'A slı ve Kerem Destanının
Türkmen Vargnntındon Şiirler
Dr. Amangül DURDUYEVA
Çok zengin olan T ürkm en halk
destanları
a ra sın d a Aslı ve Kerem
Destanı, en çok sevilen \ e okunan bir
halk eseridir. Bu destanın Türk, T ürk
m en ve A zerî v ary an tları bulunduğu
için, ortak d estan lar a ra sın a alm ak
gerekir.
A nadolu
Türkleri, T ürkm en ve
Azerî T ürkleri gibi kardeş T ürk g ru p 
la n arasın d a bilinen bu destanın v a k ’
ala n , xıv - xv. yüzyıllarda Eryan, A zer
baycan, Erm enistan, K arabağ, Doğu ve
Güney Doğu A nadolu ve Irak gibi coğ
rafî bölgelerde o tu ra n A kkoyunlu ve
K arakoyunlu T ürkm en topluluklarının
hayatın d an izler taşır.
Türk, Türkm en ve A zerî g rupları
arasındaki ezelî m ünasebet d estan lara
d a yansım ıştır. O rtak duygu ve d ü şü n 
cenin y arattığ ı edebî zevki Aslı ve Ke
rem D estanı’n d a görm ek m üm kündür.
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D estan v aryantlarının hepsinde iki
genç insanın saf ve tem iz sevgisi dile
getiriliyor. Yalnız Aslı - Kerem Deatan ı’n ın A nadolu ve A zerî v ary an tların 
d a d aha fazla o rtak n o k ta ile karşılaş
m aktayız. Bu iki v a ry a n tta Kerem da
h a fazla ön plâna çıkarken, Türkm en
v ary an tın d a Aslı önem kazanm aktadır.
A yrıca A nadolu v aryantında fantazî
u n su rları Türkm en ve Azerî v a ry a n t
la rın a göre d ah a fazladır. Türkm en
v ary an tın d a Aslı ve Kerem öldükten
sonra dirilm ekte iken, A nadolu ve Aze
rî v ary an tların d a ölüm sonrası dirilm e
yoktur. Ö ldükten sonra dirilme, diğer
b ir çok T ürkm en destanında olduğu gi
bi, Aslı ve Kerem D estam ’n d a da k a r
şım ıza çıkm aktadır.
T ürkm enistan, A zerbaycan ve Tür
kiye Türklüğünün b u ortak: edebî ese
rin in karşılaştırm alı olarak incelenm e
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si, bizi yeni sonuçlara ve tesbitlere gö
türecektir. B unlar ise Türk k ü ltü rü n ü n
birliğini, bütü n lü ğ ü n ü ve devam lılığını
b ir kere de Aslı ve K erem D estanı’nd a görm em izi sağlayacaktır.
Bu n o k ta la ra işaret etm ekten baş
ka, biz b u k ısa yazım ızda Aslı ve Ke
rem D estanı’n m Türkm en v a ry a n tın 
d an aldığım ız şiir örneklerini yayınla
m ak la yetineceğiz.
1
Şahın kızı bağa şeyle çıkıptır
Özge giden, geldi Aslım gelmedi
Tel tel eylep benim; bağrım dilendir
Başka kızlar geldi Aslım gelmedi
Âşık olan gülgiin şerafdan içer
Ma’şuk olan şiirin canından geçer
Köşelerden bölülc bölük kız geçer
Özge giden geldi Aslım gelmedi
Dağların başını duman tutupdur
Üstümüzden kaplan basıp ötüpdür
Benim yarim yad. ellere gidipdir
Özge giden geldi Aslım gelmedi
Ben bir okdum dağdan taşa atıldım
Felek ileı oyun kurdum ütüldüm
Şum bağtundan Kerbela’ya satıldım
Öze giden geldi Aslım gelmedi
Sevdan gitm ez kul Kerem’in başından
Ölmesem ayrılmam yarin kaşından
Ben ayrıldım otuz iki dişimden
Özge giden geldi Aslım gelmedi
2

Gızlar gelin temaşaya
Kerem geldi Kerem geldi
Sevdiğim vermenem şağa
Kerem geldi Kerem geldi
Bu gelen şems-ü kamerdir
Onun, gözleri hünkârdır
Boyu serv-i senyberdir
Kerem geldi Kerem geldi
Altında var bedir atı
Gözleri canimi cellatı
Han değildiir şalıdır zatı
Kerem geldi Kerem geldi
Gelir elinde var sazı
Çemende ördeği kazı
Aslı hanın iki gözü
Kerem geldi Kerem geldi
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Gara Meleğin kızıyam
Şirin kebabın tuzuyam
Tamam kızların gözüyem
Kerem geldi Kerem geldi
Çağıraram çarıyarı
Feryada yetirsin v a n
Aslı hanın sever yarı
Kerem geldi Kerem geldi
3
Dilber görgeç aldın akl-huşumı
Düzülmüş yüzünde hal iki yandan
Seni görüp yürek bağım ezildi
Damar dudaklardan bal iki yandan
Bahar bolsa şeyda bülbül mest bolar
Cin âşıklar merhemetde dost bolar
Ağaç bar getirse başı pest bolar
Benim ıktıkanım hal iki yandan
Yar ikimiz keşt eylali bu bağa
Çek özünni güzellerden ırağa
Dedi yar gideli şeyle çar bağa
Değer ak gollara gül iki yandan
Kerem diyer yar çevrini yetirdi
Tığ müjganlarm et ndan ötürdi
Görkezip cemalin bizni gutardı
Garaçın kaşları göz iki yandan
4
Gence Karabağ’dan sevdim bir güzel
Bal dökülür dudağından diline
Leblerinden bir kelime söz ayıtsa
Bal dökülür dudağından diline
Geymeğine yeşili var ah var
Emmek içiin leblerinin balı var
Her yüzünde bir muteber halı var
Halı değer çar köşenin malına
Arz edeyim benim yarim nicedir
Yüzü gül tek beli kıldan incedir
Ak sinede memeleri goncadır
Değer gonca bir cennetin bağına
Kalem ile çekilipdir kaşları
İnci sedef düzülüptür dişleri
Her taraftan d'okuz örüm saçları
Yavaş yavaş değer yârin beline
Ben Mahmud’am Kerem koydu adımı
Bu vatanda kişi bilmez dadımı
Bir kandan haber aidim yarimi
Dedi Aslı gitti Bayat eline
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