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HALK HİKÂYECEÜĞI GELENEĞİMİZ AÇISINDAN
"KOZI KÖRPEŞ - BAYAN SULU JIRI" ÜZERİNE BİR
TAHÜL DENEMESİ
Bekir ŞİŞMAN*

HİKÂYENİN ÖZETİ:
Eski zamanlarda iki zengin yaşardı
ki, bunlardan Karabay cimri idi, San*
bay cömert Her ikisi de halkın kıskançligi yüzünden yurtlarını terkedip "Balta
li Bagaıialı” yöresine yerleşir. Halkın
sevgisine mazhar olan Sanbay han seçi
lir,
Bir gün avda karşılaşan Karabay ile
Sanbay tanışıp dertleşirler. Karabay
Sanbay*a kendisinin 83 yaşında, çocuğu
bulunmayan, dünyadan ümidini kesmiş
biri olduğunu söyler. Sanbay da ona Al
lah'tan ümidin kesilmeyeceğini, kendisi
nin de çocuğunun bulunmadığını anla
tır. Aralarında dostluk başlar ve çocuk
ları olduğunda birbirlerine verecekleri
ne söz verirler. Daha sonra avda gör
dükleri bir maralı (dişi geyiği) Sanbay'm öldürmesi için Karabay ısrar
eder. Sanbay da Ona: "bu marslı öldü
rürsem hanımıma zarar gelir; öldürmez
sem senin evine hızır uğrar" der. Ancak
Karabayın ısran üzerine Sanbay iste
meyerek maralı öldürür. Sanbay*ın attı
ğı ok maraldan geri döner ve Sanbay'ı
da öldürür.
Bu arada onlar avda iken Sanbay'ın
oğlu (Kozı), Karabay’m kızı (Bayan) doğ
muştur. Karabay kızı olduğunu kendisi
ne müjdeleyen kekeme kadım kamçılar.
Kadın da onu lanetler (kargışlar).
Sarıbay'ın karısı gördüğü rüyayı
Taylakla (Sanbayın yardımcısı) anlatır
ve Sanbay'a birşeyler olduğunu söyler.
* O.M-Ü. Fen-Edebiyat Fak. Öğr. Gör.
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Taylak ormanda Sanbay'ın cesedini bu
lur. Kırk arkadaşıyla dolaşan Hanım'a
Keloğlan hadiseyi bildirir; Hanım ağıt
yakar. Keloğlan Hanım'a han olmasını
teklif eder. Akıllı ve cesur olan Hanım
bunu kabul etm'ez ve Sanbay'ın yerine
Taylak'ı uygun görür.
Cenaze töreni düzenlenir. Törende
yemek verilir, yılkı (at) koşturulur, ve
ödül olarak beşyüz at verilir. Halk bura
da Sarıbay'ia Karabay'ın anlaşmasını
öğrenir. Taylak oğlu Tanas'ı Karabaya
anlaşmaya uyması için gönderir. Ancak
Karabay gelen heyeti kovar.
Karabay Sanbay'ın yurdu olan Sanarka'da rahat edemeyeceğini anlar ve
oradan ailesi ile birlikte aynlır. önce
Semey'e daha sonra Kulja’ya ve oradan
da Sır'a gelip yerleşirler. Burada kırk
gün kıtlık çekerler ve kıtlık yüzünden
Şu'ya taşınırlar. Şu'da Kodar isimli bir
kişi Karabay'a kızım kendisine vermesi
karşılığında onun sürülerini bu kıtlık
tan zararsız çıkarabileceğini söyler. Ka
rabay da kızım büyüdüğünde ona vere
ceğine dair söz verir. Kodar büyük bir
kuyu kazar, oradan' çıkardığı su ile sü
rüyü kıtlıktan (kuraklıktan) zarar gör
meden çıkarır. Karabay Kodar'ın tavsi
yesi ile Ayagöz'e yerleşir. Aradan 13 yıl
geçmiştir, bayan 14 yaşma erişmiştir.
Bayan üvey ablalarından Kozı'yı öğ
renmiş ve ona görmeden ftşık olmuştur.
Bayan'ın güzelliğini duyan doksan yur
dun doksan yiğidi Bayan’ı ararken birbirleriyle karşılaşırlar, sonra aralarında
vuruşmadan şanslannı denemeleri ko
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nusunda anlaşırlar. Karatav, Tarbagatay üzerinden Ayagöz'e gelirler. Ancak
Kodar hepsini yener ve kendisine esir
eder,
Taylak'm küçük kardeşi Ayhas Kozı'nın namusu için Bayan'ı aramaya ka
rar verir. Yedisu'yu geçip Ayagöz'e gelir.
Orada Bayan'ı ablalarıyla nehir kena
rında yemiş toplarken görür. Bayan’a
her şeyi anlatır. Bayan yüzüğünü Ko*
zı'ya gönderir. Bu arada Aybas Kodarla
karşılaşır ve onu yener. Daha sonra
Göktay isimli atıyla oradan uzaklaşır.
Aybas Kozı'yı toyda bulur, ona olay
ları anlatır ve emaneti verir. Kozu duru
mu annesine anlatır, annesi de ona
olayları anlatanı kargışlar. >
Kozı Bayan'ı görmek ister. Ancak an
nesi kötü bir rüya gördüğünü ve endişe
lendiğini söyler. Annesini dinlemeyen
Kozı, Taylak'tan müsade alır ve yola çı
kar. Kozu nun gidişine üzülen halk ağ
lar, ağlarken yer titrer. Aybas da Kozı
ile gitmek ister, ancak Kozu onu yanın
da götürmez.
Kozı. çok yer dolaşır, kendisi ve atı
zayıf düşer. Annesi rüyasında Kozı'nın
zayıfladığını görür. Halkını toplar, falcı
lara fal baktırır, yüz koyun adar, herkes
Kozı için dua eder. Dualar kabul olur.
Kozı'nın yanına bir kervan gelir. Ker
vandan ak sakallı biri çıkar. Kozı'ya
yardım eder, ona şekil değiştirecek bir
dua ve sihir öğretir. İhtiyar, Kozı'yı Onbeş gün misafir eder, ona onbeş gün ye
tecek yemek bırakır ve oradan ayrılır.
Kozı Ayagöz'e gelir, orada kel şekline
girer Ve nehir kenarında bulunan Karabay'm sürüsünün çobanı ile anlaşıp
onun yerine geçer. Sürüyü akşam olun
ca ahıra getirir. Bayan onun gerçek ço
ban olmadığını anlar. Kozı akşam yattı
ğında yüzünün nuru etrafı aydınlatır.
Bayan onun yanına üç kez gelir ancak
onu uyandırmaya çekinir.
Bayyi onun kim olduğunu tam anla
mak için bir kızın üzerine post giydirip
sürüye katar. Kız Kozı'nın gerçek kimli
ğini anlar ve Bayan'a söyler. Bayan Ko-
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zı'nın gerçek kimliğini öğrendikten son
ra onun yanma gider ve iki ftşık kucak
laşırlar, dertleşirler. Aradan bir yıl ge
çer. Kozı gece kuzu, gündüz kel çoban
rolüne, devam eder.
Kozı Kodar'a itaat etmez ve onu yere
yıkar. Kodar Kozı'ya kendisini bırakma
sı halinde ne isterse yapacağını söyler.
Karabay'ın himayesi göçe devam
eder. Yazın yaylalarda, kışın kışlaklar
da geçer. Bu arada Kodar Bayan'ın ken
disini değil de Kozı'yı sevdiğini öğrenin
ce çok öfkelenir ve Kozı'yı düelloya da
vet eder. Kozı onu hem ok atmada hem
de güreşte yener.
Karabay'ın arkadaşı Saeanbay'ın kö
yünde yedi gün yedi gece toy olur. Karabay'ın ahalisi toya gider. Kozı ile Bayan
toya katılmaz ve başbaşa kalırlar. Bu
olayı köye geri dönen Kodar’a bir kadın
anlatır. Kodar hırsından parmağım ısı
rır ve koparır. Toya geri dönüp Karabaydan suyunu geri ister. Sasanbay ona
Kozı'yı zehirli içki ile öldürmesini tavsi
ye eder. Toya çağrılan Kozı'ya herkes
zehirli içki ikram eder. Morarmaya baş
layan Kozı'ya Bayan'ın ablaları soğuk
su dökerler ve Kozı kendine gelir, atına
binip oradan uzaklaşır. Kendisini takip
eden Kodan okla yaralar.
Kodar'ın doksan esiri Bayan'ı Kozı'ya vermek istemez. Doksan esirin
içinde Kösem San isimli bir yiğit vardır
ki o arkadaşlarının yanından kaçarken
Kozı ile karşılaşır ve onunla dost olur.
Kodar bir ağacın altında uyuyan Kö
sem San'yı Kozı zannedip öldürür ve ba
şını kesip köyde teşhir eder. Bayan ke
sik başı görüp onun Kozı olmadığını an
lar. Arkadaşının başsız cesedi ile karşı-,
laşan Kozı onun intikamını Kodar'ın ba
şını keserek alır. Karabay'ı öldürür ve
cesedini köpeklere yedirir.
Kozı ile Bayan'ın gizlice yaptıkları
çocukları Külip dokuz yaşma basmıştır.
Kozı oğlunu kendi yurduna gönderir.
Oğlu orada Han olur, kendisi de Bayan
ile mutlu kalır. (Bu varyant Kazak ozan
Bisembav'ın ağzından derlenmiştir.)
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HİKÂYENİN TAHLİLİ
A HİKÂYENİN
ANA EPİZOTLARI
1. Kahramanın Doğumu •
Çok zengin olan Sanbay ile Kara*
bay'in çocukları olmuyordu. Birgttn av
da karşılaştıklarında Karabay Sanbay'a
83 yaşında olmasına rağmen çocuğunun
olmadığını üzüntü ile anlatır. Sanbay
da onu teselliye çalışır ve kendisinin de
çocuğunun olmadığını söyler. Daha son
ra çocukları olursa birbirlerjyle evlendi
receklerine dair sözleşirler. Daha onlar
avda iken Sanboy'un oğlu (Kozı) Karabay'ın kızı (Bayan) olur.
2. Kahramanın Ailesi:
Hikâyenin kahramanlan olan Kozı
ile Bayan'ın babalan varlıklı kişilerdir.
(Her ikisinin de 90.000 sürüsü vardır.)
Sanbay'ın hanımı basiretli bir kadındır,
akıllı ve cesurdur. Kendisine teklif edi
len hanlığı kabul etmez ve yerine daha
uygun olacağım düşündüğü Taylak'ı ge
çirir.
Karabay'ın hanımı da iyi bir insan
dır ve kızını Kozı'ya vermek ister. Ancak
Karabay'ı ikna edemez. Bayan'ın üvey
ablalan da Bayan ile Kozı'nın evlenme
lerine taraftardır.
3. Kahramanın Tahaili:
Hikâyede kahramanların tahsiliyle
ilgili direkt bilgi yoktur. Ancak onların
iyi eğitildikleri özellikle Kozı'nın bir
Şehzade gibi yetiştirildiği, hikâyenin
akışından ve verdiği mücadelelerden an
laşılmaktadır.
4. Kahramanın Âşık Olması: '
Hikâyede her iki kahraman da bir
birlerini görmeden aşık olmuşlardır. Aybas ın toyda olanları Kozı'ya anlatma
sıyla Kozı'nın içine aşk odu düşmüştür.
Yine olanları üvey ablalarından işiten
Bayan da Kozı'ya görmeden aşık olmuş
ve yemeden, içmeden kesilmiştir.
5. Engeller ve İmtihanlar:
Hikâye de âşıkların kavuşmasını en
gelleyici birçok unsur mevcuttur. Bunla
rın en başında kızını Kozı'ya vermek is
temeyen ve bu yüzden ailesini diyar di
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yar gezdiren Karabay vardır. Daha son
ra olaylan öğrenip Bayan'ın yanına git
meye çalışan Kozı'yı annesi engellemek
ister.
En büyük engel ise hikâyedeki üçün
cü ayağı oluşturan Kodar'dır. Vak'a esas
itibariyle Kozı ile Kodar'ın baz an gizli
bazan açık mücadelesi üzerine inşa edil
miştir. Bu mücadeleyi de Kozı kazan
mıştır, (Bu epizot aynı zamanda "sevgi
linin bir başkası ile evlendirilmek isten
mesi" epizotunu da ihtiva eder).
Aynca doksan ülkeden gelen Kodar1a
esir düşen doksan yiğit de (daha sonra
biri ayrılır) Kozı ile Bayan'ın kavuşmalannı engelelyici misyon üstlenmeşlerdir. Toya çağnlan Kozı'ya ölmesi için ze
hirli içki verme fikri ve eylemi de engel
ler epizotunun bir parçasını oluşturur.
6. Sonuç:
Sonuç bölümünde tüm engellere rağ
men her iki âşık (kahraman) birbirine
kavuşur. Oğulları sulatan olur; kendileri
mutlu kalır.
B. HİKÂYEDE
KULLANILAN MOTİFLER
Âşığın seyahate çıkması motifi:
Kozı sevdiği bayanı arayıp bulmak, ona
kavuşmak için gurbet yollarına düşer.
At motifi: Kozı'nın atı "Küren" Aybas'ın atı "Göktay" olağanüstü özellikle
re de sahip, iyi yetiştirilmiş atlardır ve
kahramanların önemli yardımcılarıdır.
Av motifi: Avcılık Türklerde esastır.
Hikâyede Karabay ile Sanbay'ın avda
karşılaşmaları bir motif olarak kullanıl
mıştır. Yine dişi maralın avda Sanbay
tarafindan öldürülmek istenmemesi av
motifini oluşturan öğelerdendir.
Can yoldaşı motifi: Aybas ve Kö
sem San Kozı'nın can yoldaşlarıdır.
Fal (gelecekten haber verme)
motifi: Kozı'yı rüyasında sıkıntıda gö
ren annesi falcılara danışır, fal baktinr,
onlardan birşeyler öğrenmek ister.
Görmeden âşık olma motifi: Her
iki kahraman da birbirlerini görmeden,
ancak birbirleri hakkındte duydukları
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şeylere binaenâşık olurlar,
Hışır (pir, derviş) motifi: Yolda
kalazı Kozı'ya bir kervan yaklaşır, ker
vanda bulunan ak sakallı bir ihtiyar ona
yardımcı olur, çeşitli dualar öğretir. Av
da, Sanbay Karabay'a "Maralı öldür
mezsek senin evine Hızır uğrar" der.
İmtihan motifi: Kozı ile Kodar köy
de ok atarak ve güreşerek birbirleriyle
yanşırlar. Yanşı Kozı kazanır.
İntikam motifi: Kozı Kösem San'rnn intikamım Kodarın başım keserek
alır.
' Kırk (Sayı) motifi: Sanbay'ın ham*
mı kırk arkadaşıyla gezintiye çıkar.
Hikâyede kırk gün kıtlık olduğu da geç
mektedir.
Kocakarı motifi: Karabay kendisi
ne kızı olduğunu haber veren kekeme
kadını kamçılatır. O da ona lanet okur.
Aynca gelişen bölümlerde Bayan ile Kozı’nun buluşmalarım Kodar'a bir acuze
kadın anlatır.
Kötülerin Cezalandırılması, İyi*
lerin M ükafatlandırılma» motifi:
Hikâyede kötülerin kötüsü olan Kara
bay sonunda hak ettiği cezaya çarptın*
lir. Yine onun kadar kötü olan Kadar da
sonunda yaptıklarının cezasını çeker.
Hikâyede iyi karakterleri sembolize
eden Kozı ile Bayan birbirlerine kavu
şurlar ve mutlu kalırlar.
Rüya motifi: Sanbay'ın hamım gör
düğü rüyalarla hem kocasının öldüğünü,
hem de oğlunun sıkıntı içinde kaldığım
hisseder.
Sihir, ailıirbas motifi: Yolda kalan
Kozı'ya bir ihtiyar yardım eder, ona dua
ve sihir öğretir,
T&diM kıyafet motifi: Yolda ka
lan Kozı'ya bir ihtiyar şekil değiştirecek
bir dua; öğretir. O da Bayan'a kavuşma
uğruna kel bir çobanın kılığına (şekline)
gi^er. Çobanın gerçekte kim olduğunu
anlamaya çalışan Beyân, kızlardan biri
ne post giydirerek kuzu şekline bürün
dürür ve sürüye salar.
Üç (Sayı) motifi: Karaboy'ın iki ev
latlık, bir de öz olmak üzere üç kızı var
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dır. Bayan yatmakta olan Kozı'nın yanı
na üç kez gelir. Kodar Bayan'ın yanma
gider ve 1te gün sonra gelir.
Yedi (sayı) motifi: Sasanbey'in kö
yünde 7 gün 7 gece toy olur.
C. HİKÂYEDE
OLAĞANÜSTÜLÜKLER:
hikâyede adı geçen Kösem San On,
Bulan dokdan kişi lmvvetindedir. Aybas
Göktay iSimli olağanüstü bir ata sahip
tir. Kozı Bayan'ı aramaya giderken her
kes ağlar ve yer titrer. Yatakta yatan
Kozı'nın nuru etraft aydınlatmaktadır.
İşte tüm bu özellikler hikâyedeki olağa
nüstülükler kategorize etmektedir.
D. HİKÂYEDEKİ DİN VE İNANÇ
UNSURLARI:
Hikâyede Sanbay ava çıkmadan ön
ce sabah namazım kılar. Onun dini
inancı tamdır. Kozı annesini, malını,
yurdunu Allah'a emanet eder, yola dü
şer. Taylak ona dua eder. Rüyada oğlu
nu iyi görmeyen Sanboy'ın hanımı oğlu
nun sağ-salim dönmesi için yüz adet
adak adar. Zorda kalan Kozı için herkes
dua eder ve dualann kabul olması neti
cesinde bir ihtiyar çıkagelir. Kozı'ya yar
dım eder, ona şekil değiştirecek bir dua
öğretir, ölülerin başı kıbleye çevrilmek
tedir.
Aynca hikâyede dişi maralı öldürme
nin kötülük (uğursuzluk) getireceği ina
nışı işlenmektedir ki bu anlayış Kazak
lar arasında günümüzde bile yaşamak
tadır.
E. HİKÂYEDEKİ KÜLTÜR
VE MEDENİYET UNSURLARI:
Hikâyede geçen pek çok unsur, Türk
Kültür ve Medeniyetinin birer yansıma
sından başka bir şey değildir. Hayvancı
lıkla geçinme, göçebe hayat sürme, cenâzede yemek verme, at koşturma, be
şik kertmesi, iyi haberin müjdelenmesi,
kargışlama, ağıt yakma, kadının kocası
na sadakati ve yiğitliği, ölenin başının
sağa (kıbleye) çevrilmesi gibi unsurlar
Türk kültür hayatının hikâyeye yansımış biçimleridir.
________
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Aynca av törenleri düzenleme ve av
cılığa önem verme, ancak dişi maralı
(geyiği) öldürmeme gibi davranışlar da
değişmez kültür kalıntılan olacak eser
de yerini almıştır. Eserde at yetiştiricili
ğinin, atın önemi vurgulanmaktadır, ya
rışma düzenlendiğinde tür olarak okçu
luk, at yanşı ve güreş tercih edilmekte
dir.
Yine evladın sılaya çıkmadan önce
büyükleriyle vedalaşması bizim kültü
rümüzün bir parçasıdır. Toy düzenle
mek ve beyleri ak otağda konuk etmek
de bu şekilde izah edilebilir.
F. HİKÂYEDE GEÇEN ADLAR:
1. Kişi Adlan: Karabay, Sanbay,
Sanbay'ın Hanımı, Karabay'ın Hanımı,
Kekeme Kadın, Taylak, Keloğlan, Tanas, Ay ve Tansık (Karabay'ın evlatlık
ları), Kösem San, Bulan, Aybas, Aksakaili İhtiyar, Köydeki Kadın, Kozı ve
Bayan.
2. Yer Adlan: Sanarka, Semay»
KuJja, Şır, Şu, Ayagöz, Aladağ, Karatav,
Tarbagatay, Jetieu, Abıralı Jalavlı, Baltali Baganalı

G. SONUÇ:
Yapılan bu çalışma dil ve tlslûb çalış
ması olmayıp hikâyeyi, Halk Hikâyecili
ği Geleneği açısından incelemeye matuf
bir çalışmadır. Hikâyenin, ana epizotla
rına, motiflerine ve diğer unsurlarına
bakıldığında, geleneğe uygun olarak
söylenip, yazıldığını ifade etmek ve bu
dönemdeki Türk Kültürüne ait pek çok
unsuru yansıtması açısından da esere
Türk mührünün vurulduğunu söylemek
mümkündür.
Aynca eserin tamamının manzum
oluşu ve kahramanların sosyal statüle
rinin birbirine yakın oluşu (her iki
âşığın da babalan zengindir) hikâyenin
kayda değer özelliklerindendir.
Not: Bu çalışmada esas alınan metin
Kazak ozanı Bisembay'm ağzından der
lenmiş ve Köbey Seydehanov tarafindan
kaleme alınmış "Kozı Körpeş-Bayan Su
lu Jın, Almatı, 1985" adlı eserdir. Ayn
ca metin Türkoloji öğrencisi Gülnaz Satbayeva'mn yardımlarıyla Türkiye Türkçesine çevrilmiş, ondan sonra üzerinde
çalışma yapılmıştır.
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