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Öz

Köroğlu destanlarının Anadolu sahası varyantlarından birisi olan
Köroğlu’nun Halep Varyantı, bugüne kadarki Köroğlu çalıĢmalarında sıklıkla
karĢımıza çıkan bir varyanttır. Bu varyant, ismen de olsa Boratav’dan itibaren
düzenlenen çeĢitli tasniflerde kendisine ayrılan yeri almıĢtır. Ancak böyle
olmasına rağmen bu varyantın metinlerine bugüne kadar yapılmıĢ olan
çalıĢmalarda yeterince yer verildiğini söylememiz pek mümkün değildir. Biz
bu hikâyenin metnine 1960 senesinden kalma bir ses kaydından ulaĢmıĢ
bulunmaktayız. Bu kayıt, zikredilen tarihte Amasya’nın Aydınca
Nahiyesi’nin YeĢilöz Köyü’nde düzenlenen bir âĢık meclisinde yapılmıĢtır.
Bu mecliste dile getirilen hikâye, Halep Kolu hikâyesidir. Biz çalıĢmamızda
bu Halep Kolu’nun metinlerine kısmen yer verebildik. Hikâyedeki
manzumeler ise çalıĢmamıza olduğu gibi alınmıĢtır. Ayrıca mensur
bölümlerin diğer Köroğlu varyantları ile olan benzerlikleri ve farklılıkları da
çalıĢmamızda ele aldığımız bir diğer husustur. Mensur kısımlardaki
aradığımız varyantlaĢma örneklerine manzum kısımlarda da bakılmıĢ ve
diğer Köroğlu anlatmaları ile olan benzerlikler çalıĢmamızda gösterilmeye
çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamızda toplam 46 adet dörtlük üzerinde durulmuĢtur. Bu
dörtlüklerden hareketle hikâyede koĢmalar, atıĢmalar ve müstakil kıtalar
oluĢturulduğu görülmüĢtür. Elimizdeki çalıĢma ile Köroğlu’nun Halep Kolu
muhteviyatına dair yeni bir eser meydana getirilmiĢ olup Türkoloji
çalıĢmalarının hizmetine sunulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Köroğlu, Halep Kolu, Destan, Hikâye, Masal,
Demircioğlu, Ayvaz, Çamlıbel.
VARIANTING SAMPLES OF AMASIA STORY OF ALEPPO
BRANCH KOROGLU EPIC
Abstract
Aleppo variant of Köroğlu that is one of the Anatolia area variants of
Köroğlu epics, is a variant of the Köroğlu studies commonly encountered in
so far. This variant, albeit namely, took place allocated to it in different
classifications held since Boratav. However, despite the fact, we say that
enough space was given to the text of this variant of study done so far is. We
have reached a sound recording of the text of this story dating from 1960.
This recording was made on the date mentioned, in YeĢilöz village of Aydin
Sub-district of Amasia by council held by minstrels. This council voiced
story is the story of Aleppo branch. We could give place partly to the text of
the study in Aleppo branch. However the poems in the story were taken to
our story as are. Also similarities and differences of the prosaic sections with
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other Köroğlu variants are another issue we discussed in our study. To the
varianting parts that we seek in prosaic parts are also looked and similarities
with other Köroğlu tells have been tried to show in our study. Our study
focuses on a total of 46 quatrains. Free-form folk poems, bickerings and selfcontained quatrains has seen created in story with the movement of these
quatrains. A new work has been formed about Aleppo Branch of Koroğlu
content with the study in us. It has been submitted at the disposal of
Turkology.
Keywords: Koroğlu, Aleppo Branch, Epic, Story, Tale, Demircioğlu,
Ayvaz, Çamlıbel.

GiriĢ
ÇalıĢmamızda ele aldığımız Köroğlu anlatmasına, 1960 senesinden kalma bir ses
kaydından ulaĢmıĢ bulunmaktayız. Amasya’nın Aydınca Nahiyesi, YeĢilöz Köyü’nde bir grup
âĢık, bir meclis düzenlemiĢ ve bu mecliste anlatılan Köroğlu hikâyesi kayıt altına alınmıĢtır.
YeĢilöz Köyü’ne gezgin âĢıklar olarak gelen ÂĢık Veysel ve ÂĢık Ġbrahim bu köyden ÂĢık
Mehmet Ġnan ile tanıĢmıĢ ve onun evinde üç gün misafir kalmıĢlardır. Bu misafirlikten ise
günümüze kalan Köroğlu’nun Halep Kolu hikâyesi olmuĢtur.1
Anadolu sahası Köroğlu kollarının sayısının 32’nin üzerinde olduğu Fikret Türkmen’in
tespitleri arasında geçmektedir (Türkmen, 1985:9-19). Ancak gerçekte var olan sayının bundan
çok daha fazla olması gerekir; çünkü destan anlatıcılarına göre “Köroğlu Destanı’nın 366, 700
ya da 777 hatta Azerbaycan âĢıklarına göre 7777 kolunun rivayet edildiği belirtilmektedir”
(Özkan 1997: 224). ÇalıĢmamıza konu olan Köroğlu’nun Halep Kolu, bugüne kadar Köroğlu
kollarına dair yapılmıĢ olan birçok tasnifte ismen geçmektedir. Bu kolun ilginç olan tarafı ise
kaynak eserlerde ismen geçiyor olmasına rağmen metinlerine arzu edildiği ölçüde ulaĢılamamıĢ
olmasıdır. Halep Kolu metinlerinin kiĢisel arĢivlerinde mevcut bulunduğunu belirten P. Naili
Boratav ve Doğan Kaya, yaptığımız incelemelere göre bu hikâyenin metinine dair Ģu ana kadar
bir neĢriyatta bulunmamıĢlardır. Bu nedenle de elimizdeki Halep Kolu’nu arĢivlerdeki diğer
varyantları ile karĢılaĢtırma imkânından mahrumuz.
Durum böyle olunca, elimizdeki “Köroğlu’nun Halep Kolu” varyantını, mensur ve
manzum kısımları itibariyle Anadolu sahasındaki metinlerine ulaĢabildiğimiz diğer kollar ile
imkânlar ölçüsünde karĢılaĢtırmaya tabi tutmak zorunda kalınmıĢtır. KarĢılaĢtırmada
kullandığımız eserlerin baĢında ise Boratav’ın 1931 yılında yayınladığı “Köroğlu Destanı” adlı
eseri gelmektedir. Bu eserdeki 4 tam hikâye ile 7 parça hikâye metni, karĢılaĢtırmada
kullandığımız ilk metinlerdir. Elimizdeki metin ayrıca 1973 senesinde Mehmet Kaplan, Mehmet
Akalın ve Muhan Bali tarafından basılan “Köroğlu Destanı” adlı kapsamlı eserdeki Behçet
1

Kaynak KiĢiler: Amasya’nın Aydınca Nahiyesi, YeĢilöz Köyü’nden Nebi Ġnan (76), eĢi Firdevs Ġnan (72) ve torunu
Hünkâr Mehmet Ġnan (21)dır.
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Mahir’den derlenen 15 Köroğlu kolu ile de karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu eserden hemen sonra ise
1979’da basılmıĢ olan Ümit Kaftancıoğlu’nun “Köroğlu Kol Destanları” adlı eseri karĢılaĢtırma
için kullandığımız bir diğer çalıĢmadır. Kendisine sorulduğunda eserindeki 8 Köroğlu kolunu
halktan yaptığı derlemelerle kitabına aldığını ifade eden Kaftancıoğlu, oldukça hacimli bir eser
meydana getirmiĢtir. KarĢılaĢtırma yapmak amacıyla kullandığımız bir baĢka hacimli eser ise
Zekeriya Karadavut’tan gelmiĢtir. Karadavut’un 2002 yılında yayınladığı “Köroğlu’nun Ortaya
ÇıkıĢı” adlı eserinde, kitabın son bölümünü metinlere ayırmıĢtır. Bu bölümde, Köroğlu’nun
Kazak, Özbek, Türkmen, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan ve Kırım varyantlarının
metinleri mevcuttur. Biz bu bölümdeki Azeri ve Kırım varyantlarını karĢılaĢtırma amacıyla
kullandık; çünkü bu sahalar, Köroğlu’nun Batı Kolları diye ifadesini bulan Köroğlu kollarını
kapsayan sahalardır. Bu eserlere ilave olarak karĢılaĢtırmada kullandığımız baĢlıca diğer eserler
Anadolu kolları ile ilgili olarak Hüseyin Bayaz’ın “Köroğlu Antep Rivayeti” (2015), Hacı Ali
Özturan’ın “MaraĢ Ağzı Köroğlu” (2009) hikâyesi Ģeklindedir.
Halep Kolu ÇalıĢmaları ve VaryantlaĢma Örnekleri
Elimizdeki “Köroğlu’nun Halep Kolu Amasya Rivayeti”nin, Anadolu sahası Köroğlu
kollarından olan Halep Kolu’nun bir varyantı olduğu Ģüphesizdir. Bu hikâye karĢımıza değiĢik
çalıĢmalarda değiĢik isimlerle çıkabilmektedir. Mesela; Pertev Naili Boratav 1931 senesinde
yayınladığı “Köroğlu Destanı” adlı kapsamlı kitap çalıĢmasında, bu kol için Halep Kolu
ifadesini kullanmaktadır. Ġsmen kendisine ulaĢabildiğimiz Halep Kolu’nun içeriğine dair de bazı
çalıĢmalardan mahdut da olsa birtakım bilgilere ulaĢabilmekteyiz. Ancak bu bilgiler oldukça
sınırlıdır. Örneğin; Boratav özet olarak Chodzko’nun rivayet ettiği ve aslı Paris Milli
Kütüphanesi’nde bulunan Azeri varyantından (1984: 26) “Köroğlu sazını alıyor ve Nigar
Hanım’a, Halep seferinde Perizat’ı kaçırırken kuyuya girdiğini, Mustafa Bey tarafından yardım
gördüğünü ve kurtarıldığını hikâye eden Ģiiri okuyor” Ģeklinde bahsederek elimizdeki Halep
Kolu’nun muhteviyatına dair bazı bilgileri paylaĢmıĢtır. Buradaki anlatımda, Halep kolunun
hem kısmen içeriğinden hem de “Halep Seferi” Ģeklinde kendisinden bahsedilmektedir. Veli
Huluflu’nun aktardığı Azeri rivayetinde de Halep Kolu’na dair benzer epizotlar karĢımıza
çıkmaktadır. ġöyle ki:
Köroğlu Nigar Hanım’ın güzelliğinin Ģöhretini iĢitir. Onun PaĢa babasının oturduğu
Ģehre varır. Dul bir kocakarı vasıtasıyla onu bulmaya muvaffak olur. Kocakarıdan
aldığı talimat üzerine ata biner, Nigar Hanım’ın yalnız baĢına dolaĢtığı bağa gider,
selam verir; kız, zorba yüzünden, çirkin renginden dolayı ona ehemmiyet vermez.
Döküp saçacak malı da olmayan Köroğlu, kızı alıp kaçmaktan baĢka çare göremez;
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vedalaĢmak için elini uzatır. Kız elini verince onu atının terkisine atar ve kaçırır

(Boratav, 1984: 34).
Bu epizot ile elimizdeki varyantın Mektup Hanım’ın kaçırılıĢ Ģekli, oldukça
uyuĢmaktadır. Nigar Hanım’ın bulunduğu Ģehir ise yine bu varyantta Halep olarak tahmin
edilmektedir. Ayrıca bu epizottaki Nigar Hanım’ın paĢa babası da bir baĢka Azeri rivayetinde
geçen ve Kars hâkimi olan Ahmet PaĢa Ģeklinde varyantlaĢmıĢ durumdadır. Nigar Hanım, bu
rivayetteki Ahmet PaĢa’nın kızı olan Perizat ile karıĢmaktadır. Perizat’ın kaçırılması
hadisesinde, Köroğlu’na Giziroğlu Mustafa Bey yardım edecektir. Bizdeki varyanta benzeyen
bir baĢka yön de burasıdır. Köroğlu’nun Halep Seferi diye bildiğimiz Köroğlu kolunun
muhtevasına temas eden bu varyantta “Mustafa Bey, Kars'tan (veya Halep’ten) Perizat’ın
kaçırılmasında Köroğlu'na yardım etmiĢ, onu kuyudan kurtarmıĢtır” (Boratav, 1984: 58).
Burada da Boratav, Huluflu’nun Azeri rivayetinin özetinde, Halep’ten Perizat’ın kaçırılıĢına yer
vermiĢtir. Halep Kolu ile ilgili bu türden elimize geçen mahdut bilgiler, bizim için maalesef
yeterli olamamaktadır. Çünkü gerek Boratav ve gerekse de kendisinden sonra gelenler bu kolun
metinlerine eserlerinde yeterince yer vermemiĢ, bir kısmı ise bu metinlere hiç ulaĢamamıĢtır.
Hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız bu koldan, 1941 senesinde M. Fahrettin
Çelik2 de Halk Bilgisi Haberleri Dergisi 117. sayısında yayınladığı “Kars ve Çevresinde
Köroğlu’na Ait Anlatma ve Ġnanmalar” adlı makalesinde değinmektedir. Çelik, Kars ilinden
yaptığı derlemelere göre Köroğlu kollarını 27 madde halinde tasnif etmiĢ ve bu kolu da
“Demircioğlu’nun Halep Kolu” adı altında altıncı sırada göstermiĢtir (1941:209-210). Boratav
da Çelik gibi Köroğlu kollarına dair bir tasnif denemesine gitmiĢtir. Onun Halep Kolu’ndan
bahsettiği bir baĢka çalıĢması daha vardır. 1946 senesinde yayınladığı bu çalıĢma, Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dergisi’nde “Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri” adıyla yayınlanmıĢ bir
makaledir. Makalede Boratav, 14 Köroğlu kolundan oluĢan bir listeye yer vermiĢtir. Halep Kolu
bu listede de altıncı sıradadır ve adı da yine “Halep Kolu” Ģeklinde verilmiĢtir:

2

Kolun adı

Sahife

1.Köroğlu'nun bidayeti ve Ayvaz kolu

7

2.Köse'niıı kolu

4

3.Ferman-Bağdat kolu

11

4.Hasan PaĢa-Silistre kolu

25

5.Bolu Beyi kolu

26

6.Halep kolu

26

7.Telli Nigar kolu

11

M. Fahrettin Çelik daha sonra Kırzıoğlu soyadını almıĢtır. Ancak bu çalıĢmayı kaleme aldığında soyadı Çelik’tir.
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8.Kırım-Gülendam kolu

12

9 Kenan kolu

26

10.Hasan Bey-Dağıstan kolu

29

11.Cığa kolu

18

12. Kayser kolu

14

13.Gürcistan-Lezgi Ahmet kolu

13

14.Köroğlu'nun encamı

2” (Boratav, 1946: 90-

91).
Halep Kolu’ndan bahseden araĢtırmacılardan birisi de “Türk Kültürü Dairesinde
Köroğlu” adlı makale çalıĢmasıyla Doğan Kaya’dır. Kaya, bu çalıĢmasında 159 Köroğlu koluna
dayalı kapsamlı bir Köroğlu Kolları Tasnifi’ne yer vermiĢtir. Tasnifinde 109. sıraya aldığı kol,
“Köroğlu’nun Halep Seferi (Azr)”dir. Ayrıca bu makale çalıĢmasında Kaya, Anadolu sahası için
kol sayısını da 45 olarak belirlemiĢtir (Kaya, 2016: 90). Halep Kolu’nu yapmıĢ olduğu tasnifine
alan bir diğer araĢtırmacı ise Ali Berat Alptekin’dir. Alptekin, “Hikâye AraĢtırmaları 1KirmanĢah Hikâyesi” adlı kitap çalıĢmasında halk hikâyelerine dair bir tasnif çalıĢması yapmıĢ
ve Halep Kolu’na da bu tasnifinde yer vermiĢtir. Alptekin, “Kahramanlık Hikâyeleri” baĢlığı
altında Köroğlu kollarını sıralamıĢtır. Bu bölümde 21 Köroğlu kolunun adı mevcuttur ve
bunlardan birisi Halep Kolu’dur (Alptekin, 1999:115-116). Buraya kadarki çalıĢmalarda
görüldüğü üzere Halep Kolu metnine dair bir yeterli bir bilgi karĢımıza çıkmamaktadır. Mevcut
çalıĢmamız ile bu eksikliğin bir nebze olsun giderileceği düĢünülmektedir.
ÇalıĢmamızda ele aldığımız metnin “Demircioğlu-Halep Kolu”nun bir varyantı
olduğunu düĢünmekteyiz. “Demircioğlu-Halep Kolu”nun asıl metnine ulaĢamamıĢ olsak da
metindeki ana temanın Demircioğlu ile Halep’teki bir güzelin aĢkı üzerine kurgulanmıĢ olması,
bizi bu yönde düĢünmeye sevk etmektedir. Elimizdeki Halep Kolu’nun metnine her ne kadar
baĢka eserlerde rastlayamamıĢ olsak da epizotları için aynı Ģeyi söyleyemeyiz. Bu nedenle
elimizdeki kol ile diğer Köroğlu kollarını, mensur ve manzum yönleri itibarıyla karĢılaĢtırmanın
faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Metin benzerliği olarak elimizdeki hikâyenin bazı bölümlerinin diğer Köroğlu
kollarından alıntı olduğu gayet açıktır ya da en azından aradaki varyantlaĢma çok net olarak
görülebilmektedir. Örneğin, Boratav’ın “Köroğlu Destanı” adlı eserinde, Köroğlu’nun
varyantlarından bahsettiği bir bölümde, “Huluflu’nun Azeri Rivayetleri”nin özetine de yer
vermiĢtir ki bu özette, “Nigar Hahımın Kaçırılması” epizotu ile elimizdeki “Köroğlu’nun Halep
Seferi” hikâyesinin Kocakarı ile Köroğlu arasındaki epizotu birbirine benzerdir (Boratav, 2009:
46-47). Bizdeki metinde Köroğlu, Mektup Hanım’ı elde etmek için Kocakarı’yı kullanırken
Huluflu’nun Azeri Rivayeti’nde ise Nigar Hanım’ın kaçırılmasında Kocakarı aracılık etmektedir.
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Bir masal unsuru olarak kahramanlara yardım eden Kocakarı motifi önemli bir motiftir.
Boratav’ın da belirttiği üzere (2009:125) “Yalvaç, Huluflu, Paris rivayetlerinde bunun
misallerine tesadüf ediyoruz.”
Kocakarı motifi ile ilgili ayrıca elimizdeki metne benzer olarak Hacı Ali Özturan’dan
derlenen “MaraĢ Ağzı Köroğlu” hikâyesinde de benzer epizotlar karĢımıza çıkmaktadır. Bu
hikâyenin “Hasan Ġle Köroğlu BeyĢehirde” kolunda aracılık vazifesi bir Kocakarı tarafından
yapılmaktadır (Özturan, 2009: 131-140). Buradaki Kocakarı epizotu ile elimizdeki “Halep Kolu
Amasya Varyantı” Kocakarı epizotu, kısmen de olsa benzerdirler. Yine “MaraĢ Ağzı Köroğlu”
hikâyesinde “Köroğlu Dağıstan’da” adlı bölümde, Köroğlu atıyla Dağıstan’a giderken bir
güzele rastlar. Hüsne Bala adındaki bu Dağıstanlı güzel ile arasını yapması için de yardımını
istediği kiĢi yine bir Kocakarı’dır. Bu Kocakarı, altın paralar karĢılığında Köroğlu ile Hüsne
Bala’nın arasını yapar (Özturan, 2009: 266-268). Köroğlu Antep Rivayeti’nde ise Kocakarı için
farklı olarak Garı Ana isimlendirmesi kullanılmıĢtır. Ancak bu rivayette geçen Kocakarı
epizotu, Amasya Varyantı’na pek benzememektedir. Yardımcı kahraman olarak Köroğlu ve
Dellek Deli Hasan’a yardım eden bu Garı Ana, kendisini Köroğlu’na nikâhlamaya
çalıĢmaktadır. Fakat Köroğlu onun bu oyununu boĢa çıkarır ve ona bir türkü söyler. Söylediği:
“Ben bir avrat alacağım, Ġki inek bir danası var” Ģeklinde baĢlayan meĢhur taĢlama türkü,
elimizdeki metinde ufak tefek farklılıklarla da olsa mevcuttur. Bu türkünün dörtlüklerine
sonraki bölümde yer verileceği için buraya alınmamıĢtır. Daha sonra bu Garı Ana, Köroğlu ile
Döne Hatun’un arasını yapmak için de aracılık yapacaktır. Antep rivayetinde bu Garı Ana,
sonraki bölümlerde Nine Ģeklinde yine karĢımıza çıkmaktadır (Bayaz, 2015: 106-108 ve 313317). Fakat her iki isim altında da yardımcı kahraman rolünü ifa etmektedir.
Metin benzerliği olarak diğer karakterlerle ilgili de varyantlaĢmalar görülebilmektedir.
Kocakarı motifinde olduğu gibi Çoban motifi de Köroğlu anlatmalarında sıklıkla varyantlaĢan
epizotlardan biridir. Elimizdeki metne benzer olarak Köroğlu’nun Elâziz Rivayetindeki “Çoban
Epizotu” bunlardan birisidir ancak bizdeki metinde durum biraz farklıdır. Bu farkın anlaĢılması
için buradaki iki epizotu aĢağıya olduğu gibi alıyoruz. ġöyle ki:
Köroğlu yamacda bissürü ġoyun górdüm dedi bi ġoyun getürüp yiyeķ dedi içinden
birisi dedi ki beğlerin ā sen durūken bize verür mi dedi sen gėt sen getir biz yiyeķ
dedi Ķórōlu da efendim bindi ġıratınıñ üstüne onlarıñ yanından ayrıldı vardı çobanıñ
yanına bereketli ola çoban dedi ĥoĢ geldin safa geldin selāmunaleyKúm
aleyKúmselām çoban bize bir ġoyun vereceksin dedi benimilen sen mi ġazandın
dedi çoban ona veremem dedi çoban adım ėĢitmediñ mi dedi yoĥ dedi ēy ben
Ķórōluyum dedi çoban Ķórōlu olsañıdı sen baña demeden sürüyü gótürürdün dedi
çobanıñ sözü Ķórōluña ĥoĢ geldi adam bir ġoyuna bir çobanı mı öldürecēm ben dedi
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dóndü beğlerin yanıña geri gėTdi ne oldu dedi beğler canım bir ġoyuna bir çoban mı
öldüreķ dedim dóndüm geri geldim dedi içinden zırtabozun birisi kendinden emin
sürdü atını vardı çobanıñ yanına lan çoban ĥa çabuķ bize bu ġoyunu ver dedi falan
derken aĥa dutím aĥa getüreyim derken ēr ben gidersem Ķórōlu ġızar ha dedi
amman babam Ķórōluyu burā bastırmadan al bütün sürüyü gótür dedi (Uğurlu,

2016).
Çoban epizotu bizdeki Halep Kolu’nda aynen bu Ģekilde geçmektedir. Köroğlu
kendisini tanımayan Çoban’a kıyamadığı ve üstelik sözünü de beğendiği için onu öldürmez ve
geri döner. Oysaki Elâziz rivayetinde durum bunun aksinedir:
Köroğlu’nun namı ziyade Ģöhret kazanmıĢ. Hatta bir gün kendi namını anlamak için
bir sürü görmüĢ ve yanına gidip: “Ben Köroğlu’yum, bana Ģurdan üç koyun ver”
demiĢ. Çoban da kuvvetli imiĢ, “Haydi Ģurdan defol. Köroğlu kendisi davar almaz”
diye bir dayak atmıĢ. Köroğlu boĢ olarak arkadaĢlarının yanına gelmiĢ ve bir kiĢi
yollamıĢ. “Benden selam söyleyin üç davar versin.” O adam gitmiĢ ve Çoban’a
Köroğlu’nun selamını söylüyor. Çoban o zaman “Hepsi Köroğlu’na feda olsun,
elinin beğendiğinden al” diyor (Boratav, 2009: 308).

Elâziz Rivayeti’nde, Köroğlu ile Çoban arasındaki geçen diyalog görüldüğü üzere
elimizdeki Amasya varyantında daha farklı bir Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. Çobanın
Köroğlu’na dayak atması ilave bir durumdur ve bu durum benzer olarak Antep rivayetinde de
karĢımıza çıkmaktadır. Köroğlu Antep Rivayeti’nde Köse Kenan ile Köroğlu’nun iddialaĢması
sonrasında Köroğlu Kıratı’nı da alarak konak yerini terk eder ve karĢısına çıkan ilk çobandan bir
koyun ister ancak Köse Kenan ile ĢartlaĢtıkları üzere kendini çobana tanıtmaz. Bunun üzerine
çoban koyunu Köroğlu’na vermediği gibi elindeki değnek ile Köroğlu’nu atından düĢürüp
elinden de kılıcını alır (Bayaz, 2015: 274-276). Buradaki Çoban ile Köroğlu epizotu görüldüğü
üzere Elazığ rivayetine benzemekte, bizdeki rivayete ise benzememektedir.
Köroğlu ile Çoban epizotu, Köroğlu kollarının neredeyse tamamında karĢımıza
çıkabilmektedir. Mesela MaraĢ Ağzı Köroğlu kolunda da bu epizota rastlanmaktadır. Burada
Çoban ile ilgili iki epizot karĢımıza çıkmaktadır. Birincisinde; Lala Hüseyin PaĢa diye bilinen
Bolu Beyi’nin bir sürü koyununu gören Köroğlu ile Demircioğlu bu sürüyü çobanın elinden
alarak Çamlıbel’e götürürler (Özturan, 2009: 226-228). Ġkincisinde ise Mahmudu Bezirgan’a
uyan Demircioğlu, Dellek Deli Hasan, Hoylu Bey ve adamları Köroğlu’nun yanından çıkarlar.
Çamlıbel’den 15 günlük mesafe kadar uzaklaĢınca karınlarının acıktığı bir esnada tıpkı Amasya
Varyantı’nda olduğu gibi karĢı dağın yamacında bir koyun sürüsü görürler. Burada Dellek Deli
Hasan bu sürüden on tane kuzu getirmesini Hoylu Bey’den ister. Ancak çobanlar Hoylu Bey’i
tanımazlar ve kuzuları vermezler. Hoylu Bey bu epizotta Köroğlu yerine geçmiĢtir. Geri eli boĢ
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dönen Hoylu Bey ile diğerleri bu sefer Güdümen’i çobanların üzerine gönderirler. Güdümen
çobanlara kendisinin Köroğlu’nun adamı olduğunu söyleyince Çobanlar sürünün yarısını
Güdümen’e verir. Bu hadise üzerine piĢman olan Demircioğlu ve diğerleri, Ģu Mahmudu
Bezirgan’a nereden uyduk da Köroğlu’nun yanından çıktık diye piĢman olup geri dönmek için
plan yapmaya baĢlarlar (Özturan, 2009: 337-339). Bu ikinci epizottaki hadise benzerlik olarak
Amasya Varyantı’ndaki epizot ile uyuĢmaktadır. Ancak epizotlardaki karakterler farklılaĢmıĢtır.
Köroğlu anlatmalarında benzerliklerin fazla olduğu ortak epizotlar olmakla beraber farklılıkların
da fazla olduğu ortak epizotlara rastlamak mümkündür. Bu durum Amasya Varyantı, Köroğlu
ile Kel Kız epizotunda rahatlıkla görülebilmektedir. Amasya Varyantı’nda bu epizot
Köroğlu’nun, Kel Kızdan su istemesiyle baĢlamaktadır.
Ķórōlu ordan sürdü ġıratını sürdü bir ovanıñ yüzüne vardı ki 39 ġız yerde esvab
yūyor ordan da biraz ġovmuĢlar ötede bir kel ġız esvap yūyor Ķórōlu çevúrdi yolunu
kel ġızın ústüne vurdu Ķórōlu ulan bir su onlardan mı isteyim bundan mı isteyim
dedi Ģindik derler ki dedi bóyüklendi ondan istemedi bizim yanımıza da varmadı
derler dedi verürse de vermezse de Ģu kel ġızdan isteyim dedi ondan sōra tabi bu da
ėyi ġız olsaydı bunnar içine ġordı ama du baĥim hele dedi sürdü ġıratını kel ġızın
yanına aldı sazı sinasına geldi sözün binasına çalırKan su isteyeceķ baĥalım ne
diyecek (Uğurlu 2016).

Ancak görüldüğü üzere kel kız bu isteği her defasında reddeder. Köroğlu’nun bu
iĢe canı sıkılır. Bu epizot benzer olarak karĢımıza “MaraĢ Ağzı Köroğlu” varyantında
çıkmaktadır. Ancak buradaki durum daha farklıdır:
Köroğlu o kızgınlıkla kervandan çok ileriye gitmiĢti. Yolun biraz içerleğinde bir
pınar gördü. Ağaçların arasında suyun baĢında beĢ tane kız, güğümlerini
dolduruyordu. Köroğlu Kırat’ı pınara sürdü. Baktı ki beĢ kızın beĢi de birbirinden
güzel. ĠĢte benim beylerime yakıĢır beĢ kız diye düĢündü. ġu kızların gönüllerini
edersem Çamlıbel’e beĢ gelin daha götürürüm. ….. Kızlar biriniz bir su verin de
içeyim dedi. AĢo: Ayağın mı kırıldı? Ġn iç suyunu dedi. Buralarda da çok eğleĢme
babam seni görürse ayağından asar (Özturan, 2009: 178-179).

Bu karĢılıklı konuĢmadan sonra Köroğlu, kızların en laf anlamazı olan AĢo’nun ancak
sözden değil de sazdan anlayacağını düĢünerek “12 telli 24 perdeli sedefkâri sazını” alır eline
ve ona derdini sazı ile anlatmaya çalıĢır. Burada Köroğlu ile AĢo arasında bir atıĢma yaĢanır.
Dile getirdikleri atıĢmanın manzumesi ile elimizdeki Amasya Varyantı’nda geçen Köroğlu ile
Kel Kız atıĢması birbirine benzerdir. Bu atıĢmaya, çalıĢmamızda manzumelerin varyantlaĢma
Ģekillerinin gösterildiği bir sonraki bölümünde değinileceği için buraya alınmamıĢtır. Bu
epizotun bir benzerine Köroğlu Antep Rivayeti’nde de rastlamaktayız. MaraĢ rivayeti ile Antep
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rivayeti bizim elimizdeki Amasya rivayetine göre birbirlerine daha fazla benzer durumdadırlar.
MaraĢ rivayetinde Köroğlu ile AĢo atıĢırken Antep rivayetinde ise AĢo’nun yerine Mazol’un
kızı Deli AĢe atıĢmaktadır (Bayaz, 2015: 155). Metin benzerlikleri olarak karĢılaĢtırma
yaptığımız eserlerden elde edebildiğimiz bilgiler Ģimdilik bunlarla sınırlıdır.
Manzum Kısımların VaryantlaĢma Örnekleri
Elimizdeki Köroğlu rivayetinde mensur kısımları takiben karĢımıza çıkan ilk manzume,
aĢağıdaki “Amasya Varyantı” baĢlığı ile gösterdiğimiz manzumedir. Bu manzume, Köroğlu’nun
Doğu Anadolu Rivayetlerinde sıklıkla gördüğümüz ve müĢtereken kullanılan bir manzumedir.
Bu manzumenin diğer varyantlardaki geçtiği Ģekli de hemen yanına getirilmek suretiyle bir
karĢılaĢtırma yapma imkânına kavuĢulmuĢtur. Bazı manzumelerin varyantları üçten çok daha
fazla olduğu için burada doğrudan karĢılaĢtırma ve bir değerlendirme imkânı olmamıĢtır. Bunun
yerine hangi kol içinde geçtiğine ve benzerlik durumunun ne ölçüde olduğuna dair bilgiler
verilerek bu eksiklik giderilmeye çalıĢılmıĢtır.
Elimizdeki Amasya Varyantı’nın aĢağıdaki manzumesinin son dörtlüğü eksik olduğu
için bu eksiklik Boratav’ın “Köroğlu Destanı” adlı eserinden alınarak giderilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bu manzumenin beĢinci dörtlüğünden itibaren, yani “Tokat kevranından duttum bahırı” mısraı
ile baĢlayan dörtlüğünden itibaren devam eden dörtlükleri ile MaraĢ Rivayetindeki manzume de
benzer durumdadır (Boratav, 2009: 282). Ġlave olarak dikkatleri çeken bir diğer husus ise bu
manzumenin yani “Ben gidiyom ta Halep’ten aĢaği” mısraı ile baĢlayan manzumenin, Anadolu
sahasında “Köroğlu’nun Sonu Kolu” diye adlandırılan kollarda geçen ve genellikle Köroğlu’nun
ortadan kaybolmadan hemen önce adamlarına söylediği bir veda manzumesi olarak bilinmesine
rağmen, elimizdeki Halep Rivayetinde, Köroğlu tarafından böyle bir amaçla söylenmemiĢ
olmasıdır (Boratav, 2000: 207 ve Ural, 1972: 63).
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Doğu Anadolu Rivayeti3

Amasya Varyantı

“Gider oldum Beyler Haleb’e Hoy’a
Mevlâm yetiĢtirsin düğüne toya
Bozdurun altını beyaz akçaya
Sarf edin Beylere ha ben gelince

MaraĢ
Rivayeti
Ayvaz’ın
Hikâyesi4
Atıma binem de gidem yabana
Belki kar yağıp da yolla kapana
BeĢyüz öveç tembih ettim çobana
Yedirin beylere ta ben gelene

1.2Köroğlu bulamadın ahtı bütününü
Eyvaz beslemez mi doksan yetimi
Yüz bin batman gader havan dütünü
Beğlere içirün de ta ben gelende

Çağrın gelsin Tekeli’nin Beyini
Ġçinizde yoktur ondan yeğini
Ayırın sürüden bin erkeğini
Kırdırın kasaba da ha ben gelince

Atıma binem de gidem Kozan’a
Bir düzen vereyim yoldan azana
AltmıĢ okka pirinç gücük kazana
Yedirin beylere ta ben gelene

1.3Çamlıbeldir de Köroğlunun arhası
Bozulur mu Eyvazın tayfası
Yüz bin batman gader inan gayfesi
Beğlere içirün de ta ben gelende

Kır-Atım yok binem gidem Sazan’a
Yiğit odur öz malını kazana
Yüz batman pirinci küçük kazana
Yedirin Beylere ha ben gelince

Tokat kervanından aldım bakırı
Ġncitmeyin fukarayı fakırı
Tuna seli gibi boz ırakıyı
Ġçirin beylere ta ben gelene

1.4Çamlıbeldir de Köroğlunun arhası
Eyvazı sürersen Ģahin gorpesi
Yüz bin deve yükü Halep arpası,
Atlara yedürün de ta ben gelende

Köroğlu’m der devran döndü âhire
Altın madenleri döndü bakıra
Satın Çamlıbel’i verin çakıra
Ġçirin Beylere ha ben gelince”5

Bizim vatanımız Çamlıbel dağı
Tuluk tuluk gelsin Helete yağı
Askerime yetmez Besni’nin bağı
Yedirin beylere ta ben gelene

1.1 Ben gidiyom ta Halep’ten aĢaği
Beline dolamıĢ ipek guĢağı
Yüz bin deve yükü gumaĢ döĢeği
Serin Beğlere de ta ben gelende

MaraĢ Rivayeti6
1.5 Tokat kevranından duttum bahırı
Ġncitmeyin bir fukarayı fahırı
Tuna suyundan boz ırahıyı
Beğlere içirün de ta ben gelende

Tokat kervanından aldım bakırı
Durağımız Çamlıbel’in tepesi
Ġncitmeyin fukarayı fakırı
Ġçürün Beylere ta ben gelene

1.6 Ne mutludur Ģu derenin ayağı
Ahmaz oldu ahey suyun ayağı
Demircoğlunu da haber edin giyevü
Çaldırun Beğlere ta ben gelende

…………………….yım çaya
…………………….deli saya
Bir düzen vereyim baya gedaya
Yedirin Beylere ta ben gelene

1.7 “Köroğlu’yum da babam dağda
gezerim
Esen rüzgardan Ģüphe sezerim
Altın topuzılan (babam) da baĢın
ezerim
Ġçirin Beylere (babam) da tak ben
gelince”7

…….…….………….. arkası

Deli Yusuf Köroğlu’nun babası
Tuna seli gibi boz ırakıyı
Kırat kırat gelsin kıraç arpası
Yedirin atlara ta ben gelene

……....…………üzüm arpası
… kuzu koç koyunun körpesi
Yedirin atlara ta ben gelene

Köroğlu kollarında karĢımıza sıklıkla çıktığını söylediğimiz yukarıdaki Amasya
Varyantı’nda geçmekte olan manzume, yanındaki diğer varyantlardan alınan manzumelerden de
görüldüğü üzere farklı Ģekillerde varyantlaĢmaya uğramıĢtır. Köroğlu hikâyelerinin genelinde
karĢımıza çıkan hadiseler ve bazı kahramanlar bu manzumede görülebilmektedir. Köroğlu’nun
yiğitliği ve Çamlıbel’in mekânı oluĢu, Ayvaz’ın yiğitliği ve yetimlere olan merhameti, kudreti

3

Boratav, Pertev Naili (2000) age, s.207; Orhan Ural (1972) Üç Destan Oğuz Kağan, Ergenekon, Köroğlu, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara, s.63 ; Pertev Naili Boratav (2014) Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Tarih Vakfı
Yayınları, Ġstanbul
4
Özturan, Hacı Ali (2009) MaraĢ Ağzı Köroğlu, Ukde Kitaplığı:72, MaraĢ Kültürü Edebiyat Serisi:10,
KahramanmaraĢ, s.74
5
Doğu Anadolu’da tespit edilen rivâyetlerden biri olan Köroğlu’nun Sonu Kolun’nda Köroğlu, ortadan kaybolacağını
arkadaĢlarına daha önceden bu türkü ile haber vermektedir. Bu türkü Boratav’ın “Halk Hikâyeleri ve Halk
Hikâyeciliği” adlı eseri s.191’de “Celalî ve Mehmet Bey Hikâyesi”nde de aynen geçmektedir.
6
Boratav, 2009, age, s.282
7
Köroğlu’nun tapĢırdığı bu son dörtlük, Boratav’ın “Köroğlu Destanı” adlı eserinin 181. sayfasından buraya
eklenmiĢtir.
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özellikle Amasya varyantında açık seçik ortadadır. Köroğlu’nun kervan basıp mal kaldırdığına
dair tarihî gerçeklik de yine manzumelerdeki, “Tokat kervanından duttum bahırı” sözlerinden
anlaĢılabilmektedir. AĢağıdaki dörtlüklerde ise Köroğlu’nun Bolu Beyleri ile karĢılaĢması
anlatılmaktadır. Köroğlu bu karĢılaĢmayı sazıyla bu Ģekilde dile getirir ve ayrıca bir vuruĢma
ihtimaline karĢı Kıratı’nı da hazırlar. Hemen karĢısına alınan tek dörtlüklük varyantı ise
karĢımıza Boratav’ın “Köroğlu Destanları” adlı eserinde çıkmaktadır. Boratav’ın ifadesine göre
bu varyant Sivas’tan bir cönk içerisinde kendisine gelmiĢtir.
Amasya Varyantı
2.1 Çamlıbelden aĢtumı gormüĢler
Gıratımı da sekiĢinden bilmiĢler
Bu gelen de goç Köroğlu demiĢler
Yol verin gidelim Bolu beyleri

Sivas Varyantı
“ġemlibelden aĢtığımı görmüĢler
Kır Atımın sekiĢinden bilmiĢler
ġu gelen koç Köroğlu demiĢler
Kız yele alma göz Kır Atım benim”8

2.2 Gırat biliyon mu bura neredir
ġehitler mezarı sıra sıradır
Ganlı meydan dedikleri buradır
Bir gıratı severim bir de Ayvaz’ı

Amasya varyantı baĢlığı altındaki manzumede Köroğlu, Bolu Beylerine korku salmaya
çalıĢmaktadır. Bunun için de en güçlü silahını yani Kıratı’nı methetmektedir. Amasya
varyantında Bolu Beylerine seslenen Köroğlu; Urfa, MaraĢ ve Elâziz varyantlarında ise aynı
dörtlükle Bezirgan’a karĢı seslenmektedir. Elimizdeki manzume diğer varyantlardaki
manzumelere göre daha zengin ve hacimlidir.
Amasya Varyantı
Urfa Rivayeti9
MaraĢ Varyantı10
3.1 Bir dizgin eylersem yerler yırtulur
Köroğlu Kır Ata binsem sargı örtülür Kıratı yıkarsam sağrı örtülür
Guyruk galdıranda ey sağrın ortülür Kır Atı sürsem yerler yırtılır
Üzengi vurursam dağlar yıkılır
Gıratın önden hangi canlı gurtulur
Kır Atın erliğinden can mı kurtulur
Kıratın önünden can mı kurtulur
Fesimden dıĢarı sesin duymayım
Ver yolun hacını gel geç Bezirgan
Ver yol pacını gel geç bezirgan
Den Fadimeyim de babam size gıymayım
Sivas Varyantı11
3.2 YohuĢ yuharı da davĢan buküĢlüm
ĠniĢen aĢağı keklik sekiĢlim
Anlı tas perçemlim göğsü nakıĢlım
Bir gıratı severim bir de Ayvaz’ı

Elâziz Rivayeti12

ĠniĢe gidince ceylan iniĢli
ĠniĢe aĢağı keklik sekiĢli
YokuĢa gidince keklik sekiĢi
YokuĢa yukarı tavĢan büküĢlü
Kara kuĢ oyunlu boz kurt bakıĢlı
Taze gelin gibi göğsü nakıĢlı
Kız yeleli alma gözlü Kır Atım benim Bugün yeminliyim kavga olmasın

3.3 Üç yüz altın dikilidür kürkümde
Ġki ölçeğe yakın vardır terkimde
Gılıç galkan dahılıdur sırtımda
Bolu beyi ben Köroğlu değilüm
3.4 Köroğlu’na yine bir tav geldi
Alabülürseniz büyük av geldi
Bu arslan ölmedi gene sağ geldi
Fesimden dıĢarı sesin duymayım
Den Fadimeyim de babam size gıymayım

8

Boratav, 1984, age, s.206
Boratav, 1984, age, s. 220; Urfa Rivayeti’ndeki Köroğlu ile Zor Bezirgan atıĢmasıdır.
10
Özturan, 2009, age, s.216-217 ve s.298-299.
11
Boratav, 1984, age, s.206; Sivas’tan gelme bir cönkten alınmadır.
12
Boratav, 2009, age. s.307; Köroğlu ile Bezirgan’ın atıĢmasından.
9
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Yukarıdaki Amasya, Urfa ve MaraĢ varyantlarında ilk dörtlük olarak karĢımıza çıkan
mısraların bir benzerine Antep rivayetindeki yine Köroğlu ile Zor Bezirgan arasındaki atıĢmada
rastlamaktayız13 (Bayaz, 2015:199). Köroğlu kollarında sıklıkla karĢılaĢtığımız bir baĢka epizot
ise Köroğlu’nun pınar baĢında su dolduran güzel kızlarla karĢılaĢması ve onlardan biriyle
atıĢması epizotudur. Bu epizotta kızların sayısı elimizdeki epizotta 40 iken diğer varyantlarda bu
kızların sayısı beĢ ya da üçtür. Köroğlu gördüğü bu güzel kızlardan ya birkaçını alıp Çamlıbel’e
gelin etmek amacıyla ya da sohbet edip onlarla hoĢ vakit geçirmek amacıyla onlardan su ister.
Onun bu isteği genellikle kızlar arasındaki aksi bir kız tarafından geri çevrilir ve ardından da
atıĢma gelir. AĢağıda Amasya, MaraĢ ve Antep rivayetlerini verdiğimiz atıĢmanın konusu bu
Ģekildedir. Elimizdeki Amasya varyantında atıĢma Köroğlu ile Kel Kız arasında geçmekte iken
diğer varyantlarda bu kızın adı değiĢir ama iĢlevi değiĢmez.
Amasya Varyantı
4.1Aldı Köroğlu
Sular baĢında durursun
Nohta nohta söz olursun
Görenin ahlını alırsın
Dilber vir su içeyim

MaraĢ Varyantı
(Köroğlu Gürcistan Seferi)
Aldı Köroğlu
Harmandalı bayırına
At bıraktım çayırına
Anan baban hatırına
Güzel bir su ver içeyim

Antep Rivayeti14
Aldı Köroğlu
Pınar baĢı bayırına
At çakarlar çayırına
Kız babayın hayırına
N’olur bir su ver içeyim

4.2Aldı Kel Kız.
Sular baĢında saz olmaz
Gırım tilkisi boz olmaz
Bizim ilde nergis olmaz
Kor müsün in de iç su

Aldı AĢo
Harmandalı bayır olmaz
At salacak çayır olmaz
Güzel kızda hayır olmaz
Ġn âĢık iç git suyunu

Aldı Deli AĢe
Bizim elde bayır olmaz
At çakacak çayır olmaz
Sana bizden hayır olmaz
En, suyu çaydan içegör

4.3Aldı Köroğlu.
Misafir geldim odana
Can feda olsun sedana
Gurban olam bey babana
Dilber vir su içeyim

Aldı Köroğlu
Pınar baĢında duran kız
Yüzünü beri dönen kız
Susayana su veren kız
Kızım bir su ver içeyim

Aldı Köroğlu
Hastayım attan enemem
Enersem geri binemem
Sizleri gördüm dönemem
Gözel, bir su ver içeyim

4.4Aldı Kel Gız
Bizim elde löker çohtur
Kimi açtır kimi tohtur
Ben öksüzüm babam yohtur
Kor müsün in de iç su

Aldı AĢo
Pınar baĢında dururum
Yüzüme yağlık bürürüm
Susayanı ben bilirim
Ġn âĢık iç git suyunu

Aldı Deli AĢe
Bizim elde nergis biter
Çayırında kuĢlar öter
Hasta olan evinde yatar
En, suyu çaydan içegör

4.5Aldı Köroğlu.
Hastayım attan inemem
Ġnsem de geri binemem
Yolcuyum yoldan kalamam
Kel gız vir su içeyim

Aldı Köroğlu
Hastayım attan inemem
Ġnersem geri binemem
Güzeli gördüm dönemem
Kızım bir su ver içeyim

Aldı Köroğlu
Feridi gönlüm feridi
Yüreğim yandı eridi
Ġhtiyar oldu garı da
N’olur bir su ver içeyim

4.6Aldı Kel Gız
Bizim elde nergis biter
Gohusu âleme yeter
Hasta olan döĢehte yatar

Aldı AĢo
Ġstanbul’dan gelen Tatar
Okun atıp yayın tutar
Hast’olan evinde yatar

Aldı Deli AĢe
Babamın adı Ali’dir
Dağda değirmen yeridir
Seni öldürür sürüdür

13

Goç Kır Atım Ģahan kimi dikilir
Bir dizgin alırsam yerler yırtılır
Kır Atın önünden canlı mı kurtulur
Ver yolun bacını gel geç bezirgan
14
Bayaz, Hüseyin (2015). Köroğlu Antep Rivayeti, Kaynak Yayınları, Ġstanbul, s.155
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Kor müsün in de iç su

Ġn âĢık iç git suyunu

………………
………………
………………
………………

Aldı Köroğlu
Kızım gel inat eyleme
Sözü aykırı söyleme
ĠĢim var beni eyleme
Güzel bir su ver içeyim

………………
………………
………………
………………

Aldı AĢo
Babamın adı Ali’dir
Dağda değirmen yürütür
Seni ezer hem çürütür
Ġn âĢık iç git suyunu

En, suyu çaydan içegör

AĢağıdaki manzumenin varyantlarına ise diğer kol destanlarında rastlanılamamıĢtır.
Köroğlu üzerine yapılmıĢ çalıĢmalardaki manzumeler gözden geçirilmiĢ olmasına rağmen bu
manzumenin bir benzerine ulaĢılamamıĢtır. Bu manzume aslında dörtlükler halinde metin
aralarına serpiĢtirilmiĢ bir durumdaydı. Köroğlu’nun PaĢaoğlu karĢısına çıkarılması üzerine
Mektup Hanım ile ilgili söylediği dörtlüklerden bu manzume meydana gelmektedir. Köroğlu
öyle olmadığı halde hiç görmediğini söylediği Mektup Hanım’ı överek baĢladığı bu
manzumede, onunla neler yaptığını da anlatmaktadır. PaĢaoğlu bu duruma hayli sinirlense de
Köroğlu’nun sözleri Beyoğlu’nun hoĢuna gittiği için Beyoğlu onu himaye eder ve ödüllendirir.
Amasya Varyantı
5.1 Bir çalaca gordüm de gınalı eli var
Kemere sıkturmuĢ ince beli var
Bir zeman gonuĢtum datlı dili var
Ak kuğuda böyle teller olur mu
5.2 PaĢaoğlu da geldi gapıya vurdu
Ġçeri girünce hatırın sordu
Ġnciden mercandan sazımı gordü
Ak kuğuda böyle teller olur mu
5.3 Alttan kaptım da döĢeğe vurdum
AhĢam sağ yüzüne bir niĢan godüm
Dolapta ĢiĢeyi kadehi gırdım
Ak kuğuda böyle teller olur mu
5.4 Yağlığım onda da yüzüğü bende
Ġki buçuk saat eğlendin yanında
Datlı muhabbeti bu Ģirin canda
Ak kuğuda böyle teller olur mu
5.5 Alttan kaptım da döĢeğe vurdum
AhĢam sağ yüzüne bir niĢan godüm
Dolapta ĢiĢeyi kadehi gırdım
Ak kuğuda böyle teller olur mu
5.6 Mevlam izün versün aĢururum dağları
ġen ederim bahçeleri bağları
Çohlarını gördüm sizin beylerin
Ak kuğuda böyle teller olur mu

AĢağıdaki Amasya Varyantı’nda geçmekte olan manzume ve yanındaki diğer Köroğlu
varyantlarından alınan manzumenin varyantları, Köroğlu ile Kocakarı arasında geçen hadiselere
dair epizotlardır. Köroğlu-Kocakarı epizotu neredeyse bütün kollarda karĢımıza çıkan, yaygın
epizotlardan birisidir. Kocakarı motifi genellikle yardımcı kahraman konumundadır. Aralarında
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genellikle para ve aracılık üzerine bir iliĢki kurulur. Bu iliĢki, Köroğlu’nun bir güzeli bulmak
uğruna gittiği yabancı ellerde konaklayacak bir han bulamaması üzerine, Kocakarı’nın evinde
misafir olmasıyla baĢlar. Kocakarı, Köroğlu hikâyelerinde görülmüĢtür ki zamanla gönlünü
Köroğlu’na kaptırır ve ona eĢ olmaya çalıĢır. Bunun için de hilelere baĢvurur. AĢağıdaki
manzumeler iĢte bu son durumdan dolayı Kocakarı’yı hicveden Köroğlu manzumeleridir.
Amasya Varyantı
6.1Aldı Köroğlu
Ben bir Kocakarı aldım
Ġkinek bir danası var
AhĢama biĢirür tavuh
Sabaha kayganası var

MaraĢ Ağzı
(Köroğlu ile Hasan BeyĢehir’de)15 Antep Rivayeti16
Karının diĢleri kovuk
Ben bir avrat alacağım
BuruĢuk yüzleri soluk
Ġki inek bir danası var
Ġki horuz altı tavuk
Heç böyle zengin görmedim
Günde beĢ kayganası var
Ne gözel bir hanası var

6.2Kocakarı horuzlanur
Gelin dedükçe gızlanur
Önünde garpuz gizlenür
Ardında pusanesi var

Karı geldi aldatmaya
Gönlümü elde etmeye
Kız olup hizmet etmeye
Karının baĢka nesi var

Naz eder yüzün açmaya
Koç yiğit arar kaçmaya
Her sabah çorba içmeye
Bir çuval tarhanası var

6.3Kocakarı diĢin govuk
Öpemiyom yüzün soyuh
AhĢama biĢirüh tavuh
Sabaha kaynanası var

Bir kaz bir tavuk sürüsü
Var mıdır bundan gerisi
Dibi yok vardır yarısı
Bir sandık bir tablası var

Karının diĢleri kovuk
Sözler söyler boğuk boğuk
Ġki horoz, üç-beĢ tavuk
Her sabah kayganası var

……………
…………….
……………
……………

Karı deyince sözlenir
Gelin deyince nazlanır
Önünde karpuz gizlenir
Ardında tophanesi var

Gari dedikçe nazlanır
Gelin dedikçe gızlanır
Urgunda karpuz gizlenir
Ardında tophanesi var

…………….
……………
……………
……………

Köroğlu’m der Hasan n’olmuĢ
Lahana yaprağı dolmuĢ
SüslenmiĢ de cazı olmuĢ
Seni beni çarpası var

Gari gelmiĢ al etmeye
Akıl baĢtan al getmeye
Köroğlu’nu aldatmaya
Ellerinin kınası var

6.4 Aldı Kocakarı
Nezleden döküldü diĢim
Gırk kız değer benim iĢim
Daha gencecüktür yaĢım
Goca değül gencim ben

………………….
………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….
………………….

6.5 Aldı Köroğlu
BaĢına çeken mitili
Söylesem çıhardın çitili
Alt yanın ister fitili

………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….

BaĢında bitler yarıĢır
Çenen burnuna garıĢır
Yağrığın yahana bulaĢır
Almam seni Kocakarı

………………….
………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….
………………….

Kocakarı yaĢın yetmiĢ
Tumanında sadırın dartmıĢ
DöĢĢekte gavaran artmıĢ
Almam seni Kocakarı oy oy

………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….

Kocakarı seni alan ne eder
Alır memlekete gider
Satar da kârını ne eder.

………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….

Almam seni Kocakarı oy oy

15
16

Özturan, 2009, age, s.133
Bayaz, 2015, age, s.107
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Alam seni Kocakarı oy oy

………………….

………………….

Yukarıdaki rivayetlerde geçen Köroğlu ile Kocakarı arasındaki atıĢmanın bir baĢka
varyantına Ümit Kaftancıoğlu’nun “Köroğlu Kol Destanları” adlı eserinde, Demircioğlu
Kolu’nda da rastlamaktayız. Ancak bu eserde atıĢmayı yapanlar Demircioğlu ile bir Nine’dir.
Kocakarı bu kolda karĢımıza Nine olarak çıksa da atıĢmadaki dörtlüklerde olsun ya da Nine’nin
hikâyedeki gördüğü vazifelerde olsun tıpkı diğer varyantlardaki gibi yine yardımcı kahraman
rolündedir (Kaftancıoğlu, 1974: 140-155;1979:189-191).
AĢağıdaki manzume ise Amasya varyantında karĢımıza çıkan atıĢmalardan birisidir. Bu
atıĢmanın da varyantlarına diğer kollarda rastlanamamıĢtır. AtıĢma, Mektup Hanım ile Küçük
Bacı’sı arasında geçmektedir. Kırk kızla birlikte hasbahçeye çıkan Mektup Hanım’ın gözü
yollardadır. Köroğlu’nun gelip onu kaçırmasını beklemektedir. Onun bu hali kız kardeĢine
malum olmuĢ rüyasına girmiĢtir. Küçük Bacı bu rüyanın da etkisiyle ablasını fikrinden
döndürmeye çalıĢır ancak atıĢmada da görüleceği üzere baĢarılı olamaz.
Amasya Varyantı
7.1Aldı Küçük Bacısı
Has bahçadayıh selvim çınar
Anam duyar sana yanar
Bey babam tahtından iner.
Gel bacım gitme gurbete
Zalım gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez.
Has bahçadayıh selvim gavak
Gel bacım sevdanı bırah
Gideceğin yollar ırah
Gel bacım gitme gurbete
Zalım gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez.
7.2Aldı Mektup Hanım
Ġhrar verenler dönmesin
Anam duyarsa yanmasın
Bey babam tahtından inmesin
Gelin gızlar helal eylen
Bey babama selam söylen
7.3Aldı Küçük Bacısı. (Gideceğini sezdi)
Has bahçadayıh selvim söğüt
Gel bacım vereyim öğüt
O niĢanlın bundan yiğit
Gel bacım gitme gurbete
Zalım gurbet elin gahrı
Ya çekilir ya çekilmez.
7.4Aldı Mektup Hanım
Has bahçama dayanamam
Ihrar vermiĢim dönemem
Yolcuyum yoldan galamam
Gelin gızlar helal eylen
Bey babama selam söylen
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Mektup Hanım ile Küçük Bacı arasında geçen yukarıdaki atıĢmayı Köroğlu, bahçe
duvarından seyretmektedir ve Köroğlu, Mektup Hanım’ın bahçelere olan düĢkünlüğünü
duyunca doğrudan aĢağıdaki dörtlük ile bu atıĢmaya müdahale edip Mektup Hanım’a seslenir.
Amasya Varyantı
8.1Aldı Köroğlu Mektup Hanım için
Bir bahçam vardur ki de bura nolacak
Böyüh çevren dahi halen dolacah
Dört yanında altın köĢkü olacah
Ver elini de bin gırata gidelim
8.2Bir bahçam vardur ki de bundan mağaza
Hint gumaĢını verdim makasa hey
Çürüttüm sözünü hey behey geveze
Ver elini bin gırata gidelim of

Amasya varyantının son sahnesinde Köroğlu, Mektup Hanım’ı Kırat’ın terkisine vurup
kaçırmaktadır. Ancak bu kaçıĢ sahnesinden önce Köroğlu’nun PaĢaoğlu konağına gidip
PaĢaoğlu’na söyleyeceği bir çift sözü vardır. Köroğlu bu sözünü aĢağıdaki dörtlükler ile Ģu
Ģekilde söylemektedir:
Amasya Varyantı
9.1 Ezelden biledim de ben sana kini
GarĢıluhlu yaptırmıĢım ben hanı
Terkime almıĢım (hano) Mektup Hanım’ı
Allahaısmarladık derim PaĢaoğlu
9.2 Çamlıbel’i sorarsan bir guççük çiftlik
Ġçinde yayılır doksan bin etlik
Terkime almıĢım (hano) gınalı kehlik
Allahaısmarladık derim PaĢaoğlu

Köroğlu’nun Halep Kolu Amasya Varyantı’nda yani elimizdeki metinde ana tema, daha
önce de ifade ettiğimiz üzere Demircioğlu-Mektup Hanım aĢkı üzerinedir. Ancak
Demircioğlu’nu aĢkından hayli periĢan gören Köroğlu, gidip sevdiği kızı getirecek kudrete
sahip olmadığını gördüğü için bu iĢe kendisi gönüllü olur. Bu nedenle bu kola değiĢik
çalıĢmalarda Köroğlu Halep Seferi Ģeklinde de adlar verilebilmektedir. Köroğlu, Halep’e olan
bu seferinde Mektup Hanım’ı alıp kaçırmayı baĢarmıĢtır. Ancak Mektup Hanım’ın haberinin
olmadığı husus kendisinin Demircioğlu için kaçırılmıĢ olduğu hususudur. Bu sır, kaçıĢ
sahnesinde bir ara mola verip uyumak isteyen Köroğlu’nun eğri kılıcıyla yatakta araya sınır
çekmesi üzerine ortaya çıkacaktır. Mektup Hanım’ın bu sırrı öğrenmesi ile gözyaĢına boğulması
üzerine Köroğlu, aĢağıdaki dörtlük ile Mektup Hanım’ın gönlünü alacaktır.
Amasya Varyantı
10.1 Odalar yaptırdum da birtek direklü
Sıvalar vurdurdum yeĢil boyaklı
Demircioğlu derler benden yürekli
Verecem seni ol ahtım vardur.
O da benden daha babayiğittir.

Amasya varyantında hikâye bittikten sonra, ÂĢık Mehmet Ġnan ardı ardına dörtlüklerle
türküler söyleyerek bitiĢ formelini desteklemektedir. Ancak bu bölümde kasetteki ses kaydı
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oldukça bozuk ve anlaĢılması güç olduğu için elden geldiğince doğru Ģekilde yazıya aktarılmaya
çalıĢılmıĢtır.
Amasya Varyantı
11.1 Ġsmimi saldım gün Halepe düĢtüm
Sözün çürüğüne alevü virdüm
Bu aĢığın elinden (canım) yandım kül oldum
Beni mecnun eden yarden bilürüm
11.2 Karanlıktan aĢtım aĢtım benim yaĢaru
Dalgaların geldi canım boydan aĢıru
Duzaĥ kurmuĢ aĢığa hele düĢürü
Dünya hertürlüye gelgen bilürüm
11.3 Zalım eydür harvan harvan kalkıp bakmadın
GaĢların bükmeden canım canım yakmadın
Böyle dostun hakkın nefsin çekmeden
Ölümdedir yârim Hakk’a ümidim

Sonuç
Köroğlu’nun Halep Kolu Amasya Varyantı adlı çalıĢmamızda karĢımıza mensur
bölümlerinin dıĢında, toplamda 46 adet dörtlük çıkmaktadır. Bu dörtlüklerden hareketle
hikâyede 8 koĢma türkü, 3 uzun atıĢma ve 7 müstakil dörtlük meydana getirilmiĢtir.
DeyiĢmelerde Ģiiri söyleyenin adlarına yer verilmemiĢtir. KoĢma türkülerde de neredeyse durum
aynıdır. Ayrıca hiçbir Ģiirde ÂĢık Mehmet Ġnan’ın da adına rastlanılmamaktadır. ġiirler
genellikle hecenin 11’li kalıbına göredir. Bu 11 heceli Ģiirlerde duraksız mısralar olabilmektedir.
Eserdeki Ģiirlerde koĢma tipi kafiyeleniĢe mümkün oldukça uyulmaya çalıĢılmıĢtır. Köroğlu
kollarındaki konular, genellikle destanî ve masalsı motiflerle örülü olduğu gerçeğinden
hareketle elimizdeki eser de bunun bir benzeri durumundadır. ÇalıĢmamızın önemli olan tarafı,
Halep Kolu gibi metinlerine yeterince ulaĢılamamıĢ bir kolun muhteviyatına değiniliyor
olmasıdır. Destanî bir üsluba sahip olan Halep Kolu Amasya Varyantı, aslında bir aĢk
hikâyesidir. Bu eser için kahramanlık konulu aĢkî hikâyelerden birisidir denilmesi yanlıĢ
olmayacaktır.
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