BOZLAKLARDA AT
Nerin KÖSE

Türk Halk Edebiyatındaçok önemli bir motif olan "At"ın Bozlaklardaki yerini incelemeye geçmeden önce, anlatma esasına dayalı türlerin
tarihi gelişim seyri içindeki durumunu hatıılatmak faydalı olacaktır.
Çünkü eski Türklerde at,

SAYı

335

TÜRK

KÜLTÜRÜ

YIL XXIX

Türk destanlarında at, ya§ayı§ tarzını belirleyen bir unsur olmasının
yanısıra sahibine öğüt veren, güç durumlarda ona yardımcı olan ve tabiat
üstü nitelikleri haiz bir varlıktır. Kazan'ın Konur At'ı, 3 günlük yolu 3
saatte alır; Er Töştük'ün Çal Kuyruk At'] yerin dibine inerek 7 gün ya§ar(2).
Masallarda ise at bazan masal kahramanının biniti; ekseriyetle de
40 gün sulanan tarlada koşuıkça toz çıkaran, sahibini göz açıp kapayana
kadar gideceği yere ulaştıran, ona 7 deniz ötesind eki adalardan kısrakların
getirilmesi için akıl veren olağanüstü bil' motif halinde, yani destandaki
özelliği

ile, karşımıza

çıkmaktadır.

Halk hikayelerine gelince ... ,Kimi zaman Köroğlu'nun emrindeki
700 kişinin veya hikaye kahramanının ulaşım vasıtası; kimi zaman ise
aşıkların birbirine kavuşması için onlara yol gösteren bir varlıktır. Bazan
da Köroğlu'nun elinden yeşil, koyu ve sarı renkli 3 köpükten içip, ölümsüzlüğe kavuşan yar-i vefakarı Kır At olarak karşımıza çıkar(4).
Genellikle bir tek türküye dayanan; ölüm, sevdiğine kavuşamama,
kaza, intihar veya aşiret kavgaları gibi acıklı bir olayı anlatan(5) bozlakları incelediğimizde oldukça deği§ik durumlarla karşı karşıya kaldığımızı
görmekteyiz.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki at, daha çok Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden derlenen, ekseriyetle 18. yüzyılda devleti
uğraştırantfi) aşiretlerin hayatını konu edinen bozlaklarda görülmektedir.
Zira Oğuzlar gibi yazı yaylada, kışı kışlakta geçiren aşiretler için at, herşey
dir. Bu sebeple ata binecek çağa gelene kadar çocuklara 4-5 yaşından itibaren at sevgisi aşılanmaya başlamrj Z).
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İ§te böyle' Kozanoğulları gibi aşiretlerin devletin o bölgedeki temsilcileri ile veya birbirileriyle giriştikleri mücadeleleri anlatan hikayelerden
sadece birkaçtanesinde at, destanlardakine benzer şekilde olağanüstü özelliklere sahip ve kahraman bir varlıktır. Hain bir eşkiya olan Dersimli kürdü
ele geçirmek isterken vurulan jandarma Mehmet'in Kır At'ı, uçan kuştan
bile hızlıelır.

39 Arap oymağı ile Türkmenlere saldıran Bin Saitler'in
reisi Fahhal'ın Anezc'ye sürüldüğü kavgada, Türkmen beyi Mehmet
Bey'in atının nal "izleri sava§ alanında 'kalır. Sadece aşiret hayatını değil
eşkiyaların gerek halkla gerekse devletle olan münasebetlerini konu edinen
bozlaklarda at, vaka kahramanının ayrılmaz bir parçasıdır: Yaptığı soygunlar1a kervancıların korkulu rüyası haline gelen ve emrindeki 40 atlıya
hükmeden Elbeylioğlu'nun hayatı, at üstünde geçer. Kozan'ın en büyük
hanedanlarından birine -mensup olan, hükümetin bir türlü yakalayamadığı
büyük eşkiya Cinyusufoğlu, Zahiroğlu'na inanıp esir edilip. Son istediği
sorulduğunda "atımn getirilmesini, ona son defa binip, bir türkü söyleyeceğinı" belirtir.
1785

yılında

Bunlardan başka özellikle Güney bölgelerimizden derlenerı ve birçoğu aşıkların hayatını anlatan aşk hikayelerinde at, kahramanın eliayağı durumunda olup, hep yanındadır: Ayıntaplı İsmail ilk görüşte aşık
olduğu, ancak evli olan sevgilisini atının terkişine alarak, kendi memleketine götürür. Adıgeçen hikayede kahraman, Kırşehir taraflarında
görüp sevdiği Sultan Kız'la atının kuyruğuna gök boncuk bağlayarak
nişanlanırlar. Dadaloğlu, çe§me başında görünce aşık olduğu Kral Kız'ını,
onun "babasının ve erkek kardeşlerinin çok zalim olduklarını" söylemesine
rağmen atına alır, sılasına döner.
Bahsi geçen bölgelerden derlenen gerek aşiret hayatına, gerekse e§kiya ve aşk hikaye1erine aitolan bozlaklarda atın destanlarla masal ve
hikayeleriri birçoğunda olduğu gibi Hızır misali yetişerek, kahramanı
bulunduğu zor durumdan kurtardığı da olmaktadır: Amca çocukları olan
ve birbirlerine sevdalanan iki gencin (Türküye göre biri Dadaloğlu'dur)
birlikte ormana saklandıklarını duyan akrabaları, onların etrafını sararlar.
Bu güç durumdan kurtulmalarının mümkün olmayacağını düşünen aşıklar
karşılıklı mani söyledikleri sırasa çıkagelen Kır At'a atlayıp gözden kaybolurlar.
(31)

159

SAYI 335

TÜRK

KÜLTÜRÜ

YIL XX

to

Bu tür hikayelerde at, Dede Korkut'taki gibi hikaye kahramanıt
her şevidir : Savaşa onunla gider, Bağdat'a giren Genç Osman'ın altın
Kır At'ı vardır(8). Kürt aşiretleriyle Türkmenler arasında çıkan sava:
her iki tarafın yiğitleri,. elleri kılıçlı atlılardır(9). Üzüntüsünü onunla p,
laşır : Firuz Bey'inoğlu Mehmet Bey, gerdek gecesi eşini kazara vurdı
tan sonra, yanına sadece atını alır ve Colab'ı terkeder. Bazan da ge
alayını sahibine götürme vazifesini yüklenir: Muvali Şeyhi, Firuz Bey
oğluna gelin olarak sunduğu kızını, 40 atlı refakatind e ·yol~ çıkarır.
"

Dikkati çeken bir başka nokta da, destanlarda gördüğümüz kahrama
öğüt veren, belli bir ada ve olağanüstü özelliklere sahip atların "bir-i1
hariç" bozlakIarda görülmemesidir : Kazan'm Konur At'ı, Manaz
Ak Boz'u, Beyrek'in Bengi Boz'un benzer yiğit atlara rastlanmaz. Bir 1
hikayeele adıgeçen Kır At zor anlarda kahramanın yardımına koşan
çok hızlı giden(IO) özellikle karşımıza çıkmakta ise de bunlar, yok d enec
kadar azdır. Türkülerde adıgeçen "Kır At'lar" "Arap At'lar", "Al At'Iz
ve "Küheylan" lar( ı I) destanlardakilerin aksine günlük hayatta her
rastlayabileceğimiz türden, normal vasıfta atlardır. Çünkü destanlard:
olağanüstülüklerde dolu vaka yerini, aşiret hayatındaki gerçek olayl:
bırakmıştır (12).
Aşiret hayatının

söz konusu olmadığı Bodrum, Marmaris, v.b. yö
lerinden derlenen bozlaklarda ise at, yok denecek kadar azdır. Bu hika:
lerde aşiret kavgalarının, eşkiya hikayelerinin yerini kaza, ihanet, ifti
intihar, geçimsizlik gibi değişik ama gene gerçek olaylar almıştır.
başka ifadeyle "At"'ın pek gerekli olmadığı bir yaşayış tarzı, konar-go
bir hayatla ,yer değişmiştir.
Çağlar

boyunca çeşitli olağanüstülüklerle techiz edilmiş olan at, cl
tanIardan günümüze gelinceye kadar bu vasfını yavaş yavaş yitirrr
kendi gerçek ölçüleriyle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Denilebilir
at, gerçek hüviyetirıi bozlaklarda bulmuştur.
(8)
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