"TÜRK DÜNYASINDA KÖRO⁄LU (‹LK KOL)
-‹NCELEME VE MET‹NLER-"*
P›nar DÖNMEZ FEDAKAR*
Köro¤lu Destan›, Türk boylar›n›n
hemen hepsinde ve Türk boylar›yla komﬂu olan Ermeniler, Gürcüler, Tacikler ve
Orta Asya Araplar› aras›nda bilinmektedir. Köro¤lu Destan›, geniﬂ bir co¤rafî
alanda biliniyor olmas› ve çok zengin
varyantlara sahip olmas› bak›m›ndan,
destan konusunda çal›ﬂan bilim adamlar›n›n üzerinde önemle durduklar› destanlardan biri olmuﬂtur. Alexandre
Chodzko’nun, Güney Azerbaycan’dan
derlenmiﬂ bir Köro¤lu Destan› metnini
1842 y›l›nda ‹ngilizce’ye çevirerek Londra’da yay›nlamas›ndan sonra, gerek destan hakk›nda halihaz›rda Türk Dünyas›nda var olan ilgiye Avrupa’l› araﬂt›rmac›lar›n da ilgisi artm›ﬂ ve yeni pek çok
araﬂt›rman›n konusu olmuﬂtur.
20. yüzy›l baﬂ›ndan itibaren gerek
metin derlemesi ve gerekse inceleme olarak, hem Türk Dünyas›nda hem de Türk
Dünyas› d›ﬂ›nda, Köro¤lu Destan› hakk›nda önemli pek çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
Köro¤lu Destan› üzerinde son dönemde
yap›lan çal›ﬂmalardan birisi de Doç. Dr.
Metin Ekici taraf›ndan yap›lan “Türk
Dünyas›nda Köro¤lu (‹lk Kol) -‹nceleme
ve Metinler-” adl› çal›ﬂmad›r.
Bu çal›ﬂmada, Köro¤lu anlatmalar›
içinde baﬂlang›c› teﬂkil eden ve “Köro¤lu’nun ‹lk Kolu”, “Köro¤lu’nun Zuhuru”,
“Göro¤lu’nun Türeyiﬂi”, “Köro¤lu’nun
Ortaya Ç›k›ﬂ›” vb. gibi adlarla an›lan anlatmalar esas al›nm›ﬂt›r. Yazar çal›ﬂma*
**

n›n, Köro¤lu’nun ortaya ç›k›ﬂ› ile s›n›rland›r›lmas›n› ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r: “Köro¤lu anlatmalar›ndan sadece
bir kahraman›n ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili k›s›m üzerinde bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak
belki çok s›n›rl› bir araﬂt›rma olarak de¤erlendirilebilir, ancak Türk boylar›ndan derlenen Köro¤lu anlatmalar› aras›ndaki benzerli¤in esas› itibariyle bu k›s›mda yo¤unlaﬂt›¤› ve mevcut tart›ﬂmalar›n da bu k›s›m üzerinde topland›¤›
göz önüne al›n›rsa, bu araﬂt›rman›n s›n›rl› bir çerçevede olmad›¤› görülecektir.”
Çal›ﬂmada, Köro¤lu’nun do¤u versiyonlar›n› oluﬂturan Türkmen, Kazak,
Özbek ve Do¤u Türkistan (Uygur) Türkleri ve bat› versiyonlar›n› oluﬂturan
Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin anlatmalar› karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂtir. ‹ncelemeye konu edilen metinler
yap› bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› olarak
incelenmelerinin yan›nda, anlat›c› ve
anlat›m çevresine de yer verilmiﬂ ve böylece destan sanatç›lar› ve onlar›n yaratt›¤› destan gelene¤i de incelemeye dahil
edilmiﬂtir.
Çal›ﬂma; giriﬂ, dört bölüm ve incelenen anlatmalar›n yer ald›¤› metinler,
bibliyografya, yer ve ﬂah›s adlar› dizininden oluﬂmaktad›r.
Giriﬂ k›sm›nda (ss.13-16), çal›ﬂman›n amac› ve inceleme yöntemi hakk›nda
genel bilgi verilmiﬂ ve kitab›n bölümleri
tan›t›lm›ﬂt›r.
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Birinci Bölüm’de (ss.17-44) Köro¤lu
hakk›nda yap›lan çal›ﬂmalara yer verilmiﬂtir. Baﬂta Türk Dünyas› olmak üzere,
çeﬂitli ülkelerde Köro¤lu hakk›nda yap›lan çal›ﬂmalar baﬂl› baﬂ›na bir kitap
oluﬂturacak kadar zengindir. Yazar bu
nedenle, incelemede yer alan köro¤lu anlatmalar›n›n ait oldu¤u Türk boylar›nda
yap›lan çal›ﬂmalar› geniﬂ bir ﬂekilde tan›tmay› tercih etmiﬂ ve ayr›ca Türk
Cumhuriyetleri d›ﬂ›ndaki baz› ülkelerde
yap›lan, önemli çal›ﬂmalara da de¤inmiﬂtir. Söz konusu çal›ﬂmalar, “Türkiye’de Yap›lan Çal›ﬂmalar” (ss.17-29),
“Azerbaycan’da
Yap›lan
Çal›ﬂmalar”(ss.29-30), “Türkmenistan’da Yap›lan
Çal›ﬂmalar” (ss.31-37), “Özbekistan’da
Yap›lan Çal›ﬂmalar” (ss.38-39), “Kazakistan’da Yap›lan Çal›ﬂmalar” (ss.40-41)
ve “Türk Dünyas› D›ﬂ›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar” (ss.42-43) baﬂl›klar› alt›nda ele
al›nm›ﬂt›r. Her baﬂl›k alt›nda ilk olarak
Köro¤lu’nun metin derleme ve yay›nlama çal›ﬂmalar›na ait bilgi verilmiﬂ, daha
sonra da incelemeler tan›t›lm›ﬂt›r.
‹kinci Bölüm’de (ss.45-62) Türk
Dünyas›nda destan/hikaye ve Köro¤lu
anlat›c›lar› ele al›nm›ﬂt›r. Türk Dünyas›nda destan/hikaye anlat›c›lar›, ﬂamanlardan baﬂlayarak ele al›nm›ﬂ ve ﬂamanlarla destan anlat›c›lar› aras›ndaki iliﬂkiye de¤inilmiﬂtir. Daha sonra, Türk
boylar›nda destan anlat›c›lar› için kullan›lan terimlere yer verilmiﬂtir. Köro¤lu
anlat›c›lar›n›n Türk Dünyas› destan/hikaye anlatma gelene¤i içindeki yerini ve
özelliklerini tam olarak belirleyebilmek
için Türk boylar›ndaki destan/hikaye
anlat›c›lar›ndan “Bahﬂ›” (ss.48-52), “J›rav” (ss.53-54), “Ak›n” (s.55), “Âﬂ›k”
(ss.56-58) ve “Meddah” (ss.59-61) do¤udan bat›ya do¤ru bir s›ralama izlenerek
ele al›nm›ﬂ ve günümüzde yap›lan yeni
araﬂt›rmalar ›ﬂ›¤›nda ayr›nt›l› olarak in-
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celenmiﬂtir. Bu baﬂl›klar alt›nda incelenen destan/hikaye anlat›c›lar›n›n mensup olduklar› gelenekler ve her gelene¤in önemli isimleri tan›t›lm›ﬂt›r. Bu bölümde yazar, Türk boylar› aras›ndaki
Köro¤lu anlat›c›lar›n›n içinde yer ald›klar› geleneklerin, genel hatlar›yla de¤erlendirildi¤inde, ayn› kökten geldi¤ini,
ancak oldukça uzun bir geçmiﬂe dayanan her Türk boyunun sahip oldu¤u gelene¤in, zaman içinde mahallî çevrenin
özelliklerini yans›tmaya baﬂlamas› nedeniyle, destan/hikaye anlat›c›lar› ve buna ba¤l› olarak Köro¤lu anlat›c›lar›n›n
farkl› adlarla an›lmaya baﬂlad›¤› görüﬂünü savunmaktad›r.
Üçüncü Bölüm’de (ss.63-100), Köro¤lu’nun ve Köro¤lu anlatmalar›n›n ortaya ç›k›ﬂ› hakk›ndaki görüﬂler yer almaktad›r. Bu bölümde, çeﬂitli araﬂt›rmac›lar›n Köro¤lu’nun kimli¤i ve ortaya ç›k›ﬂ›, Köro¤lu anlatmalar›n›n kayna¤› ve
yay›lma yollar› hakk›ndaki görüﬂleri geniﬂ bir ﬂekilde de¤erlendirilmiﬂtir. Yazar,
söz konusu görüﬂ ve düﬂünceleri incelerken her görüﬂün temel bak›ﬂ aç›s›n›n ve
bu görüﬂle ulaﬂ›lmak istenen sonuçlar›n
neler oldu¤unu de¤erlendirmektedir. Bu
bölümün sonunda kendi görüﬂlerine de
yer vermekte olan yazar, Köro¤lu’nun
Orta Asya’da yaﬂam›ﬂ oldu¤u ve destan›n da muhtemelen Orta Asya Türk boylar› aras›nda do¤muﬂ ve oradan Bat›’ya
do¤ru yay›lm›ﬂ oldu¤u görüﬂüne kat›ld›¤›n› belirtmektedir. Yazar; konuyla ilgili
bak›ﬂ aç›s›n›n metin merkezli olmaktan
çok ba¤lam merkezli oldu¤unu vurgulayarak, Köro¤lu’nun muhtemelen Türklerin Bat›’ya ilk göçlerinde bir uç beyi veya
bir uç beyinin o¤lu olarak yaﬂad›¤›n› ve
onun maceralar›n›n da ayn› dönemde
anlat›lmaya baﬂlad›¤›n›, ancak Türk
boylar›n›n bat›ya do¤ru göçleri sonucu,
Köro¤lu anlatmalar›n›n sürekli bir geliﬂhttp://www.millifolklor.com
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me, de¤iﬂme ve de geniﬂleme kaydetti¤ini savunmaktad›r.
Dördüncü Bölüm’de (ss.101-138),
Do¤u ve Bat› versiyonlar› çerçevesinde,
Köro¤lu’nun ilk kol anlatmalar› yap›salc› bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.
Yazar, yap› incelemesinde her anlatma
için ayr› bir yap› ﬂemas› ç›karmak yerine, alt› anlatman›n temel yap›lar›n› göz
önüne alarak ortak bir ﬂema oluﬂturmay› tercih etmiﬂtir. Anlatmalar, olay örgüsüne dayal›, yap› ve içerik yönünden sekiz ana baﬂl›k alt›nda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Söz konusu yap› ﬂemas› ﬂu baﬂl›klardan
oluﬂmaktad›r:.i.Köro¤lu;
1. Köro¤lu’nun Ailesinin Tan›t›m›.
2. Köro¤lu’nun Ola¤anüstü Do¤umu.
3. Köro¤lu’nun Ola¤anüstü Bir ﬁekilde Büyümesi.
4. Köro¤lu’nun Babas›n›n (Dedesinin) Kör Edilmesi.
5. Köro¤lu’nun Ola¤anüstü Bir Ata
Sahip Olmas›.
6. Köro¤lu’nun Ola¤anüstü Güç ve
Silâha Sahip Olmas›.
7. Köro¤lu’nun Çaml›bel.i.Çaml›bel;’e Yerleﬂmesi ve Yi¤itleri Toplamas›.
8. Köro¤lu’nun ‹ntikam Almas› ve
Tan›nmas›.
Anlatmalar bu sekiz baﬂl›k alt›nda
incelenmiﬂ ve anlatmalar aras›ndaki
benzer ve farkl› noktalar gösterilerek,
bunlar›n neden kaynaklanm›ﬂ olabilecekleri ile ilgili de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, tespit edilen yap›lar içindeki önemli baz› motif vb. unsurlar da
de¤erlendirilmiﬂtir. Yukar›daki sekiz
baﬂl›k alt›nda, s›ra ile, do¤u versiyonlar›n› oluﬂturan Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Do¤u Türkistan’dan
derlenmiﬂ anlatmalar ve daha sonra da
bat› versiyonlar›n› oluﬂturan Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden derlenmiﬂ
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anlatmalar karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂtir.
Bu bölümde alt› anlatman›n benzer
ve farkl› noktalar› üzerinde durularak,
do¤u ve bat› versiyonlar›n› oluﬂturan anlatmalar aras›nda tam bir benzerlik olmad›¤›, do¤u versiyonlar›n›n ve bat› versiyonlar›n›n kendi aralar›nda ortak noktalar bulundu¤u, ancak do¤u versiyonlar›nda bulunan, kahraman›n do¤umu vb.
gibi, baz› temel epizotlar›n bat› versiyonlar›nda bulunmad›¤› tespit edilmiﬂtir.
Beﬂinci Bölüm’de (ss.139-354) inceleme konusu edilen alt› Türk boyuna ait
anlatmalar›n Türkiye Türkçesine aktar›lm›ﬂ metinleri yer almaktad›r. Bu bölümde, her versiyonun metninden önce,
metinlerin al›nd›¤› kaynaklar ve anlat›c›lar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye yer verilmiﬂtir.
“Metinler” k›sm›ndan sonra, çal›ﬂmada yararlan›lan kaynaklar›n s›raland›¤› “Bibliyografya” (ss.355-360) yer almaktad›r. “Bibliyografya” Köro¤lu ile ilgilenen araﬂt›rmac›lara oldukça faydal›
olabilecek niteliktedir.
Çal›ﬂma, okuyuculara büyük kolayl›k sa¤layacak, inceleme ve metinler k›sm›nda geçen yer ve ﬂah›s adlar›n›n yer
ald›¤› “Dizin” (ss.361-367) ile tamamlanm›ﬂt›r.
Köro¤lu’nun ortaya ç›k›ﬂ›n› konu
edinen “Köro¤lu’nun ‹lk Kolu” anlatmas›n›n do¤u ve bat› versiyonlar›n› oluﬂturan Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Do¤u Türkistan, Azerbaycan ve
Türkiye Türkleri anlatmalar›n›n incelendi¤i bu çal›ﬂmada, Türk boylar› aras›nda en yayg›n anlatmalardan biri ele
al›narak, ortak Türk kültürünün nas›l
oluﬂtu¤u, nas›l paylaﬂ›ld›¤› ortaya konulmaktad›r. Bu çal›ﬂma ile okuyucular
Türk Dünyas›n›n ortak de¤erlerinden biri olan Köro¤lu ile ilgili pek çok bilgiye
ve metinlere ulaﬂabileceklerdir.
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