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Bugüne kadar yap›lan yay›n ve ça-
l›flmalarda, Köro¤lu Destan›’n›n Uygur
versiyonundan pek fazla bahsedilmemifl-
tir. Oysa, baflta Anadolu sahas› olmak
üzere, Orta Asya Türk boylar›n›n pek ço-
¤unda yayg›n olan, hatta Tacikler, Arap-
lar, Ermeniler ve Gürcülerce de bilinen
bu destan, Uygur sahas›nda da anlat›l-
maktad›r. fiincan (Do¤u Türkistan) Yafl-
lar-Ösmürler Neflriyat› taraf›ndan 1994
y›l›nda yay›mlanan “Emir Gör o¤li” adl›
kitapta 280 sayfa de¤erinde bir Göro¤lu
metni verilmifltir. Söz konusu metin için
verilen aç›klamaya göre, bu destan, Ma-
ralvefli(Maralbafl›)nden Molla Seley Ka-
tip taraf›ndan 1915 y›l›nda istinsah edil-
mifltir. Yenisarl› halk destanc›s› Ebey-
dullah Hac› taraf›ndan da icra edilmifl
bu destan›, Ömer Eli ad›nda bir flah›s

not defterine geçirmifltir. “Emir Gör O¤-
li” destan› bunlardan yararlanarak yay›-
na haz›rlanm›flt›r. Destan metninde top-
lam 91 fliir bulunmaktad›r. Koflma, ma-
ni, türkü flekillerinde düzenlenen bu fli-
irlerin toplam dörtlük say›s› 628’dir. 

Uygur sahas›nda bulunan “Emir
Gör O¤li” destan›, Pertev Naili Bora-
tav’›n “Köro¤lu Destan›” adl› kitab›nda
yer alan Katip Molla Hüseyin Mir Baba-
o¤lu’nun kaleme ald›¤› “Özbek Rivayet-
leri”ne çok yak›nd›r. Boratav’›n kaydetti-
¤ine göre, “Özbek Rivayetleri”, “Hikâyet-
i Köro¤lu Sultan” ad›yla 1890’da Ka-
zan’da bas›lm›flt›r(Boratav,1984:255).
Yaz›m›zda bu iki metin de zaman zaman
karfl›laflt›r›lmak suretiyle destan›n eksik
kalan veya ilave edilen k›s›mlar› da tes-
pit edilmeye çal›fl›lacakt›r. Köro¤lu Des-
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tan›’n›n di¤er Özbek versiyonlar›yla ilgi-
li Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, Prof.
Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Dursun
Y›ld›r›m, Doç. Dr. Metin Ekici, Filiz K›r-
baflo¤lu’nun çal›flmalar›na baflvurulabi-
lir.

“Emir Gör O¤li” ”(yaz›m›zda sadece
“Göro¤lu” diye an›lacakt›r) destan›n›n
olay örgüsü ve baz› motiflerini afla¤›daki
bölümler hâlinde incelemek mümkün-
dür:

1.Göro¤lu’nun Do¤umu
1.1.Kahraman›n Ailesinin Tan›t›m›
Metnimizde kahraman›n ailesi flöy-

le tan›t›lmaktad›r: “Çembil isimli bir fle-
hir vard›. Orada Ahmet adl› bir padiflah
hükümdar idi. Onun hükmü, civar›ndaki
yaklafl›k k›rk padiflaha geçerdi. Onun
yan›nda Ay Han, Kün Han, Bülbül Han,
Çingis Han, Esen Han ad›nda taçl› padi-
flahlar var idi”. Görüldü¤ü gibi, Göro¤-
lu’nun ailesi bir hükümdar ailesidir. Bu
destan kahramanlar›n›n soylu bir aile-
den gelmesi durumuna uymaktad›r.
Özellikle, bu epizotta bahsedilen Ay
Han, Kün Han, Çingis Han adlar› bize
hiç de yabanc› de¤ildir. Ay Han ile Kün
Han’›n O¤uz Ka¤an’›n o¤ullar› ve O¤uz’-
dan sonraki hükümdarlar olduklar›n› bi-
liyoruz. Çingis Han’› hat›rlatmaya ihti-
yaç yoktur. Destan›n müteakip bölümle-
rinde pek fazla fonksiyonu olmayan bu
meflhur hükümdarlar, metnimizde sade-
ce sembolik olarak yer alm›fllard›r. Bura-
da Ay Han ile Kün Han’›n haf›zalarda
hâlâ yafl›yor olmas› çok önemli bir hu-
sustur.

“Özbek Rivayetleri”nde kahrama-
n›n ailesinin tan›t›m› söz konusu edilme-
mifltir. 

1.2. Kahraman›n Ola¤anüstü Do¤u-
mu

Bu epizotta çok ilginç bir motif, ya-
ni bakire do¤um motifi yer almaktad›r.
fiöyle ki, Ahmet Han’›n Zulper Ayim ad-

l› k›z kardefli bir gün bahçesindeki taht-
ta saçlar›n› tararken düldülüyle bahçe-
nin yan›ndan geçen Hz. Ali “fiu ay yüzlü
güzel benden bir çocuk do¤urursa ne iyi
olurdu” der. O anda Zulper Ayim hamile
kal›r. Günlerin birinde hamile oldu¤unu
anlayan Zulper Ayim, durumu annesine
anlat›r ve kardefli Ahmet Han’›n bunu
duyarsa çok üzülece¤ini düflünüp Al-
lah’a can›n› almas›n› dileyerek dua eder.
Duas› makbul olup Azrail onun can›n›
al›r. O zaman alt› ayl›k olan bebek
gör(mezar)de do¤ar ve kam›flla nefes ala-
rak yaflar. Görüldü¤ü gibi, çocuk sadece
Hz. Ali’nin arzusuyla do¤mufltur. Man-
t›ksal aç›dan, çocu¤un babas› Hz. Ali’dir.
Ancak, meseleyi daha derinden düflüne-
cek olursak, burada gerek Hz. Ali, gerek
Zulper Ayim birer araç durumundad›r.
Do¤rusu, çocuk Hz. Ali ve Zulper Ayim
arac›l›¤›yla Tanr› taraf›ndan dünyaya
gönderilmifltir. ‹leride görülece¤i üzere,
çocu¤un “aln›n›n ›fl›kl› olmas›, sünnetli
olmas› ve t›rnaklar›n›n kesilmifl olmas›”
da bunu göstermektedir. Bu muhteme-
len ‹slamiyet öncesine ait ola¤an üstü
do¤um motifinin ‹slamlaflt›r›lm›fl flekli-
dir. Nitekim, ola¤an üstü do¤um motifi-
nin Uygur Türeyifl mitindeki bir a¤ac›n
gökten inen ›fl›ktan hamile kalarak befl
çocuk do¤urmas›(Ögel,1989:81), Alanko-
va’n›n gökten inen ›fl›ktan hamile kal-
mas›(Ögel, 1989:43) gibi biçimleri bulun-
maktad›r. Türklerin türeyifl mitindeki
hükümdar›n bir tepedeki kalede tuttu¤u
iki k›z›ndan birinin kurtla evlenerek ço-
cuk do¤urmas› hadisesinde de Tanr› söz
konusudur. Totemizm anlay›fl›na göre,
kurt Tanr› ruhunu tafl›maktad›r. Dolay›-
s›yla burada de¤iflen sadece arac›lar ol-
maktad›r.(kurt - Ifl›k - Hz. Ali). Türkler-
deki bakire do¤um motifinin Hz. ‹sa’n›n
ve Buda’n›n bakire do¤umla dünyaya
gelmesi (Eliade.M. - Ioan P. Couli-
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ano,1997:54) mucizesiyle iliflkisi olup ol-
mad›¤› ayr›ca araflt›r›lmaya de¤erdir.
Sonuçta bu motif, kahraman›n ilahi bir
menfleden geldi¤ini vurgulamak suretiy-
le ona bir tak›m ola¤anüstü güç ve kuv-
vet kazand›rmaktad›r. Ayn› zamanda bu
durum halk›n ola¤anüstü eflsiz kahra-
manlar›n insanlar aras›ndan de¤il, ilahi
bir menfleden gelmesi gerekti¤ine olan
inanc›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Daha önemli nedenlerin biri de, Gö-
ro¤lu’nun soyunun Hz. Ali’ye dayand›r›l-
mak istenmesidir. Onun “emir” ünvan›y-
la an›lmas›, ki Emevilerin son dönemle-
rinde Hz. Ali’nin soyundan gelenler için
flerif, seyyid, emir gibi lakaplar kullan›l-
maya bafllad›¤› bilinmektedir(‹slam An-
siklopedisi 2, 1989: 369), iktidar› döne-
minde Çembil’de meyhaneler açt›rmas›,
destanda Alevi anlay›fl›n›n hakim oldu-
¤unu göstermektedir. 

“Özbek Rivayetleri”nde de Kuro¤lu
bir mezar(kur)da do¤mufltur. Ona can
mezarda gelmifl, mezar ona ana olmufl-
tur. Kuro¤lu’nun do¤umuyla ilgili bütün
bilgi bundan ibarettir. Bu durum Özbek
Rivayetleri’nde bu bölümün k›salt›lm›fl
oldu¤unu göstermektedir. Ancak her iki
durumda da kahraman›n ilahi menfleli
oldu¤una vurgu yap›lm›flt›r.

1.3. Kahramana Ad Verilmesi
Kahramana ad verme, Türk destan-

lar›n›n geleneksel motiflerinden biridir.
Bu motif metnimizde flöyle geçer: Hz.
Ali’nin düldülüne ve di¤er at sürülerine
bakan Dede Kamber Veli ad›nda bir kifli
vard›r. Bir gün o alaca baytal›n mezarl›-
¤a do¤ru gitmekte oldu¤unu ve bunun
bir kaç kez tekrarland›¤›n› görünce bay-
tal› takip ederek mezarl›¤a gider ve ora-
da baytal›n bir çocu¤u emzirdi¤ini görür.
Çocu¤un aln› ›fl›kl›, sünnet edilmifl ve
t›rnaklar› kesilmifl durumdad›r. Dede

Kamber mezarc›lardan çocu¤un Ahmet
Han’›n k›z kardefli Zulper Ayim’e ait ol-
du¤unu ö¤rendikten sonra, Ahmet Han’›
oraya ça¤›rtarak çocu¤a bir ad vermesini
ister. Ahmet Han’›n bunu Dede Kam-
ber’den rica etmesi üzerine, Dede Kam-
ber gör(mezar)de do¤mufl olan bu çocu¤a
Göro¤lu ad›n› verir. Ayr›ca çocu¤un em-
mesi için baytal› ay›r›r. Ahmet Han fle-
hirde k›rk gün k›rk gece ziyafet verir. Bi-
lindi¤i gibi, destanlarda kahramanlara
ancak dinî hüviyeti haiz aksakall› ihti-
yar, dervifl veya evliya gibi kifliler ad ve-
rebilir. Bunun için Semetey ve Seytek’e
Gök Sakall› Ay Koco’nun, Bo¤aç Han’a
Dede Korkut’un ad verdi¤ini hat›rlatma-
ya gerek yoktur. Metnimizde de gelenek
gere¤i kahramana bir veli taraf›ndan ad
verilmifltir. Bu veli kimdir? Kazak Türk-
leri aras›nda atlar›n hamisi olarak bili-
nen Kambar Ata ad›nda bir zat bulun-
maktad›r. Kazaklar bu zat u¤runa “ülüfl”
ad›n› verdikleri bir bayram tertip etmek-
tedirler(Öcal,1996:304). Metnimizdeki
Hz. Ali’nin düldülüne ve at sürülerine
bakan Dede Kamber Veli ile Kazaklarda-
ki Kambar Ata’n›n ayn› zat oludu¤unda
kuflku yoktur. Burada Dede Kamber Ve-
li’nin biraz daha ‹slamîlefltirildi¤i görü-
lüyor.

“Özbek Rivayetleri”nde de Kuro¤lu
mezar(kur)da do¤du¤u için bu ad veril-
mifltir. Ancak ad›n kim taraf›ndan veril-
di¤i belli de¤ildir. Kuro¤lu’nun do¤umu
ayr›nt›l› anlat›lmam›flt›r.

1.4. Kahraman›n E¤itimi
Metnimizde kahraman›n e¤itimi

üzerinde detayl› durulmam›flt›r. Ahmet
Han, Göro¤lu’nu dört yafl›nda okula ver-
mifl, o da yedi yafl›na kadar okumufltur.
Göro¤lu’nun okul hayat›yla ilgili bütün
bilgi bundan ibarettir. Ancak 11 yafl›na
bast›¤›nda ata binmeyi ö¤renir, at üze-
rinde insan› birbirlerine at›p tutarak
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kendini gelifltirir, 171 kilo a¤›rl›¤›ndaki
üç topu biri birine de¤dirmeden gö¤e
at›p oynar. Burada kahraman›n okul e¤i-
timi ile at binme gibi prati¤e dayal› e¤i-
timinin birlefltirildi¤ini görmekteyiz.
Çünkü kahraman›n fizikî üstünlü¤ü ar-
t›k yetmez, onun aklî yönden de üstün
olmas› gerekir. Bu ‹slamî dönemde te-
flekkül eden destanlarda daha çok görü-
len bir durumdur.

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤lu,
yedi yafl›nda “dürr-i nahan” ona girince,
tüm esrar› ö¤renmifltir. Metinde bundan
fazla bilgi yoktur. 

2. Göro¤lu’nun Ola¤anüstü Ata
Sahip Olmas›

Bu epizot iki bölümde incelenebilir.
2.1. Göro¤lu’nun Baytal Taraf›ndan

Beslenmesi
Göro¤lu mezardan ç›kt›ktan sonra

da baytal› emmeye devam etmifltir. Türk
destanlar›nda çocu¤un kurt, geyik ve ay›
taraf›ndan beslenmesi motifine s›kça
rastlar›z. “Çocu¤u besleyen at” motifi ise
pek yayg›n de¤ildir. Ancak Sar› Uygur-
lar’daki “At O¤lu”, Macarlar’daki “Ak At
O¤lu” masal›nda kahraman olacak ço-
cuk, at taraf›ndan do¤urulmakta-
d›r(Halvat, 1994:7-22). Bu durum asl›n-
da bu motifin Türkler için pek yabanc›
olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Kurt, geyik,
ay› ve at›n Türk mitolojisinde kutsal sa-
y›ld›klar›n› biliyoruz. Türk fiamaniz-
mi’nde, at flaman› ve ruhu Tanr›ya götü-
ren araçt›r. Mesela, ‹sabella’n›n bir Ma-
car masal›ndan nakletti¤i bilgiye göre,
fiaman inanc› tafl›yan ve fiaman olmak
isteyen bir erkek çocuk ruhu at taraf›n-
dan götürülünce bay›lm›flt›r, bir süre
sonra at onun ruhunu geri getirince de
ay›larak fiaman olmufltur(Hal-
vat,1994:10). Bize göre, destanlardaki at
kahraman›n Tanr›’n›n kendisine yükle-
di¤i görevi yerine getirmesine yard›m

eden araçt›r. Dolay›s›yla Türk destanla-
r›nda kahraman› tehlikeden kurtaran,
sürekli kahramana yard›m eden, hatta
konuflan atlar ilahî bir görev icra etmek-
tedirler. Bu bak›mdan “Leyli K›r”› do¤u-
racak olan baytal da s›radan bir at de¤il-
dir, ilahî bir görevi yerine getirmek için
gönderilmifltir. Onun tekrar tekrar çocu-
¤u emzirmeye gitmesi bunu göstermek-
tedir.

“Özbek Rivayetleri”nde bu husus da
söz konusu edilmemifltir.

2.2. Daniyat’›n Ahmet Han’›n Efli
Ezim Köz Ayim’i Kaç›rmas›

Daniyat’›n Ahmet Han’›n eflini ka-
ç›rmas› Göro¤lu’nun ola¤anüstü ata sa-
hip olmas›yla do¤rudan iliflkilidir. Dani-
yat fiahtar fiah’›n pehlivan›d›r. Ahmet
Han’›n efli Ezim Köz Ayim’in resmini gö-
rünce afl›k olmufltur. Bu nedenle Dani-
yat boyposu deveye, görünüflü mele¤e
benzeyen, tuynaklar› yukar›ya do¤ru
uzayan “Leyli K›r” ad›ndaki tulpar(ka-
natl› at)›na binerek Çembil’e gelir. Gö-
ro¤lu baytal›n› Daniyat’›n at›yla çiftlefl-
tirmek ister. Buna karfl›l›k, Daniyat da
ondan yengesini kendisine su getirmeye
ikna etmesini ister. Göro¤lu Daniyat’›n
tuza¤›ndan habersizdir. Yengesi bu teh-
likeyi önceden sezmifl olmas›na ra¤men,
Göro¤lu’nun ›srar›n› k›ramaz. Sonuçta
Göro¤lu baytal›n› Daniyat’›n at›yla çift-
lefltirir, ama bu yengesinin kaç›r›lmas›-
na mal olur. Göro¤lu, day›s› Ahmet
Han’a büyüdü¤ü zaman Ezim Köz Ayim’i
geri getirece¤ine yemin eder. Anlafl›ld›¤›
gibi, Göro¤lu’nun daha sonraki macera-
lar›n›n temelinde böyle bir intikam duy-
gusu yatmaktad›r. Zamanla baytal Dani-
yat’›n tulpar› “Leyli K›r”a benzeyen bir
tay do¤urur. Göro¤lu tay›na çekirdeksiz
üzüm verir, ak›ll› olmas› için insan sütü,
susad›¤› zaman deve sütü verir, boyunun
uzamas› için kulun sütü, da¤dan s›çra-
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y›p geçebilmesi için geyik sütü verir.
Bunlar mitik düflüncenin güzel örnekler-
dir. Gerçekten “Leyli K›r”, ki bu isim Gö-
ro¤lu’nun at›na da verilmifltir, nehirden
rüzgar gibi uçarak geçen, yüksek kale-
lerden s›çray›p geçen, Havaz Han’›n tut-
sakl›k haberini getiren ola¤anüstü özel-
liklere sahip at olarak yetiflir. “Leyli K›r”
deyiminin at›n rengini ifade etti¤i kesin-
dir. Di¤er versiyonlarda Göro¤lu’nun at›-
na “K›r At” dendi¤ini hat›rlayal›m. Kah-
ramanlar›n böyle ola¤anüstü atlara sa-
hip olmalar› Türk destanlar›n›n çok
önemli motiflerinden biridir. Bunun en
güzel örneklerini Manas ve Alpam›fl des-
tanlar›nda da görüyoruz. 

“Resimden görüp afl›k olma”, “rüya-
da görüp afl›k olma”, “saç telini görüp
afl›k olma” motifleri Türk masal, destan
ve halk hikayelerinde s›k s›k görülen
motiflerdir, ki bunlar› ayn› motifin de¤i-
flik biçimleri olarak görmek mümkün-
dür. Fonksiyonlar› da çok farkl› de¤ildir. 

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤-
lu’nun yengesinin kaç›r›lmas› olay› bu-
lunmamakta›dr. Kuro¤lu’nun K›r At›
vard›r. Ancak onun bu at› nas›l elde etti-
¤i anlat›lmam›flt›r. Bazan Ivaz da bu ata
binmektedir.

3. Göro¤lu’nun K›z Kaç›rmas›
Göro¤lu’nun ilk maceras› bu epizot-

ta anlat›lm›flt›r. Göro¤lu yedi yafl›nday-
ken day›s› Ahmet han’a verdi¤i sözünü
yerine getirmek üzere eline k›l›ç ve m›z-
rak alarak Ezim Köz Ayim’i kurtarmak
için fiahtar’›n flehrine gider. Sadece uçan
kufllar›n geçebildi¤i Tecen Nehri’ne ge-
lince abdest al›p namaz k›l›r ve Allah’a
kendisini sa¤ salim bu nehirden geçir-
mesi için dua eder. “Leyli K›r”›n a¤z›na
fleker ve tereya¤› verir. “Leyli K›r” onu
nehirden geçirir. Göro¤lu sonunda Cey-
hun flehrine ulafl›r ve Ezim Köz Ayim’i
bulur. Ancak Ezim Köz Ayim aradan üç

y›l geçti¤ini, art›k Ahmet Han’›n kendi-
sini kabul etmeyece¤ini söyleyerek Gö-
ro¤lu’yla gelmeyi reddeder. Bunun üzeri-
ne Göro¤lu Daniyat’›n yedi yafl›ndaki k›-
z›n› kaç›r›r. Durumu ö¤renen Daniyat
Göro¤lu’yu takip eder, ancak at› “Leyli
K›r” Tecen Nehri’ni geçemez ve o at›yla
birlikte nehirde bo¤ulur. Göro¤lu’nun at›
ise, kufl gibi uçarak nehirden geçer. Gö-
rüldü¤ü gibi, Göro¤lu Daniyat’›n k›z›n›
intikam için kaç›rm›flt›r. Bu onun ilk
maceras›d›r. 

Bu epizotta geçen “uçan at” motifi
sadece Türk kültüründe de¤il, di¤er kül-
türlerde de görülür. Temelinde insano¤-
lunun “h›z”, “surat”la ilgili tasavvuru
yatmaktad›r. Manas’›n Ak-Kula’s›, Alpa-
m›fl’›n Bayçobar’› rüzgar gibi h›zl› koflan
atlar olup, bunlara hiçbir at yetiflemez. 

Metnimizde ayn› özelli¤e sahip iki
at›n birinin nehirden geçerken di¤erinin
geçememesi sahiplerinin inanç ve ima-
n›yla ilgilidir. Göro¤lu’nun ilahi menfleli
oldu¤unu, nehirden geçmeden önce ab-
dest al›p namaz k›ld›¤›n› hat›rlatal›m.

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤lu
yirmi yafl›ndayken Arap Reyhan’›n k›z›-
n› kaç›rm›flt›r. Ancak ayr›nt›l› bir flekilde
anlat›lmam›flt›r. Buradaki Arap Reyhan,
destan›n Uygur versiyonu’nda Daniyat
olarak geçmektedir.

4. Göro¤lu’nun Ola¤anüstü
Özellik Kazanmas›

Destanlarda kahraman›n ola¤anüs-
tü özellik kazanmas› genellikle iki flekil-
de olur. Biri, mucizevi do¤umdur, di¤eri
de dini hüvviyeti haiz H›z›r, k›rklar veya
dervifllere rastlayarak onlar›n duas›n›
almakt›r. Metnimizde ise Göro¤lu hem
mucizevi bir flekilde do¤makta hem H›-
z›r, K›rklar ve 12 imamla görüflmektedir.
Bir gece H›z›r Aleyhisselam, k›rklar ve
12 imamyla birlikte bacadan Göro¤lu’na
gözükür. H›z›r Aleyhisselam Göro¤-
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lu’nun omuzunu aç›p yedi yerine mührü-
nü basar ve ona Allah’tan ne diledi¤ini
sorar. Göro¤lu H›z›r ve k›rklara ününün
etrafa yay›lmas›n›, ömrünün uzun olma-
s›n› ve güç kuvvette kimsenin kendisine
denk olmamas›n› istedi¤ini söyler. Dile¤i
Allah taraf›ndan kabul edilip ona 120 y›l
ömür verilir. H›z›r ve k›rklar Göro¤lu’na
yard›ma ihtiyaç duydu¤u zaman kendi-
lerini ça¤›rmas›n› söyleyerek kaybolur-
lar. Burada Göro¤lu’nun omuzuna mü-
hür bas›lmas› hususu çok önemlidir. Al-
pam›fl Destan›’nda da böyle bir durum
söz konusudur.(Yoldaflo¤lu, 2000:28).
Kahramanlar bu mühürle bir çeflit doku-
nulmazl›k kazanmaktad›rlar. Mühürle-
nen kahramanlara ne k›l›ç ifller, ne de ok
ifller. Onlar ateflte de yanmazlar. Dolay›-
s›yla art›k kimse Göro¤lu’na denk olma-
yacakt›r.

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤lu
otuz ve k›rk yafl›nda “K›rk Çihliten”, “On
iki ‹mam” ve H›z›r’la görüflür. O, ola¤a-
nüstü güç kuvvete bu flekilde sahip ol-
maktad›r.

5. Göro¤lu’nun Hasan Han’› Ka-
ç›rmas›

Göro¤lu, day›s› Ahmet Han’dan izin
alarak k›l›ç kullanmay› ö¤renmek üzere
‹sfahan flehrine gider. fiehirde dolafl›r-
ken korumalar›yla gezen bir çocu¤u gö-
rür ve onun Haldar Han’›n o¤lu oldu¤u-
nu ö¤renince de kaç›r›r. Bu s›rada kendi-
si ancak 21 yafl›ndad›r.

Bu epizotta Göro¤lu’nun Hasan
Han’›n o¤lunu niçin kaç›rd›¤› pek anla-
fl›lmamaktad›r. “Özbek Rivayetleri”nde
ise, Kuro¤lu dokuz tane peri k›z› ve do-
kuz tane insane k›z› ile evlenmifl olmas›-
na ra¤men çocu¤u olmam›flt›r. Bunun
üzerine o ‹sfahan flehrindeki Haldar’›n
o¤lu Hazan Han’› kaç›rm›fl ve evlat edin-
mifltir. Yani Göro¤lu’nun Hasan Han’›
kaç›rmas›ndaki neden onun çocuksuzlu-

¤udur. Metnimizde ise Göro¤lu henüz
evlenmifl de¤ildir. Dolay›s›yla onun ço-
cuk özlemiyle Hasan han’› kaç›rm›fl ol-
mas› mümkün de¤ildir. Bu durum met-
nimizde Göro¤lu’nun Hasan Han’I kaç›r-
mas› konusunun anlat›m s›ras›n›n ka-
r›flt›r›lm›fl oldu¤unu göstermektedir.
E¤er Manas’›n Almambet gibi, Alpa-
m›fl’›n Karacan gibi kendilerine denk de-
nebilecek yi¤itlere ihtiyaç duyduklar›n›
düflünecek olursak, Göro¤lu’nun da Ha-
san Han, Havaz Han gibi yi¤itleri etraf›-
na toplamak amac›yla bunlar› kaç›rm›fl
olmas› da pek mümkündür. Nitekim Ha-
san Han ve Havaz Han etraf›ndaki yi¤it-
ler içerisinde tek bafl›na savaflmaya ce-
saret eden, büyük ordularla savaflan
kahraman kimselerdir. 

“Özbek Rivayetleri”nde de Kuro¤lu
‹sfahan flehrinde Haldar’›n o¤lu Hasan
Han’› kaç›r›r ve evlat edinir. Bu epizot
her iki versiyonda ayn› olmas›na ra¤-
men, s›ras› kar›flt›r›lm›flt›r.

6. Göro¤lu’nun Evlenmesi
A¤a Yunus Peri, Kuh-i Kaf, yani

Kaf Da¤› hükümdar›n›n k›z›d›r. 21 ya-
fl›ndaki Göro¤lu’nu falda görerek afl›k ol-
mufltur. Göro¤lu’yla tan›flmak için onun
geçece¤i yol üzerine duvarlar› alt›n ker-
piçten, meyva a¤açlar› gümüflten, yap-
raklar› zümrütten olan bir has bahçe
yapt›r›r. Göro¤lu A¤a Yunus Peri’nin
kendisiyle evlenme teklifini kabul ede-
rek onu Çembil’e getirir. Ahmet Han
k›rk gün k›rk gece dü¤ün tertip ettirerek
Göro¤lu ile A¤a Yunus Peri’yi evlendirir.
Ondan sonra Göro¤lu, Daniyat’›n k›z›yla
evlenir. Göro¤lu’nun A¤a Yunus Peri’yle
evlendi¤i haberini alan M›skal Peri de
cariyeleriyle gelip Göro¤lu’yla evlenir.
Bunu duyan Gülnar Peri de “Ba¤-i
‹rem”den gelerek Göro¤lu’yla evlenir.
Metnin sonunda yer alan fliirlerde Gö-
ro¤lu’nun A¤a Yunus Peri’yi “kendi ya-
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fl›nda”, yani 21 yafl›nda, M›skal Peri’yi
40 yafl›nda, Gülnar Peri’yi 50 yafl›nda al-
d›¤› anlat›lm›flt›r. Böylece Göro¤lu peri
ve insandan olmak üzere dokuz k›zla ev-
lenir. Bunlar›n flan flöhreti her yere yay›-
l›r.

Bu epizotta geçen “duvarlar› alt›n
kerpiçten, meyva a¤açlar› gümüflten,
yapraklar› zümrütten olan has bahçe”
tamamen masallara has bir tasvirdir.
Göro¤lu’nun Peri K›zlar›yla evlenmesi
ise, bu epizotun önemli motifidir. “Kah-
raman›n Peri’yle evlenmesi” kaynak iti-
bariyle çok eskilere giden bir motiftir.
Bunun için Uygurlar›n Türeyifl mitinde-
ki Bö¤ü Han’›n bir k›z›n hayaliyle Ak-
Da¤’da yedi sene, alt› ay ve yirmi iki gün
buluflmas›n›, O¤uz Ka¤an’›n gökten ›fl›k
içerisinde inen k›zla evlenmesini hat›r-
latmak gerekir. Bunlar Tanr› taraf›ndan
gönderilen kutsal kad›nlard›r
(Ögel,1989:87). Bunlar daha sonraki dö-
nemlerde, belki de yabanc› kültürün et-
kisiyle, “peri” düflüncesiyle birlefltiril-
mifltir. Türkçe Sözlük’te “peri” kelimesi
“Do¤aüstü güçleri oldu¤una inan›lan ha-
yali difli varl›k” diye aç›klanm›flt›r(Türk-
çe Sözlük 2, 1988: s. 1178). “Peri” kelime-
sinin Eski Uygurcadaki karfl›l›¤› “nepsi-
ki”dir. Bu kelime O¤uz Han’›n güzelli¤i-
ni tasvir etmek için de kullan›lm›flt›r. Je-
an-Paul Roux “ Paganizmin tanr›lar› ve-
ya fleytanlar›, cinlere ve perilere benze-
tildi” diye yazm›flt›r(Roux, J.P., 2002:44).
Boratav “peri” kelimesi ile “cin” kelime-
sinin ço¤u zaman efl anlama geldi¤ini
söyler. O “cin” kelimesini flöyle aç›klar:
“Bu söz türkçe’ye arapçadan, arapçaya
da latince “genius” kelimesinde geçmifl-
tir; latincede anlam› insanlar›, hayvan-
lar›, yerleri koruyan, onlar›n kaderini
yöneten ‘ruh’ ya da ‘tanr›ms› var-
l›k’t›r”(Boratav, 1999:74-75). Afla¤›daki
örnek bunu biraz daha netlefltirecek ni-
teliktedir: Çinde çok iyi bilinen “Xi
Wangmu”(Bat›’n›n Ana Kraliçesi) efsa-

nesindeki Ana Kraliçe Kunlun Da¤la-
r›’nda yaflayan bir peri tanr›ças›yd›.
Onun leopar gibi kuyru¤u ve bir kaplana
benzer çenesi vard›r, kaplan gibi kükrer
ve insan yer. Çevresine veba saçar. Da¤›-
n›k saçl› bir cad› gibi bir ma¤aran›n de-
rinliklerinde yaflar. Bir ölüm tanr›ças›-
d›r. Ancak sonraki dönemlerde bu Ana
Kraliçe’nin d›fl görünüflü “zarif bir genç
k›z ve dolgun bir kad›n”, “sayg›n bir Çin
han›mefendisi” olarak de¤ifltirilmifltir.
Kendisi bu dünyadaki erkeklerle yata-
rak bilgeli¤e eriflmifl ve ola¤anüstü gü-
zelli¤e sahip olmufltur(Eberhard, 2000:
318 - 320). Bu örnekte Ana Kraliçe’nin
asl›nda totemik bir tanr›ça oldu¤u aç›k-
t›r. Bu anlamda metnimizdeki “peri”ler
tanr›sal varl›klard›r.

Metnimizde A¤a Yunus Peri, M›skal
Peri ve Gülnar Peri kendili¤inden gele-
rek Göro¤lu’yla evlenmektedirler. Bun-
lar Göro¤lu’nun önceden çizilmifl kaderi-
nin gere¤idir. Dolay›s›yla Göro¤lu’nun
onlar› reddetmesi söz konusu olamaz.
Bu periler ayn› zamanda göksel güçleri
de ifade etmektedir. 

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤lu elli
yafl›ndayken Kaf Da¤› Pad›flah›’n›n k›z›
Yunus Peri, elli befl yafl›nda Hindis-
tan’dan M›skal Peri, altm›fl yafl›nda
‹rem Ba¤›’ndan Gülnar Peri’yle evlenir.
Ayr›ca dokuz tane insan k›z› al›r.

7. Göro¤lu’nun Hükümdar Ol-
mas›

Metnimizde Göro¤lu’nun Çembil’e
padiflah olmas› flöyle anlat›lmaktad›r:
Ahmet Han bir gün rüyas›nda yüksek
bir da¤dan düfler. Bu rüya onun padiflah-
l›k taht›n›n elden gidece¤i fleklinde yo-
rumlan›r. Taht›n yabanc›lar›n eline geç-
mesini istemeyen Ahmet Han k›rk gün
k›rk gece yap›lan flölenle taht›n› Göro¤-
lu’na devreder. Böylece Göro¤lu 25 ya-
fl›nda Çembil’e padiflah olur. Onun döne-
minde Çembil’de bereket olur, halk zen-
ginleflir, kaleler surlar yapt›r›l›r. Göro¤-
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lu öyle bir güç kuvvet sahibi olur ki, git-
ti¤i her yeri almadan geri dönmez. K›z›l-
bafllar a¤layan çocu¤unu sakinlefltirmek
için “Göro¤lu geliyor” diyecek hâle gelir-
ler.

Kahraman›n hükümdar olmas›
Türk Destanlar›’n›n önemli bir gelene¤i-
dir. O¤uz Ka¤an, Manas, Edige, Alpam›fl
destanlar›nda kahramanlar hükümdar
olmaktad›rlar. Böylece kahramanlar
hem fizikî yönden hem de sosyal statü
yönünden gücün, kuvvetin doru¤una
ulaflmaktad›rlar. 

Bu epizotta karfl›laflt›¤›m›z “k›z›l-
bafllar” deyimi dikkat çekicidir. Özbek
Rivayetleri’nde Hunkar fiah k›z›lbafllar
padiflah› olarak geçmektedir(Boratav,
1984:29). Bu, metnimizdeki Hunhar fiah
ve onun ülkesinin k›z›lbafl oldu¤unu gös-
terir. Kaynaklarda k›z›lbafll›¤›n Alevilik-
ten do¤du¤u, 16.yüzy›ldan itibaren Safe-
vilerin propagandas›yla geliflti¤i anlat›l-
maktad›r(‹slam Ansiklopedisi, 1989:
369). Dolay›s›yla, Göro¤lu ile Hunhar
fiah aras›ndaki mücadelenin farkl› din-
lere de¤il, ayn› dinin farkl› mezheplerine
mensup iki hükümdar aras›ndaki müca-
dele oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

“Özbek Rivayetleri”nde Kuro¤-
lu’nun nas›l sultan oldu¤u anlat›lmam›fl-
t›r. O Çembil-Bil fiehri’nde A¤al›k Han
ve Cigal› Han’dan sonra iktidara gelmifl-
tir. Ba¤›ms›z bir sultan de¤il, bir Tar-
han’d›r. Emrinde doksan Türkmen beyi
bulunmaktad›r. Destan›n Uygur Versi-
yonu’nda da Göro¤lu’nun yan›nda Ah-
met Han’dan kalan Ay Han, Kün Han,
Cingis Han ve Esen Han gibi beyleri var-
d›r.

8. Göro¤lu’nun Havaz Han’› Ka-
ç›rmas›

Bu epizotu üç bölümde inceleyebili-
riz.

8. 1. Göro¤lu’nun çocuksuzlu¤u. 
Metnimizde Göro¤lu dokuz han›mla

evlenmifl olmas›na ra¤men hiç birinden

çocuk sahibi olamam›flt›r. Göro¤lu’nun
çocuk sahibi olamamas› muhtemelen
onun eflsizli¤ini, tekli¤ini vurgulamak
amac›n› gütse gerektir. Di¤er Türk des-
tanlar›nda kahramanlar›n çocuk sahibi
olduklar›n› görüyoruz.. Mesela, O¤uz
Han’›n, Manas’›n, Alpam›fl’›n, Edige’nin
o¤ullar› vard›r. Metnimizde Göro¤lu’nun
çocuksuz olmas› onun daha fazla ideali-
ze edildi¤ini düflündürmektedir. Ancak
bu durum onun Hasan Han ve Havaz
Han’› kaç›rmas›n›n ve onlar› evlad› gibi
sevmesinin nedenini aç›klamaya da iyi
bir zemin haz›rlam›flt›r. Oysa, hat›rlana-
ca¤› üzere, destan›n Azeri rivayetinde,
Köro¤lu ‹vaz(metnimizde Havaz)› afl›k
oldu¤u için kaç›rmaktad›r(Boratav,
1984:22). Bunu izah etmek güçtür. Gö-
ro¤lu’nun Havaz Han’› kaç›rmas›nda yi-
¤itlerinin iste¤i de çok önemli neden ol-
mufltur. Mesela, bolluk, zenginlik içinde
yaflayan Göro¤lu bir gün saz çalarak yi-
¤itlerine ne istediklerini sorar. Yi¤itler
Hunhar fiah’›n ilindeki Kerem Kasap’›n
o¤lu Havaz Han’› getirip kendilerine sul-
tan yapmas›n› ister. Ay Han, Kün Han,
Çingis Han ve Esen Han gibi taçl› beyler
de yi¤itleri destekler. Fakat Havaz Han’›
getirecek kimse ç›kmaz. Sonunda 16 ya-
fl›ndaki Hasan Han Havaz Han’› getire-
ce¤ini söyler. Burada hemen flunu kay-
detmek gerekir ki, metnimizde “sultan”,
“padiflah”, “hakan”, “bey” gibi ünvanla-
r›n ayn› anda kullan›ld›¤› görülmekte-
dir. Mesela, Göro¤lu için “hakan”, Havaz
Han için “sultan”, Ay Han, Kün Han,
Çingis Han ve Esen Han için hem “padi-
flah” hem “taçl› bey” ünvanlar› kullan›l-
m›flt›r. En yüksek unvan ise “hakan”d›r.
Bu ünvanlar aras›ndaki derece fark›n›
ancak kahramanlar›n destandaki rol ve
fonksiyonlar›na göre ay›rt etmek müm-
kündür. 

8. 2. Bedbaht Da¤›’yla ilgili inanm-
ma. Bedbaht Da¤› ad› üstünde bir u¤ur-
suz da¤d›r. Bedbeht Da¤›’n›n ötesinde
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Hunhar fiah’›n 30 kap›l› Gürcistan flehri
bulunmaktad›r. Bedbaht Da¤›’n›n bafl›
dumans›z oldu¤u zaman Göro¤lu’nun ifl-
leri yolunda gitmekte, dumanl› oldu¤un-
da ise yi¤itleri k›r›lmaktad›r. Onun için o
da¤a “Bedbaht Da¤›”(u¤ursuz da¤) ad›
verilmifltir. Hasan Han, 20 bin askerle
Bedbaht Da¤›’na gelir, ancak askerleri
da¤›n bafl›n›n k›z›l dumanla kapl› oldu-
¤unu görünce pani¤e kap›larak Çembil’e
geri dönerler. Tek bafl›na kalan Hasan
Han da Çembil’e geri dönmek zorunda
kal›r. Bunun üzerine Göro¤lu, Hasan
Han’› getirmeye kendisi gider. Yolda bir
gök çad›ra rastlar ve orada H›z›r Aley-
hisselam onun yapmas› gerekenleri söy-
leyerek dua eder. 

8. 3. Göro¤lu’nun Havaz Han’› ka-
ç›rmas›. Göro¤lu, H›z›r Aleyhisselam’›n
dedi¤i gibi, Kamber Dede k›l›¤›na gire-
rek Havaz Han’›, ona getirdi¤i 400 koyu-
nu göstermek bahanesiyle kaç›r›r. Duru-
mu ö¤renen Hunhar fiah, 40 bin askerle
Göro¤lu’nu takip eder. Göro¤lu, pirler-
den yard›m ister ve düflmana karfl› tek
bafl›na savafl›r. Beyaz elbiseli, bafl›nda
beyaz sar›¤› olan k›rm›z› yüzlü, beyaz
sakall› birçok kifli düflmana karfl› Göro¤-
lu’nun yan›nda savafl›r. Sonunda düfl-
man geri çekilir. Göro¤lu, Havaz Han’›
alarak Çembil’e getirir.

Göro¤lu, Çembil’de Havaz Han’a
kendi hükümdarl›k mührünü vererek
onu flehre sultan yapar. Ayr›ca, Havaz
Han’’› 40 bin askeri olan Kara Han’›n
Zeynepflah Ayim ad›ndaki k›z›yla evlen-
dirir. Havaz Han’›n ondan Ali Han ad›n-
da bir o¤lu ve Nurhan ad›nda bir k›z›
olur. Böylece Göro¤lu’nun yi¤itlerinin is-
te¤i yerine getirilir. Havaz Han döne-
minde, Çembil’de bolluk bereket olur.
E¤lence için meyhaneler aç›l›r. Havaz
Han’›n ünü de Göro¤lu’nun ünü kadar
yay›l›r. 

Bu epizotta Hunhar fiah’›n ordusu-
na karfl› Göro¤lu’nun yan›nda savaflan
“beyaz sar›kl›, k›rm›z› yüzlü ihtiyarlar”
da dikkat çekicidir. Bunlar “Özbek Riva-
yetleri”nde “evliyalar” ve “erenler” diye
geçmektedir. Göro¤lu’nun koruyucu me-
lekleri olmal›d›rlar. Destan kahramanla-
r›n›n bu tür koruyucu ruh ve melekleri-
nin oldu¤unu biliyoruz. Metnimizde bu
koruyucu ruh ve melekler islamîlefltiril-
mifltir.

Bu epizot “Özbek Rivayetleri”nde
de ayn› flekildedir. Sadece flah›s isimle-
rinde bir farkl›l›k söz konusudur. Desta-
n›n Uygur Versiyonu’ndaki Kerem Ka-
sap, “Özbek Rivayetleri”nde Bolduruk
Kasap, Kamber Dede ise Türkmen Ko-
nurbay olarak geçmektedir. Ayr›ca, “Öz-
bek Rivayetleri”nde Kuro¤lu’nun ‹vaz
Han’› niçin kaç›rd›¤› anlat›lm›flt›r. K›rk
yi¤it Kuro¤lu’na flöyle der: “Daha bir ar-
zumuz var, o da Hunkar fiah›n memleke-
tinde Bolduruk Kasap’›n güzel ve yi¤it
o¤lu ‹vaz Hand›r. Onu da getirelim, se-
nin o¤lun olsun, bizim de beyzade-
miz”(Boratav, 1984:29). Metnimizde de
Göro¤lu ayn› nedenlerle Havaz Han’› ka-
ç›rm›flt›r.

9. Ahmet Han’›n ‹haneti 
Bir gün Göro¤lu fiahtar fiah’›n fleh-

rini ele geçirmek üzere askerleriyle yola
koyulur. Uzun bir yolculuktan sonra Te-
cen Nehri k›y›s›na gelirler. Burada Ah-
met Han, Çembil’i korumaya Havaz
Han’›n geri gönderilmesi teklifini verir.
Bunun üzerine Göro¤lu, Ahmet Han’›
azarlar ve kendisini flehri korumakla gö-
revlendirir. Bunu gururuna yedireme-
yen Ahmet Han Çembil’e gelip kendini
padiflah ilan eder ve Göro¤lu’nun hazi-
nesini ya¤malatt›r›r. A¤a Yunus Peri ile
Zeynepflah Ayim’i ise flehirden kovar. ‹ki
kad›n çocuklar›n› alarak zahmetli bir
yolculuktan sonra tesadüfen Haldar
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Bay’›n gök çad›r›na ulafl›rlar. Göro¤-
lu’nun efli ve gelinini evinde a¤›rlayan
Haldar Bay, kervanlardan Göro¤lu ad›-
na vergi al›p misafirler için sarfeder. 

Bir gün Haldar Bay, Kara Han’› o¤-
lunun sünnet dü¤ününe davet eder. Hal-
dar Bay’›n evine gelen Kara Han k›z›
Zeynepflah’la karfl›lafl›r. Durumu ö¤re-
nen Kara Han Ahmet Han’› yakalay›p
zindana att›r›r. Haldar Bay Göro¤lu’nu
aramaya ç›kar ve yolda fiahtar fiah’› öl-
dürüp bafl›n› Göro¤lu’na götürür. Göro¤-
lu ve Havaz Han Haldar’› kutlarlar. Gö-
ro¤lu fiahtar’›n flehrini ele geçirip putha-
nelerini y›kt›r›r. Çembil’e dönerken yol-
da Haldar Bay’›n çad›r›na u¤rar ve A¤a
Yunus Peri’den olup bitenleri ö¤renince,
day›s› Ahmet Han’› ailesiyle birlikte
Çembil’den kovar. 

Bu epizotun önemli motiflerinden
biri “kardefl ihaneti”dir. Ahmet Han Gö-
ro¤lu’nun day›s›d›r ve k›skançl›ktan de-
¤il de, gururu yüzünden Göro¤lu’na iha-
net etmifltir. K›skançl›ktan olsayd›, tah-
t›n› Göro¤lu’na teslim etmezdi. ‹hanet
nedeni Göro¤lu’ndan azar iflitmesidir.
Masallarda da s›kça karfl›lafl›lan bu mo-
tifin fonksiyonu, dolayl› olarak, kahra-
man›n çevresinde yer alan yi¤itlerin
ba¤l›l›¤›n› vurgulamakt›r. Bunu Manas
Destan›’nda da görüyoruz. Manas’›n am-
ca o¤ullar› Manas’› zehirleyerek ona iha-
net etmifllerdir. 

Bu epizotta karfl›laflt›¤›m›z Haldar
Bay ile Hasan Han’›n babas› Haldar
Han aras›nda isim benzerli¤i bulunmak-
tad›r. Ancak bu iki flahs›n farkl› kifliler
oldu¤unu düflünüyoruz. Bunlardan Hal-
dar Bay bir gök çad›rda oturmakta, Gö-
ro¤lu ad›na vergi almaktad›r. O, yine
fiahtar fiah›n bafl›n› kesip Göro¤lu’na gö-
türmüfltür. Göro¤lu da onun bu hizme-
tinden dolay› onunla akraba olmufltur.
Hasan Han’›n babas› Haldar Han ise ‹s-

fahan flehrinde oturmaktad›r. Kendisi
bir hand›r. O¤lu Hasan Han da Göro¤lu
taraf›ndan kaç›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu
ikisi farkl› flah›slard›r. 

Bu epizotta rastlanan “Gök Çad›r”
ifadesi de Eski Türkler’in Gök Tanr›
inanc›yla ilgli olmas› bak›m›ndan önem-
lidir. Göro¤lu Havaz Han’I kaç›rmaya gi-
derken, yolda bir gök çad›ra rastlad›¤›n›,
içinde de H›z›r Aleyhisselem’›n bulundu-
¤unu görmüfltük.

“Özbek Rivayetleri”nde ise bu epi-
zot yer almaz. 

10. Havaz Han’›n Memleketine
Dönmesi

Metnimizde Havaz Han’›n Göro¤-
lu’yu terk edip memleketine dönmesi iki
nedene ba¤lanmaktad›r. Bunlar›n birisi,
Göro¤lu’nun han›mlar›n›n kendisini ev-
lat olarak görmemeleridir. Bu durum
metnimizde flöyle anlat›lm›flt›r: 120 yafl›-
na giren Göro¤lu çocu¤u olmay›fl›ndan
üzülmektedir. Bir gün A¤a Yunus Peri’ye
kendisi öldü¤ü zaman onun nas›l a¤laya-
ca¤›n›, nas›l yas tutaca¤›n› kendi kula-
¤›yla duymak istedi¤ini söyler ve onun
sa¤ taraf›na geçerek ölü gibi yatar. Eflle-
rinden biri onun sa¤ taraf›na, biri sol ta-
raf›na, di¤eri bafl taraf›na geçip saçlar›n›
da¤›tarak s›rayla a¤›t yakarlar. Bu ara-
da Göro¤lu’nun efllerinin “Bu dünyadan
evlats›z giden sultan›m” diye a¤lad›kla-
r›n› duyan Hasan Han ile Havaz Han,
onlar›n kendilerini evlat gibi görmeme-
lerinden dolay› küserler. Di¤er neden ise
Ahmet Han’›n k›z› Botagöz Ayim’in ha-
karetidir. Bu olay flöyle geliflmifltir: Bir
gün meyhanede Havaz Han yi¤itlerine
flarap sunarken kaseyi elinden düflürür.
Bunun cezas› olarak onun Ödek Gölün-
den dokuz ördek yakalay›p gelmesi iste-
nir. Havaz Han Ödek Gölünden dokuz
ördek yakalay›p dönerken yolda sigara
isteme amac›yla Çembilden kovulan Ah-
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met Han’›n evine u¤rar. Ahmet Han’›n
15 yafl›ndaki k›z› Botagöz Ayim Havaz
Han’a afl›k olur. Karfl›l›kl› söyleyiflte Bo-
tagöz Ayim halk›n Havaz Han’a “Göro¤-
lu’nun kölesi” diye bakt›¤›n› söyleyince,
Havaz Han çok üzülür ve kendi memle-
ketine dönmeye karar verir. Ancak yolda
karar›ndan vaz geçerek Çembil’e döner
ve Göro¤lu’na Ahmet Han’›n k›z›n› al-
mak istedi¤ini bildirir. Fakat Ahmet
Han’›n k›z›n› al›p gelecek kimse ç›kma-
y›nca, Havaz Han bunu bahane ederek
kendi memleketine dönmeye kesin karar
verir ve “Mecnun Kök” denen at›yla yola
koyulur.

Bu epizotta rastlad›¤›m›z en önemli
motiflerin biri “kahraman›n öldükten
sonra kendisi hakk›ndaki yas› dinlemek
istemesi”dir. Bu motif baz› destanlarda
görülen “kahraman›n ölüp dirilmesi”
motifinin rasyonellefltirilmifl bir biçimi-
dir. Manas Destan›’nda Manas’›n ölüp
dirilmesi motifi, Arthur T. Hatto’ya göre,
K›rg›z destan›n›n ideal efli Kan›key’e
do¤ru niteliklerini gösterebilmesi için
bir s›nav sunmaktad›r(Türkmen,
1995:6). Göro¤lu’nun ölmüfl gib yaparak
efllerinin kendisi hakk›ndaki a¤›tlar›n›
dinlemesi de yak›nlar›n›n ba¤l›l›¤›n› de-
neme iste¤inden kaynaklanmaktad›r. 

Bu epizot “Özbek Rivayetleri”nde
de hemen hemen ayn› flekilde anlat›l-
maktad›r. Ancak Ahmet Serdar’›n Ku-
ro¤lu’yla akrabal›k iliflkisi belirtilme-
mifltir. 

11. Hunhar fiah’›n Havaz Han’›
Ölümle Cezaland›rmak ‹stemesi

Bu epizot iki bölümde incelenebilir.
11. 1. Havaz Han’›n Hunhar fiah ta-

raf›ndan öldürülmek istenmesi.
Havaz Han memleketi Gürcistan’a

döner. 14 y›ld›r hasretini çekti¤i Havaz
Han’› karfl›s›nda görüp çok sevinen Hun-
har fiah; taht›n›, hazinesini ve hükümet

mührünü Havaz Han’a teslim etmek is-
ter. Ancak bunun için Havaz Han’›n de-
nemeden geçmesi gerekir. Hunhar fiah
ona insan›n, at›n, yurdun, dinin, yi¤idin,
halk›n iyisini nerede gördü¤ünü sorar.
Havaz Han bunlar›n hepsini Çembilde
gördü¤ünü söyleyince, Hunhar fiah si-
nirlenir ve Havaz Han’› Göro¤lu’nun di-
nine girmekle suçlayarak idam etmek is-
ter. Havaz Han’›n annesi Gül Ayim’in ve
k›z kardeflinin cellâtlara yalvarmas› so-
nucunda cellatlar, Havaz Han’› k›rk gün
içerisinde Hunhar fiah’›n dinine dönme-
sini, dönmedi¤i takdirde öldüreceklerini
söyleyerek zindana atarlar. Ancak bütün
nasihatlara ra¤men Havaz Han fikrini
de¤ifltirmez.

Bu bölümde Hunhar fiah Havaz
Han’›n hasretiyle yan›p tutuflmakta, ona
taht›n› tac›n›, hazinesini verecek kadar
güvenmektedir. Fakat bunun neden pek
anlafl›lm›fl de¤ildir.

11. 2. Havaz Han’›n Göro¤lu tara-
f›ndan kurtar›lmas›

Kervanlardan Havaz Han’›n idam
edilmek üzere oldu¤u haberini alan Gö-
ro¤lu, onu kurtarmak için Gürcistan’a
gelir ve yi¤itleriyle birlikte, gizlice Ha-
vaz Han’›n as›laca¤› dara¤ac›n›n alt›nda
haz›r bekler. Hunhar fiah son bir kez
Havaz Han’› Göro¤lu’nun dininden dön-
meye davet eder. Fakat reddedilince
idam emrini verir. Göro¤lu bu s›rada sa-
vafl ilan eder ve yi¤itleriyle birlikte yedi
gün yedi gece savafl›p sonunda Hunhar
fiah’› yenilgiye u¤rat›r. Hunhar fiah Gö-
ro¤lu’na adam gönderip teslim oldu¤unu
bildirir. Göro¤lu onu hofl karfl›lar. Göro¤-
lu memleketine dönmek üzereyken Hun-
har fiah, hazinesinin yar›s›n› Göro¤lu’na
hediye eder. Göro¤lu Havaz Han, Hasan
Han ve beyleriyle birlikte Çembil’e dö-
nerler. 

Bu epizotta ilginç bir “imtihan” mo-
tifini görüyoruz. E¤er Havaz Han Hun-
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har fiah’›n sorusuna onun istedi¤i gibi
cevap verirse, taht ve hazineye sahip
olacakt›r; e¤er istedi¤i cevab› vermezse
ölecektir. Nitekim, “insan›n, at›n, yur-
dun, dinin, yi¤idin ve halk›n iyisini nere-
de gördü¤ü” sorusuna Hunhar fiah’›n is-
tedi¤i cevab› vermeyen Havaz Han
idamla cezaland›r›lmak istenmifltir. Bu
motif, Havaz Han’›n Göro¤lu ve onun di-
nine olan ba¤l›l›¤›n› gayet güzel aç›kla-
m›flt›r. 

Bu epizot “Özbek Rivayetleri”nde
de ayn›d›r. Sadece Uygur versiyonunda-
ki Gül Ayim, burada Bal Ayim olarak
geçmektedir.

12.Göro¤lu’nun Zenciler Padifla-
h›’yla Savaflmas› 

Bu epizot ba¤›ms›z bir masal› an-
d›rmaktad›r. “Özbek Rivayetleri”nde bu
epizotun yer almamas› bunun sonradan
ilave edildi¤ini gösterir. 

Bu epizotu dört bölümde incelemek
mümkündür.

12. 1. Havaz Han’›n Zencilerle Mü-
cadelesi

‹ntikam alma niyetinden vaz geç-
meyen Ahmet Han, Zenciler padiflah›n›n
ülkesine gidip Zencilerin padiflah›n› Gö-
ro¤lu’na karfl› k›flk›rt›r. Zenciler padifla-
h› bunun üzerine elçisiyle mektup gön-
derip Göro¤lu’nun hazinesinin yar›s›n›,
iki eflinden birisini kendisine vermesini,
yoksa savafla haz›r olmas›n› bildirir. Gö-
ro¤lu ve beyleri buna çok öfkelenirler.
Ancak Zenciler padiflah›n›n ülkesine gi-
dip onunla savaflacak kimse ç›kmaz. So-
nunda Havaz Han ortaya ç›kar ve uzun
bir yolculuktan sonra Zenciler padiflah›-
n›n ülkesine gelir. K›l›k de¤ifltirip Zenci-
lerin aras›na kar›flan Havaz Han, Zenci-
ler padiflah›n›n k›z›n› kaç›r. Zenciler pa-
diflah› falc›lar›ndan k›z›n›n Havaz Han
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ö¤renince onu
takip ettirir. Havaz Han kendisine yeti-

flen askerlerle üç gün üç gece savaflt›k-
tan sonra Zencilerin kurdu¤u tuza¤a
at›yla birlikte düfler. Ancak at› kurtulup
Göro¤lu’na gider.

12. 2. Göro¤lu’nun Zenciler padifla-
h›yla mücadelesi

Göro¤lu, 10 bin askerle bir ay yol
yürüyüp Zenciler padiflah›n›n ülkesine
gelir. Zenciler padiflah› Havaz Han’› 200
kulaç yükseklikteki bir dara¤ac›na ast›-
r›r. Bunu gören Göro¤lu bütün askerle-
riyle birlikte Zenciler padiflah›n›n asker-
lerine sald›r›r ve 21 gün 21 gece savafl›r.
Göro¤lu’yla bafl edemeyece¤ini anlayan
Zenciler padiflah› Doksan Bafll› Cad›’ya
Havaz Han ile k›z›n› flehre götürmesini
emreder. Doksan Bafll› Cad› Havaz Han
ile Zenciler padiflah›n›n k›z›n› güvercine,
kendisini do¤ana dönüfltürerek flehre yö-
nelirler.

12. 3. A¤a Yunus Peri’nin Yard›m›
Göro¤lu Bülbül Han’› A¤a Yunus

Peri’den yard›m istemeye gönderir. A¤a
Yunus Peri do¤ana dönüflerek do¤an k›-
l›¤›ndaki Cad›y› ve güvercin k›l›¤›ndaki
Havaz Han ile k›z› takip eder. Bunu far-
keden Cad› efsunla Havaz Han’› ve k›z›
geyi¤e, kendisini kartala dönüfltürüp on-
lar› da¤a do¤ru sürür. Bunu gören do¤an
k›l›¤›ndaki A¤a Yunus Peri de kendini
kartala dönüfltürür. O zaman iki geyik
ile kufl k›l›¤›ndaki Cad› bir kuyuya gelir
ve Cad› kendini y›lana, onlar› bal›¤a dö-
nüfltürerek kuyuya indirir. A¤a Yunus
Peri de bir (leheng)canavara dönüflüp
kuyuya iner. A¤a Yunus Peri day›s›n›n
verdi¤i bir tüyü yakarak onu yard›ma
ça¤›r›r ve yard›ma gelen day›s› durumu
ö¤rendikten sonra Cad›n›n bafl›n› kopa-
r›r, bal›k k›l›¤›ndaki Havaz Han ile Zen-
ciler padiflah›n›n k›z›n› asl›na dönüfltü-
rür. A¤a Yunus Peri Zenciler padiflah›n›n
k›z›n› alarak Çembil’e döner.

12. 4. Gol Pehlivan ad›ndaki bir de-
vin Göro¤lu’na yard›m etmesi.
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Havaz Han Göro¤lu’nun yan›na dö-
ner ve Arabistan’a giderken tan›flt›¤› Gol
Pehlivan ad›ndaki devin yard›m›na bafl-
vurur. Gol Pehlivan’›n burnu zurna gibi
olup ondan duman ç›kmaktad›r. Kaslar›
at kadar, deve kadar vard›r. O avucuna
ald›¤› Havaz Han’› tan›r ve ona yard›m
etmeye razi olur. O Zenciler padiflah’›n›n
askerlerini yok eder. Sonunda Zenciler
padiflah› Göro¤lu’ndan amanl›k diler ve
Göro¤lu onu ba¤›fllar.

Göro¤lu Havaz Han’› ve day›s› Ah-
met Serdar’› alarak Çembil’e döner.
Çembil’e döndükten sonra Göro¤lu Ha-
vaz Han’› Hakan yapar, hazinesini ve
mührünü verip onu tahta oturtur ve ön-
ce kendisi ona bafl e¤er. Bey ve yi¤itler
de ona itaat edeceklerini bildirirler. Onu
Zenciler padiflah›n›n k›z› ve Ahmet Ser-
dar’›n k›z›yla evlendirirler. 

Bu epizot tamamen masal unsurla-
r›yla süslenmifltir. “Doksan Bafll› Cad›”,
“Gol Pehlivan”, Havaz Han ve Zenciler
Padiflah›n›n k›z›n›n “güvercin”, geyik” ve
“bal›k”a dönüfltürülmesi, cad›n›n kendi-
sinin de “do¤an”, “kartal” ve “y›lan”a dö-
nüflmesi masallara özgü unsurlar ol-
makla birlikte, Türkler’in flamanizm
inanc›yla da yak›ndan iliflkilidir. 

Bugün masallardaki bu tür “flekil
de¤ifltirme”(metamorphose) olgusu, da-
ha çok psikoanalitik aç›dan de¤erlendi-
rilmektedir. Psikoanalitik görüfle göre,
masallardaki yar› insan yar› hayvan
varl›klar ve flekil de¤ifltirmeler çocukla-
r›n ruhsal yap›s›ndaki ikilikten do¤mak-
tad›r. Masallardaki hayvan figürleri ço-
cu¤un içgüdüsünün ve hayvani istekleri-
nin sembolüdür(Yüce, 1993:. 118-124).
Mircea Eliade bu konuya baflka aç›dan
yaklaflmaktad›r. Ona gore, fiaman›n(ve
genel olarak “ilkel” insan›n) hayvanlarla
iliflkisi manevi düzeyde olup, kutsall›k-
tan kopmufl modern bir zihniyetin kolay-
ca kavrayamayaca¤› kadar yo¤un bir gi-
zemli de¤er ve anlam tafl›r. Avlanan hay-

van›n postuna bürünmek, ilkel insan
için, bu hayvan olmak, hayvana dönüfl-
tü¤ünü hissetmek demekti. Bir hayva-
n›n yürüyüflü taklit edilerek ya da derisi
giyilerek, bir tür “insan-üstü varolufl tar-
z›na” erifliliyordu. Burada özdeflleflilen
hayvan daha önceden belli bir mitolojiyi
üstünde tafl›yordu. Asl›nda o bir mitsel
Hayvan, Ata veya Yarat›c›’yd›(Eliade,
1999:500-501). Bu aç›klama, masal kah-
ramanlar›n›n flekil de¤ifltirmelerinin te-
melindeki anlay›fla ›fl›k tutmaktad›r. Bu
aç›dan bakt›¤›m›zda, Hac› Bektafl Ve-
li’nin güvercin donuna girip uçmas›, son-
ra tekrar önceki haline dönüflmesi hadi-
sesini daha iyi anlar›z. Burada flekil de-
¤ifltirmeyi sa¤layan unsur giyilen elbise-
lerdir. Elbiseler eski hayvan postlar›n›n
yerini alm›flt›r. Masallarda gökten inen
ku¤u veya güvercinler elbiselerini ç›kar-
d›klar› anda k›zlara dönüflmekte, elbise-
lerini giydiklerinde de önceki hâline dö-
nüflmektedirler. Elbiseyi ele geçiren kifli
bu k›zlarla evlenebilmektedirler. Mese-
la, Edige’nin babas›, Basat’›n babas› bu
flekilde evlenmifllerdir. Söz konusu elbi-
senin yerini birer tüye veya mitsel hay-
van› sembolize eden birer nesneye b›rak-
t›¤›n› düflünürsek masallardaki flekil de-
¤ifltirmeler bize daha mant›kl› bir hâle
gelir.

Bu epizottaki bir baflka önemli un-
sur dev tipidir. Metnimizde Gol Pehliven
ad›nda bir dev bulunmakta, Havaz Han
ve Göro¤lu’nun Zenciler Padiflah›na kar-
fl› yapt›klar› savaflta onlara yard›m et-
mektedir. O nehirde bulunan kocaman
bir ç›nar› kopar›p ç›karak onunla düfl-
man› yok eder. Bilnidi¤i gibi, devler
olumlu ve olumsuz olmak üzere ikili ka-
raktere sahiptir. Yani devler insanlara
kötülük etmekle birlikte, bazen iyilik de
eder. Türk mitolojisinde devlerin insan-
lara iyilik etmeleriyle ilgili pekçok masal
bulunur. 

Rasyonel aç›dan bak›ld›¤›nda, dev-
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ler; asl›nda çok kuvvetli baz› do¤a güçle-
rinin bedenlefltirilmifl biçimidir. Devin
kas›rga, f›rt›na, duman fleklinde ortaya
ç›kmas›n›n nedeni budur. Bu anlamda,
insano¤lunun devlerle mücadelesi, onun
do¤aya karfl› mücadelesini sembolize
eder. Dinsel aç›dan bak›ld›¤›nda, devler
bazan tanr›lar›n rakipleri, bazan hiz-
metçileri olarak görülür. Mitolojik aç›-
dan, onlar; bazan insanlar›n yard›mc›la-
r› olarak, bazan da insanlar› yiyen kor-
kunç güç olarak ortaya ç›kar. 

“Eski Uygur Sözlü¤ü”nde dev keli-
mesi divini fleklinde verilmifl ve “ilahe,
tanr›” diye aç›klanm›flt›r(Cafero¤lu,
1993:45). Bu aç›klama onlar›n tanr›sal
özelliklerine iflaret etmektedir. Dolay›-
s›yla devler ola¤anüstü güçlere sahiptir-
ler, insanlar› ve kendilerini çeflitli nesne-
lere dönüfltürebilmektedirler. 

Bahaeddin Ögel “dev”i flöyle tarif
eder:“Dünyada bulunan yarat›klar›n,
normal boy ve büyüklüklerinin çok üs-
tünde düflünülmüfl ruhlard›r”(Ögel,
1989:561). Ona göre, devler de insan gibi
idiler. Onlar›n da ailesi, k›zlar› ve o¤ul-
lar› vard›r”(Ögel, 1989:562). Bunlar›n
karakterlerindeki bu ikilik dualist dü-
flüncenin sonucu olmal›d›r.

Bu epizotta bahsedilen Ahmet Ser-
dar her hâlde Göro¤lu’nun day›s› Ahmet
Han olmas› gerekir. Göro¤lu’nun Ahmet
Han’›n ihanetini bu sefer ba¤›fllad›¤› an-
lafl›lmaktad›r. 

Yukar›daki karfl›laflt›rmalardan da
anlafl›ld›¤› gibi, destan›n Uygur versiyo-
nu hem olay örgüsü hem motif yap›s› ba-
k›m›ndan “Özbek Rivayetleri”ne naza-
ran oldukça zengindir. Bu durum Uygur
versiyonunun as›l metni daha iyi muha-
faza etti¤ini göstermektedir. Nitekim,
Boratav da “Özbek Rivayetler”’nin asl›n›
muhafaza etmedi¤ini ifade etmifltir(Bo-
ratav, 1984:97).
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