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ÖZET
Epik eserler sadece merkezî kahraman›n de¤il, genç kahramanlar›n maceralar›n› da ihtiva eder. Baz›
araﬂat›r›c›lar genç kahramanlara ait hikayelerin daha sonraki zamanlarda ilave edildi¤ini ileri sürerler.
Köro¤lu destan›n›n Türkmen benzer-metninde Ayvaz, Erhasan, Nurali, Harmandeli gibi genç kahramanlar›n hikâyeleri de yayg›n olarak bilinir ve anlat›l›r.
Bu hikayelerin baz›lar› çok eski baz›lar› ise yeni devirlerde üretilmiﬂlerdir. Bu hikayeler epik anlatmalardaki dualist yap›y› ve sözlü kültür ürünlerinin de¤iﬂerek geliﬂen bir özellikte oldu¤unu gösteren en güzel
örneklerdendir.
Anahtar Kelimeler
Köro¤lu Destan›, Genç Kahraman, Türkmen, ‹kili Yap›
RESUME
Des oeuvres épiques ne contiennent pas seulement des aventures d’un protagoniste mais aussi celles
des héros adolescants. Certains rechercheurs prétendent qu’on y a ajouté des aventures sur les héros adolescents plus tard.
Dans la version Turkmène de l'épopée “Köro¤lu” on avait déja connu et raconté des aventures sur Ayvaz, Erhasan, Nurali, Harmandeli etc...
Certains de ces recits avaient été produits dans les périodes plus anciennes tandis que d’autres avaient
été produits dans les periodes plus récent. Ces recits sont des exemples parfaits qui montrent la structure dualiste dans les récits épiques et la particularité des produits culturels oraux qui se developpent en se transformant.
Les Mots Clés
l'Epopé "Köro¤lu", Héros Adolescant, Turkmène, Structure Dualiste

Halkbiliminin anlat›ya dayal› epik
eserleri, merkezî durumdaki kahramanlar›n maceralar› yan›nda, zaman zaman
onlar›n soyundan gelen veya yan›nda yeralan ve genellikle çocuk ya da genç diyebilece¤imiz yaﬂtaki yard›mc› kahramanlar›n maceralar›n› da ihtiva etmektedir.

Dünyan›n en büyük destanlar›ndan
biri olan Manas Destan›, merkezî kahraman “Manas” ile onun o¤lu “Semetey” ve
torunu “Seytek” etraf›nda bir “üçleme”
halinde teﬂekkül ederken, “Almambet,
Er Kökçö, Er Yolay, Köz Kaman” gibi
ikinci derecedeki kahramanlar›n maceralar› da bir hayli yer tutar.1 Dede Kor-
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kut Kitab›’ndaki anlatmalarda da meﬂhur babalar›n maceralar›, onlar›n o¤ullar› olan genç yi¤itlerin maceralar›yla
geniﬂletilmiﬂtir. Salur Kazan’›n o¤lu
Uruz Bey, ‹ç O¤uzlar›n beyi Aruz’un torunu ve Kaz›l›k Koca’n›n o¤lu Yigenek,
Dirse Han’›n o¤lu Bo¤aç Han, Begil’in
o¤lu Emren, Uﬂun Koca’n›n o¤lu Seytek
etraf›nda oluﬂan anlatmalar›n yan›nda,
sat›r aralar›ndaki maceralar›yla Kara
Güne’nin o¤lu ve Salur Kazan’›n ye¤eni
Kara Budak, K›yan Selçuk’un o¤lu Dündar gibi kahramanlar›n maceralar› da,
bu anlatmalar›n olay örgüsüne bir geniﬂ-

s›l ilave edildi¤ini göstermesi bak›m›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
Köro¤lu anlatmalar›, bu tarz anlat›lar›n kültüre has sözlü gelenek içinde
de¤iﬂerek yaﬂamas› ve zenginleﬂmesine
örnek olabilecek en tipik epik ürünlerdendir. Bu anlatmalar›n, özellikle profesyonel anlat›c›lar taraf›ndan günümüzde bile eski epizotlar›n modern ça¤lar›n ﬂartlar›na göre de¤iﬂtirilerek ya da
ana olay örgüsünün temel yap›s›na uygun olarak yeni olaylar üzerinde oluﬂtu-

lik ve çeﬂitlilik kazand›rm›ﬂt›r.2
Araﬂt›r›c›lar, merkezî kahraman›n
soyundan gelen ikinci/üçüncü kuﬂak durumundaki veya onun yan›nda bulunan
genç kahramanlar hakk›ndaki anlatmalar›n, atalar›n›n/liderlerinin kahramanl›klar›na dair anlatmalara nazaran daha
sonraki dönemlerde ortaya konuldu¤u

edilmiﬂtir.4
Günümüzde Köro¤lu anlatmalar›n›n en yayg›n oldu¤u bölgelerden biri de
Türkmenistan’d›r. Bu sebeble, Türkmenistan Köro¤lu anlatmalar›nda zikredilen genç kahramanlar›n maceralar›n› çeﬂitli yönlerden ele alarak hem sosyal çevre ve ﬂartlar içinde ortaya ç›kan de¤iﬂme
ve çeﬂitlili¤i, hem de, epik anlat›lara has
baz› temel özellikleri göstermek mümkündür.
Türkmen Köro¤lu anlatmalar› içinde yer alan genç kahramanlara Ayvaz
(Övez), Erhasan, Nurali, Harmandeli, Kerem, Muharrem (Mirem), Kamber dahil edilebilir. Bu anlatmalarda
genç kahramanlar›n maceralar›, baz›
epizotlarda merkezî kahraman durumundaki Köro¤lu veya onun k›rk yi¤idi
etraf›nda yaﬂanan olaylar içinde verilirken, genç kahramanlar›n merkezî durumda bulundu¤u müstakil kollar/epizotlar da mevcuttur.

fikrindedirler.3 Bir baﬂka deyiﬂle, sözlü
gelenek içinde devam edegelen merkezî
kahraman›n etraf›ndaki olay örgüsü,
genç yi¤itlerin maceralar›yla geliﬂtirilerek daha edebî bir hale getirilmiﬂ veya
ana olay örgüsünden ba¤›ms›z yeni anlatmalar ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Epik anlatmalar›n ilk örnekleri
aras›nda bulunmayan veya bulunmad›¤›
ifade edilen ve yeni devirlerde oluﬂturuldu¤u anlaﬂ›lan genç kahramanlar hakk›ndaki anlatmalar, mahallî kültürlere
ait çeﬂitli unsurlar› yans›tman›n yan›nda, anlat›c›lar›n, sözlü gelenek yoluyla
taﬂ›nm›ﬂ olan anlatmalara gerek dinleyicileri tatmin için gerekse sosyal çevre ve
ﬂartlar›n etkisiyle yeni anlatmalar›n na-
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rulan yeni epizotlar/kollar halinde yaﬂat›ld›¤› pek çok araﬂt›r›c› taraf›ndan ifade

Ayvaz:
Maceralar›yla Köro¤lu anlatmalar›-
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na daha da geniﬂlik ve dinamizm kazand›ran bu genç kahramanlar›n baﬂ›nda
Ayvaz gelmektedir. Bütün Köro¤lu anlatmalar›nda yeralan ve genellikle benzer ﬂekillerde anlat›lan Ayvaz hakk›nda
epizotlar›n yan›nda, Türkmen anlatmalar› farkl› epizotlarla da zenginleﬂtirilmiﬂtir. Sat›r aral›klar› d›ﬂ›nda ve özellikle ad›n›n epizot baﬂl›¤›nda da an›ld›¤›
Ayvaz hakk›ndaki Türkmen anlatmalar›n› ﬂöyle s›ralamak mümkündür: “Köro¤lu’nun Ayvaz’› Çand›bil’e Getirmesi,
Köro¤lu’nun Ayvaz’› Kurtarmas›, Ayvaz’›n Evlenmesi, Ayvaz’›n Öfkelenmesi,
Servican ile Köro¤lu’nun Ayvaz’› Kurtarmas›, Ayvaz ile K›rat”.5 Bu anlatmalar
bazen, “Övez’in Getiriliﬂi, Övez’i Dara
Çeken, Hoﬂgeldi, Övez Evlenen, Servican, Övez ve K›rat, Övez Küsen”6 gibi
farkl› baﬂl›klarla ve bölünmüﬂ anlatmalar ﬂeklinde de karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bu durum temelde, destan türünden
halk hikâyesine geçiﬂteki bölünmeden
kaynakland›¤› kadar, anlatmalar›n icra
edildi¤i farkl› sosyal çevrelerin, tabiat›yla anlat›c› ve dinleyicilerin farkl› sosyalpsikolojik ﬂartlar›ndan da kaynaklanmaktad›r.
Genel olarak bütün benzer-metinlerde bilinen ve Türkmen versiyonunda
“Göro¤lu’nun Ayvaz’› Çand›bil’e Getirmesi” ﬂeklinde adland›r›lan kol/epizotta,
Ayvaz, Yusuf ﬁah’›n ülkesindeki Veyennem ﬂehrinden Buldur Kasap ad›yla an›lan bir adam›n tek o¤ludur. Becerikli ve
güzel bir çocuktur. Alt›-yedi yaﬂlar›nda
Yusuf ﬁah’›n hizmetine girer, orada e¤itilir ve k›rk yi¤ide baﬂ olur. Kendine lay›k evlad›n Ayvaz oldu¤u haberini alan
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Köro¤lu, onu çeﬂitli hilelerle kaç›r›r,
Çand›bil’e getirir ve evlat edinir. Bu epizot, Anadolu eﬂ-metinlerine ait anlatmalarda da hemen hemen ayn› ﬂekildedir.7
Bütün anlatmalarda olay örgüsünün geliﬂimi, Köro¤lu’nun “çocuksuzlu¤u” olgusundan kaynaklanan eksikli¤in tasfiyesine dayanmaktad›r. Genç kahraman
Ayvaz, daha çok bu tasfiyenin gerçekleﬂmesine vesile olan tali kahraman durumundad›r ve sadece merkezî kahraman
Köro¤lu’nun konuyla ilgili maceras›nda
“edinilen evlat” fonksiyonunu üstlenmiﬂtir. Bu epizotun gerek Köro¤lu’nun etraf›nda geliﬂen olaylardan müteﬂekkil olmas›, gerekse bütün benzer-metinlerde
ortak ﬂekillerde yer almas›, kanaatimizce onun Köro¤lu dairesi içindeki en eski
anlatmalardan biri oldu¤una dair kuvvetli iﬂaretlerdendir.
Epik anlatmalardaki temel epizotlardan biri de “kahraman›n evlenmesi”dir. Genç kahraman Ayvaz’›n evlenmesi epizotu, Anadolu anlatmalar›nda
de¤iﬂik adlarla an›lan baz› kollar içinde
ve küçük epizotlar halinde anlat›l›rken;
Türkmen versiyonunda ayr› bir kol olarak özetle ﬂöyle yer almaktad›r: “Göro¤lu ile A¤ayunus, Ayvaz’› evlendirmek isterler ve Çand›bil halk›n› toplay›p Ayvaz’a lay›k k›z›n kimde oldu¤unu sorarlar. Fakat hiç kimse cevap vermez. Bunun üzerine A¤ayunus Göro¤lu’na Gürcistan padiﬂah› Leke ﬁah’›n k›z› Gülruh’un Ayvaz’a lay›k oldu¤unu söyler.
Göro¤lu, önce yi¤itlerinden birkaç›n› k›z› istemeye gönderir, Leke ﬁah k›z›n›
vermeyince Göro¤lu tek baﬂ›na yola koyulur, çeﬂitli engelleri aﬂt›ktan sonra
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Gülruh’u kaç›r›r ve geri döner. Gülruh,
tan›mad›¤› biriyle evlenmek istemeyince, Göro¤lu genç yi¤itlerini onun önünden geçirir. K›z, onlar›n içinden Ayvaz’›
be¤enir ve evlenirler.”
Genç kahraman Ayvaz’›n evlenmesi
epizotu, Türk destan gelene¤indeki
“kahraman›n evlenmesi” epizotunun baﬂka bir ülkenin padiﬂah›n›n k›z›, engellemeler, k›z›n kaç›r›lmas›, k›z›n kendi
iste¤i ile evlenmesi vb.- temel unsurlar›n› ihtiva etmekle beraber, epizotun kahraman› genç Ayvaz yine tâli bir kahraman, pasif bir tip durumundad›r ve olaylar Göro¤lu merkezli bir yap›da fantastik unsurlarla zenginleﬂtirilerek geliﬂir.
Ayvaz’›n olaylar›n ak›ﬂ›n› etkileyen do¤rudan bir aktivitesi söz konusu de¤ildir.
Türkmen Köro¤lu anlatmalar›nda
genç kahraman Ayvaz hakk›ndaki epizotlardan biri de “Övez Öykelen” (Ayvaz’›n Öfkelenmesi) ad›yla karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bu epizot, di¤er Ayvaz epizotlar›na göre daha de¤iﬂik bir olay örgüsü üzerine kurulmuﬂ olmakla birlikte,
destan›n genel yap›s› içinde organik bir
bütünlü¤e sahiptir. “Yi¤itlerin davran›ﬂlar›na k›zan Ayvaz, Köro¤lu’nun “K›rk
Binler” ile yap›lan savaﬂta k›rk yerinden
yaralan›p yata¤a düﬂmesini f›rsat bilip
memleketine döner. Yusuf ﬁah’›n hizmetine girer, ordusunun baﬂ›na geçerek
Çand›bil’e sefer eder, fakat ma¤lup olur.
Köro¤lu Ayvaz’› ba¤›ﬂlar, Çand›bil’e dönülür ve toy verilir.”
Ayvaz’›n gücenerek Köro¤lu’nun
karﬂ›s›nda yer almas› ve onunla savaﬂmas›, Anadolu anlatmalar›nda da benzer ﬂekillerde yer al›r. Bu epizotta Ay-
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vaz’›n Köro¤lu’na karﬂ› savaﬂmas›, temel
fonksiyonlar› bak›m›ndan ayn› olmamakla birlikte, di¤er Türk destanlar›nda
da görülen ve genel bir destan temi olan
“baba-o¤ul mücadelesi”ni akla getirmektedir. Ayn› mücadele, Türkmen anlatmalar›ndan “Ayvaz’›n o¤lu Nurali” kolunda
“dede-torun” mücadelesi ﬂeklinde anlat›lmaktad›r. Anadolu anlatmalar›nda
ise, Ayvaz-Köro¤lu mücadelesinin yan›s›ra, Köro¤lu ile o¤lu Hasan Bey’in mücadelesi de mevcuttur. Bu mücadelenin,
Anadolu anlatmalar›nda çok önemli bir
yeri oldu¤unu ifade eden Pertev Naili
Boratav, Ziya Gökalp’in fikirlerine dayanarak, ﬁehnâme’deki “Rüstem-Sührâb”
mücadelesinin, Köro¤lu Destan›’ndaki
epizota çok benzedi¤ini belirtir ve O¤uznâme’deki O¤uz ile babas› Karahan’›n,
Dede Korkut Kitab›’ndaki Dirse Han ile
o¤lu Bo¤aç Han’›n, Manas Destan›’ndaki
Almambet ile babas› Kara Han’›n mücadelelerini örnek olarak verir.8 Bahaeddin
Ögel, Türk destanlar›nda görülen “babao¤ul” mücadelesinin, genellikle, baban›n
töreye ve örfe uymamas›ndan kaynakland›¤›n› ifade etmektedir.9 Özellikle
Anadolu anlatmalar›nda görülen, Ayvaz’›n, kendisine sakilik yapt›r›lmas›na
k›zd›¤› için kaçmas› ve Köro¤lu’nu öldürmek istemesi, bize, Köro¤lu’nun töreye
uymamas›ndan kaynakland›¤› intiba›n›
vermektedir. Epizottaki olaylar her ne
kadar Ayvaz etraf›nda geliﬂiyor görünse
de, temel yap›, yukar›da belirtilen epizotlarda oldu¤u gibi merkezî kahraman
Köro¤lu üzerine kurulmuﬂtur ve Ayvaz
ikinci derecede, pasif bir kahramand›r.
Köro¤lu anlatmalar›nda genel ola-
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rak Ayvaz hakk›nda iﬂlenen yayg›n temalardan biri de “Ayvaz’›n düﬂmanlar
taraf›ndan esir edilmesi, Köro¤lu ya da
yi¤itler taraf›ndan kurtar›lmas›”d›r.
Türkmen benzer-metinlerinde “Servican” ad›yla bilinen kol, ayn› tema üzerine kurulu en meﬂhur anlatma olmakla
birlikte, burada Ayvaz, sadece yaﬂanan
olaylar›n müsebbibi durumundad›r. Maceralar›n as›l kahramanlar› ise, Köro¤lu
ve yapt›¤› büyülerle ona yard›mc› olan
Servican’d›r. Ayn› tema, hem baﬂka bölgelerdeki Köro¤lu anlatmalar›nda, hem
de, halk edebiyat›m›z›n di¤er tahkiyeli
eserlerinde benzer ﬂekillerde karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
Türkmen anlatmalar› içinde ayn›
tema üzerine kurulu, fakat, “Servican”
koluna göre daha az bilinen ve 1961 y›l›nda Tagtabazar’da Porcan Kiçigulov taraf›ndan Gurban Cumayev’den derlenen
“Övez hem G›rat” (Ayvaz ile K›rat) epizotu ise, daha çok, fantastik olaylarla geliﬂtirilmiﬂ, fakat, genç kahraman Ayvaz’›n yine ikinci planda kald›¤› bir anlatma özelli¤i göstermektedir. Anlat›m
ﬂekli ve yap› özellikleri bak›m›ndan da
bir masal› and›r›r. Olaylar baﬂtan sona
mensur bir dille anlat›l›r. Ayr›ca, yak›n
bir zamanda derlenmiﬂ ve az bilinen bir
anlatma olmas› da, bu epizotun, “Ayvaz’›n esir düﬂmesi ve kurtar›lmas›, K›rat’›n üstün meziyetleri” temalar›n› iﬂleyen önceki epizotlar›n, farkl› bir sosyal
çevrede ve farkl› bir anlat›c› taraf›ndan
“yeniden üretilmiﬂ bir ﬂekli”nden ibaret
oldu¤unu kuvvetle hissettirmektedir.
Genç kahraman Ayvaz, incelememize esas ald›¤›m›z di¤er pek çok epi-
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zot/kolda da anlat›lan maceralar›n sat›r
aral›klar›nda çeﬂitli vesilelerle an›lmaktad›r. Bu anlatmalarda genel olarak pasif bir tip özelli¤i gösteren Ayvaz, sadece,
“Arapreyhan” ad›yla bilinen anlatmada
Köro¤lu’na ba¤l›l›¤› ve savaﬂ an›ndaki
kahramanl›¤›yla ön plâna ç›kar. Köro¤lu’nu esir alan Arapreyhan’› tek baﬂ›na
takip eder ve öldürür. Cesareti, kahramanl›¤›, K›rat’›n üzerindeki heybetiyle
tam bir “alp” özelli¤i göstermektedir. Burada gördü¤ümüz “esir al›nan babas›n›
kurtaran evlat” motifi Dede Korkut Kitab› baﬂta olmak üzere, di¤er anlatmalarda da s›kça karﬂ›m›za ç›kan ve yayg›n
olan motiflerdendir
Köro¤lu destan›n›n Türkmen eﬂmetinlerinde genç kahraman Ayvaz ad›na anlat›lan ara ya da müstakil bir epizot/kol özelli¤i olan anlatmalar bize göstermektedir ki, Ayvaz, bu destan›n üst
bütünlü¤ünü sa¤layan “Köro¤lu, K›rat,
Çaml›bel/Çand›bil, Yunus Peri/A¤ayunus Peri” gibi aslî unsurlardan biridir.
Onun etraf›nda teﬂekkül etmiﬂ olan baz›
anlatmalar, destan›n ilk oluﬂtu¤u dönemlere kadar götürülebilir. Bu cümleden hareketle, epik anlatmalarda ad› geçen genç kahramanlar hakk›ndaki epizotlar›n tamam›n›n, daha sonraki dönemlerde ve merkezî kahraman›n maceralar›ndan ba¤›ms›z bir ﬂekilde ortaya
ç›km›ﬂ oldu¤unu söylemek kanaatimizce
mümkün de¤ildir.
Erhasan:
Köro¤lu etraf›nda teﬂekkül eden bütün anlatmalar içinde benzer ﬂekillerde
yer alan genç kahramanlardan biri de
“Erhasan”d›r. Çeﬂitli eﬂ/benzer metinler-
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de “Hasan, Hasan Bey” adlar›yla da karﬂ›m›za ç›kan bu genç kahraman, Türkmen anlatmalar›nda genellikle bir demircinin o¤ludur ve küçük yaﬂta annesini-babas›n› kaybedince, evlatl›k olarak
Köro¤lu’nun yan›na kat›lm›ﬂt›r. Baz› anlatmalarda ise10, Köro¤lu’nun baﬂka bir
memlekette b›rakt›¤› eﬂinden olan o¤ludur ve epizot Erhasan’›n babas›n› aramas›, onu bulmas› gibi olaylarla birleﬂtirilmiﬂtir. Bu tür farkl›l›klar›n mahalli
kültürlerin etkisiyle ortaya ç›kt›¤›, ayn›
zamanda, anlat›c›lar›n veya nüshay› yay›na haz›rlayanlar›n baﬂka anlatmalar›n
tesiriyle epizot üzerinde de¤iﬂiklik yapm›ﬂ olabilecekleri de düﬂünülebilir. Özellikle, Annagul› Nurmemmet taraf›ndan
Türkiye Türkçesine aktar›lan metinlerde, epizotun di¤er pek çok epizotla kar›ﬂm›ﬂ bir görünüm arzetmesi, yukar›daki
fikrimizi do¤rular niteliktedir.
‹ncelememize esas ald›¤›m›z anlatmalarda Erhasan etraf›nda geliﬂen olaylar ﬂöyle özetlenebilir: “Köro¤lu’nun
o¤ullu¤u/o¤lu rüyas›nda gördü¤ü k›za
âﬂ›k olur. Genç kahraman sevdi¤ini aramaya ç›kar, bulur ve birlikte kaçarlar.
Sevgililer takip edilir, savaﬂ olur. Genç
kahraman yaralan›r, k›z tek baﬂ›na savaﬂ›r. Köro¤lu ve yi¤itler yetiﬂirler, savaﬂ
kazan›l›r. Çand›bil/Çaml›bel’e dönülür,
toy-dü¤ün yap›l›r.”
Bu anlatmalardaki önemli noktalardan biri, epik ve romantik unsurlar›n
içiçe verilmiﬂ olmas›d›r. Olay örgüsünde
karﬂ›laﬂt›¤›m›z motiflerin baz›lar› genellikle âﬂ›k hikâyelerindeki temel ve romantik unsurlar olmakla birlikte; canl›
savaﬂ tasvirleri, kad›n›n erkek gibi sa-
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vaﬂmas› vb. epik eserlerde görülen unsurlar olarak dikkati çekmektedir.
Türkmen benzer-metninde “Gülay›m hem Erhasan” ad›yla tan›nan ve
genç kahraman Erhasan’›n merkezî bir
durumda bulundu¤u epizotta Köro¤lu ve
yi¤itleri daha çok yard›mc› bir fonksiyona sahiptirler. Anlatmada Gülay›m (ya
da Tellihan) da aﬂa¤›da ifade edece¤imiz
Harmandeli gibi kahraman ve savaﬂan
genç k›z tipidir ki, Erhasan’la birlikte
olaylar›n merkezinde bulunur. Evlenmek için Erhasan’la birlikte kaçarken,
kendilerini takip eden babas›n›n ordusuna karﬂ› savaﬂ›r. Anadolu anlatmalar›ndaki “Telli Nigar” tipi de ayn› özellikleri taﬂ›r.11 Öte yandan genç k›z›n, özellikle Karakalpaklar aras›nda bilinen “K›rk
K›z Destan›”n›n kahraman› “Gülay›m”›n ad›n› taﬂ›mas› da, kanaatimizce
bölgedeki ortak kültürün ve etkileﬂimin
bir sonucudur.
Öte yandan sadece Türkmen anlatmalar›nda de¤il, Köro¤lu anlatmalar›n›n
di¤er benzer-metinlerinde de Ayvaz etraf›nda teﬂekkül eden epizot say›s›n›n Erhasan’a göre daha fazla oldu¤u malumdur. Bununla birlikte, Türkmen anlatmalar›nda Erhasan kahramanl›¤›, cesareti ve ak›ll›l›¤› ile daha aktif bir tip
özelli¤i gösterir. Halbuki Ayvaz, daha
pasiftir, zor durumda kald›¤›nda ve f›rsat buldu¤unda Köro¤lu’nu b›rak›r kaçar; onun evlenece¤i k›z› Köro¤lu al›r gelir. Kanaatimize göre iki evlatl›k aras›ndaki bu fark, onlar›n etnik kökenlerinden kaynaklanmaktad›r. Bir demircinin
o¤lu olan Erhasan da Köro¤lu gibi Türkmendir, fakat Ayvaz, bütün anlatmalar-
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da yabanc› bir millete mensup olarak
gösterilir.
Harmandeli:
“Harmandeli” ad›n› taﬂ›yan ve temel olarak “kad›n›n kahramanl›¤› ve yi¤itli¤i” temas› üzerine kurulmuﬂ olan bu
epizot, Türkmenlerin yan›s›ra di¤er Orta Asya benzer-metinlerinde de çok yayg›n ve ortak olmakla birlikte, Anadolu,
Azerbaycan vb. Bat› benzer-metinlerinde pek yayg›n de¤ildir. Sadece Behçet
Mahir anlatmas›ndaki “Köse KenanDânâ Han›m Kolu”12 olay örgüsü bak›m›ndan benzerlik göstermektedir.
Türkmen anlatmalar›nda “Köro¤lu
dahil önüne ç›kan bütün yi¤itleri güreﬂte ve söz söylemede alteden Harmandeli,
Rum ülkesinden Arslan Bey’in tek çocu¤u ve erkek gibi yetiﬂtirilen k›z›d›r. Kim
kendisini yenerse onunla evlenecektir.
Sonunda Köro¤lu’na da ustal›k eden
Âﬂ›k Ayd›n onu alteder ve ç›raklar›ndan
Kerem’e verir. Arslan Bey ve adamlar›n›n raz› olmamas› üzerine Köro¤lu devreye girer ve gençleri evlendirir.”
Yi¤it, kahraman ve yeri geldi¤inde
savaﬂan kad›n, Türk destanlar›nda çok
karﬂ›laﬂt›¤›m›z tiplerdendir. Manas Destan›’ndaki “Ay-Çörük, Alt›nay”, K›rk K›z
Destan›’nda “Gülay›m”, Dede Korkut Kitab›’nda “Ban› Çiçek”, Köro¤lu’nun Anadolu anlatmalar›nda “Dânâ Han›m” erkek gibi ata binerler, ok atarlar, k›l›ç
kullan›rlar ve gerekti¤inde düﬂmanla
savaﬂ›rlar. Araﬂt›r›c›lara göre, bu, onlar›n yaﬂad›klar› hayat tarz› ve insanlar›n
daima hareket halinde oluﬂlar›yla izah
edilebilir.13 Ayn› zamanda bu kad›nlar,
“Türklerin yerleﬂik hayat tarz›ndaki ka-
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d›n tipinden daha çok, göçebe hayat tarz›n›n yaratt›¤› bir tip olan alp tipi veya
savaﬂç› tipi olma özelli¤i taﬂ›maktad›r”lar.14 Avrupa destanlar›nda “amazon
tipi” diye adland›r›lan bu tipin bir benzeri de, ünlü Germen destan› Nibelungenlied’de ad› geçen “Brunhilde”dir.15 Harmandeli’yi de, göçebe dönemin kad›n tipi
olan “savaﬂç›, alp kad›n tipi” olarak de¤erlendirilebiliriz.
Türkmen anlatmalar›nda, “Harman” k›zdan, “Rum ülkesinden Arslan
Bey’in k›z›“ ﬂeklinde bahsedilmesi, onun,
yabanc› bir millete mensup oldu¤unu
düﬂündürse de, saz çalmada, söz söylemede, güreﬂ tutmada mahir olmas› ve
ad›na “cesur, yi¤it, gözüpek” anlamlar›n›
ihtiva eden, ayn› zamanda Köro¤lu’nun
yi¤itlerini tavsif için de kullan›lan “deli”
s›fat›n›n eklenmesi, kanaatimizce onu,
Türk destanlar›ndaki aktif kad›n tipine
dahil etmemizi gerektirir.
“Harmandeli” ad›yla bilinen anlatman›n sat›r aralar›nda da, adlar› an›lan
genç kahramanlar mevcuttur. Köro¤lu’nun genç yi¤itlerinden “Mirem” ve
“Kamber” ile Âﬂ›k Ayd›n’›n ç›ra¤› “Kerem” olaylar›n ak›ﬂ› içinde yer al›rlar.
Köro¤lu, kendisini alteden Harmandeli’ye ikinci defa gider. Onunla mücadele
için genç yi¤itlerini gönderir. Fakat ikisi
de Harman k›zla baﬂedemez. Bir demircinin o¤lu olan Kerem ise, Âﬂ›k Ayd›n’›n
yan›nda ilim tahsil eden ak›ll› ve kabiliyetli bir gençtir. Âﬂ›k Ayd›n’›n gördü¤ü
rüyay› Köro¤lu, yi¤itlikten, attan, silahtan, savaﬂtan bahsederek yorarken, o,
önce “baﬂkalar› yorsun” diye susar. Daha
sonra, aﬂktan, ilimden, dinden bahsede-
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rek rüyay› ustas›n›n istedi¤i ﬂekilde do¤ru yorumlar. Kerem daha çok Türk toplumunun yerleﬂik hayata geçiﬂinden
sonra ortaya ç›kan “pasif” ve “medreseli”
tipin bir örne¤idir.
Nurali:
Türkmen benzer-metinlerinde, daha sonraki dönemlerde oluﬂturuldu¤u
aç›kça belli olan anlatmalardan biri de,
Köro¤lu’nun torunu ve Ayvaz’›n o¤lu epitetlerini taﬂ›yan genç kahraman “Nurali” etraf›nda oluﬂturulmuﬂtur.
Daha onalt›-onyedi yaﬂlar›nda olan
Nurali arkadaﬂlar›yla aﬂ›k oynar ve Köro¤lu’na göre “a¤z›ndan emdi¤i sütün
kokusu gitmiﬂ de¤ildir.” Fakat Köro¤lu’nun han›m› A¤ayunus Peri’nin da yard›m›yla silahlan›r, K›rat’› da alarak arkadaﬂlar›yla ava ç›kar. Komﬂu ülkede
Nahen ﬁah’›n o¤lunun sünnet toyunun
üzerine var›rlar. Oradaki yar›ﬂlarda K›rat ile baﬂar›lar kazanan Nurali, ﬁah’›n
k›z›na âﬂ›k olur. Geliﬂen olaylar üzerine
ﬁah, Nurali ve arkadaﬂlar›n› esir al›r.
Köro¤lu bunu duyunca yi¤itleriyle sefere
ç›kar. Köro¤lu’ndan korkan Nahen ﬁah,
Nurali’ye yalvar›r ve onu Köro¤lu’nun
karﬂ›s›na ç›kar›r. Nurali yüzünü bir peçeyle örterek savaﬂ meydan›na ç›kar. Köro¤lu’nun att›¤› ok, savurdu¤u m›zrak
Nurali’ye zarar vermez. Pirlerin yard›m›
Nurali’yedir. O s›rada ﬁah’›n k›z› dayanamaz ve onun Nurali oldu¤unu söyler.
Köro¤lu onlar› affeder ve dü¤ünlerini yapar.
Tamamen nesir halde anlat›lan ve
destan›n ilk neﬂirleri içinde bulunmayan
Nurali’nin maceralar›, çeﬂitli mahalli
unsurlar› yans›tman›n yan›nda, Köro¤lu
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anlatmalar›n›n, âﬂ›k/bahﬂ›lar taraf›ndan
çevre ve ﬂartlara göre de¤iﬂtirilerek yeni
anlatmalarla nas›l geliﬂtirildi¤ini göstermesi bak›m›ndan da önemlidir. Öte yandan, anlat›c› ve dinleyicilerin, yeni anlatmalarla çok sevdikleri kahramanlar›n
maceralar›n› ve soyunu devam ettirmek
istemelerinden kaynaklanan bir durum
da sözkonusudur ki, bunu, Manas Destan›’nda da Semetey ve Seytek’in maceralar›yla görmekteyiz.
Anlatmalardaki genç kahraman
Nurali tipi, daha sonraki dönemlerde
oluﬂturulmuﬂ olmakla birlikte, anlatmalar›n bütünü içinde taﬂ›d›¤› fonksiyon
bak›m›ndan yenili¤i ve geliﬂmeyi temsil
etmenin yan›nda tecrübesizli¤i de örneklemektedir. Esasen bu temel fonksiyonlar, di¤er genç kahraman tipler için de
geçerlidir. Fakat, Nurali üçüncü kuﬂak
bir tip olarak, merkezî kahramana düﬂünce ve davran›ﬂ bak›m›ndan daha
uzakt›r ve onunla birebir iliﬂki içinde de¤ildir. Nurali, Köro¤lu ve A¤ayunus Peri’nin “yüre¤idir, gözlerinin nurudur,
körpe yavrular›d›r” ve onun “boynunun
bükük olmas›n›” her ikisi de istemezler.
A¤ayunus Peri’nin deyimiyle “yeni yetiﬂen gencin gönlü baﬂka olur, onlar›n gönlünü k›rmamal›”d›r.
Bu özellikleri gözönüne alarak genç
kahraman Nurali veya benzer tiplerin ve
onlar hakk›ndaki hikâyelerin, anlat›c›lar taraf›ndan, eski ve yeni nesil aras›ndaki ba¤› koparmamak, güçlendirmek
maksad›yla oluﬂturuldu¤unu söylemek
de kanaatimizce mümkündür.
Sonuç:
Sonuç olarak, di¤er epik anlatma-
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larda görülen genç kahramanlar hakk›ndaki hikâyeler, temel fonksiyonlar› bak›m›ndan Köro¤lu destan›n›n Türkmen
benzer-metnindeki anlatmalarda da görülmektedir. Bu hikâyelerin baz›lar› köken bak›m›ndan çok eski devirlere dayanmakla birlikte sözlü gelenek içinde
“yeniden”, baz›lar› ise, de¤iﬂen sosyokültürel yap›ya paralel olarak ortaya ç›kan ﬂartlara, anlat›c› ve dinleyicilerin
psikolojik yap›lar›na uygun ﬂekilde “yeni” üretilmiﬂlerdir. Dolay›s›yla, epik anlatmalarda yer alan genç kahramanlar
hakk›ndaki hikâyelerin hepsi, babalar›n›n ya da atalar›n›n hikâyelerine nazaran daha sonraki dönemlerde üretilmiﬂ
de¤illerdir. Çünkü, “tecrübe-tecrübesizlik, bilgi-cehalet, ihtiyar-genç” z›tl›klar›,
epik anlatmalar›n kendi plân›na nüfuz
etmek için dikkate al›nmas› gereken en
temel unsurlardand›r ve özellikle anlatmalar bu tür dualist yap›lar üzerine inﬂa
edilmiﬂtir. Sözlü kültür ortam›nda eski
devirlerden beri yaﬂat›lmaya ve üretilmeye devam eden ender ürünlerden olan
Köro¤lu anlatmalar› da, hem epik anlatmalar›n kendili¤inde varolan bu kurgusal yap›y›, hem de sözlü kültür ürünlerinin donmuﬂ, olup-bitmiﬂ, yani tamamlanm›ﬂ bir inﬂa olmad›¤›n› göstermek bak›m›ndan ayr› ve önemli bir yere sahiptir.
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