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insan topluluklarının üzerinde yaşa
dıkları coğrafyanın, o topluluğun kültü
rüyle ilgisi bilinmektedir. Nitekim iklim,
bitki örtüsü, denizler, madenler v.b, şart
ve imkânlar insanların yerleşme ve göç
hareketlerine, hukukî ve dinî davranış
larına, sanayi şekillerine, hayat tarzına
v.b. kütlürel faaliyetlerine tesir eder
l e r / î ş t e kültürlerin meydana çıkması
na sebep olan bu tabiî şartların, söç ko
nusu hayat tarzına ayak uydurmaya ça
lışan birçok insan tiplerini yaratacağı,
muhakkaktır. Zira her sosyal çevre, ken
di özelliklerine uygun insan tipini zörunlu kılar. Zaten insanların bir başka ifa
deyle insan topluluklarının hayatına
yön veren unsurlar, içinde yer aldıkları
toplumun temellerini teşkil etmektedir
ler (2, s: 13).
Nitekim Türkler'in Islâmiyeti kabu
lünden önce avcılık ve akmcılığın teme
lini teşkil ettiği hayatlarında ideal erkek
tipi "alp tipi” idi. Hareketin hakim oldu
ğu, insanını kuvvetli ve cesaretli olmaya
şevke den atlı-göçebe medeniyetinin en
yüksek örneği olan bu tip, Oğuz'da, ManaB'ta ve Dede Korkut kahramanlarında
tam manasıyla vücut bulmuştur (2, s:
12-18, 47-65, 66-111). Aynı şartların ha
kim olduğu çevrede erkeğiyle birlikte ya
şayan kadının da bu vasıfları taşımasın
dan daha tabiî birşey olamazdı. Nitekim
bu dönemde Türk kadım alp tipine yak
laşır: Erkek gibi ata biner, ok atar, kılıç
kullanır ve gerektiğinde düşmanla çar
pışır. Ayrıca sürekli hareket halinde
olan bu hayat tarzında kadın, yerleşik
medeniyetlerde görüldüğü gibi bir aşk
ve zevk konüsu değildir. Zira göçebelikte
muhayyilenin gelişmesini sağlayan
"emin ve durgun hayat" yoktur. Bunun
yanında dinî ve sosyal baskılar da ka
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dınla erkeğin eş değerde görülmesini he
nüz engellememiştir. Kısacası İnsanî de
ğerin en büyüğü "his ve hayal" değil,
"kahramanlık" tır. Bu anlayışın hakim
olduğu bir hayat şeklinin erkeği gibi, ka
dında da bu vasfın aranmasını, tabiî
görmek gerekir (3, s: 41-42). Nitekim
Kam Püre Bey oğluna "Oğuz'da kimin
kızını alıvereyim" diye sorduğunda Beyrek "baba, bana öyle bir kız al ki ben ye
rimden kalkmadan o kalkmış olmalı;
ben kara koç atıma binmeden o binmiş
olmalı; ben hasmıma varmadan o, bana
baş getirmeli" (4, s: 68) diye cevap verir.
Kanglı Koca oğlu Kan Turalı'nm istediği
kız da aynı bu vasıflardadır (4, s: 129).
Her iki kahramanının babalarına verdi
ği cevap, "eş olarak istedikleri kızların
kendileri gibi cesur, kuvvetli bir yiğit
Özellikte olduğu" (4, s: 68, 129) şeklinde
dir.
Tanzimat sonrası edebiyatımızda
Halide Edip'in romanlarında karşımıza
çıkan(5) "erkek gibi iradeli ve güçlü ka
dın tipi"nin ilk örneğini yine destanları
mızda görmekteyiz. Çünkü şehir ve köy
lerde olduğu gibi tabiî ve sunî hiçbir şey
le korunmayan bu konar-göçer dönemde
düşman, erkek kadar kadını da tehdit
etmektedir. Bu sebeple o da, erkeği gibi
kuvvetli ve cesur olmak zorundadır. Ni
tekim, babası Trabzon Tekürü tarafın
dan gönderilen altıyüz kâfirin geldiğini
gören Selcan Hatun sevdiğini uyandırır
ve onun önüne geçerek at üstünde çarpı
şır. Hatta Kan Turalı’nm yaralandığın
görünce tek başına bir bölük askeri kılı
cıyla safdışı bırakır (4, s: 142-144). Göçe
be hayatın şartları kadının, erkeğinin
küvvetini denemesine bile yol açtığı
olur. Meselâ Banı Çiçek, beşik kertme
nişanlısı Beyrek'in otağı tarafına geldi
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ğini görünce kendisini, "nişanlısının da
dısı" olarak tanıtır ve "gel, seninle ava
çıkalım: Eğer Benin atın benim atımı ge
çerse, onunkini de geçer. Ok atalım:
Eğer beni geçersen, onu da geçersin. Gü
reşelim. Eğer beni yenersen, onu da yenerşin" der. Bunun üzerine ikisi de ata
binip, meydana çıkarlar (4, s: 66).
Tahmin edileceği gibi göçebe hayata
cevap veren ve ilk örneklerini bir geçiş
dönemi olarak kabul edilen (6) Dede
Korkut'ta gördüğümüz 'erkek gibi güçlü
kadın tipi"nin halk hikâyelerimize de te
sir edeceği şüphesizdir. Bazı hikâyelerin
varyantları dahil olmak üzere 60'tan
fazla anlatı üzerinde yaptığımız incele
me sonucunda 13 hikâyede tesbit ettiği
miz bu durum, değişik şekillerde karşı
mıza çıkmaktadır.
^Yukarıda da bahsedildiği gibi Beyrek'in beşik kertme adaklısı Banı Çiçek
ile Kanturalı’mn sevgilisi Selcan Hatun,
bey kızlarıdır. îşte bu özellik, halk hi
kâyelerinde rastladığınız söz konusu tip
lerin bir kısmına aksetmiş olup ekseri
yeti padişah ya da bey kızlarıdır: Mahbûb Hanım, Yaralı Mahmut hikâyesinde
Gence Hükümdarının (7, s: 44)“"Mahmut
Pehlivanda ise Acem Şahının (8, s: 5);
Nergis Sultan, îmran Kalesi Kralı’mn
(9, s: 2); Mahmihri (10, s:l), Arap Üzengi
adı verilmiyor- ünlü bir beyin (11, s: 33)
kızıdır. Bu gruba dahil edeceğimiz iki
kahramanın babalarından ise bahsedilmemektedir: Nitekim Peri Hanım, Tifliz’den Memmed Bey'in (12, s:l), Esmer
Hanım da Fas padişahının (13, s: 29)
(14, s: 7); Derebeyi Ahmet'in karısı da
Horasan padişahının kızkardeşleridir.
Hikâyede bu konu ile ilgili bilgi verilme
mesini anlatıcının unutkanlığı ya da
dinleyiciyi sıkmamak için bu kısmı al
maması ve sadece anlatıda'bir rol üstle
nen kahramanı tanıtmak istemesiyle il
gili olduğunu tahmin ediyoruz.
Bu tür kadınların üç tanesi ise yol
dan gelen geçeni öldürüp, kellelerini yı
ğan bir haydut şeklinde karşımıza çık
maktadır: Meselâ ancak Mahmut'un ye
nebildiği Zülf-i Perişan (15, s: 63); Deli
Becan’ın ve Nevruz Bey'in üçüncü eşi
olan kadın kahraman (17, s: 11) bu gru
ba girerler.
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Bu kahramanların bir çoğunun ailesi
hakkında hiç bir bilgi verilmediğini gö
rüyoruz. İstanbul varyantı olan Beyböyrek Hikâyesi'ndeki Elkavak Kızı'nm sa-^
dece "Çin Maçin şehrinde oturduğu'ndan bahsedilmiştir (6, s: 148). An
cak onun bir konakta ikamet ediyor ol
ması, -hikâyede sözü edilmeyen- bir be
yin kızı olduğunu düşündürmektedir.
Nevruz Bey'in rüyasında âşık olduğu
Hint Padişahının kızım alıp, memleketi
ne dönüşte yol üzerindeki bir kalede rastaladığı kahraman da bu özelliği taşı
maktadır (7, s: 5-6). Bahsedilmemekle
birlikte kaynağı Dede Korkut'taki
"Kanglı Koca Oğlu Kan T uralı’
hikâyesindeki Selcan Hatunun Kan Turalı'dan önce düşmanı altetmesi" (4, s:
142-148) ne geri gittiğini tesbit ettiğimiz
bu motif hakkındaki bilginin eksik olu
şunu hem bazı konuların bir anlatıdan
diğerine geçerken bünyesinde meydana
gelen değişikliklere, hem de anlatıcının
unutkanlığına bağlamak gerektiğini düünüyoruz. Gülfizar’ı bulmasında Şah
smail'e yardım eden Arab-ı Zengin (18,
s: 2)e gelince: Lâkabından başka kendisi
hakkında bilgi bulamadığımız Gülfizar’ın, Şah İsmail hikâyesinin bir var
yantı olması, bey kızı olduğu yolundaki
bilginin anlatıcı tarafından unutulduğu
için ya da anlatının kısalığı da dikkate
alınacak olursa -teferruata yer verme
mek- düşüncesiyle atıldığın tahmin edi
yoruz.
♦Araştırma konumuz olan erkek gibi
güçlü kadınlar in bir kısmı, lâkaplarıyla
karşımıza çıkarlar: Zülf-i Perişan (15, s:
64), Şah İsmail’deki Arap Üzengi (11, s:
33) ile hikâyenin bir varyantı olan Gülfizar'daki Arap Üzengi'nin değişik bir şe
kilde söylenişi belki de yanlış anlaşımışı
olan gerek Arab-ı Zengin (18, s: 17) Es
mer Hanım*13) ve Bey Böyrek'in Çin Maçin’e aramak üzere gittiği Elkavak Kızı
(6, s: 148) gibi
Söz konusu kadın kahramanların ek
seriyeti ise, gerçek isimleriyle görülmek
tedirler. Birbirinin varyantı olan Yaralı
Mahmut(7) ile Mahmut Pehlivandın sev
gilileri Mahbûb Hanım, Mahmihri(10),
Peri Hanım(12), Zehra Sultan(16) ile Ner
gis Sultan(9) bu grubu meydana getirirler.
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Hemen hepsi de birer harami, haydut
*Söz konusu kadın kahramanların
tipini temsil eden üç kadın ise isimsiz
bu vasıflarıyla hikâyede hangi sebebe
bağlı olarak ortaya çıktığına, bir başka
olarak karşımıza çıkmaktadırlar: Dere
beyi Ahmet'in kansı(14) ile Sevdakâı*16)
ifadeyle anlatının erkek kahramanıyla
ve Nevruz Bey'deki(17) harami gibi...
\ nasıl karşılaştığına bakıldığında, olduk
*
Gelelim bu tür kahraman kadınlaça ilginç bir durumla karşı karşıya kal
dığımızı görürüz:
rın hikâyenin asıl kahramanı ile olan
Hikâyelerin ekseriyetinde bu tür ka
yakınlık derecesine: Söz konusu kadın
dınlarla eVkek kahraman teke tek bir sa
lar bazen hikâye kahramanının görür
vunma, bir savaş anında ^karşılaşırlar.
görmez âşık olduğu, gelecekteki eşidir:
Her iki varyantında da Şahın hâzinesin Nitekim her iki varyantında da’ şahın
deki çamçırak taşım almak için Gence'ye
hâzinesindeki çamçırak taşlarını almak
üzere Gence’ye gelen Mahmut (ya da
giden Mahmut, savaş alaninda teke tek
dövüştüğü Mahbûb Hanım a, Saka Sü
Mahmut Pehlivan) ile, babasının ordu
sunun baş pehlivanı olan Mahbûb Ha
leyman da esir aldığı Nergis Sultan’a bir
nım (7, s: 8, s: 5-6); haracım yollamak is
gömüşte âşık olurlar ve hikâye, onların
temeyen Buhara Krallığına ait orduların
düğünleriyle son bulur (7, s: 89, 8, s: 6,
başındaki Süleyman Şah ile îmran ülke
16).
si kralının kızı ve ordunun başında olan
Bunların ekseriyeti sevdiğini aramak
Nergis Sultan (9, s: 31); beraberinde sev
için yollara düşen asıl kahramanın her
gilisi olduğu halde memleketine dönen
hangi bir vesile ile karşısına çıkan, daha
Nevruz Bey'le yol üzerinde bir kalede
sonra da eşlerinden biri olan kadınlar
dır. Nitekiniı Arap Üzengi, Gülizar ı ara yaşayan (adı belli değil) genç kız (17, s:
10-11); Sevdakâr'ı korumak isteyen Deli
yan Şah İsmail’in (11, s: 33); kale beyi
Becen ile harami kız (16, s: 26) ilk defa
nin kızı rüyasında âşık olduğu Hint pa
bu şekilde birbirlerini görürler.
dişahının kızını bulmak için yola çıkan
* Güçlü kadınların istemediğine var
Nevruz Bey'in (17, s: 5); Arab-ı Zengin
mamak, sevdiği ile evlenmek için, bu
Gülfizar'ın peşinden giden Şah İsmail'in
vasfını ortaya koyduğu da olmaktadır.
(18, s: 5); Esmer Sultan Mehriban
Me-selâ Mahmihri, zorla düğünü kuru
Sultan ı aramaya giden Lâtif Şah’m (13,
s: 29-30); Zehra Sultan da Gülnaz ı ara lan Kahraman Bey'i, Hurşit'e olan sevgi
si yüzünde öldürür (10, s: 11-12); amca
yan SevdakârW16) eşleridirler.
oğlu Hurşit'i seven ama padişah gücüne
Bu tür güçlü kuvvetli kadınların ba
karşı gelemediği için şehzade Mehmet'e
zılarının hikâyenin erkek kahramanının
verilen Peri Hanım, nişanlısını bir kılıç
gurbete çıkmasına sebep teşkil eden tip
la yere yıkarak memleketine kaçar (12,
ler olduğu da görülür. Meselâ Elkavak
Kızı, Bey Böyrek’in evlenmek üzere ara
s: 6).
Pehlivan kadınların erkek kahrama
dığı, o sebeple yola çıktığı (6, s: 148-153);
nın yolunun üzerine çıkmasıyla da kar
Peri Hanım Mehemmed Bey'in bir gö
şılaştıkları ve kadın kahramanın "daha
rüşte âşık olduğu sözlüsüdür (12, s: 1-2);
sonra açıklayacakları bir sebep yüzün
Mahmihri de Hurşit'in av esnasında pe
den imtihan olmak" maksadıyla çarpış
şine düştüğü geyiğin girdiği çadırda gö
tıkları da vakidir. Tıpkı sevgilisini ara
rüp âşık olduğu, ancak ağabeyleri razı
yan Bey Böyrek'le Elkavak Kızı'nın gü
olmadığı için o ülkeden kaçırılan yörük
reşmeleri (6, s: 153); Mahmut ile Zülf-i
kızıdır (10, s: 1-2).
Perişan ın (15, s: 62-63) ve Şah İsmail ile
Sadece iki hikâyede karşımıza çıktığı
Arap Üzengi nin (11, s: 32-33) kılıçları
üzere hikâye kahramanıyla duygusal
ve gürzleriyle birbirleriyle boy ölçüşme
hiçbir bağı olmayan kahraman kadınlar
ler! gibi...
da vardır: Sevgilisini aramaya giden
Sadece bir hikâyede gördüğümüz
Mahmut'un teke tek savaştığı Zülf-i Pe
üzere sevgilisini kurtarmak amacıyla
rişan (15, s: 63-64); Horasan padişahının
karşımıza çıkan pehlivan kadınlar da
kansı ile oğluna bakan kızkardeşi, Dere
söz konusudur. Nitekim Esmer Sultan,
beyi Ahmet'in karısı (14, s: 8) gibi...
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ordularının başpehlivanı tsfendiyar’ı ye
nen ve ağabeyi tarafından idam edilmek
üzere olan Lâtif Şah'a bir görüşte âşık
olduğu için cellâda öyle bir tokat çeker
ki, herkes bir adam geri çekilir (13, e: 30).
Üzerinde çalıştığımız metinlerin bir
tanesinde ise kadın kahramanın vasfım,
gücünü ortaya koyan bir durum olma
yıp, söz konusu kahramanın sadece gö
rünüşünün ve kuvvetinin tasviri yapıl
maktadır. Nitekim Horasan padişahımn
kızkardeşinin "kafasına vurduğu ada
mın gözlerini çıkaracak kadar güçlü ve
yapılı" (14, s: 17) olduğundan bahsedil
mekte ise de, bu özelliğini kullandığını
göremiyoruz.
♦Araştırma konumuz olan kadınların
bir kısmı, hikâyenin asıl kahramanının
zor anlarında ona yardım eden bir ka
rakter olarak karşımıza çıkarlar. Nite
kim Mahmihri, düğünleri kurulan amca
6ğlu Karaman Bey'in, sevgilisi Hurşit
Beye bir zarar vereceğini sezince herke
sin uyuduğu sırada, başını gövdesinden
ayırır (10, s: 12); Esmer Sultan bir gö
rüşte âşık olduğu Lâtif Şah gibi bir yiği
din ölmesine izini vermez ve darağacından kurtarır (13, s: 30); Derebeyi Ah
met'in karısı, ağabeyi Horasan padişahı
nın karısına evini açar; oğlunu da kendi
çocuğu gibi büyütür (14, s: 7-10). Arab-ı
Zengin ve Gülfizarla birlikte uyuyan
Şah İsmail'i öldürmek isteyen padişahın
ordularım geri püskürtür (18, s: 8).
Söz konusu kadınların "kahramımn
yanında olma" vasıflarını, onunla karşı
laşıp âşık olduktan sonra’ kazandıkları
na da şahit oluyoruz. Meselâ Gence hü
kümdarının kızı Mahbûb Hanım ile
Mahmut, düşman iki kuvvetin pehlivan
ları olarak teke tek dövüştükleri sırada
birbirlerine âşık olurlar. .Bunun üzerine
Mahbûb, hâzinelerindeki "çamçırak taş
ları "m Mahmut'a verdirir (7, s: 48-49).
Âşıklık imtihanında başa güreşen Arap
Üzengi ile Şah İsmail, güreş yaptıkları.
sırada birbirlerine âşık olurlar. O andan
itibaren hikâye boyunca "Şah İsmail'in
sevgilisi Gülizar'ı bulması için ona des
tek olur (11, s: 31-36).
Bu tür güçlü kuvvetli kadınların
kahramana yardım etmediği, aksine
Mahmut'un yoluna çıkan Zülfü Perişan
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(15, s: 63-64); yanından sık sık kaçarak
üzüntülü anlar yaşatan ve Hurşit’i sev
diği için Mehmed'i her fırsatta terkeden
Peri Hanım (12, s: 4-10); and ettikleri
bir konu yüzünden Nevruz Beyle boy öl
çüşen kaledeki genç kadın (17, s: 6;, s:
153), Bey Böyrek (6, s: 153) ya da hara
milik ettiği için Sevdakâr’m yolunu ke
sen genç kız (16, s: 25) da görüldüğü gibi
yolundan alıkoyduğu da olmaktadır.
İncelediğimiz hikâyelerin iki tanesin
de pehlivan kadınların kahramanların
yanında mı, karşısında mı olduundan
hiç bahsedilmemektedir; Mahmut Pehlivan'm bir görüşte âşık olduğu Mahbûb
Hanım ile Süleyman Şah'ın sözlüsü Ner
gis Sultan'ın misal olduğu bu durumun
anlatıcının unutması ya da çevrenin ilgi
durumuyla alâkalı olduğunu sanıyoruz.
Söz konusu kahramanların bir kısmı
"kendisini yenen erkeğin karısı olacağı
na dair" yemin etmiş bir tip olarak orta
ya çıkmaktadır. Nitekim Arap Üzengi
Şah İsmail'e (11, s: 33), Elkavak Kızı
Bey Böyrek’e (6, s: 153); Zülfı Perişan ve
(her iki varyantında da) Mahbûb Hanım
Mahmut (ya da Mahmut Pehlivan)a (15,
s: 63; 8, s: 6) karşılıklı dövüşüp yenildik
ten sonra yeminlerini açıklarlar.
Sadece Nevruz Bey hikâyelerinde
gördüğümüz üzere kadın kahraman (bu
hikâyede harami kız) anlatının asıl kah
ramanı ile görüşmek istemesinin sebebi
ni" benim de bir vadim var" (17, s: 9)
şeklinde açıklarsa da, bu yeminin neye
dair olduğu belli değildir.
♦İncelediğimiz 12 hikâyenin -bir kaçı
müstesna hemen hepsinde bu tür kadın
kahramanların kıyafet değiştirmiş ola
rak karşımıza çıktığım görüyoruz. Türk
halk hikâyeciliğinin karakteristik vasfı
olan "tebdil-i kıyafet", söz konusu kadın
ların çeşitli defalar-tanınmamak içinbaşvurdukları bir yol olarak görülmekte
dir.
Kadın kahramanların bir kısmı
"arap" kılığında ortaya çıkarlar: Şah İs
mail'le âşıklık kabiliyeti konusunda söy
leştikten sonra güreşen "bir dudağı yferde bir dudağı gökte arap’ln yenilip yü
zündeki arap maskesini çıkarınca aslın
da ünlü bir beyin "güzeller güzeli kızı"
olduğu ortaya çıkar (11, s: 31-33); önüne
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olmuşsa da, anlatıcının masal unsurla
çıkanı kırıp geçiren "zenci”, Mahmut ile
teke tek yaptığı vuruşma sonunda öldü
rıyla zenginleştirdiği bu duruma baka
rüleceği sırada yüzündeki peçesini sçar
rak söz konusu kahramanı "âşık kahra
mana yenik düşen pehlivan kadınlar”
ve "güzel Zülf-i Perişan” meydana çıkar
grubuna dahil edebiliriz. "Dede Kor(15, s: 62-63). Şah ÎBmail hikâyesinin bir
varyantı olan "Gülfizar"daki "bir dudağı V. kut’taki Bamsı Beyrek'in sözlüsü Banı
yerde, bir dudağı gökte” diye tarif edilen
Çiçek i yenmesi" (4, s:66) motifinin ay
nen aksettiğini gösteren bu durumdan
"arap”ın aslında kız olduğunu ortaya ko
başka hikâyelerin sadece bir tanesinde
yacak bir vuruşmadan bahsedilmemekrastladığınız üzere, söz konusu kadınla
te, olan "Arab-ı Zengin denilen bir arap
rın yenildiğini ya da yendiğini konu
kız” olarak söz edilmemektedir (18, s:7).
eden bir olay yoktur. Meselâ, aslında
Büyük bir ihtimalle anlatıcının unut
Horasan padişahının kızkardeşi olan
ması ya da önemsememesiyle ilgili olan
Derebeyi Mehmet’in karısı iriyan ve
bu durumun yanında söz konusu tiple
güçlü yumruklara sahip bir pehlivandır.
rin bir kısmı da rakibiyle güreşmek veya
kılıçla savaşmak için pehlivan kıyafetle
Ancak onun hiçbir kimseyle dövüştüğü
nü göremiyoruz. Kısacası söz konusu ka
rini giyerek meydana çıkan, son anda
dının bu vasfı sadece tasvir halinde kal
göğsünü açarak "erkek değil kız olduğu
nu” isbat eden tiplerdir: Her iki varyan mış; herhangi bir şekilde fonksiyona dö
külmemiştir (14, s:7).
tında da Gence Şahmının kızı Mahbûb
Hikâyelerin bazılarında güçlü kuv
Sultan ( 7, s: 45; 8, s:6), îmran kalesinde
vetli karşılarında olan erkeği yendikleri
oturan kral kızı Nergis Sultan ( 9, s: 3-4)
de olmaktadır. Bir yerde "kadının erkek
Bey Böyrek’in Çin Maçin'de arayıp bul
ten daha çok ön plâna çıkması" demek
duğu Elkavak Kızı (6, s:153-154) gibi.
olan bu durumun -Tıpkı Yaralı Mah
Bir kıyafet değiştirmeden güreşen kişi
mut’un teşekkülünde gördüğümüz üzere
nin göğsünü açıp kadın olduğunu göster(19, s: 160-161) hikâyenin bir kadın ta
mesi'nden (17, s:5-6) söz edilmesinden
rafından tasnif edilmiş olması kadar,
dolayı yukarıda ifade edilen sebebe daanlatımın aşk yönünün daha ağır bas
yanarak-bu gruba dahil ediyoruz.
ması sebebiyle- kadın meclislerinde de
"Pehlivan kılığındaki kadınlar"dan
söylenmiş olmasından kaynaklanmış
sayabileceğimiz diğer bir tip, Mehmet
olabileceğini düşünüyoruz. Örnek vere
Bey'in nişanlısı Peri Hanım olup, "Keycek olursak: Esmer Sultan, Lâtif Şah gi
guvat” takma adıyla bilinen namlı bir
bi bir kahramanın asılmasına -biraz da
pehlivandır. Onun kadın olduğunun dür
ona âşık olduğu için- dayanamaz ve
bünle inceleyen Gul Yusuf tarafından
cellâda attığı bir yumrukla yere serer
Ortaya çıkarılmasını ancak "hikâyeye re(13, s: 30); Mahmihri, sevgilisi ve sevgisi
el bir motif eklenmesi" şeklinde açıkla
uğruna nişanlısı Garaman Beyi "yürüyabiliriz (12, s:6),
*
Araştırmamız sonucunda bu türken kendisine dokunduğunu” bahene
kadın kahramanların ekseriyeti, karşısı ederek gövdesini ikiye bölüverir (10, s:
12); Arap kızı, Gülfizar'ı almaya gelen
na çıkan herkesi yenip öldürdükleri hal
Yörük beyinin içinde sevgilisiyle uyuyan
de, hikâyenin asıl kahramanı karşısında
Şah İsmail'e zarar vermemesi için, gön
epeyce direndikten sonra yenilirler. Ni
derdiği orduları geri püşkürtür 518, s: 8)
tekim Mahbûb Hanım Mahmut'a (7,
ve fırsatını bulduğu bir anda da öldürür
s:48; 8, s:6), Nergis Sultan Şah Süley
(18, s: 10).
man'a (9, s:31), Zülf-i Perişan Mahmut'a
İncelememiz sırasında kahraman ka
(15, s:62-63), Arap Üzengi Şah İsmail'e
dınların bazen yendiklerini, bazen yenil
(11, s:33), - adı belli olmayan- bir kalede
diklerini de tesbit ettik. Nitekim Peri
yaşayan kız Nevruz Bey'e (17, s:6) uzun
Hanım hikâyenin bazı yerlerinde gelene
süre uğraştıktan sonra mağlup olurlar.
geçene göz açtırmayan "Keyguvat" adlı
Her ne kadar Bey Börek in Elkavak kızı
ünlü bir pehlivan (12, ş: 6-7), bazen de
yenmesi, atın sahibine "kızın tılsımım
Mehmet Bey'e teslim etmek için Deli
açıklaması”yla (6, s:153-154) mümkün
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Becan'la Batmangılıç kadının kolundan
tutup sürükleyerek götürdükleri (12, s:
11) bir tiptir; kısa yoldan sevgilisine ka
vuşmak isteyip ıssız bir geçide giren
Sevdakâr'ın önüne çıkan harami başı
kadın, o güne kadar kılıcından kimse
kurtulamadığı halde Deli Becan’ı yenemez ve ölür (16, s: 26).
Türk halk hikâyelerinde tesbit ettiği
miz söz konusu kadın kahramanların
ekseriyeti fizik güçleriyle karşımıza çı
karlar: Konusunu Dede Korkut’taki
"Kâm Püre Oğlu Bamsı Beyrek"ten alan
Bey Böyrek’in bulmak maksadıyla yolla
ra düştüğü Elkavak Kızı nın omzuna
atıp yürüdüğü gürzü, Bey Böyrek'in kal
dığı konağa vurunca "pilâv gibi yığıverecek" kendisi gibi yüzlercesinin takasını
bile açamayacağı kadar büyük ve ağırdır
(6, s: 152). Arap Üzengi (11, s: 31-33) ve
Zülf-i perişan (15, s: 62-63) bir dudağı
yerde, bir dudağı gökte her çıkam öldü
ren, kimseye aman vermeyen kadınlar
dır. Arab-ı Zengin, tek başına kırk kişi
lik bir asker grubunu yaralayarak geri
püskürtür (18, s: 8). Nergis Sultan baba
sı îmran kralının ordularının (9, s: 2-3),
Mahbûb Hanım (7, s: 47; 8, s: 6-7) Gence
ordusunun baş pehlivanları olup, sırtlan
yere gelmemiş, çok iyi kılıç kullanan ka
dınlardır. Mehmet Bey in nişanlısı Peri
Hanım, kırk kişiyi birden kılıçtan geçi
rebilecek ve önüne çıkan herkesi yıkabi
lecek kuvvette, Keyguvat adıyla tanınan
bir pehlivandır (12, s: 6). Sevdakâr'ın
geçtiği yolu tutan ve üstlerine yürüdüğü
anda Deli Becan tarafından öldürülen
harami (16, s: 26) ile Nevruz bey memle
ketine dönerken onu vuruşmaya davet
eden kız (17, s: 5-6) karşısına çıkan her
kesi Öldürüp gövdelerini bir yere, kafala
rını ayn yere koyabilecek yapıdadırlar.
Fas padişahının kızkarde5şi cengâver
liğine hayran kaldığı ve âşık olduğu, or
dularının baş pehlivanım öldürdüğü için
asılması emredilen Lâtif Şah ın ölmesini
istemeyen Esmer Sultan ın cellâda attığı
tokat, onu yere düşürür (13, s: 30). Dere
beyi Ahmet'in kızkardeşinin hışmından
korkmayan insan yoktur. Zira onun bir
yumruğu, karşısındakinin gözünü kör
eder, Ölümüne sebep olur (14, s: 7). Mah
mihri kılıcını, bir darbeyle insanın başı
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nı gövdesinden ayıracak kadar iyi kulla
nır ve çok kuvvetlidir (10, s: 12).
Bu tür kadınların içinde sevdikleri
erkekleri bir başka kadınla (ya da bir
den fazla kadınla) paylaşacak kadar
fedakâr; âşık sevgiliyi birlikte arayacak
kadar iradeli, mantığı duygularına ağır
basan tipler de vardır. Daha sonlan "ge
rektiğinde sevgisinden feragat eden ka
dınlar" olarak göreceğimiz tiplerin men
şei olan bu kadınlann en güzel Örneğini
"Şah İsmail 'de görüyoruz: Arap Üzengi
ve Gülperi, Gülizar'ı arayan sevgilileri
nin en büyük yardımcısıdırlar. Esmer
Sultan Lâtif Şah ın Mihriban Sultan a
kavuşmasında büyük yaran dokunacak
tır (13, s: 30-40). Nevruz Bey'in ilk eşi
Hint padişahının kızı, onun iki kadın da
ha almasını, bizzat teşvikeder (17, s: 5-6).
Sadece bir hikâyede gördüğümüz
üzere saz çalma ve şiir söyleme yani
âşıklık kabiliyeti kuvvetli olan kadınlar
da vardır. Meselâ Arap Üzengi Şah İs
mail’le karşılıklı olarak söyleşirler ve yenişemezler (11, s: 31-32).
Anlaşılacağı üzere ilk örneklerini De
de Korkut hikâyelerinde gördüğümüz ve
sürdürülen hayat tarzımn bir gereği ola
rak ortaya çıkan erkek gibi güçlü kadınlann ekseriyeti bey ya da hükümdar kız
lan ya da kardeşleridirler. Bir kısmının
"harami" olarak karşımıza çıkmasını ise
göçebe bir toplumun yerleşik hayata ge
çerken yaşadıkları bozulmam erkek tipi
kadar kadın tipine yansımasıyla açıkla
yabiliriz. Nitekim en canlı örneğini Köroğlu'nda gördüğümüz (2, s: 192) "baç
alarak geçinen harami" tipinin kadınla
ra da aksetmesinden daha tabiî birşey
olamaz.
Söz konusu kadınlar bazen lâkaplanyla, bazen de gerçek isimleriyle görü
lürler. İzleri bugün de görülen ve kayna
ğının eski boy teşkilâtımıza geri gittiği
ne inandığımız bu uygulamanın yanısıra, yaptıklan işin icabı görülmemeyi ve
bilinmemeyi hedef alan "harami'lerin
isimsiz olarak ortaya çıkmaları ise, daha
çok gerçek hayatla ve anlatıcısının,
unutkanlığı ya da önemsememesi ile il
gili olabilir.
Halk hikâyelerimizde gördüğümüz
erkek gibi güçlü kadınların -bir ikisi ha
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riç- hemen hepsi, hikâyenin asıl kahra leştiren hikâyelerde tesbit ettiğimiz (15,
s: 55) bu tiplerin "hemcinslerininkinden
manlarından olan erkekle duygusal bir
farklı ve erkeğinkine benzer" güçleri, da
bağı vardır: Bunlar bazen kahramanın
ha değişik ve çeşitli özellikleri kazan
görür görmez âşık olduğu; bazen her
mış; bazılarında günümüzdeki örnekleri
hangi bir vesile ile karşısına çıkıp daha
ne biraz daha yaklaşmıştır.
sonra eşlerinden biri olan, bazen de gur
bete çıkmasına sebep teşkil eden kadın
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lardır.
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