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KAZAN BEY, OĞLU URUZ BEY’İN
ESİR OLDUĞU DESTANI BEYAN EDER
Bir gün Ulaş oğlu Kazan Bey yerinden kalkmıştı. Otağlarını diktirmiş, ipek halıları
döşetmişti. Karşısına oğlu Uruz’u, bir yanına kardeşini, öbür yanına da dayısını
almıştı. Birkaç gün beyler ile yedi, sohbet etti. Arkasından da düşmanın bulunduğu
yerlere doğru gezmeye çıktılar. Meğer düşman kalelerinin casusu orada idi. Onları
görüp düşmana haber verdi. Hepsi ata binip Kazan Bey’in üzerine dört nala yetişti.
Büyük bir savaştır kaptı. Kargı dili kayın oklar atıldı, alaca ejder sivri mızraklar
uçuruldu. Uruz da sağlı sollu düşmanı bir güzel dağıttı. Azgın düşman bunaldı.
Uruz’un atını kovaladılar. At yıkıldı. Düşman Uruz’un üzerine üşüştü, tuttular.
Ellerini bağlayıp, esir aldılar.
Oğlunun esir olduğundan haberi olmayan Kazan Bey, oğlunun kaçtığını düşünerek
yağız atını ökçeledi, evine döndü. Eşi Burla Hatun onu görünce toparlanıp yerinden
kalktı. Kazan’ın yüzüne baktı, etrafa göz gezdirdi, oğlancığını, Uruz’u göremedi. Kara
bağrı sarsıldı, bütün yüreği oynadı, gözleri yaş doldu. Kazan’a söylemiş, görelim ne
söylemiş:
Oğul oğul ey oğul
Mürüvvetim oğul
Karşı yatan kara dağımın yükseği oğul
Karanlıklı gözlerimin aydını oğul
Sarımsak otunu yemeden Kazan içim yanıyor
Yalnızca oğul görünmüyor bağrım yanıyor
Yalnız oğul haberini Kazan söyle bana.
Anası oğlanın böyle deyince Kazan’ın aklı başından
gitti, kara bağrı sarsıldı, bütün yüreği oynadı. Kazan
geri döndü, adamlarını topladı. Oğlunun esir
olduğunu öğrendi. Düşmanın izini izledi. Oğlunun
tutulduğu yeri buldu. Yetişti, kılıç çaldı düşmanın
üstüne. Neye uğradığını şaşıran düşman dağılıp gitti.
Kazan oğlunun üzerine geldi. İndi, elini çözdü. Kucaklaşıp baba ile oğul görüştü. Han
Kazan burada söylemiş, görelim ne söylemiş:
Oğul oğul ey oğul
Karşı yatan kara dağımın yükseği oğul
Güçlü belimin kuvveti canım oğul
Karanlıklı gözlerimin aydını oğul.
Kazan Bey ile oğlu Uruz Bey birlikte geri döndüler, Burla Hatun oğlancığına kavuştu.
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Olay nerede geçiyor? Kazan Bey kim?
Savaşı kim başlattı?
Düşmanı dağıtan kim?
Uruz’un annesi oğlunu savaş dönüşü göremeyince neler hissetti?
Kazan Bey oğlu Uruz’u esaretten kurtarabildi mi?
Dede Korkut kimdir? Eserlerinde hangi temaları işlediğini araştırın.
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