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Koz Körpe Bayan Sulu Hikayesinin
Üç Versiyonu Üzerinde Mukayese Çalmas

eref Boyraz*
Koz Körpe Bayan Sulu** hikayesi, Kazakistan’da ortaya çkm ve
oradan da geni corafyalara yaylm bir sözlü anlatm mahsulüdür. Hikayenin
yayld corafyalardan bahsedilirken Altay, Bat Sibirya, Bakurdistan,
Tataristan ve Krm gibi yerlerin adlar geçmektedir: “Koz Körpe - Bayan Sulu
jr tek Kazak arasnda ana emes, Altaylktara, Bakurttara, Krm Tatarlarna
da erteden tanmal mura. Keyingi jldarda jrdn Ruvmniya Tatarlar men
Nogaylarna da kankt ekeni melim bolp otr”1. Dikkat edilecei gibi hikayenin
bilindii yerler Türkiye’nin kuzeyinde ve kuzeydousundadr. Türkiye ve
Azerbaycan sözlü geleneinde Koz Körpe Bayan Sulu adl bir hikayeye
rastlanmamaktadr2. Yaylma sahalarna bakarak Koz Körpe Bayan Sulu’nun
özellikle Kazaklar ve Tatarlar arasnda yaygn olduunu söylemek mümkündür.
Bu anlatm türünün yaygn olarak bilinmesi, hikayenin varyant saysndaki art
da beraberinde getirmitir. Tespit edilen varyantlarn elliye yaklat
bilinmektedir3. Bu varyantlarn çounda âklar birbirlerine kavumadan
ölmektedirler. Ancak son zamanlarda ortaya çkan baz varyantlarda âklarn
kavutuklar, çocuklar olduu, hatta Koz Körpe’in ölüp dirildii görülmektedir.
Fakat tüm bu varyantlar toplayan ve bu hikaye hakknda en kapsaml çalmalar
bulunan4 Muhtar EVEZOV’a göre hikayenin gerçek varyant, âklarn ölümüyle
sonuçlanandr. Baz varyantlarn mutlu sonla bitmesi, dinleyici topluluunun
psikolojisi ve anlatann anlatm esnasndaki durumuyla izah edilebilir. Bunun
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örneklerini Türkiye’de de görmek mümkündür5.
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesi genellikle manzum mensur kark bir
yapdadr. Fakat özellikle baz ozanlarn tasnif ettii versiyonlarn tamamen
manzum olduu da görülmektedir. Hikayenin ne zaman ortaya çkt konusu,
henüz bilinmezliini korumaktadr. Ancak göçebe hayatnn yaand ve
yaylalarda hayvancln yapld zamanlarda ortaya çkt tahmin edilmektedir.
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinin bozkrda yaayan ve hayvanclkla uraan
göçebe kavimlerin hayatn yanstt, aratrmaclarca belirtilmektedir.
Hikayede temel vakay, birbiriyle beik kertmesi yaplan iki gencin, kzn
ebeveynleri tarafndan ayrlmas ve erkek kahramann sevgilisini aramaya çkp
sonunda engelleri aamayarak vuslata eremeden ölmesi oluturmaktadr.
Yukardan beri “hikaye” kelimesini kullanarak sözlü anlatm türleri
içerisindeki yerini belirtmeye çaltmz Koz Körpe Bayan Sulu’ya, ortaya
çkt yer olarak kabul edilen Kazakistan’da “destan” denilmektedir.
Kazakistan’da -Azerbaycan’da da olduu gibi6- Türkiye sahasnda kullanlan
“halk hikayesi” kavram yerine “destan” kelimesi kullanlmakta ve bu destanlar
temalarna göre kahramanlk (batrlk) ve muhabbet (aktk) destanlar diye
ikiye ayrlmaktadr7. Koz Körpe Bayan Sulu ise muhabbet (aktk) destanlar
içerisinde zikredilmektedir8. Fakat biz, Koz Körpe Bayan Sulu’nun Türkiye
sahasnda “destan” ad verilen türlerle kartrlmamas için Türkiye’deki
benzerlerini de düünerek ona “hikaye” deme yolunu seçtik.
Kazakistan’da Koz Körpe Bayan Sulu’ya “destan”n yansra kimi
kaynaklarda “jr” da denilmektedir. “Jr”, aslnda halk iiri nazm eklidir: “Jr:
Gazah, Garagalpah, Grgz (r eklinde) Tatar ve Bagrd (yr eklinde)
edebiyatnda halg e’ri formas”9dr. Fakat zamanla “jr”, anlam genilemesine
urayarak bir musikî aleti eliinde çalp söylenen veya terennüm edilen manzum
eserlerin genel ad olmutur: “Adeten musigi aletleri kobz ve dombrann
müayieti ile (eliiyle) reçitativ (terennüm) halnda ifa olunur. ndi deklamasiya
eklinde (müziksiz ahenkle) de ohunur”10. te bu sebeple Koz Körpe Bayan
Sulu’ya “jr” da denilmektedir. Ancak srf terennüm edilmeleri cihetiyle sözlü
anlatm türlerinin ve halk iirlerinin hepsine birden “jr” denilmesi birtakm
problemlerin kayna olacaktr. Onun için Koz Körpe Bayan Sulu’ya “hikaye
demeyi yeliyoruz.
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesi kimi versiyonlarda masal bal altnda
verilmektedir. Örnein hikaye Barabin varyantnda “Barabin Tatarlarnn
Nallar” ana bal altnda okuyucuya sunulmutur11 ve “nal” kelimesinin de
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Türkiye’deki karlnn “masal” olduu malumdur12. Yine Dobruca varyant,
“Bozcigit Dobruca Tatar Masallar” eklinde, içerisinde “masal” kelimesini
barndran bir bala sahip kitabn sayfalar arasnda yer almaktadr13. Ancak bu
noktada bir hususu belirtmek gerekir: “Bozcigit Dobruca Tatar Masallar” adn
tayan kitabn içerisinde anlatm türleri, “Batrlk Masallar” ve “Ak-Sewda
Masallar” diye iki ana balk altnda sralanmtr. “Edege Batr”, “ora Batr”,
“Adel Sultan”, “Bayböri Ul Beyret Batr”, “Aysl Ul Amet Batr”, “Kylap
Batr” gibi destans mahiyette olan anlatm türleri “Batrlk Masallar” balna
dahil edilirken “Bozcigit”, “Tayr man Zöre”, “Kozkürpe men Bayansluw”,
“Arz man Kamber”, “Yusuf man Züleyha” gibi halk hikayesi mahiyetindeki
anlatm türleri de “Ak-Sewda Masallar” bal altnda verilmitir. Buradan
anlalaca üzre “destan”, “masal” ve “halk hikayesi” arasnda bir ayrm
yaplmamtr. Yukarda ad geçen destan ve hikayeler, kitabn “içindekiler”
ksmnda ‘masal” olarak gösterilirken ayn kitabn “Giri” mahiyetindeki
bölümünde “destan” ya da “destan / masal” olarak anlatlmtr14. Bu durum türler
arasndaki ayrmn yaplmadn daha açk bir biçimde göstermektedir. Bütün
bunlara bakarak Koz Körpe Bayan Sulu hikayesine “masal” denilmesi iki
sebebe balanabilir: 1- Yukarda anlatld gibi sözlü anlatm türleri arasndaki
ayrmn yaplmamas, 2- Hikaye içerisinde masal unsurlarnn / motiflerinin
bulunmas.
Hemen birçok hikayede olduu gibi Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinde
de baz masal unsurlar /motifleri görülmektedir. Kahramanlarn douu epizotu,
haberci kuun konumas, sihirli klç, kuu öldürenlerin annda Koz Körpe’in
yannda olmas gibi unsurlar, Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinde ilk anda göze
çarpan masal motiflerindendir. Ad geçen bu ve benzeri motifler hikayeye ya
sonradan anlatc tarafndan eklenmitir ya da bu, masaldan hikayeye geçi
döneminin bir eseridir. Bu sebeple de içerisinde masal unsurlar barndrmaktadr.
Bir metnin, bünyesinde baz masal unsurlarn barndrmas, onun masal olarak
nitelendirilmesine yeter mi bilemiyoruz. Ancak kanaatimize göre hikaye unsurlar
arlkta olan metinlere, barndrd birkaç masal motifinin hatrna ‘masal’
denmesi doru olmamaldr.
imdi ksaca tantmaya çaltmz hikayenin versiyonlarnn
mukayesesine geçebiliriz.
Barabin Varyant (V1)
Bu varyant Barabin Tatarlarna ait olup Azerbaycan’da baslan “Zaman
Zaman çinde Türk Halglarnn Nallar” 15 adl kitaptan çalmamz için
seçilmitir. Bu kitaba da yukarda künyesini verdiimiz “Barabin Tatarlarnn
Nallar” adl kitaptan Azerî lehçesine çevrilerek alnmtr. Bu versiyon
manzum mensur kark olmasna ramen manzum ksm yok denecek kadar azdr
12. Nal için bkz. Edebiyyatünaslg Terminler Lügeti, s. 121.
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ve olan manzum ksmlarn çou da Kozkörpeç ile annesi arasnda geçmektedir.
Çok az ksm ise iki âk arasndaki duygu ve düüncelerin aktarlmasna yardmc
olmaktadr. Toplam on defa geçen manzumelerin dördü dörtlük, dördü beyit, ikisi
de beliktir. Bu varyantn ismi “Kozkörpeç” olarak geçmektedir. Fazla hacimli
olmayan bu varyantn epizotlar u ekilde sralanabilir:
1- Eleri hamile olan Ahan ile Garahan ava çkarlar ve çocuklar
doduunda erkek olana Kozkörpeç*** kz olana da Bayansulu adn koymay
kararlatrrlar.
2- Av dönüünde bir çobandan Ahan’n olu, Garahan’n da kz olduu
haberini alnca Ahan o sevinçle atn kotururken attan düer ve boynu krlp
ölür.
3- Olaanüstü bir biçimde çabucak büyüyen Kozkörpeç, on iki yana
bastnda, babasnn oku ve yayyla talim yaparken bir gelinin testisine nian alr
ve gelin testisini kracana gidip erken giden nianlsn bulmasn söyler.
4- Kozkörpeç annesine erken giden nianlsnn kim olduunu sorarsa da
annesinden gerçei örenemez.
5- Kozkörpeç, çobann çocuklaryla ak oynar ve her seferinde onlar
yener. Bunun üzerine çocuklar, “Bizi utacana erken giden nianln bul.” diye
ona laf atarlar.
6- Kozkörpeç ve Bayansulu doduklarnda beikkertme (göbekkesme)’si
yaplmlardr. Ancak bir müddet sonra Garahan’n ei, kzn Kozkörpeç’e
vermeyeceini söylemi ve Gara Derya’nn yaknna ailece göç etmilerdir. Bu
sebeple herkes Kozkörpeç’e “erken giden nianln” demektedirler.
7- Ayn çobann çocuklar Kozkörpeç’e nianlsnn kim olduunu
örenebilmesi için bir yol gösterirler ve o da bu yolu deneyerek annesinden
nianlsnn kim ve nerede olduunu örenir.
8- Kozkörpeç o sralarda on yedi yandadr ve nianlsn bulmak için
annesinden izin ister, fakat annesi gitmesine raz olmaz. Uzun uramalardan
sonra Kozkörpeç, annesinin rzaln alamadan babasnn silahlarn kuanarak,
atna binip yola çkar. Bu sebeple de annesinin “Gitmeye yolun olsun da dönmeye
olmasn” eklindeki kargna hedef olur.
9- Kozkörpeç yolda rastlad bir kurt ve ayy vurmak ister, fakat
hayvanlar dile gelerek “Ben senin annenim” derler ve Kozkörpeç de geri dönüp
tekrar annesini raz etmeye çalr ama yine rzaln alamadan yola çkmak
zorunda kalr.
10- Kozkörpeç yolda rastlad deve, at, sr ve koyun çobanlarndan
Bayansulu’nun yerini örenir ve koyun çobann öldürerek onun klna girer,
sonra da Garahan’n evine gelir.
11- Kozkörpeç bundan sonra Bayansulu’yu görmek için çobanlk
yapmaya balar ve birgün Bayansulu’nun Gara Kökkel’in oluyla nianlandn
duyduunda, bir kuzunun kulana, içerisinde Kozkörpeç yazl yüzüünü takar
***. Kazakistan versiyonunda “Koz Körpe Bayan Sulu” eklinde bir imla ile yazlan bu kelimeler dier
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ve Bayansulu’ya gönderir.
12- Kuzu, Kozkörpeç’in örettiklerini Bayansulu’ya iletmek için saraya
gelir fakat iletemeden kovulunca kulandaki yüzük düer ve yanllkla bir
gelinin eline, ondan da Bayansulu’nun abisine geçer.
13- Düün kurulduunda Kozkörpeç bir tertiple kendini Bayansulu’ya
tantr ve Bayansulu Gara Kökkel’in oluna varmaktan vazgeçer.
14- Bayansulu ile Kozkörpeç bütün bir geceyi birlikte geçirirler.
Sabahleyin bir gelin Kozkörpeç’in, Bayansulu’nun odasnda gizlendiini anlar ve
durumu Bayansulu’nun abilerine haber verir.
15- Bayansulu’nun büyük kardeleri durumu babalar Garahan’a anlatrlar
ve Gara Kökkel’in olunun düününde Kozkörpeç’i öldürmek için bir tuzak
hazrlayp onu düüne davet ederler.
16- Kozkörpeç, Bayansulu’nun yardm ve uyarlaryla tuzaktan kurtulur
ve Garahan’n adamlarnn elinden atna binerek kaçar.
17- Kozkörpeç kaçarken bir çocuun okuyla yaralanr ve Kozkörpeç
bundan sonra bir ku vastasyla Bayansulu’yla haberleip ondan yiyecek alr.
18- Bu durumu örenen gelin, Bayansulu’nun elbisesini giyer, ku da gelip
onun koluna konar. Garahan’n adamlar falcnn örettii yolla kuu öldürünce
hepsi de bir anda Kozkörpeç’in yannda olurlar.
19- Garahan’n adamlar ne kadar urarlarsa da Kozkörpeç’i bir türlü
öldüremezler. Sonunda Kozkörpeç yastnn altndaki klcyla öleceini söyler
ve onlar da öldürürler.
20- Bunu duyan Bayansulu düünü brakarak Kozkörpeç’in cesedinin
yanna gelir ve kendini Kozkörpeç’in bçayla öldürür.
21- Bayansulu’nun öldüünü örenen Gara Kökkel’in olu da ayn bçakla
kendini öldürür.
22- Bayansulu’nun anne babas kzlarn çayn bir tarfna Kozkörpeç’i de
dier tarfna gömerlerken ortaya Gara Kökkel’in olunu defn ederler.
23- ki an mezarndan çkan aaçlar tam suyun üstünde birleecekken
orada bulunan Gara Kökkel’in olu’nun mezarndan çkan dikenli dal iki aac
ayrr. Çayn üstünde geceleri iki ördek birbirlerine doru yüzerler fakat tam
kavuacaklar srada siyah bir ku gelip bu iki ördei ayrr. nana göre bu
durum hala böyle devam etmektedir.
Dobruca Varyant (V2)
Dobruca Tatarlarna ait olan bu varyant16 da manzum mensur karktr.
Ancak manzum ksmlar düzensiz ve çok azdr. “Kozkürpe men Bayansluw”
eklinde bir balk tayan bu versiyonun banda uzun bir masal tekerlemesi yer
almaktadr. Hacim olarak Barabin varyant kadardr. Bu versiyonun epizotlarn
aadaki biçimde sralamak mümkündür:
1- Yedi derya dolaylarnda yaayan iki arkada Edil Bay ile Cayk Bay,
kayp hayvanlarn aramak için bir obaya giderler ve orada Edil bay’n kz, Cayk
Bay’n da olu olduunu bir atldan örenirler.
2- ki arkada çocuklarn evlendireceklerine dair söz vererek kzn adn
16. Nedret MAHMUT - Enver MAHMUT, a.g.e., s.227-236.

Bayansluw, olannkini de Kozkürpe koyarlar.
3- Akranlar arasnda olaanüstü özelliklere sahip olan ve alnnda ay,
yldz iareti bulunan Kozkürpe ile Bayansluw bir birlerini sevmektedirler.
4- Günün birinde Kozkürpe’in babas avda hastalanp ölünce Edil Bay
kzn yetim Kozkürpe’e vermekten vazgeçer fakat kzn raz edemeyeceini
anlaynca ailesiyle birlikte o diyardan göç eder.
5- Kozkürpe bu durumdan habersiz, yaylada hayvanlarla urarken
köyden gelen akranlarn ak oyununda yener ve sonra onlarn “Bizim
aklarmz alacana git nianln bul” sözleri üzerine durumu örenir.
6- Kozkürpe srarlarna ramen annesini raz edemeden Bayansluw’u
aramak için yola çkar.
7- Kozkürpe’in yolda karsna çkanlar, onu geri döndürmek isterlerse
de muvaffak olamazlar ve nihayet Kozkürpe kel bir çoban klna girerek Edil
Bay’n çoban olur.
8- Kozkürpe ile Bayansluw birgün bahçede karlarlar ve Bayansluw
onu alnndaki ay, yldz iaretinden tanr.
9- ki sevgili gizli gizli buluup hasret gidermeye balarlar. Birgün Edil
Bay’n kars çobanlarnn kim olduunu anlayp kocasna haber verir.
10- Edil Bay Kozkürpe’i bulmak ve öldürmek için bir tuzak hazrlar
fakat Kozkürpe sevgilisinin yardmyla kaçar.
11- Bundan sonra iki sevgili bir ku vastasyla haberleirler. Fakat birgün
Edil Bay’n adamlar kuu tutarlar ve ona eziyet ederek Kozkürpe’in yerini
örenirler.
12- Kozkürpe’in ba karlnda Bayansluw’la evlendirilme vaadini
alan Edil Bay’n adamlar, Kozkürpe’i uykuda yakalayp ban keserler.
13- Durumu gören Bayansluw, Kozkürpe’i gömmek için giderlerken bir
tertiple sevgilisini öldüreni kuyuya atar ve bçayla kendisini de öldürerek
Kozkürpe’in yanna gömülür.
14- Edil Bay’n çoban, Kozkürpe’i öldüreni kuyudan çkarr ve iki
sevgiliyi ayrd için onu öldürür. Bu srada Kozkürpe’in katilinin kan iki
ân kabrinin arasna sçrar.
15- ki ân mezarndan güller çkar ve birbirlerine kavumak için
urarlar ama aralarndan çkan kuburnu, gülleri ayrr.
Kazakistan Varyant (V3)
Bu varyant Kazak Ozan Bisembay tarafndan nazma çekilmi ve Köbey
SEYDEHANOV tarafndan derlenmitir. Dier iki varyanta göre oldukça hacimli
ve olay örgüsü ayrntldr. Bu varyant Kazakistan’da müstakil bir kitap olarak
yaynlanmtr17. Kitabn banda Rahmankul BERDBAEV tarafndan yazlm,
önsöz mahiyetinde “Mengilik Jr” (Ölümsüz Jr) baln tayan yedi sayfalk bir
ksm mevcuttur. Bu ksmda halk edebiyat mahsullerinin halk hafzasnda uzun
yllar korunduu ve bu mahsullerin yeni yeni derlendii, ifade edildikten sonra
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesi hakknda yaplan çalmalar, hikayenin
yayld corafyalar, anlatlmakta ve hikayenin ksa bir tahlili yaplmaktadr. Bu
17. Köbey SEYDEHANOV, Koz Körpe Bayan Sulu, Jaln Baspas, Almat 1985.

ksmdan sonra 83 sayfa boyunca hikayenin metni verilmektedir. Metin verilirken
hikayenin baz sahnelerini tasvir edici, tam sayfalk 14 adet resim aralara
serpitirilmitir. Tamam manzum olan metnin çounluu, dörtlüklerden ve
dörtlükler de 11 heceli msralardan olumaktadr. Ara ara 2, 3, 6, 10 ve 14 msral
bendlere de rastlanmaktadr. Eser takriben 2500 msra kadardr. Bu metnin
epizotlarn u ekilde verebiliriz:
1- Yalar hayli ilerlemi olmasna ramen çocuklar olmayan Karabay ile
Sarbay bir av esnasnda karlap dost olurlar ve çocuklar olduu takdirde
birbiriyle evlendireceklerine dair söz verirler.
2- Sarbay avda bir marala Karabayn srarlaryla att okun geri dönmesi
sonucu ölür. Karabay da kekeme bir kadndan kendisinin Bayan Sulu adn
verdikleri kz, Sarbay’n da Koz Körpe adn verdikleri olu olduunu örenir
ve bunun üzerine kadn kamçlaynca onun kargn alr.
3- Sarbay’n Hanm gördüü bir rüya neticesinde kocasna bir eyler
olduunu kocasnn yardmcs Taylak’a anlatr. Taylak da Sarbay’ aramaya
gittiinde onun cesedini bulur ve bu durumu bir Kelolan Sarbay’n hanmna
bildirir.
4- Sarbay’n cenaze merasiminde Sarbay ile Karabay’n anlamas
örenilir ve Sarbay’n yerine han yaplan Taylak, olu Tanas’ anlamaya uymas
için Karabay’a gönderir ancak Karabay onlar kovar.
5- Karabay, Sarbay’n yurdu Sararka’da rahat edemeyeceini anlaynca
ailesiyle birlikte srasyla Semey, Kulja, Sr ve u’ya gider. En sonunda da kzn
vermesi karlnda sürülerini susuzluk ve ktlktan kurtaran Kodar’n
tavsiyesiyle Ayagöz’e yerleir.
6- Aradan on üç yl geçer, Bayan Sulu güzellii dillere destan bir genç kz
olur ve üvey ablalarndan örendii Koz’ya görmeden âk olur. Bayan Sulu’nun
güzelliini duyup onu almaya gelen doksan yurdun yiidini Kodar yenerek
kendine esir eder.
7- Taylak’n küçük kardei Ayba, Koz Körpe için Bayan Sulu’yu arayp
bulur ve Koz Körpe’e Bayan Sulu’nun yüzüünü getirir.
8- Koz annesini raz edemeden Bayan’ aramaya çkar ve çeitli
skntlardan sonra Karabay’n yerini bulur ve Kelolan klna girerek sürülerine
çoban olur.
9- Bayan Sulu, düzenledii tertiple Çoban’n kim olduunu örenir ve iki
âk bundan sonra bulumaya balarlar.
10- Kodar, Bayan’n Koz’y sevdiini örenince Koz’y düelloya davet
eder fakat Kodar yenilir.
11- Karabay’n arkada Sasanbay’n köyündeki düünde Koz ile
Bayan’n birbirleriyle olan münasebeti iyice ortaya çknca Koz düünde
öldürülmek istenir ancak Bayan’n üvey ablalarnn yardmyla Koz kaçar
kurtulur.
12- Bayan’ Kodar’a vermek istemeyen Kodar’n, doksan esirinden olan
Kösem Sar esaretten kurtulur ve Koz’nn dostu olur.
13- Kodar, aacn altnda uyuyan Kösem Sar’y Koz zannederek öldürür.
Koz da, Kodar ile Karabay’ öldürerek intikamn alr.

14- Koz ile Bayan’n aklarnn gizli meyvesi Külip dokuz yana
basmtr. Koz, olunu kendi yurduna gönderir ve onu orada han seçerler. Koz
Körpe ile Bayan Sulu da mutlu bir hayat sürerler.

Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinin bu üç varyantnda görüldüü gibi
benzer ve farkl epizotlar / motifler bulunmaktadr. Varyantlarn karlatrlmas
yaplrken u sekiz temel epizot sras takip edilecektir:
1- Kahramanlarn ailesi ve memleketi
2- Kahramanlarn doumu ve âk olmalar
3- Âklarn kavumasnn engellenmesi
4- Erkek kahramann sevgilisini aramas
5- Ân sevgilisiyle karlamas
6- Sevgilinin bakasyla evlendirilmek istenmesi veya yeniden ayrlk
7- Kahramanlarn sonu
8- Ölüm sonras oluan efsaneler
1- Kahramanlarn Ailesi ve Memleketi

Her üç varyantta da kahramanlarn aileleri zengindir. Öyle ki V3’teki
ailelerin her birinin sürüsünde 90000 hayvan vardr. V1’de Koz’nn ve Bayan
Sulu’nun babalar zenginliklerinin bir göstergesi olarak ava seksen adamyla
çkmaktadrlar. Kahramanlarn babalar V1 ve V3’te han, V2’de köyün ileri gelen
zengini, “bay”dr. Kahramanlarn ailesinin zengin ve nüfuzlu olmas, bir anlamda
onlarn sradan insan olmadklarnn ilk iaretidir. V1 ve V3’te Bayan Sulu’nun
babas, adeta hikayenin kötü kahramann okuyucuya önceden bildirircesine
isminde “Kara” sfatn Koz’nn babas da bunun tam tersi bir durumla “Ak” ve
“Sar” sfatn tamaktadr. Bu ise hemen her hikaye ve masalda kesif bir biçimde
kendini hissettiren düalizmin bu hikayedeki balangcdr. Hikayenin her üç
varyantnda da sosyal aktivitenin erkekten yana olduu bir hayat tarz yanstld
için kahramanlarn anneleri silik kalmtr. Öylesine siliktir ki onlarn adlar dahi
verilmemitir. Ancak bu siliklik hali V3’te biraz daha azdr. V3’te Koz’nn
annesi, kocasnn ölümünden sonraki örnek davranlaryla Koz gibi bir
kahramana yarar anne olduunu ispatlamaktadr. Hikayenin erkek kahraman üç
versiyonda da ailenin tek çocuudur ve “alp” ile “âk” tipinin18 özelliklerini
üzerinde tamaktadr. Bayan Sulu ise annesinin tek çocuudur ve fakat babasnn
ilk çocuu deildir. V1’de Bayan Sulu’nun üvey aabeyi V3’te üvey ablalar
vardr. V2’de ise Sulu tek çocuktur. Buradan anlalaca üzere V1 ile V3’te
Bayan Sulu’nun babas birden fazla evlilik yapmtr.
Her üç varyantta da kahramanlarn babalar ya önceden arkadatr, ya da
hikaye içerisinde arkada olurlar. Bu durum, esas kahramanlar arasnda cereyan
edecek ilikilerin ön hazrlndan baka bir ey deildir. Yine her üç varyantta da
kahramanlarn babalar yaldr. Hikaye ve masallarda “yallk” söz konusu
edildiinde, tecrübe, bilgelik ve ölüm ilk anda akla gelen çarmlardr.
Kahramanlarn babalarnn yal olduu belirtilirken hikayenin bundan sonraki
18. Sözü edilen tiplerin özellikleri için bkz. Mehmet KAPLAN; Türk Eedebiyat Üzerinde Aratrmalar 3
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ksmlarnda tecrübe, bilgelik ve ölüm kelimelerinin ifade ettii durumlardan biri
ya da birkaç ile karlalacann sinyali verilmektedir. Kahramanlarn ailesi
konusundaki özelliklerin birçok masal ve hikaye ile benzerlii dikkati
çekmektedir.
Kahramanlarn memleketi konusunda V1’de her hangi bir ipucu elde
edilemezken V3’te varyantn bir ozan tarafndan yeni yazlmas dolaysyla
Kazakistan corafyasna ait Semey, Kulja, Sr, u, Sararka ve Ayagöz gibi yer
adlar geçmektedir19. V2’de de hikayenin cereyan ettii mekan müphemiyet
içerisindedir. Ancak bu versiyonun banda “Bir zamanda, Yedi Derya etinde,
uzak memleketnin birinde...”20 eklinde geçen cümledeki “Yedi Derya” ibaresi,
bize Manas Destannda yer alan “Ceti Su”21 kelime grubunu çartrmaktadr.
“Ceti Su” Kazakistan’da bir yer addr. Bu hikayenin kaynann Kazakistan
olduu da aratrmaclarn birletii bir noktadr. Buna göre Dobruca
varyantndaki “Yedi Derya “ ibaresinin Kazakistan’daki “Ceti Su” dan
kaynakland düünülebilir. ‘Ceti Su ‘yun göçlerlerle Dobruca’ya tand ve
zamanla orada “Yedi Derya” ekline dönütüü yabana atlamayacak bir
ihtimaldir.
Her üç varyantta da hayvan sürülerinin otlatld d mekanlar / bozkrlar
önemli yer tutmaktadr.
2- Kahramanlarn Doumu ve Âk Olmalar
Her üç varyantta da hikaye baladnda kahramanlarn anneleri hamiledir.
Burada doum epizotunun dier hikayelere göre ksa tutulduu gözlenmektedir.
Bir çok hikaye ve masalda rastlanlan doum epizotunun dervi / Hzr / ermi /
ihtiyar bilge ve zürriyet (elma) motifleri bu hikayede bulunmamaktadr. Bu
yönüyle hikayenin destan geleneine ve realiteye yaklat düünülebilir.
Uzun süre evlat sahibi olamayan babalar, bir vesile ile evden dar
çktklarnda çocuklarnn olduunu örenirler. Babalar, V1 ve V3’te av için,
V2’de ise kayp hayvanlarn aramak için dar çkmtr. Sebep her ne olursa
olsun üç versiyonda da kahramanlarn babalarnn dar çk(arl)mas bouna
deildir. Hikayedeki çekirdek vakann oluumu için bu gereklidir. Çekirdek
vakann balangcn henüz domam çocuklarn birbiriyle evlendirilmek
istenmesi oluturmaktadr. Sözü edilen istein domas ise kahramanlarn
ebeveynlerinin tanmasna ve hatta bundan da öte arkada olmalarna baldr.
te bu arkadaln tesisi ya da baka bir deyile kahramanlarn daha domadan
nianlanmalar için böyle bir yola gerek duyulmutur. Kahramanlarn babalarnn
ayn sosyal seviyeye sahip olmalar, tabiat artlarnn arasnda ayn ortam ve
derdi paylamalar, onlar birbirine yaknlatrm ve neticede çocuklarn
evlendirme kararna sevk etmetir.
Çocuklarn doum haberini V1’de bir çoban V2’de iki ayr atl, V3’te ise
yal, kekeme bir kadn verir.
Koz Körpe ve Bayan Sulu’nun babalar üç versiyonda da doum
19. Kazakistan ve corafyas için bkz. Kazakistan Ülke Raporu, TKA Yaynlar, Pelin Ofset, Ankara 1993.
20. Nedret MAHMUT - Enver MAHMUT, a.g.e., s.228.
21. Wilhelm RADLOFF; Manas Destan, (Yayna hazrlayan: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali), TÜRKSOY
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öncesinde, V1 ve V3’te av sahasnda V2’de bir obada karlatklarnda doacak
çocuklarn evlendireceklerine dair birbirlerine söz verirler. Bu söz verme motifi
hemen her hikayede karmza çkmaktadr. Birbirlerine, doacak çocuklarn
evlendireceklerine dair söz veren insanlar, bunu elbette ki doacak çocuklarndan
birinin kz, dierinin erkek olmas artna balayacaklardr. Böylesi bir artn var
olabileceini söylemenin abeslii kadar, doacak çocuklarn ikisinin de kz,
ikisinin de erkek veya birinin kz ötekinin erkek olma ihtimallerinin eitlii de
tabiidir. Tabii olmayan masal ve hikayelerde her zaman üçüncü ihtimalin yani
çocuklardan birinin kz, dierinin erkek olmasnn vuku bulmasdr. Ancak tabii
olmayan bu durum, hikayenin kurgusu için son derece elzemdir.
Bu noktada, üzerine dikkatlerin çevrilmesi gereken bir hususu belirtmek
yerinde olur ki, o da kahramanlarn evlenmesine karar verenlerin sadece babalar
olmasdr. Hemen birçok hikaye ve masalda durum böyledir. Bu, hikayenin
anlatld yer ve zamanlarda erkekle kadnn ailedeki yerini ve ata erkil aile
yapsn göstermesi bakmndan önemli bir ip ucudur.
te kahramanlarn birbirlerine ak olmalarnn temelinde söz verme
(beik kertme) yatmaktadr. Türkiye’de “beik kertmesi” tamlamasyla ifade
edilen bu söz verme V1’de “göbek kesme”22, V2’de “etek crtma”23 ibareleriyle
anlatlmaktadr. Kahramanlarn adlar, V1 ve V2’de beik kertme esnasnda
babalar tarafndan verilirken V3’te adlar sonradan verilmektedir. Hikayenin esas
kahramanlarna isimleri verilirken adeta onlarn birtakm özelliklerini ifade eden
kelimeler seçilmitir. Kadn kahramana, ismi her anldnda güzellii akla
gelmesi için Bayan Sulu (Güzel Hanm) ad verilirken erkek kahramana anne ve
babasnn nazarnda tek çocuk olmann getirdii ar sevgi, efkat, sahiplenme ve
özlem duygularyla birlikte onun yetimliini ifade edecek ekilde Koz Körpe
(Körpe Kuzu) ismi uygun görülmütür. “Körpe” ve “kuzu” kelimelerin halk
hafzasnda çartrd anlamlar ifade etmeye gerek yok sanrz.
Kahramanlar üç varyantta da idealize edilmi tiplerdir. Çok çabuk
büyürler; güzellik, yiitlik, cesurluk, maharetlilik gibi özellikler yönünden
akranlarndan çok üstündürler. V2’de Koz Körpe’in tamamen farkl bir insan
olduunu gösterir, alnnda ay yldz iareti vardr. Bütün bu özellikler,
kahramanlarn sradan insan olmadklarn, sradan insanlarn hikayelere konu
olamayacan söylemektedir. Söz konusu varyantlarn üçünde de kahramanlarn
yetimeleri ksa kesilmitir.
V2’de birlikte büyüyen kahramanlar birbirlerini sevmektedir. V1’de Koz
Körpe, beik kertme nianls olduunu ak oyununda yendii arkadalarndan
ve testisini krmaya çalt bir gelinden örenir. V3’te ise babasnn yerine han
olan Taylak’n kardeinden örenir, Bayan Sulu ise üvey ablalarndan örendii
Koz’ya görmeden âk olur. Görmeden âk olma motifinin birçok hikaye ve
masalda ve hatta Divân Edebiyât mesnevilerinde ilendii herkesçe bilinen bir
gerçektir.
Kahramann su testisini krmaya çalmas fonksiyonu sadece bu hikayeye
22. Fuzulî GÖZELOV; a.g.e., s.105.
23. Nedret MAHMUT - Enver MAHMUT, a.g.e., s.228.

has deildir. Ayn fonksiyon Arzu ile Kamber hikayesinde de bulunmaktadr24.
V1’de Koz bir gelinin su testisini okuyla krmaya çalrken Arzu ile Kamber
hikayesinin Dobruca varyantnda, Arzu Cadnn testisini babasnn oynamas için
verdii altn topla krar ve onun bedduasn alr. Arzu ile Kamber hikayesinin
Anamur varyantnda ise Kamber cadnn bardan okuyla krar ve bedduasn
alr. V1’de testi krma istei neticesinde testi sahibinden nianlsnn varln
örenir. Görüldüü gibi testi krma fonksiyonu, ufak farkllklarla her iki hikayede
de geçmektedir. Bu ise hikayelerin ortak bir kültürün ürünleri olduunu
anlatmaktadr.
3- Âklarn Kavumasnn Engellenmesi
Koz Körpe Bayan Sulu’yu ayrmaya yönelik bütün herey varyantlarda
Koz’nn yetim kalmasyla balar. Koz’nn babas üç varyantta da avda ölür.
V1’de avda, olu olduunu örenen baba o sevinçle atn kotururken attan düer
ve boynu krlp ölür. V2’de baba, olunun doumundan nice sonra birgün avda
hastalanp ölür. V3’te ise Koz’nn babas daha olu olduunu bile örenemeden
Sulu’nun babasnn srarlarna dayanamayarak bir marala att okun geri dönmesi
sonucunda yaralanarak ölür.
V1’de Bayan Sulu’nun annesi, V2 ile V3’te ise babas Koz’nn
yetimliini bahane ederek kzlarn ona vermekten vazgeçer ve oradan uzaklara
göç ederler. Kz tarafnn söz verdii halde kzlarn vermekten vazgeçip
kaçrmalar motifine Kerem ile Asl hikayesinde de rastlanmaktadr25. Propp’un
yapsal fonksiyon metoduna26 göre her iki hikayedeki kz kaçrma motifi de
birbirinden farkl deildir. Zaten dikkat edilecek olursa her iki hikayenin
balangçtan bu noktaya kadar olan fonksiyonlar yani iskeleti hemen hemen
ayndr. Farkllklar iskeletin d çeperinde / süs unsurlarndadr. Bu da yaanlan
corafya ve hayat tarzndan kaynaklanmaktadr. Kerem ile Asl’da kzn babas
(Kei), din farklln bahane ederek sözünden dönüp kzn kaçrmaktadr.
Hatrlanaca üzere bu hikayede olduu gibi dier birçok hikaye ve
masallarda araya giren engeller, genellikle dorudan ya da dolayl olarak kz
tarafndan kaynaklanmaktadr. Bunu iki temel sebebe balamak mümkün olabilir:
1- Kz tarafnn endieleri ve rakib
2- Erkek kahraman snamak
Her eyden önce kzn anne-babas veren taraftr ve veren tarafn da naz
yapmaya birtakm artlar ileri sürüp isteklerde bulunmaya hakk vardr. Hikaye ve
masallarda belki bir anlamda bu zihniyetin tezahürüne izin verilmi ve dolaysyla
engeller genellikle kz tarafndan çkarlmtr.
Uzun süre evlat hasretiyle yorulan ebeveynler, “biricik” ve “dünya
güzeli” kzlarndan elbetteki ayrlmak istemezler. Fakat ayrln mukadderlii
24. Bu fonksiyonun Arzu ile Kamber hikayesindeki geçme ekilleri için bkz. Nedret MAHMUT - Enver
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karsnda ebeveynler, kzlarn koruma adna onu, yaadklar zamann en güzel
ve en müreffeh hayat tarzn salayacana inandklar kiiye verme
emelindedirler. Zira kzlarnn üzülüp incinmesi, rahat bir hayat sürdürememesi
onlar da üzecektir. O nedenle anne-baba, kendilerine damat eçiminde oldukça
titiz davranr ve titiz davrandkça da araya giren engeller ya da bahaneler çoalr.
Kzn güzellii karsnda tabiiki talip tek olmayacaktr ve anne-baba,
damat alternatiflerini deerlendirirken zahiren kendilerine uygun gördüklerine,
kzlarn verme konusunda esas kahramana davrandklarndan daha müteveccih
olacaklardr. Bu ise rakbi yüreklendirecek ve iki sevgilinin kavumamas için
gerekli engelleri biraz daha artracaktr.
Engellerin bir dier sebebi de erkek kahraman snamaktr. Erkek
kahraman fiziki özellikleri yönünden son derece rabettedir. Ancak evlenmek için
bu yeterli deildir. Akl, güç cesaret ve azim gibi hasletlere de sahip olmak
gerekir. Bu hasletlerin hepsi birden zenginlii zaten getirecektir. te kz
tarafndan çkarlan engeller, baka bir açdan bakldnda erkek kahramann bu
özelliklere sahip olup olmadn anlamaya yöneliktir.
V2’de göç edilen yer belirsizken V1’de “Gara Derya’nn yaknna”27
ifadesiyle gidilen yer anlatlmtr. Buradaki “Gara Derya” muhtemelen
Karadeniz’dir. V3’te göç epizotu ayrntl bir biçimde anlatlm, göç srasnda
geçilen yerler tek tek sralanmtr. Göç, V1 ve V3’te kahramanlar daha çok
küçükken yaplr. V2’de ise kahramanlar birbirlerini sevdiklerini idrak ettikleri
srada yaplr. Üç versiyonda da Koz’nn durumdan / göçten geç haberi olur. V1
ve V2’de Koz durumu ak oyununda yendii arkadalarndan, V3’te ise hann
kardeinden örenir. V1’de Koz beik kertme nianlsnn kim olduunu
annesinden zorla örenir. Zorla örenir çünki annesi biricik evladn bir kzn
yolunda kaybetmekten korkmaktadr.
4- Erkek Kahramann Sevgilisini Aramas
Sevgiliyi arama epizotu hikayenin bu versiyonlarnda ksa tutulmutur.
Koz Körpe üç versiyonda da annesini raz edemeden Bayan Sulu’yu aramaya
çkar. Koz V1’de yolda görüp öldürmek istedii kurt ve aynn sözleri üzerine
annesini raz etmek için geri döner fakat baaramayp yoluna devam eder. Kurtla
aynn Koz’ya olan sözleri “Men senin ananam”28 cümlesinden ibarettir. Bu
cümleye göre sözlü anlatm türlerimizde sk sk rastladmz don deitirme
motifi bu hikayede de yer almaktadr. V2 ile V3’te yolda Koz’nn karsna çkan
ihtiyarlar ona yardm ederler ve onu geri döndermeye çalrlarsa da buna
muvaffak olamazlar. Koz sonunda üç varyantta da sevdiinin babasnn
sürülerine ve çobanlarna rastlar, onlardan sevgilisinin yerini örenir. Koz üç
versiyonda da kel bir çoban klna girerek Sulu’nun babasnn sürülerine çoban
olur. Koz’nn kel bir çoban eklinde tebdil-i kyafet etmesi, hafife alnacak bir
durum deildir. Koz’nn esas amac sevgilisine kavumak olduuna göre
öncelikle yaplmas gereken Bayan Sulu’ya yaklap kendini ona tantmaktr.
Fakat Bayan Sulu’nun anne-babas kzlarn Koz Körpe’e vermek
27. Fuzulî GÖZELOV; a.g.e., s.105.
28. a.g.e., s. 107.

istemediklerinden tanma iini açktan aça yapmak mümkün deildir. Bunun
için gizlilik arttr. te bu sebeple Koz tebdil-i kyafet ihtiyacn hissetmitir.
Tebdil-i kyafette çoban klna girmenin iki temel sebebi olabilir:
1- Çoban ve çobanlk meslei yaanlan hayat tarznn gerekli ve allm
bir parças olduundan bu kla girmek tabiilik ve inandrclk salamaktadr. Bu
da Koz’nn iini rahat yapmasna yardmc olacaktr.
2- Çoban, toplumdaki sosyal seviyesi bakmndan pek itibara alnan bir tip
deildir ve çobandan sosyal seviyesine uygun tavrlar beklenmektedir. O nedenle
bir çobandan güttüü sürü sahibinin kzna talip olma gibi bir tavr asla
umulmamaktadr. Hikayede çobann itibarszln artran bir özellii daha vardr
ki o da kel olmasdr. Fiziki yönden bir eksii olanlara halkn hangi nazarla
bakt malumdur. Kellik de olumsuz bir özellik olduuna göre çobann halk
nazarndaki itibar biraz daha azalmaktadr. te bütün bunlar Koz Körpe’in,
sevgilisine daha rahat kavuabilmesi için gerekli ortam salamaya yöneliktir. O
nedenle Koz, kel bir çoban klna girmeyi seçmitir.
Koz V1’de çoban öldürerek yerine geçer, V2’de çobanla yer deitirir,
V3’te ise kendini çoban olarak tantr. Klk deitirme motifine hemen her masal
ve halk hikayesinde rastlamak mümkündür. Örnein Kamber Arzu’nun düününe
Kelolan29, çingene30, dervi ve dilenci31 klnda gider. Bu hikayenin üç
versiyonunda da kel bir çoban klna girmeden hareketle, “Kelolan” imajnn
yaygn olduu ve bu versiyonlarn anlatld yerlerde hayvancln önemli bir
yer tuttuu söylenebilir.
5- Ân Sevgilisiyle Karlamas
Koz Körpe üç versiyonda da çobanlk yaparken kendini Bayan Sulu’ya
tantma yollarn arar. V1 ile V3’te Bayan Sulu çobann kimlii konusunda
üphelenmektedir. üphesine engel olamayan Bayan Sulu V3’te bir arkadan
koyun klna sokarak sürüleri otlatann sevgilisi olduunu örenir ve bundan
sonra iki âk bulumaya balarlar. Burada Bayan Sulu’nun hikayenin genel
havasna göre aktif bir görüntü sergiledii izlenmektedir. Koz Körpe V2’de
birgün Bayan Sulu’yu bahçede yalnz yakalar, burada konuurlarken Bayan Sulu
Koz Körpe’in alnndaki ay yldzdan onu tanr. Burada iki sevgili gizlice
buluup hasret gidermeye balarlar. V1’de Bayan Sulu evlendirilmek istenir.
Hemen bir çok hikaye ve masalda karmza çkan klasiklemi engel, burada da
uygulanmya çallr. Koz kendini Bayan Sulu’ya tantabilmek için ona bir kuzu
vastasyla yüzüünü gönderir. Koz bir arkada, srda olmadndan kuzuyla
haber gönderme yolunu seçer. Fakat amacna ulaamaz. Nedense hayvanlarla
konumak bana daha çok Süleyman peygamberin kssasn hatrlatmakta ve
anlatm türlerindeki hayvanlarla konuma motifinin sözü edilen kssann bakiyesi
olduunu düündürmektedir. Yüzük gönderme V3’te de görülmektedir. V3’te
Bayan Sulu kendi yüzüünü Ayba vastasyla Koz’ya gönderir. V1’de Bayan
29. eref BOYRAZ, “Arzu le Kamber’in Tat Köyü Rivayeti”, Erciyes Dergisi, Yl: 13, Say:151, Kayseri
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Sulu ve Gara Kökkel’in olunun düünü baladnda Koz evdeki bütün bçaklar
toplayp bir yere gizler. Bçak lazm olduunda Koz Bayan’a üzerinde adnn
yazl olduu bir bçak verir ve böylece iki âk birbirleriyle tanm, karlam
olurlar.
6- Sevgilinin Bakasyla Evlendirilmek stenmesi veya Yeniden Ayrlk
Birinci versiyonda Koz’nn Bayan’a gönderdii yüzük yanllkla
Bayan’n yengesinin eline ondan da aabeyine geçer. Böylece Bayan’n ailesi
Koz Körpe’in yaknlarnda olduunu örenir. V2’de çobanlarnn Koz Körpe
olduunu Bayan Sulu’nun annesi anlayp kocasna haber verir. V3’te Bayan’n
babasnn sürülerini susuzluktan ve ktlktan kurtard için Bayan’la evlenme
sözü alan Kodar Bayan’n Koz’y sevdiini örenir ve onu düelloya davet eder,
fakat yenilir. Böylece Koz Körpe’in kimlii ortaya çknca onu bertaraf etme
yollar aranr. Koz’nn kimliini örenen Bayan, Gara Kökkel’in oluyla
evlenmekten vazgeçerek Koz’yla bir geceyi beraber geçirir. Bayan’n babas
gelini vastasyla bu durumu örenince düüne hz verilmesini ve düünde
Koz’nn öldürülmesini ister. V3’te Karabay’n arkadann köyündeki düünde,
iki ân arasndaki ilikiler iyice ortaya çknca Koz düünde öldürülmek
istenir. Dikkat edilecei üzre bu iki versiyonda â öldürmek için hazrlanan
tuzak bir düünde icra edilmek istenir. Çünki kalabalkta Koz’y öldürmek daha
kolay olacaktr. Düünlerden biri ise Bayan’n bakasyla evlendirilmek istendii
düündür. Koz’y öldürmek için hazrlanan plan, V2’de de düüne benzer bir
enlikte uygulanmak istenir.
ki â ayrmaya yönelik engellerden birisi de sevgilinin bakasyla
evlendirilmek istenmesidir. Bu motifin masal ve hikayelerde var olduunu
söylemek malumu ilâmdan baka birey deildir sanrz.
Üç versiyonda da Koz Körpe düün ya da düüne benzer bir enlikte
zehirlenerek öldürülmek istenir. Ancak Koz V1 ve V2’de Bayan’n V3’te ise
Bayan’n üvey ablalarnn yardm ve uyarlaryla tuzaktan kurtulur. Yine burada
kadn kahramanlarn aktiflii, erkek kahramann pasiflii söz konusudur.
7- Kahramanlarn Sonu
Koz Körpe V1’de atyla kaçarken dikkate almad bir çocuun okuyla
yaralanr. V1 ile V2’de Koz ile Bayan birbirleriyle, konuan bir ku vastasyla
haberleirler. V1’de Bayan Sulu’nun yengesi yine aktiftir; Bayan’n elbisesini
giyerek kuu yakalar. Kua Koz’nn yerini örenmek için eziyet ederlerse de
bunu baaramazlar. Sonunda bir falcnn verdii öütle kuu öldürürler ve ku
öldüünde hepsi bir anda Koz’nn yannda olurlar. V2’de kuu yakalayan
Bayan’n babasnn adamlarndan birisidir. Bu versiyonda kua olanca eziyeti
ederler fakat Koz’nn yerini örenemezler. Sonunda öldürülme tehdidiyle
Koz’nn yerini kutan örenirler. Bu, haberci konuan ku motifi masallara hastr
ve V3’te bu motif yer almamaktadr. Burada kuun üstlendii görevi, baka masal
ve halk hikayelerinde kimi zaman ya ân ya da sevgilinin srda veya arkada
üstlenmektedir.
Üçüncü versiyonun musannifi olan Ozan Bisembay burada ahsî tercihini
kullanp âklar kavuturduu için versiyonun bundan sonras dierleriyle
farkllk arz etmektedir. Bu üçüncü versiyonda, Bayan’n güzelliini duyup

onunla evlenmek arzusuyla gelen ve fakat Kodar’a esir düen doksan yiitten olan
Kösem Sar esaretten kurtulunca Koz ile dost olur. Kodar, aacn altnda uyuyan
Kösem Sar’y Koz zannederek öldürür. Bunun üzerine Koz Körpe, Kodar’ ve
Bayan’n babasn öldürür. Koz ile Bayan’n aklarnn gizli meyvesi dokuz
yana basmtr. Koz olunu memleketine gönderir ve onu orada han seçerler.
Koz ise Bayan’la mutlu bir hayat sürer. Ozan Bisembay hikayeyi, ustaca
hazrlanm, ani bir biti epizotu ile sonlandrmtr.
V2’de Koz’nn ba karlnda Bayan’la evlendirilme sözü alan birisi
Koz’y uykuda yakalayp onun ban keser. Bunu gören Bayan, bir tertiple
Koz’y öldüreni bir kuyuya atar ve kendisini bçayla öldürür, Koz’yla yanyana
gömülür. Bayan’n babasnn çoban Koz’nn katilini kuyudan çkarp öldürür.
Kuyuya atlma motifi Yusuf peygamberin kssasn çartrmaktadr.
V1’de Garahan’n adamlar ne kadar urarlarsa da Koz Körpe’i
öldüremezler. Sonunda Koz, ancak kendi klcyla öleceini söyler ve onlar da
Koz’y öldürürler. Masallarda sk sk karmza çkan sihirli klç motifi bu
hikayeye de girmitir.
Koz’nn öldüünü duyan Bayan kendisini Koz’nn bçayla öldürür.
Bayan’n öldüünü gören Gara Kökkel’in olu da kendini ayn bçakla öldürür ve
iki ân arasna gömülür.
8- Ölüm Sonras Oluan Efsaneler
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinin V1 ve V2 varyantnda âklarn
ölümünden sonra mezarlar ile ilgili etiyolojik mahiyette birtakm efsaneler32
meydana gelmitir. Koz ile Bayan’n kavutuunu gösteren üçüncü versiyonda
bu epizot yoktur. Mukayesesini yapmaya çaltmz ilk iki versiyonda Koz ile
Bayan kabre konulduktan bir müddet sonra onlarn mezarlar üstünden birer bitki
çkar ve bu bitkiler birbirlerine kavumak için urarlar. Fakat rakibin
mezarndan çkan kötü bitki âklarn mezarndan çkan bitkileri ayrr. Âklarn
ve rakibin mezarndan bitki çkmas motifi birçok eserde görülen yaygn bir
örnektir. Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Olcabay minen Keimcan’da görülen
bu motifin benzerlikleri dikkat çekicidir.

32. Etiyolojik efsaneler hakknda geni bilgi için bkz. Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZDEMR; “Etiyolojik Türk Halk
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ki bitki birbirine dolanp tek ve büyük bir aaç
olur.

Çnarlar birleip tek bir
çnara döner.
Sarmak araya girer.

Güller birbirine kavumaya çalr,
kuburnu ayrr.

Aaçlar birbirlerine kavumaya çalrken dikenli
bitki araya
girer.

-----

Sarmak gülü
çkar.

ki bitki çkar.

-----

Ayn mezara
gömülürler.

Dikenli bir dal Kuburnu çkar
çkar

Âklarn
mezarndan
birer çnar fidan boy verir

Âklarn mezarlarnn yanna gömülür.

Âklarn
mezarnn arasna raki-bin
kan dam-lar.
ki ân
kabrinde de
kadife güller
ve çiçekler
biter.

Her iki ân
mezarndan
birer aaç
çkar.

Yanyana iki
mezara gömülürler.

Yanyana iki
mezara gömülürler.

Âklar bir
çayn iki yakasna gömülürler.
Âklarn mezar yaknna
gömülür.

-----

Kara çal çkar.

-----

Kara çal çkar.

Zühre’nin me- ki ân mezarndan gül
zarndan befidanlar biter.
yaz Tahir in
mezarndan
ise krmz bir
gül fidan
çkar.

-----

Çakr dikeni
çkar.

-----

Âklarn mezarnn arasna kan damlar.

Âklarn mezarnn yanna gömülür.

Birlemeye
çalan gülleri bu çal ayrr.

Kara çal biter.

Sevgililerin
mezarndan
iki gül çkar.

Âklarn mezarnn yanna gömülür.

ki sevgili
ayn mezara
gömülür.

Arzu ile Kamber
V238

V137
Yanyana gömülürler.

V236
Yanyana iki
ayr mezara
gömülürler.

Tahir ile Zühre
V135
Âklar yanyana iki ayr
mezara defnedilir.
Âklarn mezarnn baucuna gömülür.
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Çkan Bitkilerin
Fonksiyonu

Rakbin
Mezarndan Çkan
Bitkiler

Âklarn
Mezarndan Çkan
Bitkiler

Rakbin
Gömülmesi

Âklarn
Gömülmesi

V2

Olcabay minen
Keimcan
V133
V234

V1

Koz Körpe
Bayan Sulu

Görüldüü gibi âklarn mezarlaryla ilgili efsane, yukarda sralanan
hikayelerde ve bu hikayelerin versiyonlarnda ufak farkllklarla birbirinin ayndr.
Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinin birinci versiyonunda, âklarn
mezaryla ilgili yukardaki tabloda verilen motifleri destekleyici bir motif daha
bulunmaktadr: Bu versiyonda âklarn mezar bir çayn iki yakasndadr.
Geceleri bu çayn üstünde iki örek birbirlerine doru yüzerler fakat tam
kavuacaklar srada siyah bir ku gelip bu iki ördei ayrr.
Dier hikayelerde ve onlarn versiyonlarnda âklar ve rakbi simgeleyen
bitki iken bu versiyonda bitkinin yan sra hayvan da ayn görevi üstlenmitir.
Bu motifin tenasüh inancnn bir bakiyesi olabilecei düünülebilir.
Buraya kadar yapm olduumuz epizot karlatrmas varyantlarda öyle
bir ortak yap arz etmektedir.
1- Varyantlarn üçünde de kahramanlarn ailesi zengin ve iktidar sahibidir.
Kahramanlarn babalar bir vesile ile ev dna çktklarnda çocuklarnn
doduunu örenir ve onlar beik kertme nianl yaparlar.
2- Erkek kahraman yetim kalnca kz taraf kzn vermekten vazgeçip o
diyardan göç eder.
3- Erkek kahraman sevgilisini annesinin rzaln alamadan aramaya çkar
ve belki de bu yüzden vuslata eremeden ölür.
4- Erkek kahraman sevgilisini görme uruna çobanlk yapar ve günün
birinde iki sevgili bir ekilde tanrlar.
5- Durumu örenen kzn ailesi erkek kahraman öldürmeye kasteder ve
fakat kahraman sevgilisinin yardmyla kendisine kurulan tuzaktan kaçar,
kurtulur.
6- Bir müddet sevgilisi ile haberleen erkek kahraman (V3 hariç) sonunda
öldürülür.
7- Sevgilisinin öldüünü gören “Bayan” kahraman da (V3 hariç) kendisini
öldürür. Bu arada rakb de öldürülür.
8- Âklarn ve rakbin karakterleri ya da yaadklar hayat simgeleyen
birer bitki mezarlarnn üstünden boy verir.

Koz Körpe Bayan Sulu hikayesinin üçüncü versiyonu tamamen manzum
olduu için dier iki varyantn iirleriyle bu versiyonun iirlerini karlatrmak
mümkün deildir. Söz konusu dier iki versiyonun iirleri ise vezin, kafiye ve
ölçü gibi kesin kurallara bal olarak yazlmad için yap bakmndan aynlk arz
etmemektedirler.Bu iki versiyonda iirlerin benzetii cihet muhteva
bakmndandr. Her iki versiyonda da iirler ilk defa Koz’nn annesinden
sevgilisini aramak için izin istedii epizotta geçmektedir. ki versiyonun bu
iirlerinde anne yaadklar yerin ve hayatn güzelliklerini Koz’ya söyleyerek onu
vazgeçirmeye çalmakta Koz ise neye mal olursa olsun yola çkacan

söylemektedir. Bundan sonra geçen ve az sayda olan iirler Koz ile Bayan’n
tanmalarna yöneliktir.
Masal ve halk hikayelerinin iskeletini fonksiyonlar oluturmaktadr.
Fonksiyonlar deimez ama zaman, mekan, kahramanlar ve vastalar deiebilir.
Yukarda karlatrmas yaplmaya çallan üç versiyonun fonksiyonlarnn ayn
olduunu ve bu hikayenin fonksiyonlarnn da baka halk hikayeleriyle
benzetiini dikkatlere sunmak isteriz. Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber
hikayesinin birbirine çok benzedii öteden beri bilinmektedir39 . Koz Körpe
Bayan Sulu hikayesinin de Kerem ile Asl ve Tahir ile Zühre hikayesinin
epizotlarnn çounun birbiriyle aynl aratrmaclarn ortak kanaatidir40 . Bütün
bunlardan hareketle Koz Körpe Bayan Sulu, Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber
hikayelerinin ayn kaynaktan çkan bir hikaye olduu zamanla bu hikayenin
deiik mekan ve zamanlarda farkl kültürlerin etkisi altnda kalarak deitii ve
temelde ayn, teferruatta farkl baka baka hikayeler olarak karmza çkt
düünülebilir.
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