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Büyük bahş› Rahmetulla Yusufoğlu,
“Köroğlu” dairesi destanlar›n› “Destanla
r›n Şah›” diye adland›rm›şt›r. Bu büyük
destanc›n›n zekice bir ibare ile halk›m›z›n
destanî yarat›c›l›ğ›ndaki böyle büyük ve
ender rastlanan esere, oldukça doğru ve
şairane değer vermesine hayran oldum.
Gerçekten de “Köroğlu” destanlar›n en
güzeli, en seçkini, halk›m›z›n kalbinden
dökülen ve koyulaşarak akan şiiriyet kay
mağ›d›r.
“Köroğlu Destanlar› “ çeşitli coğraf
yalarda, oldukça geniş bir şekilde yay›l
m›şt›r. Bu destanlar Özbekistan, Türkme
nistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Karakalpakistan, Tacikistan, Ermenistan
ve Gürcistan’da halk›n epik yarat›c›l›ğ›n
da, kendine özgü daireler şeklinde meyda
na gelmiştir. Köroğlu; Sibirya Tatarlar› ve
Bulgar Türkleri’nin de en sevilen destan
kahraman›d›r. Dairenin baz› tabakalar›
Orta Asya (Buhara) Araplar›’n›n aras›n
dan da derlenmiştir. Köroğlu destan›, esas
olarak Türkler aras›nda k›smen de Türk
olmayan baz› halklar aras›nda yayg›n
şekilde bilinen bir destand›r. Daireleşme
sinin bütün şekillerini kendi içine alan, bu
kadar kollu bir destan, dünya folklorunda
yeteri kadar bilinmemektedir. Yüzlerce
bahş›n›n iştiraki ile yarat›lan Özbek Köroğ
lu dairesi destanlar›n›n kültürel miras›m›z
da müstesna bir yeri vard›r.
Köroğlu dairesi destanlar›, sadece
Özbekistan’n›n çeşitli yerlerinde yaşayan
bahş›lardan değil, cumhuriyetimizin d›ş›n
da yaşayan bahş›lardan da derlenmiştir.
Köroğlu destan›n›n Özbekistan versiyonu;
bakirliği, çeşitliliği, daireleşmesinin kar
maş›k yönlerine temel oluşu, kahraman
ca geçmişin eşine rastlanmayan romantik
tabakalar yoluyla geniş çapta tasvir edilişi,
halk hayat›n›n, örf-adetlerinin gerçekçi bir
dünya görüşüyle ifade edilişi özellikleriyle
başka sahalardaki “Köroğlu” destanlar›n
dan ayr›lmaktad›r.

Köroğlu dairesi destanlar›n› iyi bilen
ve güzel terennüm edebilen bahş›lar, bu
destanlar›n say›s›n›n k›rk olduğunu söyler.
Fakat onlar›n hepsini tam olarak bilen bah
ş›lar kesin olarak bilinmemektedir. Sadece
baz› bahş›lar›n “Köroğlu” destanlar›n› tam
bildiği kaydedilmiştir. Bizim gözlemlerimi
ze göre, bu k›rk say›s› gelenekseldir ve ger
çek say›y› vermemektedir. Asl›nda, Özbek
ler aras›nda yayg›n olan “Köroğlu” destan
lar›n›n say›s› yüzden fazlad›r. Günümüze
kadar, folklorcular taraf›ndan derlenen
ve Özbekistan Bilimler Akademisi Alişir
Nevayi Edebiyat Enstitüsünün folklor arşi
vinde bulunan “ Köroğlu” destanlar›n›n
say›s› atm›ş› bulmaktad›r. Dairenin var
yantlar› ve Harezm Köroğlu’su bu hesaba
dahil edilmemiştir. Harezm destanlar›n›
özel olarak araşt›ran Prof. S. Razimbaye
v’in fikrine göre, Harezm’de halk aras›nda
yayg›n olan “Köroğlu” destanlar›n›n ortala
ma say›s› 24’tür. Bunlardan 18 tanesi der
lenmiş haldedir. Buna şimdiye kadar derle
nemeyip unutulan “Şadmanbek”, ”Dunyar
Hoca”, ”Ayd›nay”, ”Haldar Buviş”, “Bektaş
Arap”, ”Ahmet Serdar’›n Kemiği”, ”Ahmet
Serdar ve Hasan Şah”, ”Ahmet Serdar ve
Avaz”, ”Şerali” gibi destanlar› da eklersek,
yukar›da zikredilen 100 say›s›na yaklaş
m›ş oluruz. Derlenen destanlar›n bahş›lar
aras›ndaki yay›l›ş› da ayn› değildir. Mese
la; meşhur bahş› Ergaş Cumanbülbüloğ
lu’ndan 5, Faz›l Yoldaşoğlu’ndan 10, ‹slam
Şair’den 3, Polkan Şair’den 16, Bekmurad
Corabayoğlu’ndan 2, Said Murad Penahoğ
lu’ndan 1, Umir Safaroğlu’ndan 3, Mer
dankul Evliyakuloğlu’ndan 2, Rahmetulla
Yusufoğlu’ndan 27 destan derlenmiştir.
“Köroğlu” dairesi destanlar›n› incele
mede, baş kahraman›n epik biyografisine
uygun olarak onlar›n ardarda tertibini
belirlemek de önemlidir. Meşhur folklorcu
Hadi Zarif 1941 y›l›nda neşredilen “Rav
şan” destan›na yazd›ğ› söz baş›nda 39 tane
destan›n birbiri ard›na dizilişini vermişti.
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Biz, Harezm Köroğlu destanlar›n› hesaba
katmadan, derlenen Köroğlu destanlar›
silsilesinin s›ras›n› aşağ›da verildiği gibi
belirledik:
1- Köroğlu'nun Doğuşu
2- Köroğlu'nun Çocukluğu
3- Çartakl› Çambil
4- Zeydinay
5- Yunus Peri
6- Miskal Peri
7- Gülnar Peri
8- K›rk Yiğit ile K›rk K›z
9- Hasan Kolber
10- Reyhan Arap
11- Şah Darhan
12- Zamanbek
13- H›d›rali Elbegi
14- Berdiyar Atal›k
15- Elaman
16- Haldar Han
17- Köroğlu'nun K›r›m'a Var›ş›
18- Gavdaraz Dev
19- Beş Padişah›n Düşman olup Çambil'e
Gelişi
20- Şakalandar
21- Roza Han
22- Yask›la
23- Hasan Han
24- Çambil Kemali
25- Dalli
26- Avaz Han
27- Gülk›zay
28- Aygül K›z'›n Vefat›
29- ‹ntizar	
30- Melike-i Ayyar
31- Maşrika
32- Zülfizar
33- Botaköz
34- Kunduz Peri ile Y›ld›z Peri
35- Servinaz
36- Balagerdan
37- Avaz'›n Darg›nl›ğ›
38- Ahmet Serdar’›n Ölüm Emri
39- Avaz Oğlan'›n Rum'a Kaç›ş›
40- Avaz Han'›n Ölüme Hükmedilişi
41- Girdab
42- Han›may
43- Hoş keldi
44- Alt›n Kabak
45- Zeyidkul
46- Gülih›raman
47- Zarnigar

48- Ağa Yunus'un Kaç›r›l›ş›
49- Ravşan
50- Nurali
51- Nurali'nin Gençliği
52- Belhivan
53- Carhan Mestan
54- Sümbülsaç Beka
55- Nurali ve Yaşl› Ahmet
56- Nurali'nin Yenilişi
57- Melle Tüccar
58- Cihangir
59- Eroğlu ( Şehidname, Köroğlu'nun
Ölümü, Köroğlu'nun Kayboluşu)
‹lk bak›şta, destanlar›n böyle ardar
da dizilişinin ve onlara belirli bir düzen
verilişinin gereksiz olduğunu düşünmek
mümkündür. Çünkü, okuyucu ve dinleyi
ci onlar›n her  birini müstakil destanlar
olarak kabul eder. Ama onlar bir bütün
olarak al›nd›ğ›nda, halk›m›z›n bedii an’a
neleri ve epik kanunlar temelinde, bir
zamanlar önde gelen bahş›lar ve destan
c›l›k mekteplerinin vekilleri taraf›ndan
“Köroğlu Destan›” etraf›nda birleştirilmiş
tir. Eğer bu dairedeki destanlar Özbek
halk›n›n hayat›n›, geçmişi ve zevkini, arzu
ve ümitlerini, ahlakî-estetik, ictimaî-siyasî
ve felsefî bak›şlar›n›, onun kahramanca
geçmişini geniş çapta tasvireden meşhur
bir destan olarak tek cilt alt›nda toplan
sa, neredeyse bir milyona yak›n mensur
ve manzum sat›rlar› teşkil eder ki böyle
epik bir eser, halk›m›z›n yüksek yarat›c›
l›k kabiliyetini daha aç›k olarak gösterir.
Böyle bir vazifenin üstesinden gelmek ise
derlenmeyen destanlar› bulup derlemek ve
onlara belirli bir düzen vererek dairenin
kopan halkalar›n› yeniden düzenleme ile
mümkün olabilir.
‹şte bu kültürel zenginliğin büyük
bir bölümü meşhur bahş›, Özbek destanla
r›n›n büyük üstad› Rahmetulla Yusufoğlu
arac›l›ğ› ile bize ulaşabildi. Rahmetulla
Yusufoğlu’ndan çok miktarda folklor zen
ginliği miras kald›. Bunun büyük bir bölü
münü 27 tane “Köroğlu” dairesi destan› teş
kil etmektedir. Bunlardan başka şairden;
“Alpam›ş”, ”K›ran Han”, ”Yaz› ile Zeba”,
”Zerkakil” destanlar› birçok masal, rivayet
nakil ve ›st›lah derlenmiştir.
Köroğlu destanlar›n›n kendileri ile
numunelerini baş›ndan sonuna kadar yaz›
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ya geçirme isteği şairin kendisinde mey
dana gelmiştir. Ama, tan›nm›ş folklorcu
Hadi Zarif, o y›llarda nedense bu isteği
desteklememiştir. Bize göre, Rahmetulla
Yusufoğlu’nun domb›ra eşliğinde destan
terennüm etmeyişi, onlar› şifahi olarak
anlat›ş› alimi düşündürmüş olmal›d›r.
Ama, Hadi Zarif Rahmetulla Yusufoğlu’na
halk yarat›c›l›ğ›n›n bilgili ve kendine has
icrac›s› olarak ona hürmet göstermiştir.
1962 y›l›n›n Temmuz-Ağustos aylar›nda
Hadi Zarif başkanl›ğ›nda, ben, Melik Mura
dov ve Zübeyde Hüseyinova ile birlikte,
Semerkant vilayetinde folklor araşt›rmas›
için bulunduğumuz zaman bu mesele tek
rar gündeme geldi. Bu defa, Ergaş Bahş›
domb›ra çalmay› b›rak›p, destanlar› şifahi
olarak anlatt›ğ› zamanlarda derleme işine
başlad›ğ›n› söyleyip buna raz› oldu. Fakat
suniliğe yol aç›lmamas› için halk aras›nda
anlat›ld›ğ› şekilde ve ustalardan öğrenil
diği gibi derlenmesini kati olarak şart
koştular.
R. Yusufoğlu, bu işe 8 Ekim 1964 y›l›n
da başlad› ve neredeyse bir buçuk y›ll›k bir
zaman zarf›nda yazma işini en iyi şekilde
yerine getirdi.
Şimdi şairin kendi el yaz›s› ile destan
lar aras›nda verdiği aç›klamalara dayana
rak, “Köroğlu” destanlar›n›n kaleme al›n›ş
cereyan›n› görelim. Çünkü bu daire des
tanlar›n›n ardarda tertibini halk şairinin
kendisinin belirleyişi ve destanlar› o şekil
de kaleme al›ş› Özbek folklorunda ilk tec
rübedir.
El  yazma şöyle bir aç›klama ile baş
lar:
“Malumdur ki, birçok olay “Köroğ
lu destan›n›n asl›na bahş›lar taraf›ndan
eklenip kar›şt›r›lm›şt›r. Bunun en büyük
sebebi, dinleyicilerin “Bize daha önce hiç
duyulmam›ş bir destan anlat›n.” şeklinde
ki talepleridir. Buna binaen bahş›lar der
hal “Avazhan şöyle yapt›, Avazhan böyle
yapt›” diye, asl›nda olmayan bir destan›
uydurup anlatm›şlard›r. Hatta, Cessak
Bahş›’n›n bir defas›nda Sangzar’da bulun
duğu s›rada “Geyik ve Kaplumbağa” desta
n›n› “ Köroğlu” dairesi destanlar›ndan biri
olarak anlatt›ğ› söylenmektedir.”
Şairin bu aç›klamalar›n›n folklor için
büyük önem taş›d›ğ›n› düşünerek, her des
tana verdiği ad› ve s›ray› da göstermek
istiyoruz:
Birinci Destan: Köroğlu’nun Doğuşu

ğu

K›z

‹kinci Destan: Köroğlu’nun Çocuklu
Üçüncü Destan: Çartakl› Çambil
Dördüncü Destan: Reyhan Arap
Beşinci Destan: Yunus ile Miskal
Alt›nc› Destan: Hasan Han
Yedinci Destan: K›rk Yiğit ve K›rk

“Bu küçük destan› 1946 y›l›n›n yaz›n
da folklorcu Mensur Efzalov’un emri ile
Haciye  Şakirova, o zamanki Özbekistan
Bilimler Akademisi’nin ‹lmî Araşt›rmalar
Estitüsü Folklor Bölümnde saklamak için,
benden yaz›p ald›. Elbette folklor bölümün
deki el yazmalar kaybolmaz. Bu destan›
okumak isteyenlere oradan al›p okumay›
tavsiye ederek, sözümü k›sa kesmek isti
yorum.”
Gerçekten de folklor bölümünün o
zamanki görevlisi Haciye Şakirova bu des
tan›, 1946 y›l›nda yaz›ya geçirmiş ve arşi
ve teslim etmiş. Şair kendi nezdindeki
alt› destan› içeren birinci kitab› bitirirken
kitab›n sonuna yine birkaç izah ilave etmiş
tir; ”Köroğlu destanlar›n›n birinci kitab›n›
bitirdim. Fakat bu kitab›n içindeki baz›
destanlarda efsaneler ve felsefî sözler de
bulunmaktad›r. Eğer bunlar yaz›lmasayd›,
baz› destanlar›n yerinin boş b›rak›lmas›
gerekirdi. Örneğin; “Yunus ve Miskal”. Bu
nedenle, okuyuclar›n baz› hatalar› yalana
yormadan, tenkidî veya felsefî nazariye ile
değerlendireceğini ümit ediyorum.”
Şair, Köroğlu Destanlar›’n›n ikinci
kitab›na şöyle bir aç›klama ile başlar:
“Malumdur ki, “Köroğlubek’in Avazhan’›
al›p gelişi” adl› destan Bolşevik ihtilalin
den önce Kazan ve Taşkent şehirlerinde
tüccarlar›n maddi yard›m› ile neşredilmiş
ve h›zl›ca bütün Özbekistan’a dağ›lm›şt›r.
Ad› geçen kitab›n Taşkent bask›s› bize
1927 y›l›nda ulaşt›. O zamanki bahş›lar,
hatta büyük bahş› Ergaş Cumanbülbüloğ
lu bile “Arap alfabesi ile yaz›lan kitaptaki
destan›n tamam› doğrudur.” diye düşüne
rek, bu destan› değişik şekillerde anlat
m›şt›r. Sonradan “bu destan› kitaptaki
gibi anlatman›n en doğrusu olduğu” fikri
ortaya at›ld›. Bu fikir bütün bahş›lar ara
s›nda yay›larak destan›n kitapta olduğu
gibi anlat›lmas› âdet haline geldi.”
Sekizinci Destan: Köroğlu’nun Avaz
Han’› Al›p Gelişi
Dokuzuncu Destan: Han Dalli
Bu destan “Hasan Han” ad› ile E.
Cumanbülbül taraf›ndan Taşkent’te yaz›l
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m›şt›r. Bu nedenle bu destan› tekrar yaz
may› gerek görmedim.
Onuncu Destan: Avaz Han’›n Kaç›ş›
Bu destan da Bolşevik ihtilalinden
önce neşredilmiştir.
On Birinci Destan: Avaz Han’›n Evle
nişi
On ‹kinci Destan: Gavdaraz Dev
On Üçüncü Destan: Beş Padişah›n
Düşman olup Çambil’e Gelişi
On Dördüncü Destan: Servinaz
On Beşinci Destan: Hasan Kolbar
Vak’as›
Üçüncü kitab›n el yazmas› şöyle bir
aç›klama ile başlar. ”Bu destanlar, yani
benim “Avaz Oğlan” diye adland›rd›ğ›m
Köroğlu kitaplar›n›n üçüncüsünde bulu
nan baz› destanlar 1933-1934 y›llar›nda
Ergaş Cumanbülbüloğlu taraf›ndan der
lenmiş, fakat tamamlanmadan yar›m b›ra
k›lm›şt›r.
Ben, bu yar›m kalan kitab› 1935 y›l›n
da okudum. “Avaz Oğlan” kitab›na giren
baz› k›s›mlar› E. Cumanbülbüloğlu’nun
konular› s›ralama esas›na uygun olarak
yazd›m. Geri kalan k›s›mlar› büyüklü,
küçüklü bahş›lardan duyduğum gibi yaz›p
işlek hale getirereek kendime göre düzelt
tim.
On Alt›nc› Destan: Köroğlu’nun
Ahmet Serdar’›n Ölüm Buyruğunu Verişi
On Yedinci Destan: Avaz Oğlan’›n
Rum’a Kaç›ş›
On Sekizinci Destan: Balagerdan
On Dokuzuncu Destan: Çambil Kema
li
“Bu destan› E. Cumanbülbüloğlu ve
Polkan Şair’in bildiğini duymuştum. Fakat
ben, ne Polkan Şair’in ne de bir başkas›
n›n bu destan›n k›ssas›n› bile anlatt›ğ›n›
görmedim. E. Cumanbülbüloğlu’nun “Bu
destan› Taşkent’te yazd›m” dediğini de
duymad›m.”
Yirminci Destan: Aygülk›z’›n Vefat›
Yirmi Birinci Destan: Hoşkeldi
“Ergaş Cumanbülbüloğlu bu destan›
“Hoşkeldi” ad› ile Taşkent’te yazm›ş. Ben
de, 1958-59 y›lllar›nda destan› k›saltarak
yazd›m. Prof. Reşidov bu destan› 1959 y›l›n
da benden alm›şt›. Bu nedenle burada yeri
boş b›rak›lm›şt›r.”
Gerçekten, Rahmetulla Yusufoğ
lu’nun “Hoşkeldi” destan›n›n “Katartal”
ad›yla şiir şeklinde yazd›ğ› nüshas› folklor
arşivinde saklanmaktad›r. Ama onda halk
destanlar›na has an’anevî üslup bozulmuş

tur. Art›k ona bir folklor eseri olarak bak
mak doğru olmaz.
Yirmi ‹kinci Destan: Kunduz Peri ile
Y›ld›z Peri
“Bu destan da E.Cumanbülbüloğlu
taraf›ndan yaz›lm›ş ve bir iki defa neşre
dilmiştir. Bu nedenle bunu tekrer yazmay›
gerek görmedim.
Böylece, “Köroğlu Destanlar›” kita
b›n›n üçüncüsü de tamamland›. Bütün
arkadaşlardan kitapta olabilecek yanl›ş ve
eksiklikleri tamamlayarak düzeltmelerini
rica ediyorum.”
Şairin destanlar›n aras›nda verdi
ği aç›klamalar›n düzenine bak›ld›ğ›nda
Köroğlu Destanlar›’n›n dördüncü kitab›n›n
el yazmas›n›n, yirmi  üçüncü destan ile
başlamas› veya yerinin boş b›rak›lmas›
gerekir. Fakat, el  yazmas› hiçbir aç›kla
ma yap›lmadan yirmi dördüncü destan ile
başlar.
Yirmi Dördüncü Destan: Şakalender
Yirmi Beşinci Destan: Roza Han
Yirmi Alt›nc› Destan: Yasak›la
Yirmi Yedinci Destan: H›raman Dali
Şairin fikrine göre yirmi sekizinci des
tan “Ravşan Han” omal›d›r. Bu destan da
E. Cumanbülbüloğlu taraf›ndan yaz›ld›ğ›
için burada tekrar yaz›lmam›şt›r.
Yirmi Ddokuzuncu Destan: Bezirgan
Arap
Otuzuncu Destan: Şehidname (Köroğ
lu’nun Ölümü)
Böylece, şair kendi bildiği destanlar›
ve olaylar yönünden birbiriyle alakal› gör
düğü 30 Köroğlu Destan›’n›n 23 tanesini,
dört kitap halinde yaz›ya geçirerek folklor
arşivine teslim etmiştir. Şaire göre olaylar
zinciri kopmuş olan  destanlar da mevcut
tur. Bunlardan biri “Zülfizar” destan›d›r.
Şair “Zülfizar” destan›n› kaleme al›rken
el  yazman›n baş›nda şöyle bir aç›klama
yapar:
“Ben 1964 y›l›ndan başlayarak 15
Şubat 1966 y›l›na kadar dört kitaptan iba
ret olan “Köroğlu Destanlar›” mecmuas›n›
kaleme ald›m. Ama benim toplay›p yazd›
ğ›m, bu destan mecmuas›na girmeyen, olay
lar zinciri kopmuş olup haf›zamda sakl›
“Sümbülsaç Beka”,”Melike-i Ayyar”, ”Zülfi
zar” gibi destanlar da vard›r. Fakat bunlar
dan “Melike-i Ayyar” destan›n› mükemmel
olarak bilmiyorum. “Sümbülsaç Beka” des
tan›n› ise 1947 y›l›nda Taşkent Bilimler
Akademisi Folklor Bölümüne yaz›p ver
dim. Şimdi ise “Zülfizar” destan›n› yaza
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cağ›m. Bununla benim bildiğim “Köroğlu
Destanlar›” tamamlanm›ş oluyor.
Eğer folklorcular “Sümbülsaç Beka”
ve “Zülfizar” destan›n› bir kitap haline
getirerek, bu dört kitaba beşinci kitap
olarak eklerlerse çok faydal› bir iş yapm›ş
olurlar. Benim bilmediğim “Köroğlu” des
tan›n› diğer bahş› arkadaşlar›m›n toplaya
rak arşive vereceğini ümit ediyorum.
Bahş› Rahmetulla Yusufoğlu’nun ken
di bildiği destanlar› toplad›ğ› el yazmas›nda
verdiği aç›klamalara bu kadar itibar etme
mizin elbette belirli sebepleri vard›r.
Bunlardan biri, yukar›da yaz›ld›ğ›
“Köroğlu” dairesi destanlar›n› tam olarak
bilen destanc›lar hâlâ kesin değildir. Bir
bahş›n›n repertuvar›nda bulunan destanla
r›n, yine o bahş› taraf›ndan ardarda yaz›ya
geçirilişi Özbek folklorunda kendine has
ve ender rastlanan olay lardand›r. Folk
lor tarihinde buna benzer çabalar vard›r.
Mesela; 1927 y›l›nda Polkan şairin bildiği
“Köroğlu” destanlar›n› yaz›ya geçirme işi
başlad›. Fakat 4-5 destan yaz›ld›ktan son
ra bu iş devam etmedi.
‹kinci sebep ise, böyle aç›klamalar›n
ilk bak›şta s›radan ve önemsiz gibi görün
mesi mümkündür. Asl›nda onlar anlat›
c›n›n, epik repertuvar, destandaki baz›
epizotlar, dinleyici ve folklorcular ile olan
münasebetini öğrenmede oldukça önemli
dir.
Üçüncü olarak, biz sadece destan met
nini derliyoruz. Derlediğimiz bu metinin
arkas›nda (sanatç›lar›n tabiri ile sahne
arkas›nda) büyük bir “hayat” vard›r. Des
tanc›n›n icras› ile bağl› olan icadî bir süreç
vard›r. Folklorda, işte bu süreci gözlemle
me yolundaki malzemeler ya yetersizdir ya
da onlar folklorcular›n günlüklerinde kal
m›ş durumdad›r. R.Yusufoğlu’nun, k›smen
de bizim, verdiğimiz aç›klamalar› burada
tekrar sayma imkan› yoktur. Fakat, bu
aç›klamalar (el yazmas›n›n kenar›ndaki
birkaç yaz›, sözlük v.b.) metnin arkas›nda
olan bu kendine has hayat› öğrenmede şüp
hesiz büyük bir öneme sahiptir.
Bu nedenle, R. Yusufoğlu’nun yaz›ya
geçirdiği destanlar› yay›na haz›rlamada,
ilk bak›şta ikinci derece gibi görünen bu ve
buna benzer kay›tlara ayr› bir itibar göster
meyi zorunlu gördük.
“Köroğlu” destanlar›n›n bu neşri dört
kitaptan ibarettir. Onlar, yukar›da şairin
kaydettikleri temelinde tasviri verilen
yegâne nüshalar olarak yay›na haz›rland›.

Bunlardan, yukar›da da anlat›ld›ğ› gibi,
“K›rk K›z ve K›rk Yiğit” destan› Haci
ye Şakirova taraf›ndan derlenmiş kalan
bütün numuneleri şairin kendisi yaz›ya
geçirmiştir. “K›rk K›z ve K›rk Yiğit”, ”Nura
li’nin Gençliği”, ”Sümbülsaç Beka” destan
lar› 1946-1947 y›llar›nda, kalanlar› ise
1964-1966 y›llar›nda kaleme al›nm›şt›r.
Tam olarak derlenmeyen “Avas Han’›n Ölü
me Hükmedilişi” destan›n›n kaleme al›n›ş
y›l› ise bilinmemektedir.
Folklor arşivinde saklanmakta olan,
R. Yusufoğlu’na ait dört ciltlik “Köroğ
lu” destan›n›n bütün nüshalar› al›nm›şt›r.
Sadece “Katartal” (Hoşkeldi) destan› bu
kitaba al›nmad›; çünkü onun üslubu halk
destanlar›n›n üslubuna uygun değildir.
Bunu şairin kendisi de itiraf etmektedir.
Burada iki tane istisnaya değinmek
gerekir. “Rozahan” ve “Yasak›la” destanla
r›n›n, “Köroğlu” dairesi destanlar›n›n ruhu
na tam olarak uygun olduğu söylenemez.
Onlar, Korgan destanc›l›k okulunun vekil
lerinin sonraki devirlerdeki “yeniliği” ya
da R. Yusufoğlu repertuvar›na tam olarak
uymayan örnekler olmas› muhtemeldir.
Halk destanc›l›ğ›n›n canl› an’anelerinin
sönmeye başlad›ğ› devirlerde, bahş›lar›n
repertuvar›nda bu şekildeki numunelerin
ortaya ç›k›ş› doğald›r. “Bezirgan” ve “Hira
mandali” gibi Harezm destanlar›n›n bu
seriye dahil edilişi de Korgan destanc›la
r›n›n repertuvar› ile bağl› “ayr› olaylar”
olarak düşünülmelidir.
NOTLAR:
(*) Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Aka
demisi Alişir Nevayi Edebiyat Enstitüsü
“Yaz›c›” neşriyat› ile ortaklaşa dört ciltlik
“Köroğlu Destanlar›” serisini ilk defa bir
bütün olarak yay›mlamaktad›r. Bugüne
kadar I. Cilt “Köroğlu’nun Doğuşu”, II. Cilt
“Avazhan” ad›yla yay›mland›. Bu makale,
dört ciltlik serinin “Köroğlu’nun Doğuşu”
ad›ndaki I. cildine Prof. Dr. Töre Mirzayev
taraf›ndan yaz›lan Söz Baş›’n›n k›salt›la
rak haz›rlanm›ş şeklidir.
(**) Özbekistan Bilimler Akademisi Alişir Neva
yi Edebiyat Enstitüsü Müdürü
(***) Ege Üniv.Türk Dünyas› Araşt›rmalar› Ens
titüsü Araşt›rma Görevlisi
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