GÖRO⁄LU’NUN TÜRKMEN VERS‹YONUNA
A‹T ANLATMALARININ TESP‹T‹
VE BAZI PROBLEMLER
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Göroğlu ve onun etraf›nda teşek
kül eden anlatmalarla ilgili yüz elli
y›l› aşk›n bir zamand›r ortaya konan
çal›şmalar zengin bir literatür meydana
getirmiş olmas›na rağmen, bu konuda
çözülememiş pek çok problem de ortada
durmaktad›r. Yap›lan çal›şmalar bize
göstermektedir ki, Göroğlu anlatmalar›
n›n çeşitli versiyonlar›na ait baz› temel
problemler çözüme kavuşturulmadan,
konu üzerinde ilmî bir sonuca ulaşmak
mümkün değildir. Bu sebeble biz, Göroğ
lu Destan›’n›n Türkmen versiyonuyla
ilgili derleme ve metin neşirlerine ait
çal›şmalar hakk›nda k›saca bilgi vere
rek, bu noktada ortaya ç›kan baz› prob
lemler üzerinde duracağ›z.
Göroğlu Destan›’n›n Türkmen versi
yonuna ait derleme, metin neşri, incele
me vb. çal›şmalar, Sovyetler Birliği kurul
duktan sonraki y›llarda başlat›lm›şt›r.
Daha önceki y›llarda destanla ilgili özel
bir çal›şmaya rastlanmaz. Sadece 17.-18.
yüzy›llarda yaşayan baz› Türkmen şair
ve yazarlar›n eserleriyle, o y›llarda Türk
menistan’da bulunmuş olan seyyahlar›n
çeşitli yaz›lar›nda, Göroğlu anlatmala
r›n›n Türkmenler aras›nda çok yayg›n
ve meşhur olduğuna, destan›n bahş›lar
taraf›ndan icra ediliş tarz›na ve anlat
malar›n muhtevas›na dair küçük bilgi
lere rastlanmaktad›r.1 ‹htilâlden sonra
Sovyet politikas›n› yönlendirenlerin, 19.
yüzy›l sonlar›ndan itibaren h›zla gelişen

folklor çal›şmalar›n›n önemini farketme
siyle birlikte Türkmenistan’da da bu tür
faaliyetlere h›z verilmiş, neticede 1926
y›l›nda kurulan “Türkmen Medeniyet
Enstitüsü”nün çal›şma program› çerçe
vesinde, halk aras›nda yaşayan folklor
ürünlerinin derlenmesi işine girişilmiş
tir.
Yap›lan çal›şmalar sonras›nda,
Türkmen bahş›lar›n›n veya diğer kül
tür taş›y›c›lar›n›n
sözlü gelenekte
devam ettirdikleri pek çok eserle birlik
te Göroğlu Destan›’na ait anlatmalar
da derlenmiş, elde edilen malzemeler
“Türkmen Medeniyet Enstitüsü”ne bağl›
olan “Dil ve Edebiyat Enstitüsü”nde top
lanm›şt›r.
Edindiğimiz bilgilere göre, bu anlat
malar ilk defa Ata Çepov, Toygul› Kas›
mov, Muhammet Ataşov, Ovazgeldi
M›ratov, Dovl› Kul›yev gibi araşt›r›c›lar
taraf›ndan Türkmenistan’›n çeşitli böl
gelerindeki anlat›c›lardan derlenmiştir.
Bunlar›n içinde Ata Çepov taraf›ndan
1937 y›l›nda meşhur Pelvan Bahş›’dan
12 kol (Türkmenlerde şah veya şahamça
olarak adland›r›l›r) halinde derlenmiş
olan anlatmalar,2 daha sonra Nefes Hoca
yev’in ayn› bahş›dan derlediği (1939)
“Görogl›n›ñ Ölümi” koluyla birlikte, Ata
Govşudov taraf›ndan latin harfleriyle
neşredilmiştir.3 Bu nüsha, Türkmen ver
siyonuna ait anlatmalar›n ilk defa birara
da neşredilmesi bak›m›ndan önemlidir.
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Dil ve Edebiyat Enstitüsü taraf›n
dan yürütülen derleme çal›şmalar›, daha
sonraki y›llarda Kerim Osmanov, Nazar
Kürreyev, Porcan Kiçigulov, K. Cuma
yev, B.A.Karr›yev, Ata Rahmanov, H.K.
Dimitriyev, N.F. Lebedev, M. Çar›yev,
Töre Nefesov, B. Memmetyazov gibi
araşt›r›c›larla devam etmiş, gerek Türk
menistan’›n Daşhavuz, Çercev, Tagtaba
zar bölgelerinden gerekse Özbek, Tacik,
Stavropol Türkmenlerinden elde edilen
yüzün üzerindeki varyant, Enstitü arşi
vine teslim edilmiştir. Bu varyantlardan
baz›lar› “Sovet Edebiyat›” dergisinde
yay›nlan›rken, baz›lar› da biraraya geti
rilerek ve düzeltmeler yap›larak, değişik
y›llarda kitap halinde neşredilmiştir.4
Çeşitli bölgelerden derlenmiş olan Türk
men anlatmalar›n›n bugüne kadar yay›n
lananlar› aras›nda en hacimlisi, Türk
mence ve Türkiye Türkçesi ile Annagul›
Nurmemmet taraf›ndan haz›rlanarak
1996 y›l›nda Bilig yay›nlar› aras›nda
neşredilmiş olan›d›r.5 30 koldan müteşek
kil ve sekiz cilt halinde yay›nlanan bu
nüsha, dil ve metot yönünden hatalarla
dolu olmakla birlikte, Türkmen versiyo
nuna ait Türkiye’deki ilk neşir olmas›
bak›m›ndan önemli bir çal›şmad›r.
Yukar›da verilen bilgilerden de anla
ş›lacağ› gibi, Türkmen versiyonuna ait
anlatmalar, ilim alemince yak›n say›la
bilecek bir dönemde ve hakim ideoloji
nin oluşturduğu proğram çerçevesinde
toplanm›ş ve neşredilmiştir. Bu durum,
konu üzerinde çal›şan araşt›r›c›lar için
baz› problemleri de beraberinde getir
mektedir.
Bu problemlerin baş›nda, varl›ğ›n
dan haberdar olmam›za rağmen, Türk
men anlatmalar›n›n, daha önceki yüzy›l
lara ait metinlerinin olmay›ş› gelmekte
dir. Oysa, Göroğlu üzerinde yap›lacak

araşt›rma ve incelemelerde Türkmen
anlatmalar›, çok önemli ve merkezî bir
yere sahiptir. Göroğlu Destan›’n›n bütün
versiyonlar›nda kahraman›n “Teke-Türk
men” olarak tavsif edilmesi ve pek çok
anlatmada olaylar›n, Türkmen-‹ran,
hatta ‹ran-Turan mücadelesi üzerinde
yoğunlaşmas›, Türkmen versiyonuna ait
anlatmalar›n önemini daha da artt›r
maktad›r. Fakat, sadece Göroğlu’nun
Türkmen anlatmalar›nda değil, diğer
versiyonlar›nda ve Türk destanlar›n›n
genelinde görülen “tespit” devresinin
eksikliği, maalesef konu üzerindeki
baz› karanl›k noktalar›n aç›klanmas›n›
güçleştirmekte ve araşt›r›c›lar›n farkl›
görüşler etraf›nda yoğunlaşmas›na sebep
olmaktad›r. Her ne kadar, “Türk milleti,
destan devri yaşamaktan, destanlar›n›
yazmaya f›rsat bulamam›ş” dahi olsa,
tespit devresinin, zaman›nda ve tam ola
rak tamamlanamam›ş olmas›, önemli bir
problem ve büyük bir talihsizlik olarak
karş›m›za ç›kmakta, yap›lacak çal›şma
lar için bir engel teşkil etmektedir.
Bizim üzerinde çal›şt›ğ›m›z Türk
men anlatmalar›nda dikkatimizi çeken
ikinci önemli nokta ise, neşredilen metin
ler üzerinde hakim ideolojinin tesiriyle
baz› tahrifatlar›n yap›lm›ş olmas›d›r.
Özellikle, incelemiş olduğumuz nüsha
larda (1958, 1980, 1983, 1990, 1996 nüs
halar›nda) Göroğlu’nun zenginlerle ve
din adamlar›yla mücadele etmesi sure
tiyle destanda geçen olaylar›n, bir s›n›f
çat›şmas› hüviyetinde nakledilmesi ve
baz› araşt›r›c›lar taraf›ndan sadece bu
noktalara dayanarak kahraman›n yap
t›ğ› mücadelenin “burjuvazî devlete ve
feodallere karş› yap›lan bir mücadele” 6
gibi gösterilmesi, bu tahrifat› aç›k bir
şekilde gözler önüne sermektedir.
Malum olduğu üzere, “Ekim Devri
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mi”nden sonra Sovyet politikas›n› yön
lendirenlerin, folklor eserlerini, “Komü
nist öğretiye göre yeniden kurma” çal›ş
malar›, 1940’l› y›llarda hat safhaya ulaş
m›şt›r. Bu y›llarda Sovyetler Birliği’nin
baş›nda olan Stalin’in, özellikle Türkle
re karş› izlediği politikaya paralel ola
rak, bu ülke s›n›rlar› içinde kalan Türk
topluluklar›n›n millî-manevî değerleri
körükleyici eserleri, Komünist Partisi
Merkez Komitesi taraf›ndan 9 Ağustos
1944 y›l›nda al›nan bir kararla yasaklan
m›şt›r. Bu durum, o y›llarda yay›nlanan
“Bolşevik” dergisindeki “Sovyet Sanat›
n›n ‹leri Fikirliliği ‹çin” başl›kl› makale
de şu sözlerle aç›kça ifade edilmektedir:
“Destanlar, halk medeniyetinin gelişme
sinde kendine göre önemli bir yere sahip
olsalar da, onlar›n herhangi birini etik
ve estetik yönden örnek almak, onlar›
yaymaya çal›şmak yasakt›r. Çünkü, bu
destanlarda yer alan şah›slar (destan
kahramanlar›), Rus topraklar›n› yağ
malamak isteyen gerici ve emperyalist
komutanlard›r.”7
Al›nan bu kararlar üzerine ayn› y›l
larda Başkurtlar›n “Bat›rlar Turah›nda
Epos” (Kahramanlar Hakk›nda Destan)
(Ufa-1943) adl› destan külliyat›, K›rg›z
lar›n “Manas”, Tatarlar›n “Edige”, Kal
muklar›n “Canh›r”, Buryatlar›n “Geser”,
Türk boylar›nda ortak olan “Alpam›ş”
destanlar› ile Göroğlu Destan› da, “han
lar›n, beylerin, feodallerin, yüksek taba
kan›n hayatlar›n› aksettirmesi” gerek
çesiyle yasaklanm›şt›r.7 Daha sonra bu
eserlerden baz›lar›, Komünist Parti prog
ram›na uygun şekilde düzenlenerek ve
eğer parti program›na ayk›r› hususlar
varsa onlar›n eserden ç›kart›lmas› sure
tiyle tahrif edilerek yeniden neşredilmiş
tir.
Göroğlu Destan›’nda anlat›lan

olaylar›n devaml› bir mücadeleyi yan
s›tmas›, destan kahraman›n›n destana
yeni ilâveler yap›lmas›na müsait bir
yap›s›n›n olmas› ve gerek “Göroğlu” ad›
n›n etimolojik yap›s›ndan kaynaklanan
“Oğuz kahraman›”, “mezar›n oğlu”, “sağ›
r›n oğlu”, “kör bir adam›n oğlu” gibi
değişik fikirlerin, gerekse, kahraman›n
yeri geldiğinde hilekâr, düzenbaz bir tip
özelliği göstermesiyle bağlant›l› olarak
pek çok efsaneyi ve çekirdek olay› bün
yesinde toplam›ş olmas›, hakim ideoloji
için bulunmaz bir malzeme teşkil etmiş
ve anlatmalar amaçlara uygun hale geti
rilerek yeniden neşredilmiştir. Mesela,
Pelvan Bahş›’dan derlenerek 1941 y›l›n
da neşredilen nüshada yer alan ve Göroğ
lu’nun dedesi C›gal› Bey taraf›ndan
söylenen şiirdeki;
“Hümmet sizden Kavus K›yas,
Çöl eyesi H›z›r ‹lyas,
Medine’de ol imam has,
Bu gamlardan gutar meni.”9
şeklindeki dörtlük, 1958, 1983, 1990,
1996 y›llar›nda yay›nlanan neşirlere
dahil edilmemiştir. Bunun gibi, Türk‹slâm kültürüne ait hemen hemen bütün
eserlerde karş›laşt›ğ›m›z pek çok unsur,
herhalde eseri yay›na haz›rlayanlar›
rahats›z etmiş olacak ki, ya değiştiril
miş ya da tamamen metnin d›ş›na ç›ka
r›lm›şt›r. Özellikle değiştirilmiş olduğu
na inand›ğ›m›z bir başka kelime de,
Göroğlu’nun devaml› mücadele halinde
olduğu düşman›n ad›d›r. Pelvan Bahş›
anlatmas›nda Göroğlu ve yiğitlerinin
“G›z›lbaş”larla mücadele ettiği ifade edi
lirken, daha sonra yay›nlanan neşirlerde
“G›z›lbaş” kelimesi “düşman” kelimesi
ile değiştirilmiş ve mücadelenin yönü
sapt›r›lm›şt›r.
Destan metni üzerinde gerek ide
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olojik gerekse şahsi tasarruflardan kay
naklanan bu tür tahrifatlar›n yan›s›ra,
dar ve ideolojik bir anlay›şla hareket
eden baz› araşt›r›c›lar da, konu üzerin
de yapt›klar› çal›şmalarda dikkatlerini,
sadece kendi düşüncelerine uygun olan
unsurlar üzerinde toplam›şlar, neticede
Göroğlu ve onun etraf›nda teşekkül eden
anlatmalarla ilgili objektif ve ilmî olma
yan yarg›lara ulaşm›şlard›r.
Halbuki, bu şekilde ideolojik yön
lendirmeler sonucu ortaya ç›kan baz›
ifadelerle, tarihî vesikalardaki şah›slar
aras›nda paralellikler kurmak ve yeni
zamanlara ait olaylar›n destan anla
t›m geleneğinde yaratt›ğ› paralellikleri
gerçekmiş gibi değerlendirmek, ne ilmî
çal›şma ne de bir edebî tür olarak des
tan mant›ğ› ile bağdaşmaz. Bu sebeb
le, sadece Göroğlu üzerinde yap›lacak
çal›şmalarda değil, geçmişte bu ideolojik
yönlendirmelere maruz kalm›ş Türk top
luluklar›n›n folklor ürünleri üzerinde
yap›lan çal›şmalarda da, bu tahrifat›n
göz önünde bulundurulmas›, kanaatimiz
ce, daha ilmî ve sağl›kl› sonuçlara ulaş
mam›za yard›mc› olacakt›r.
Göroğlu Destan›’n›n Türkmen ver
siyonuna ait anlatmalar›nda karş›laşt›
ğ›m›z bir başka problem ise, neşredilen
baz› nüshalar›n (1958, 1983, 1990, 1996
nüshalar›) sadece Türkmenistan’›n farkl›
bölgelerinden derlenmiş metinlere değil,
ayn› zamanda Özbeklerden, Taciklerden,
Stavropol, Ufa, Kazan bölgelerinden
elde edilen metinlere dayal› olarak haz›r
lanm›ş olmas›d›r. Bu nüshalar› yay›na
haz›rlayanlar, değişik versiyonlara ait
varyantlardan faydaland›klar›n› ifade
etmelerine rağmen, haz›rlam›ş olduklar›
metinlerde hangi epizotun hangi var
yanttan al›nd›ğ›n› aç›kça göstermezler.
Üstelik, farkl› varyantlara has anlat›m
tarz›, dil, üslub vb. özellikler de yeterin

ce muhafaza edilmemiştir.
Folklor metinlerinde “edisyon-kri
tik”, “metin kurma”, “metin tamiri” gibi
yollarla yeni varyantlar ortaya koyma
çal›şmalar›n›n, esasen folklorun tabiati
ne ters düştüğü; her metnin, ancak orta
ya ç›kt›ğ› sosyal ve kültürel çevre ile
ilmî izah›n›n mümkün olabileceği10 ve
yap›lacak mukayeseli çal›şmalarla ortak
ve farkl› unsurlar›n ortaya konulabilece
ği düşünülürse, Türkmenistan d›ş›ndaki
sahalarda meydana getirilmiş kollar›n
veya epizotlar›n Türkmen versiyonuna
dahil edilmesi, kanaatimizce doğru değil
dir. Bu durum ayr›ca, baz› epizotlar›n,
mahallî kültürlerde yeni anlatmalar›n
yarat›lmas› ve yay›lmas›n›n nas›l gerçek
leştiğinin anlaş›l›p, ortaya konulmas›
bak›m›ndan da bir engel teşkil etmek
tedir.
Görüldüğü gibi, Göroğlu Destan›’n›n
Türkmen versiyonuna ait mevcut anlat
malar›, bünyesinde baz› problemler ihti
va etmektedir. Dolay›s›yla, tek bir nüs
hay› esas alarak yap›lacak çal›şmalar,
araşt›r›c›lar› farkl› ve ilmî olmayan
sonuçlara götürecektir. Bize göre bu prob
lemlerin çözümü, bugün yay›ld›ğ› geniş
coğrafî alan içinde Doğu ve Bat› olmak
üzere başl›ca iki versiyon silsilesi11 oluş
turan Göroğlu’nun bütün versiyonlar›n›,
“Millî Mukayese Yöntemi”12 prensipleri
dahilinde inceleyip, ortak noktalar› tes
pit ve analiz etmekle mümkündür. Bu
tür çal›şmalar, bir yandan, Göroğlu ver
siyonlar› içinde “merkezî” bir konuma
sahip olan ve her türlü tahrifata ya
da yanl›ş metodolojiye rağmen mitikepik özellikleriyle öne ç›kan Türkmen
anlatmalar›n›n, Göroğlu versiyonlar›n›n
yan›s›ra Türk destan geleneği içindeki
yerini ve önemini tespit etmek; diğer
yandan, Türk kültürünün zenginliğini
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ve yayg›nl›ğ›n› ortaya koymak, Türk
boylar› aras›ndaki birlik ve beraberliği
pekiştirmek bak›m›ndan büyük önem
taş›maktad›r.
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