› göz aç›p kapayana
kadar aflarlar, ak›ll›n›n varmay› akl›ndan
bile geçiremeyece¤i kap›lar› ard›na kadar
açarlar.

Adam Ejderhas› Deli Dumrul
Dede Korkut’un en meflhur delisi Deli

Dumrul’dur. Bu deli yi¤it, delili¤ini, ünü-
nün yay›lmas› (reklâm) amac› ile kullan-
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maktad›r. Kuru bir çay›n üzerine köprü
yapt›rm›fl, geçenden otuz üç akça, geçme-
yenden ise dö¤e dö¤e k›rk akça almaktad›r.
Bunu niçin yapt›¤›n› Dede Korkut’tan din-
leyelim:

“Bunu niçin böyle ederidi? Anun içün
ki menden deli, menden güçlü er var m›dur
ki ç›ka menümile savafla deridi. Menüm er-
ligüm, bahad›rl›¤um, c›lasunlugum, yigitli-
güm Ruma fiama gide çavlana deridi.”
(Gökyay, s.75)

Bu hikâyede delilik güç, kuvvet, gözü-
nü budaktan esirgememek yani korkusuz-
luk anlam›nda kullan›lm›flt›r. Deli Dumrul
deli akan bir sel gibidir. Gücünü ve arzula-
r›n› kontrol etmeyi bilmez. Onun tek ama-
c› ününün her yerde duyulmas›d›r. Halbu-
ki böyle bir güç makbul de¤ildir. Zira insa-
n› kibre götürür. Halbuki yine Dede Kor-
kut kavlince, “Tekebbürlük eyleyeni Hak
Taalâ sevmez.” Öyleyse bu maddî gücün
denetim alt›na al›nmas›, ona çeki düzen
verilmesi gereklidir. MaddÎ bak›mdan zir-
veye ulaflm›fl bir gücü ise ancak manevî
kuvvetler denetim alt›na alabilir. Bu nok-
tada hikâyede devreye “al kanatl› Azrail”
girer. Deli Dumrul’un gö¤sünün üzerine
bas›p kondu¤u vakit, Deli’nin bafl› bunal›r,
gö¤sü daral›r. Dumrul o zaman Azrail’in
kendinden güçlü oldu¤unu anlar ve can›n›
ba¤›fllamas› için yalvarmaya bafllar. Azrail,
Deli Dumrul’a gerçek sebebi gösterir. O, bir
emir kuludur, can al›p veren Allah Ta-
alâ’d›r. Allah’›n Azrail yoluyla Deli Dum-
rul’a ulaflan “Kendi can› yerine can bulsun,
onun can›n ba¤›fllayay›m.” buyru¤u ve De-
li Dumrul’un kendi can› yerine can arama-
ya bafllamas›, maddî gücün manevî güçün
hakimiyetine girdi¤ini gösterir. Hiç kimse
gücünü denetimsiz kullanamaz. “Hak, kuv-
vetlinin de¤il, hakl›n›nd›r.” anlay›fl› hâkim
olur. 

Babas›ndan ve annesinden kendi can›
yerine can vermelerini isteyen Deli Dum-
rul’un onlardan red cevab› almas› “can”n›n,
tafl›yan› için ne kadar k›ymetli oldu¤unu

gösterir. Herkesin can› kendi için k›ymetli-
dir. Öyle ise “kimse kimsenin can› ile oyna-
mamal›d›r.” Kifli kendi maddî gücü ile ma¤-
rur olamal›d›r. “ Ma¤rurlanma Padiflah›m,
senden büyük Allah var.” sözü yüzy›llar bo-
yu bunun için söylenmifltir. 

Sonunda kar›s›n›n Deli Dumrul için
can›n› vermeye raz› olmas›, aile ba¤lar›n›n
ve aflk›n gücünü gösterir. Neticede aflk da
manevî bir duygudur. Seveni, sevdi¤i için
can›ndan geçirir. Deli Dumrul’un hatunu:

Senün o muhanat anan baban
Bir canda ne var ki sana k›yamam›fllar
Arfl tan›¤ olsun Kürsi tan›¤ olsun
Kaadir Tanr› tan›¤ olsun
Menüm can›m senün canuna kurban olsun 

(Gökyay, 81)

derken bütün benli¤ini kaplayan aflk hâle-
tinin ard›ndan konuflur. Azrail tam hatu-
nunu can›n› alacakken Deli Dumrul’un ya-
kar›fl› tevbe özelli¤i tafl›makla beraber, onu
saran aflk duygusunun da eseridir. Böylece
Deli Dumrul aflk›n yani manevî bir hâlin
kudretini görmüfl ve itaat etmeyi ö¤ren-
mifltir. Kendi gücüne “delice” güvenmenin
ve bu yolla insanlara zarar vermenin ac›s›-
n› bizzat kendi nefsinde yaflam›flt›r. Adam
Ejderhas› Deli Dumrul’un “Bilge Dumrul”a
dönüfltü¤ünü gösteren yakar›fl› buraya al›-
yoruz:

“ Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Görklü Tanr›
Çok cahiller seni
Gökde arar, yerde ister
Sen hod müminlerün gönlündesin
Dayim duran Cebbar Tanr›
Ulu yollar üzerine
‹maretler yapay›m senün içün
Ac görsem doyuray›m senün içün
Yal›ncak görsem donaday›m senün içün
Alur›san ikimizün can›n bile alg›l
Kor›san ikimüzün can›n bile kog›l
Keremi çok Kaadir Tanr›

(Gökyay, 82)
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Deli Dumrul, hikâyenin sonunda
O¤uzun temel de¤erleri ile buluflur. Hika-
yeler incelendi¤inde, O¤uz Be¤lerinin hal-
ka hizmet için imaretler yapma, açlar› do-
yurma, ç›plaklar› giydirme gibi ta Göktürk
Yaz›tlar›ndan gelen temel de¤erleri yaflat-
t›klar› görülür.1

Bu de¤erlerle buluflmak demek, gücü
delice de¤il, insanlar›n yarar›na kullan-
mak demektir. Bir de aile bütünlü¤ü ve efl-
ler aras›ndaki derin aflk söz konusu olunca
Tanr› Taala, Deli Dumrul ile efline 140 y›l
daha ömür verir.

Dede Korkut’un ad›na müstakil des-
tan düzdü¤ü bu delisi hakk›ndaki sözleri-
mizi Mehmet Kaplan’›n de¤erlendirmesi
ile ba¤layal›m:

“Duha Koca O¤lu Deli Dumrul hikâ-
yesi dejenere olmaya yüz tutmufl alp tipi-
nin, ‹slamiyet’in getirdi¤i manevî kuvvet
karfl›s›nda ma¤lubiyetini gösteren en güzel
hikâyelerden birisidir.” (Kaplan, s.60)

K›yan Selçük O¤lu Deli Dündar
K›yan Selçük, D›fl O¤uzun beyi Aruz

Koca’n›n o¤lu, Tepegöz’ü öldüren Basat’›n
da kardeflidir. Bu durumda onun o¤lu olan
Deli Dündar da Aruz Koca’n›n torunu ve
Basat’›n da ye¤eni olmaktad›r. Kaz›l›k Ko-
ca O¤lu Ye¤enek hikâyesinde Dündar’›n
Demirkap› Derbendinde beylik yapt›¤› be-
lirtilir. Yirmi dört sancak beyinden biridir. 

Alplar bafl› Kazan Be¤in evini ya¤ma-
layan, kar›s›n›, anas›n› ve o¤lunu tutsak
alan fiökli Melik karfl›s›nda, Kazan Be¤in
imdad›na ilk koflan Kazan Be¤in kardefli
Kara Güne’dir. ‹kinci yi¤it “ Demirkap›
Derbendindeki demür kapuyu depüp alan,
altm›fl tutam ala gönderinün ucunda er bö-
¤ürden, Kazan gibi pehlivan› üç kez atdan
y›kan K›yan Selçük o¤lu Delü Dündar olur. 

Beyrek, Bayburd hisar›n›n be¤i tara-
f›ndan esir al›n›p götürüldü¤ünde a¤ ç›ka-
r›p kara giyen yoldafllar› aras›nda Deli
Dündar da vard›r. Bayburd önlerinde yap›-
lan cenkte Kara Tekür Melik’i k›l›çla at›n-
dan düflürüp bafl›n› kesen Deli Dündar’d›r.

Deli Dündar hikâyelerde alp yönü ile
öne ç›kmakta, kendisine delilik s›fat› ac›-
mas›zl›¤› ve gözünü budaktan esirgemeyifli
dolay›s›yla verilmifl görünmektedir. O¤u-
zun bafl kesmifl, kan dökmüfl en sayg›n yi-
¤itlerinden birisidir.

Be¤ Ye¤enek, on alt› y›ld›r Düzmürd
kalesinde tutsak olan babas› Kaz›l›k Ko-
ca’y› kurtarmak için Bay›nd›r Handan as-
ker istedi¤inde, onun yan›na katd›¤› be¤-
lerden birisi de Deli Dündar’d›r.

Düzmürd Kalesinin tekfuru son dere-
ce savaflç› bir kiflidir. Öyle ki Dede Kor-
kut’un iri yap›l› kahramanlar› gibi “adam
ejderhas›” olarak adland›r›labilir. Arfluno¤-
lu Direk Tekür hikâyede flu flekilde tasvir
edilir:

“Ol kalanun bir tekürü var ›d›, ad›na
Arfluno¤lu Direk Tekür derler idi. Ol kâfi-
rün altm›fl arflun kameti var ›d›. Altm›fl
batman gürz salar›d›. Kat› muhkem yay
çekeridi.” (Gökyay, s. 98)

‹flte bu Direk Tekür ile karfl›laflmas›
Deli Dündar’a ma¤lubiyeti tatt›r›r. Ye¤e-
nek ve yoldafllar› Düzmürd kalas›na yak-
laflt›klar›nda onlar› gören kâfirler, durumu
beylerine haber verirler. Arfluno¤lu Direk
Tekür silahl› olarak kaleden d›flar› ç›kar ve
O¤uzdan er diler. K›yan Selçük o¤lu Deli
Dündar onun karfl›s›na gelir. Gerisini Dede
Korkut’tan dinleyelim:

“ K›yan Selçüko¤lu Deli Dundar ye-
rinden durugeldi. Altm›fl tutam sivri c›da-
s›n koltuk k›s›rup ol kâfire yetdi. Ol kâfiri
karfl›sundan süsem dedi, süsemedi.

Kâfir tekür karmalayup zarb etti. Sü-
nüsün çekti elinden ald›. Ol altm›fl batman
gürz ile Delü Dundar’› depre tutup çald›.
Gen dünya Dundar’un bafl›na dar oldu. Ka-
z›l›k at›n› döndürdü, askerine geldi. Kay›-
da döndü.” (Gökyay, s. 101)

Böylece “ Demirkap› Derbendinde beg
olan, karg› m›zrak ucunda er bögürden,
hasm›na yetiflti¤inde kimsin diye sorma-
dan can›n› alan deli Dündar, önce elinden
m›zra¤›n› kapt›r›r, ard›ndan bafl›na altm›fl
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batman a¤›rl›¤›nda gürzü yiyerek ma¤lup
bir flekilde askerinin yan›na döner. Dede
Korkut, hikâyelerinde gerilimi muhafaza
etmekte ustad›r. O, yeni bir kahraman ya-
ratacakt›r. Bu kahraman, kimsenin yene-
medi¤i Arfluno¤lu Direk Tekür’ü yenerek
babas›n› esaretten kurtaracak olan Be¤ Ye-
¤enek’tir. O¤uz’da delilikleri ve kahraman-
l›klar› ile tan›nm›fl yi¤itlerin bu karfl›lafl-
malarda ma¤lup olmalar› Ye¤enek’in yapt›-
¤› ifli daha eriflilmez hâle getirir.

Delü Evren
Be¤ Ye¤enek, on alt› y›ld›r Düzmürd

kalesinde tutsak olan babas› Kaz›l›k Ko-
ca’y› kurtarmak için Bay›nd›r Handan as-
ker istedi¤inde, onun yan›na kat›lan be¤-
lerden birisi de Deli Evren’dir. Kahraman›-
m›z “Ejderhalar a¤z›ndan adam alan” flek-
linde tavsif edilir. Evren ayn› zamanda “ej-
derha” anlam›na da gelir. Buradaki delilik
de yine yi¤itlik ve korkusuzluk anlam›nda
kullan›lm›flt›r. Deli Evren korkusuzca ca-
navarlarla savaflmakta ve onlar›n parçala-
maya çal›flt›klar› yi¤itleri kurtarmaktad›r.
Bay›nd›r Han›n kat›nda ve O¤uz’da kahra-
manl›¤› ile tan›nan bir kifli oldu¤u seçkin
beyler aras›na onun da kat›lmas›ndan an-
lafl›l›yor (Gökyay, s. 100 ve CLXII).

Deli Kara Budak
Kazan Be¤in kardefli Kara Göne’nin

o¤ludur. Salur Kazan’›n Evinin Ya¤malan-
d›¤› Boyu ve Bams› Beyrek hikâyesinde
“Delü” unvan› ile an›lan Budak Be¤, di¤er
yerlerde Kara Budak fleklinde an›l›r. Ak›n-
larda sol kolda yer al›r. Alt› kanatl› gürzü
meflhurdur. Salur Kazan’›n Evinin Ya¤ma-
land›¤› Boyu’nda (Gökyay, s. 29) sol kolda
karfl›s›na gelen Bu¤acuk Melik’i bafl›na
vurdu¤u gürz ile at›ndan afla¤› yuvarlar ve
öldürür. Bu büyük savaflta 12 bin kâfir k›-
l›çtan geçirilir, befl yüz O¤uz yi¤idi flehit
olur. Kazan Be¤ fiökli Melik’in bafl›n› ke-
ser. Kendi yak›nlar›n› ve hazinesini geri al-
d›¤› gibi kâfirden bol miktarda ganimet el-
de eder. 

Kara Budak’›n Bay›nd›r Han kat›nda
önemli yeri vard›r. Bams› Beyrek hikâyesi-

nin giriflinde yap›lan tasvirde Bay›nd›r Ha-
n››n karfl›s›nda yay›na dayanm›fl olarak
Kara Göne o¤lu Kara Budak durmaktad›r.
Han›n sa¤›nda Kazan o¤lu Uruz Be¤, so-
lunda ise Kaz›l›k Koca o¤lu Be¤ Ye¤enek
bulunmaktad›r. Bu üç genç, O¤uzu’un gele-
ce¤ini, deliflmen kudretini temsil ederler.
Bay›nd›r Han›n onlara verdi¤i de¤er de alp
tipini ileriye dönük olarak teflvik etti¤ini
gösterir. Bay›nd›r Han›n meclisinde bulu-
nan di¤er kal›n O¤uz Beylerinin yan›nda
bu üç gence özel yer verilmesi, bu bak›m-
dan önem tafl›maktad›r.

Bayburt hisar› önlerinde yap›lan sa-
vaflta, Kara Aslan Melik’i Kara Budak öl-
dürür. Beyrek’in Ban› Çiçek’le 16 y›ll›k esa-
ret hayat›n›n bitiminde buluflmalar›ndan
sonra, 39 yi¤idinin esir oldu¤u Bayburt hi-
sar›na gelirler, oray› feth ederler. Kâfirin
kilisesini mescid yaparlar, ezan ve hutbe
okuturlar. 

Kazan Han›n O¤lu Uruz’un Esir oldu-
¤u hikâyede, Kara Dervend’de Kazan Han
tek bafl›na o¤lu Uruz’u kurtarmak için sa-
vafl›rken yard›m›na koflanlar aras›nda Ka-
ra Budak da vard›r. Yine askerin sol kana-
d›ndad›r. Bu¤acuk Melik’i m›zraklayarak
at›ndan düflürür ve bafl›n› keser. Bu savafl-
ta da 15 bin kâfir ölür, O¤uzdan üç yüz yi-
¤it flehit olur. Bu hikâye, kahramanlar› ve
savafl›n cereyan edifli bak›m›ndan Salur
Kazan’›n Evinin Ya¤maland›¤› Boyu’nu ha-
t›rlat›r (Gökyay, s. 59-74).

Kara Budak’a, Be¤ Ye¤enek hikâye-
sinde tekrar rastlar›z. Be¤lerin sohbetinde
biraz övünerek konuflan Ye¤enek, Kara Bu-
dak’›n tepkisini çeker ve henüz 15 yafl›na
girmifl Ye¤enek’e, babas›n›n tutsak oldu¤u-
nun söylenmesinin yasaklanmas›na ra¤-
men, Deli Kara Budak bu yasa¤› çi¤ner.
Be¤ Ye¤enek’e o kadar yi¤it ise on alt› y›l-
d›r Düzmürd kalesinde tutsak olan babas›
Kaz›l›k Koca’y› kurtarmas› gerekti¤ini söy-
ler. Kendisine verilen “delü” s›fat›na uygun
olarak sabr› taflt›¤›nda tafl› gedi¤ine koyar.
Bu bölümü Dede Korkut’tan dinleyelim:
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“Günlerdeen bir gün Ye¤enek oturup
be¤ler ile sohbet eder iken Kara Göne o¤lu
Buda¤›la uz düflmedi, birbirine söz at›fld›-
lar.

Budak aydur: Bunda laf urup nider-
sin, ne gürlersin? Çünki er dilersin, varup
baban› kâfir elinden kurtarsana, on alt›
y›ldur tutsaktur, dedi.” (Gökyay, s.99).

Deli Karçar
Dede Korkut Kitab›nda önce kaba

kuvveti ile etraf›na korku salan, ancak
sonradan veli (Dede Korkut)’un manevî gü-
cü ile Deli Dumrul kadar olmasa da hizaya
giren kahramanlardan birisi de Bay Bican
Be¤in k›z› Ban› Çiçek’in kardefli Deli Kar-
çar’d›r.

Kam Büre Be¤ o¤lu Bams› Beyrek hi-
kâyesinin bafl›nda Kam Büre Be¤’e o¤ul
vermesi için Hakk’a dua eden O¤uz Be¤le-
rinden, Bay Bican Be¤ de kendisine bir k›z
vermesi için Tanr›’ya dua etmelerini ister.
Ve do¤acak k›z›n› Bay Büre Be¤in do¤acak
o¤luna adaklar. Bu bölümde Bay Bican Be-
¤in baflka çocu¤unun bulunup bulunmad›-
¤› aç›k de¤ildir.

“Ol zamanda beglerün alk›fl› alk›fl,
karg›fl› karg›fl” (Gökyay, s. 31) oldu¤undan
dualar› kabul olur ve Tanr›, Bay Büre Be¤e
bir erkek o¤ul, Bay Bican Be¤e de bir k›z
evlat verir. 

Aradan y›llar geçer. Bir avlanma s›ra-
s›nda Beyrek Ban› Çiçek’in ota¤› civar›na
gelir. Yar›fl›r, ok at›fl›r, güreflir ve sonunda
tan›fl›rlar. Böylece s›ra Beyrek’le Ban› Çi-
çek’in evlenmesine gelir. Ama ortada Ban›
Çiçek’in Deli Karçar gibi bir kardefli vard›r.
K›z kardeflini isteyeni öldürmektedir.

Elbette bu durum O¤uz elinin ortak
meselesi hâline gelir. Kal›n O¤uz beyleri
Bay Büre Be¤in ota¤›nda toplan›rlar. Top-
lant›ya kat›lanlar aras›nda Dede Korkut
da vard›r. Meflveretten, k›z› istemeye Dede
Korkut’un gitmesi yönünde “tavsiye kara-
r›” ç›kar. 

Dede Korkut görevden kaçacak adam
de¤ildir. Ama k›z isteme¤e gitti¤i kifli önü-

ne geleni öldüren Deli Karçar’d›r. Tatl› ca-
n› kurtarmak için gere¤inde kaçmay› da
bilmek lâz›md›r. Onun için binitlerinin
sür’atli olmas› gereklidir. Dede Korkut, ka-
l›n O¤uz Beylerine flunlar› söyler:

“Yarenler çünki meni varsun dersiz,
göndürürsiz, bilürsiz kim ol delü Karçar
k›z kar›ndafl›n› dileyeni öldürür. Bari Ba-
y›ndur Han›n tavlas›ndan iki flahbaz, yüg-
rük at getürün. Bir Keçi Bafll› Geçer Ay-
g›r’›, bir Toklu Bafll› Doru Ayg›r’›. Nagâh
kaçma kovma olur›sa birisini binem, birisi-
ni yedem, dedi.” (Gökyay, s. 37)

Dede Korkut yola ç›kar, arkadafllar›
ile bir hedefe at›fl yapmakta olan Deli Kar-
çar’› görür selâm verir. Deli Karçar selâm›
al›r, ama kendisine ancak eceli gelen kifli-
nin yaklaflmaya cesaret edebilece¤ini söy-
leyerek, Dede Korkut’a gelifl sebebini sorar.
Dede Korkut:

“Tanr›nun buyru¤u Peygamberün
kavliyile aydan ar›, günden görklü k›z kar-
daflun Ban› Çiçe¤i Bams› Beyre¤e dileme¤e
gelmiflem.” der demez, Deli Karçar’›n tepe-
si atar, Kara Ayg›r› ile silahlar›n› ister ve
Dede Korkut’u kovalama¤a bafllar. Dede
Korkut iyi bir binicidir. Önce Toklu Bafllu
Doru ayg›ra binerek kaçmaya bafllar, bir
süre sonra o yorulunca, s›çray›p Keçi Bafll›
Geçer Ayg›ra biner. Ama Deli Karçar ona
yetiflir ve k›l›c›n› k›n›ndan s›y›r›p Dede
Korkut’a hamle k›lmak üzere iken Tanr›’ya
s›¤›n›p ism-i âzam (Allah) okuyan Dede
Korkut, “Çalar›san elin kurusun” diye bed-
dua edince, Deli Karçar’›n havaya kalkm›fl
eli havada as›l› kal›r. “Zira Dede Korkut
velayet ›ss›d›r.” Yani velidir.

Bu, manevî kuvvetin maddî kuvvete
üstünlü¤ünü gösterir. Kendisinden kal›n
O¤uz beylerinin bile çekindi¤i Deli Karçar,
böylece manevî kuvvet karfl›s›nda çaresiz
kal›r. Kaba kuvvetin bir s›n›r›n›n oldu¤unu
anlar. Bunu bir baflka hikâyede Deli Dum-
rul’a Azrail göstermiflti. Deli Karçar’a da
Dede Korkut gösterir (Gökyay, s. 38). Hikâ-
yede Dede Korkut Alp-eren tipini, Deli
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Karçar ise alp tipini temsil ederler. Her
ak›n veya savafl öncesi kal›n O¤uz beyleri-
nin ar› sudan abdest al›p, ak al›nla iki re-
kât namaz k›lmalar› alp tipinden, alp-eren
tipine do¤ru geçifli ifade eder. Ama Deli
Dumrul ve Deli Karçar gibi bu aflamay› kat
edemeyip alplik aflamas›nda kalan yi¤itler
de vard›r. ‹flte onlar da manevî güçle bire-
bir tan›flarak alp-eren tipine do¤ru yönelir-
ler. 

Deli Karçar aman diler, kardeflini ve-
rece¤ini söyler ve Dede Korkut’tan kendisi-
ni sa¤altmas›n› ister. Hakk’›n emri ile De-
li’nin eli “sappasa¤” olur. Ama delili¤i hâlâ
tesirini icra etmektedir. Dede Korkut’a
“Dede, k›z kardaflumun yoluna ben ne iste-
risem verür misin?” diye sorduktan sonra,
evet cevab›n› al›nca, difli deve yüzü görme-
mifl bin bu¤ra, k›srak görmemifl bin ayg›r,
koyun görmemifl bin koç, bin kuyruksuz
kulaks›z köpek ve bin tane de pire ister.
E¤er bunlar› getirmeden k›z› almaya gelir-
se, o zaman onu öldürece¤ini söyler. Neti-
cede bütün bunlar temin edilir. Dede Kor-
kut Deli Karçar’› pireli eve sokar ve onun
her taraf›n› pire sarar. Karçar’› bu durum-
dan yine Dede Korkut kurtar›r. 

Gerdek gecesi Beyrek Bayburd hisar›-
n›n Beyi taraf›ndan esir al›narak Bayburt
kalesine götürülür. Beyre¤in mahpuslu¤u
16 y›l sürer. Deli Karçar, Bay›nd›r Han’›n
huzuruna ç›karak diz çöker ve flunlar› söy-
ler:

“Devletlü Hanun ömrü uzun olsun,
Beyrek diri olsa on alt› y›ldan berü ya ha-
beri ya kendi gelür idi. Bir yi¤it olsa dirisi
haberün getürse, çargab altun akça verüri-
düm; ölüsü haberin getürene, k›z karda-
flum verüridüm.” (Gökyay, s. 42).

Deli Karçar’›n bu sözleri sonunda
onun da duruldu¤unu ve O¤uz’un temel de-
¤erleri ile bulufltu¤unu gösterir.

***
Dede Korkut hikayeleri ‹slam öncesi

alp tipinden, ‹slam sonras› alp-eren tipine
geçifli gösteren ilginç örnekleri tafl›makta-

d›r. Bu hikayelerde “deli” kelimesi kendi
gücüne afl›r› flekilde güvenen ve korkusuz-
ca –bazen fluursuzca- hareket eden kahra-
manlara verilen bir unvan olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. Ancak Deli Dumrul ve De-
li Karçar örneklerinde görüldü¤ü üzere on-
lar›n maddî güçleri, kendilerini aflan bir
manevî güç taraf›ndan denetim alt›na al›-
n›r.

Hikâyelerdeki bu tercihin, toplumda
güç sahibi olanlarda, kendilerinden güçsüz
kimselere karfl› adaletli davranma duygu-
sunu gelifltirme amac›na yönelik oldu¤u
söylenebilir.

NOTLAR
1 Açlar› doyurmak, ç›plaklar› giydirmek Or-

hun Yaz›tlar›nda üzerine s›k s›k vurgu yap›lan hü-
kümdara ait özelliklerdendir. Kül Tigin Yaz›t›n›n
Güney cephesinde Bilge Ka¤an’a ait flu cümleler bu-
lunmaktad›r: “Tanr› buyurdu¤u için, kendim devlet-
li oldu¤um için ka¤an oturdum. Ka¤an oturup aç, fa-
kir milleti zengin k›ld›m. Az milleti çok k›ld›m. Yok-
sa, bu sözümde yalan var m›?” Ayn› yaz›t›n Do¤u
Cephesinde de flu sözler yer al›r: “ Varl›kl›, zengin
millet üzerine oturmad›m. ‹çte afls›z d›flta donsuz
(elbisesiz); düflkün, periflan milletin üzerine otur-
dum. Küçük kardeflim Kül Tigin ile konufltuk. Baba-
m›z›n, amcam›z›n kazand›¤› milletin ad› san› yok ol-
mas›n diye, Türk milleti için gece uyumad›m, gün-
düz oturmad›m. Küçük kardeflim Kül Tigin ile, iki
flad ile öle yite kazand›m. Öyle kazan›p bütün mille-
ti atefl su k›lmad›m.” Yine ayn› cephenin bir baflka
yerinde bu konu üzerinde tekrar durulur: “ Ondan
sonra Tanr› ba¤›fllas›n, devletim var oldu¤u için, k›s-
metim var oldu¤u için, ölecek milleti diriltip besle-
dim.Ç›plak milleti elbiseli, fakir milleti zengin k›l-
d›m.” (Ergin, s.19, 25.)
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