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KıRGıZ "KOCOCAŞ DESTANıliNIN

Üç VARYANTI (*)<

Bütün dünya milletlerinin tarihlerine göz atıldığında folklor çalışma

larının, siyası çizgilerine paralel bir yol izlediği görülür. Çünkü folklor, .

temelinde yatan milliyetçilik düşüncesinin tesiriyle o devletin siyasetinin
en önemli noktasını teşkil eder. Nitekim II. Dünya Savaşı sonrasında İtal..

ya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, kendi devlet politikalarını farklı nok

talara ağırlık vermekle birlikte aynı çizgiye uyarak çizmişlerdir.

Bu husus, Türkler için de aynı olmuştur. Özellikle 1990 sonrası hepi
mizin de yakından izlediği üzere, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ka

pılarının ardına kadar açılması üzere başlayan ilişkiler, Türkiye Cumhuri

yeti Devleti'nin siyasetinde olduğu gibi diğer cephelerinde, bilhassa

folklor sahasında da etkisini göstermiştir. Bu tarihten itibaren sadece

Türk Dünyası Edebiyatçıları ve Edebiyatı'na yönelik enstitüler kurulmuş,
kongre ve sempozyumlar tertip edilmiş, basılmış yayınların Türkiye

Türkçesi'neaktarılması konusunda büyük bir faaliyet başlatılmış; daha

önceçeşitli zorluklarla sürdürülen çalışmalar da hızlandınlmıştır.

Bu çalışmalardan biri, her üç varyantı da tarafımdan Türkiye Türkçe

si'ne aktarılan ve yanına hazırlanan "Kococaş Destanı'dır. Türk Dünya

sı'nın en eski boylarından biri olan Kırgızlar'ın edebiyatında önemli bir

yer işgal eden Kocoeaş "Kurman Beg", "Er Töştük" , "Kız Cibek", "Olco-

(*) Bu araştırma, i997'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün düzenlediği 9. MilIl Türkoloji
Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur..
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boy Menen Kişirncan", "Ak Möör" v.b. kence (ufak) destanları arasında

dır.

Kococaş adlı, köyünü avladığı hayvanların eti ile doyuran usta bir

avcı ile Türkler'in eski inanç sistemlerinden biri olan "ecdada tapma,

araya tapınma, atalar kültürü "nün Kırgızlarıdaki akislerini (I) ve temelde

hangi hayvan ya da kuştan türediklerini ifade, eden LIongun " (2)u ifade

eden Sur (kutsal) Eçki (keçi) arasındaki mücadeleyi anlatan söz konusu

destanın bilinen üç tane varyantı vardır. Bu destanın en uzun· varyantı

Alımkul Üsçnbaev'e ait olan, 1956 yılında adıgeçen şahıstan derlenen ve

aynı yıl Kırgız SSSR İlimler Akademi tarafından bastırılanmetindir.Ta

mamen manzum olan bu destan 6500 mısra halinde, 141 sayfa tutarında

dır (3) Bu varyant, Kırgız Respublikasının Uluttuk İlimderAkademiyası,

Manastaanu Cana Körköm Madaniyattm Uluttuk Borboru tarafından "İl

Adabiyatı" Seriyasının ı. Tomu 'olarak Bişkek'te 1996'da bastınlan Koco

eaş" adlı kitabın ·81-221 sayfalarıarasında da yer almaktadır (4).

Diğer varyant Sülayman Konakbaev'den alınmış olup adıgeçen ki

tapta49-77 sayfalar arasında bulunmaktadır ve toplam 1300mısra tuta

nndadır.

Üçüncü varyant ise Tölömöş Seentaev'e aittir ve aynı kitabın 225-
..~

241 sayfaları arasında olup 600 mısra halindedir.

Yukarıda kısa bir tanıtımını verdiğimiz bu üç varyantın hepsi de

marızum olmakla beraber bazan başta, bazan da hikayenin .çeşitli yerle

rinde ve sonunda rastladığımız, genellikle bir iki cümleyi geçmeyen kı

sımların halk hikayelerimizdeki nesir kısımlarıyla aynı fonksiyonda ol

duğunu belirtirken bunları, anlatıcıların destandaki tasarrufu olarak

değerlendiriyoruz.

Herşeyden önce Kococaş Destanı'nın üç varyantının hacimleri, birbi

rinden farklıdır. En uzun varyant- Alımkul Üsönbaev'den alınmış olan

anlatmadır. Söz konusu varyant hem Kococaş'ın,hem de ölümü. ~le bab~

sının bıraktığı yerden Sur Eçki ile mücadeleye devam eden Moldocaş'ın

maceralarrnı içine alır. Süleyman Konokbaev ile Tölömöş Seentaev'derı
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alınananlatmalar dahakısa olup, sadece Kococaş'ın macerelannı (Seen

taev'de biraz eksik olmakla beraber) anlatır.

Kococaş Destanı'nı:

, ı. Giriş bölümü,

II. Kococaş'ın macerası

Ill. Sonuç bölümü

olmak üzere incelemek mümkündür:
L'

I. GİRİş BÖLÜMÜ:

Bu bölüm, her üç varyantta da bir tanıtım niteliğindedirve:

A. Ailenin tanıtınu

B. Kahramanın tanıtımı olarak iki kısımda değerlendirilmiştir.

A. Ailenin tanıtımı:

Alımkul Üsönbaev varyantında "Bet Açar" kısmının başında "Kırgız

boylarından Kıtaylar'ın Talas'taoturduğu, yirmi ocaklı bir köy olduğu,

boy beyi Arıpbay'ın dar-ı dünyada Kococaş adlı bir tek oğlu olduğu"ndan

söz edilmektedir (4; s: 13). Süleyman _Konokbaev varyantında da aynı

hususlar verilmekle birlikte "Kococaş'ın Baş Dooru" adlı kısım hem Ko

cocaş'ın Ilenesinin atı Akerkeç eken "şeklinde annesinden de söz edilme

si, hem de tamamen nesir olması dolayısıyla Üsönbaev varyantından

farklıdır (4; 49). Tölömöş Seentaev varyantında ise oldukça farklı bir

durum söz konusudur. Çünkü bu anlatmada "olayların Işık Göl'de, Doğu

Kazakistan Dağları'nda geçtiği" yanında "bir saldırıdabütün tekelerin kı

rıldığı, sağ kalan Ak Keçiinin biri erkek, biri dişi olmak üzere iki oğlak

doğurduğu, peşlerine düşen bir kurdun kendisini yediği, kalan Çofi (Kut

sal) Tekelnin yavrularım öldürdüğü halde kendisini bulamadığı" yani

olayların sebebi anlatılmaktadır "Dagı bir colu Segiz-Tör degen cerden

izdep banp, segizin atıp kayttı, Ceti Tördö catkanda cetöönü atıp kayttı"
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şeklinde (4; s: 225) Dede Korkut'taki nesir kısımlanndaki gibi setili bir

şekilde (5) karşımıza çıkan bu kısmın bitmesiyle ikinci kısım başlar.

B.Kahramanın tanıtılması:

Usönbaev varyantının bu kısmında:

Mergerı boldu Kococaş,

Bir atadan calgız baş,

Kızıgı kıyın mıltıktın,
t'

Aylınakelbey bir ayça,

Tünögü bolgon aska taş.

Kiygeni kiyik terisi,

Künögü kiyik eti cep,

Elinin tıngan sanaası. .. (3; ]3).

şeklinde "Kococaş'ın usta bir avcı olduğu, yirmi haneli köyünü avladığı

hayvanların etiyle doyurduğu, elindeki tüfeğini omzundan hiç indirmedi

ği, köyünden çok dağlarda yaşadığı ii anlatılırken Konokbaev varyantında

bu kısım, iki alt kısmaaynlmış şekildedir. Nitekim eaş Ubagı (Gençliği),

olarak adlandınıan , halk edebiyatımızda "devriye" şeklinde karşımıza

çıkan kısım Kococaş'ın çocukluğunu başından sonuna kadar hikaye eden

ilk bölüm (6) olup:

Bir-eaşarda bilingen,

Ekicaşarbolgondo,

EI küzünö ilingen.

Üç caşargaçıkkanda

ÇıgırIık karmap cügürgön (4; s: 49)

... ~';".- ~.-~ ~ ....
şeklinde.Kococaş'ın biryaşından onbeş-yaşına kadar olan hayatını anlat

maktadır •İkinci alt kısım ise "Mergendik" CAvcılık) adını taşımaktadır ve

Usönbaev varyantındandaha uzundur. :
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Zorgo çıkkan saadagı, '

Cartı ögüzdün terisi.

On eki kuran moynogu,

Zorgo çıkkan tamanİ.

Aytıluu mergen Kococaş,

Altın tuyak, cez bilek,

Alaça degen bir buu can.

Kayberenge çıgarda,

Kudayına sıyıngan.

Albarduu mergen cetpegen,

Adırdan kiyik körünsö,

Biröö tirüü ketpegen (4; s: 50-51).

biçimde hem Kococaş'ın fizik yapısının, hem de avcılıktaki ustalığımn

"elinden hiçbir hayvanın kurtulamadığı. sanki uçarak yürüyen bir insan"

olarak verildiği bu kısım, Seentaev varyantında: "Mına oşentip, tukumu

ösüp turgan kezde, Toguz Töbödegen cerden Kocaeaş cüz eçkini kuup

cürüp atıp kayttı. Birok Çofi tekenitappadı. Belek Taştın aldında, cer

köçkünün üstünde, eki çebiç ulagın,çaranada çunagın, cam emizip cat

kanda, üstürdön attı Kococaş" ,'(4; s: 225) şeklinde Kococaş'ın attığını

vuran, sadece Çofi Teke'yi ele geçiremeyenbir avcı olarak tarif edildiği

bu kısım, Kococaş'ın avcılığındaki ustalıktan çok, onun Çofi Teke'yi ara

masındaki sebebi açıklar mahiyettedir.
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LL. KOCOCAŞ'IN MACERASı:

Hemen bütün anlatı türlerinde olduğu gibi bu bölüm, Seentaev var

yantı hariç, destanın en uzun bölümüdür. Sadece Üsönbaev varyantında

yer alan ve "Karakoco'nun kızı Zulayka" adını taşıyan kısım hariç bölü

mün başından sonuna kadar olayların merkezinde Kococaş vardır.

Kococaş Destanı'ndabu bölümü, altı kısım halinde inceleyebiliriz:

A. Kococaş ile Zulayka'nın evlenmesi, •

B. Köcocaş'ın rüyası,

C. Sur Eçki'nin rüyası,

D. Kococaş'ın Sur Eçki'nin °eşi olan tekeyi, oğlak1anyla birlikte öl

dürrnesi,

E. Kococaş'ın köyüne dönmesi,

F. Kococaş'ın Sur Eçki'nin peşine düşmesi.

A. Kococaş ile Zulayka'mn evlenmesi:

Seentaev varyantmda böyle bir kısım, yoktur. Konokbaev varyantm-
,"'-

da da uzun uzadıya anlatılmaktan ziyade "Zurlayka'nı alıp, anday kipik

atpay, Zulayka'dan çıkpay" şeklinde, "olup bitmiş bir şeyi belirtmek" için

yer almıştır (4; s: 52). Oysa Üsönbaevvaryantındabu kısım:

a) Karakoco'nun kızının evleneceğini duyurması,

b) Kococaş'ın Zulayka'yla evlenmesi,

c) Kococaş ile Zulayka'nınKarıpbay'ınköyüne gelmeleri.

şeklinde, üç alt kısım halinde karışıımza çıkmaktadır.

a) Bu kısımda Kıtay boyuna, Karakoco'nun bir davetiyesi geldiğin

den bahsedilmektedir. Davetiyeye göre Karakoco kızını evlendirmekis

temekte , bunun için de bütün Kıtay Ülkesi'ndeki delikanlıları, Zulay

ka'nın görmesi için davet etmektedir. Bu mektubu alan Kanpbay, uzun
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zamandır köye gelmeyen oğlu Kococaş'ı düşünür. Çünkü Zulayka,doğan

ay gibi güzel ve varlıklıdır. Ancak, toya gelen delikanlıların hiçbirini be

ğenrnez. Yakın dostu Şabır Kız'ın dediğine uyarak, toyun sonuna yetişen

ayağı çarıklı Kococaş'ı görmeye de zorla razı olur {3; s: 14-22).

b) Zulayka, Kocaeaş'ın giyimine değil de fizik yapısına vurulur ve

avcıyı beğendiğinibabasına söyler. Hemen büyük bir düğün çadırı kuru

lur ve iki sevgili, Kocaeaş'ın ailesinin de bulunduğu bir törenle evlenirler

(3; 22-23).

c) Düğünden sonra Zulayka'nın çeyizi atlara yükletilir. Karıpbay,

oğlu ile gelinini yanına alarakköyüne döner ve köy halkına büyük bir zi

yafetverir (3; s: 33-34).

Kırgızların düğün gelenek ve şenlikleri yanında evlilikçeş~tleri hak

kında da geniş ve canlı bir kesit halinde olan bu kısımla Kococaş'ın ma

cerası adlı ikinci bölümün ilk epizotu sana erer.

B. Kococaş'ınrüyası:

Seentaev varyantındagörülmeyen bu kısım, diğer iki anlatma söz ko-

nusu olunca dört alt kısım halinde değerlendirilebilir:

a) Kocaeaş'ın evlendi bir yıl olmasinarağmenava çıkrnayışı,

b) Kococaş'ın rüya görmesi,

c) Rüyasını eşi Zulayka'yayorumlatması,

d) Rüyasını kabile reisine yorumlatması.

a) Gerek Üsönbaev, gerekse Konokbaev varyantlarında bu kısım,

Kococaş'ın göreceği rüyaya bir zemin niteliğindedir.Çünkü kabile halkı,

Kococaş evleneli bir yılalmasınarağmen hiç ava çıkmamış; kabilesi ete

hasret kalmıştır. İşte bu dedikodular, onun da kulağına gelir [(3; s: 34),

(4; s: 52)] ve çok üzülür.

b) Her iki varyantta da Kococaş rüyasında:
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Beldikti belgecalıpmın,

Bütün kayış kef küzö,

Belge baylap alıpmın.

Bulgaan ötük çarıktı,

Butka bekem tafiıpmın,

Körüngön eçki baansın, .'

Atıp salıp baarısm (3; s: 37-38) şeklinde belirttiği üzere av elbisesini

giyip tüfeğini kuşandığını ve gezipdolaştığı yerlerde ne kadarkeçi varsa

hepsini öldürdüğünü görür [(3; s: 35-39),(4; s: 52-5)}.

Hemen belirtmek gerekir ki, bu kadar büyük bir benzerlik gösteren

bu "riiya'lkısmının tek farkı, Üsönbaev varyantında.

Bir körgön çok bul rüştü,

Udaa-muda üç kördü (3; s: 35) biçiminde de belirtildiği üzere Koco

eaş'ın bu rüyayı arka arkaya üç defa görmesidir ve daha çok, anlatıcmın

ustalığı ile ilgili olmalıdır.

c) Üçüncü kısımdaKococaş'ın gördüğü rüyayı çok akıllı bulduğu eşi

Zulayka'ya anlatması, onun bunu "bir daha ava çıkrnamasını, sonucun

kötü olabileceği, kendisinin çok genç olduğu "şeklinde değerlendirmesi

'söz konusu edilmektedir [(3; s: 36-43), (4; s: 53-56)]. Bu kısımda tek fark

bugün Sürmeli Bey Hikayesi'nde aksini gördüğümüz ve Anadolu'da ter

cih evliliklerden olarak bilinen adetin, Zulayka'nın rüyayı yorumlarken

söylediği:

Mergenimkoygun işiiidi.

Anda men, belsenip cesir kalganım,

, .

Çalın kartafi, ini eaş

Çatakta kirbe Kocaeaş (3; s: 41) satırları olup, "ölürse erkek karde-
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şiyle evlenmesi gerekeceği, onun da henüz küçük olduğu"nu belirtmesi

dir (11).

d) Sadece Konokbaev varyantında görülen bu kısımda Kococaş, gör

düğü rüyayı eşi Zulayka'nın da isteğiyle kabile reisine anlatır. 0, Koco

eaş'ın rüyasını "onun büyük bir kısmete nail olacağı" şeklinde yorumlar.

Kococaş da bunu duyunca rüyasında öldürdüğü oğlakların atası olan Ala

başlı öldürmek üzere yola çıkmaya karar verir (3; s: 56).

C. Sur Eçki 'nia Rüyası:

İncelediğimiz her üç varyantta da tesbit etmiş olduğumuz bu ikinci

rüya epizotunu, üç başlık altında inceleyebiliriz:

a) Sur Eçki'nin rüya görmesi,

b) Sur Eçki'ninbu rüyayı tekesine anlatması,

c) Sur EçkiInin tekesini ii daha emin bir yere gitmek için ii ikna etmeye

çalışması,ancak başararnayışı.

a) Kaynağının eski şamarı geleneklerine geri gittiğini (7) bildiğimiz

bu rüyayı Sur Eçki, her üç varyantta da, Kococaş'ın rüya gördüğü gece

görmüştür ve Sur Eçki'nin gördüğü rüya ile Kococaş'ınki, tıpatıp aynıdır.

b) Bu kısım her üç varyantta daSur Eçki'nin gördüğü rüyayı Üsönba
ev ve Konakbaev varyantlarında Alabaş; Seentaev varyantında ise Çan

Teke olan eşine anlatmasını hikaye eder. Nitekim Sur Eçki bu rüyayı Se

entaev varyantında:

Kocaeaş degen bala eken,

Kayıpkakazat can eken.

Könöktöy taşka caşınıp,

Seni, Kocaeaş mergen atıptır.

Senden, bıçaktan murun kan ketti,

Tütündön murun can ketti,
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. Kök-Oyrokton kuladın (4; s: 227); Konokbaev varyantında:

Oşo mergen keliptir,

Artıkça korduk kılıptır,

Köp ulagım kırıptır (4; s: 57); Üsönbaev varyantında ise:

Tündögü körgön tüşümdö,

Oşol, kelbegen mergen keliptir,

Kıtaydaki avcı tek başına,

Urugum taza teriptir,

Cazamdı kolgo beriptir (3; s: 43) diyerek "Kococaş'ın, oğlaklarıyla

birlikte bütün soyunu kuruttuğu" şeklinde ifade eder.
. .'

c) Her üç varyantta da tasbit ettiğimiz bu kısımda SurEçki'nin bazan:

Kötörçö başıfi Alabaş,

.Sur Eçkimüşkülkörüptür.

Makul desen Alabaş,

Biz bu cerden keteli,

Başka cerge ceteli,

Menin körgön tüşüm anık çın (3; s: 43-44); bazan:

Kapa bolam Alabaş,

Mergenge koybo attırıp,

Kel, Alabaş keteli,

Kutular cerge ceteli (4; s: 57); bazan da:

Cürü, atakem, keteli,

Ceti-Tördö kırk cebiç .

. Oşolordo ceteli,
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Kaçkan bir candar kutular, ..' ,

Turgan candar tutular (4; s: 228)

diyerek, "sağ kalabilmek için buradan gitmeleri gerektiğini "belirtir.

Ancak Konokbaev (4; s: 57) ve Seentaev varyantlannda (4; s: 228)
teke, Sur Eçki'nindüşüncesinekulak vermez, Üsönbaevvaryantında:

Aralap kördüm baarısın ,

Kara üfikürdöy cer kayda,

Ölsöm de ketpey catam dep,

Özüm bolsom kartaydım,

Ölüm maga katar dep.

Eskirdi müyüz şagım dep. (3; s: 50) şeklinde apaçık gördüğümüz ve

kaynağının Orhun Yazıtlan'ndaki "OL yirgarü barsar, Türk budun ölüiçi

san; Ötükan yir olurup, ar~ş tirkiş sar, nang bungug yok" (8) satırlarına

geri 'gittiğini tahmin ettiğimiz bu itiraz ile, söz konusu epizot sona ermek-'

tedir.

D. Kococaş'm Sur Eçki'nin eşi olan tekeyi oğlaklarıyla birlikte
öldürmesi:

Bize göre, Zulayka ile Kococaş'ın düğününün anlatıldığı kısımdan

sonra destanın en can alıcı noktası, bu epizottur. Özellikle eşi tekenin

ölümünden takibeden Sur Eçki'nin Kococaş ile olan konuşmasıanlatma

ya ayn bir değer, ayn bir estetik katmaktadır.

Bu epizotu, beş kısımda incelememiz mümkündür:

a) Kococaş'ın teke ile yavrularını öldürmesi,

b) Sur Eçki'nin Kococaş'tan şikayeti ve ricası,

c) Sur Eçki'nin Kococaş'a beddua ve öcünü alacağına dair yemin et

rnesı,
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d) Kococaş ile Sur Eçki'nin sözleşmeleri,

e) Kococaş'ın Sur Eçki'yi yaralaması,

a) Her üç varyantta da Kocaeaş tüfeğini kuşanarak, dağ bayır atlaya

rak geldiği kayalıklarda önee Sur Eçki'nin gözeü koyduğu oğlaklarım,

sonra da ona güvenerek sereserpe uzanan tekeyi öldürür [(3; s: 51-56),

(4; 230), (4; s: 58-59)].

b) Seentaev varyantmda:

Atpa birdesem nege attın
t'

Karsıldatıpkanga ne batnii?

Altmış ulak, kırk çebiç,

Aydap cürüp kırganday,

Mende, ataiidın akı bar bele?

Cetimişulak, kırk çebiç,

Cergesi menen kırgıday,

Mende, zanifidirı akı bar bele? (4; s: 231) şeklinde sadece olaydan
duyduğu üzüntüyü;

Konokbaev varyantıylaUsönbaev anlatmalarında ise:

O, Kocaeaşmergenim

Atıpaldın tartıiibay,

Nasibifie bergerıifi.

Alabaş teke surayrnın-dep,

Mergenim sana kelgenim.

Alabaştsoybogun,

İlayık tirüü koygonufi.

Amanat canım kıynaltpa,

Alabaştı bir soyup,

Meni armanduu kılıp ıylatpa! (4; s: 60) ve:

Mergen, kırıpsıiiulak tügölün,

Kıynaldı menin cürögüm.

110



Baldanından biri cok,

Aydalanda kaiigırap,

Kantip calgız cürömün.

Çın kayberen enen men,

Menin dese köfiülüfi,

Kartaysa da berip ket,

Alabaş teke şerigim.

Uzak bolsun ömürüii,
ı:

Aytıluu mıktı mergenim,

i ylatpa mendey eneiidi,

Kafigirtıp calgız taştaba, (3; s: 57)
...,'

şeklinde hem halini arz Ve şikayet ettiği,hemde Kococaş'tan "tekesinin

derisini soymamasını öylece bırakrnasıru" rica ettiği bu kısım, Sur

Eçki'nin destandaki kimliğini de ortaya koyan satırlarla doludur.

c) Ancak her üç varyantta da Kococaş, Sur Eçki'ye kulak vermez ve

tekenin derisini soyar. Bunun üzerine Sur Eçki, Konokbaev varyantında:

Alabaş kunufi tölörmün,

Senin adebin kolgo berermin.

Alda cardam kılbasın,

Alganın Zulay tuubasın!

Biledi kuday urarın,

Senin azgırarmın elifidi (4; s: 60-61); Seentaev varyantında:

Arkadan algan şorufidu,

Altı kazan kaynattıfi,

Altımış ulak, kırk çebiç

Munun közün caynattıfi.

Mergenden algan şorufidu,

Ceti kazan kaynattın,
Cetimiş ulak, kırk çebiç,
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Munun baarın caynattıii.

Üstü bir cagı aska taş,

Üyüfidü körbö Kococaş.

Astı bir cagı aska taş,

Aylıfidı körbö Kococaş (4; s: 232); Üsönbaev varyantında ise:

Kayberen enefi men elem,

Bilbedifi mergen barkımdı.

Köp ömür berip caşasam,

Körörmün mergen artıfidı,
t

Kococaş senin men dagı,

Beyitifidi tabarının.

Kococaş senin ayından,

Aksak bolor alarmın,

Acalım cetip ölbösöm,

Ant katan şert kılam,

Arılbayt senden çatagım (3: s: 60-61) olarak Kococaş beddua eder ve

"ondan bir gün, mutlaka öcünü alacağına dair" yemin eder.

d) Sadece Üsönbaev varyantında rastladığımız ve "Sur Eçki ile Ko

cocaş'ın kış bitip karlar eriyince karşılaşıp, birbirleriyle vuruşacaklanna

dair" ettikleri yemini, aşağıya aynen alıyoruz: .

San kar caap cazında,

Barsan menin kaşıma,

Mıltık menen atpastan,

Cee karmap albasam,

Aytışkan antım uşu söz,

Algan canm Zulaydın,

Dambalımenin başıma.

"Irakmat" dep Sur Eçki,
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Mergendin kelip kaşına.

Ubadanı bek kıldı,

Ubaktı kıyın şert kıldı.

Kalemin dep ketti eçki,

Uşu kıştın cazında (3; s: 62).

e) Sadece Seentaev varyantında görülen bu kısımda Kococaş Çofi
Teke'yi öldü~p, derisini soyduktan sonra Sur Eçki'yi yaralar. Bu duru

mun, anlatıcıların farklılığı ve usta1ığı kadar Konokbaev'in,Üsönbaev'in
t'

yanından uzun süre aynlmayıp söz konusu destanı öğrenmesiyle de ilgili

olduğunu tahmin ediyoruz.

E. Kococaş'ınköyüne dönmesi:

Halk hikayelerimizde görülen" anlatı kahramanınıneve dönüşünü ha

tırlatan bu kısım, Seentaev varyantında yoktur. Üsönbaev ve Konokbaev

anlatmasında ise:

Alabaş atıp aldım, dep,

Maktanıp üygö baradı (4; s: 61)

ve:

Kalgandarın muuzdap,

Bir cerge üyüp taştadı.

Aylına mergen keldi emi (3; s: 63)

olarak, oldukça kısa bir biçimde verildiğini görüyor; bunda Konokbaev'in

bu destanı Üsönbaev'den öğrenmesi kadar ii anlatı kahramanının eve dö

nüşünün değil de, maceralarının daha önemli görülmesi'nin rolü olduğu

nu düşünüyoruz.

F. Kococaş'ın Sur Eçki'nin peşine düşmesi:

Seentaev varyantında (Kococaş köyüne dönmediği için) görülmeyen
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bu epizot, Konokbaev ve Üsönbaev varyantlannda'(ufak bit farkla), para

lel bir seyir göstermektedir. Kendi içinde:;::

a) Sur Eçki'nin, Kococaş'ırı köyüne gelmesi, .' .... ,,'
'..-..

b) Kococaş'ın, Sur Eçki'nin peşine düşmesi, .
,". . "~ :

şeklinde mütalaa edebileceğimizbu epizotun ilk kısmı şöyle başlar:
t : ; . . ," ,- , ,.~. •. '. ~ ~ • -,: .

a) ller iki varyanp:a[ da"Sul":_~çki" kış bitip 1:>apflIgeldi&~.rdeKoco

eaş'ın kqyüne gelir.Etrafta ,dolaş~S.~~EçkiIYi~öyi,ir;aY$ıFl~lf>e,şineclü~
şerse de .ya.l@~a.y.amazlar; }~,a,rınlarrqdaki ,yağlar.erir. .Hiçbir çobanve avcı. . " .c:': .. . '.., '" ,.. ,' .. '., ..,... .'
da onu tutmayı başaramaz. Köyün kadmlannm.ıkızlannın.~~pnuy,emek"

arzuları kursaklarındakalır [(3; s: 64-66), (4; s: 61-63)].

Varyantların bu kısımlarındaki (hacmi dışındaki) tek fark, Sur
,;:~:,.::':,.~.;< ...t," '.",<"ı; ,~':"'_,,-:'{ ,;: ;.: _.:.d-.~·,"-', ,):':;'

EçkiInin Kococaş'ın köyüne gelişindeki-, sebeptk'Konokbaevvaryantında

IISo.rEçki'ri1n"Koc6caş\ıkandıratak kôyündençıkanpkayalıklara'çek

mek istemesi" belirtilirken Üsönbaev varyantında bu-durum (destanın bir

önceki epizotunda Kococaş'ın Sur Eçki'yle içtiği anta dayanarak] "Sur

Eçki'nin Kococaş'a yeminini hatırlatmayı düşünmesi' plaı:*:f1çıl<:l~nmak

tadır.
'. ; :.'.:

b) Gerek Üsönbaev, gerekse Konokbaev varyantlarındadurumu öğ

renen Kococaş, eşi Zulay'ın "sevecek çocuğu olmadığı, kayınanası ile ka

yınbabasının yaşlı olduğu" (Üsönbaev varyantında ise Itkayıribiraderinin

küçük olduğu" da eklenmiştir) gerekçesiyle yaptığı; irirazı~giı:}ıemez ve

yola çıkar [3; s: 66-75); (4; s: 62-65)L .. " ... ;,

IH. SQNUÇ, ' ~ •. i :, "

BLf bölüm', destarım s6na'erdıği,'rrtaceranilfsoribulduğübir;':bölürrıı

olup, iki büyük epizot halinde karşımıza çıkmaktadır: ,,';",'.><, L .

A. Kococaş'ın ölümü.

.... ~~. r.
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. ~ ..:. ,

:. ' ..~. :

;A.Kococaştınöıümü:., .,' . ",',

..: >: ':8 dşındanso-ntıda' kadarkibtitün';6IayT~nnmefkeiind'e Kötotaştin yer
iild1gı iOııılÇ t)olllmhnun-bUilk ~pız'otUi1Ü da"k~I1'diiçl11deıki"başhkalt1n

da inceleyebiliriz:

a) Kococaş(ın aratrthyagıçi'ilınesi,
. ; : ."".; ,.. . > ;; i· '. .:;;~.-'

b)!f°C:?Faş'ıry;öl~lmü,· !
e

, ' .a) ·Her üç vary antta da,rasrladığımızbukısımdaolaylar azçok ,fark1ı-

h:k:göstermekte&ir; ., ', ,.

.: '. :~S;~endev anlatmasındabu kısım ;'K6cbcaşiin babaSi-nırıgofdüğü'rüya

ile başlamaktadır: Rüyasında "altın ve gümüş ipli aksungurlannin ipleri
hi didiklediklerini li gören Kococaş(ın' babası, gördüklerini hayra .yorrna

yarak boyuna -anlatır-veakboz 'kısrağmı: kesip,.etini;heybesine.koyarak

oğlunu aramak üzereyolaçıkar: Onurrgirtiğini-görer»eşi AkHamrn ile

bütün boyu', arkasımtakip ederlervealagüneşli sivri kayalığın tepesinde
Kococaş'ıgörürler (3;'8: 233'.1234): ";' i

.Konokbaev' varyarinnda bu g14işe. Zulayka'nın ',ilkitaba bakrnası"

sebep olur. Nitekim Kococaş gideliden be;i gözürieiıyku girmeyen :ZU~

Iayka AkKitap'abakar ve:

'--At başınday akkıtap,

1\kıiİnaııZtilay kolgoaldı,
~. '. LL'· - , ;'.. .:'.

Baykayın depoygo aldı;

Bir barak açıp karadı.

Bilgiç Zulay karasa,

·Aşkada turg~m·zamariı .

... Cana.iki barak açadı,

""BErgen mergen askada,(4; s: 69)satırlanndan da anlaşılacağı üzere

Kococaş'm sıkıntr içinde olduğu değiulanmış olur. Hemen kayiribabasına

giden.Zulayka, gördüklerini an1atır ve "Oluya-Atırn.Taşı'ndaki Kococaş'ı
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aramak üzere bin evlik Kıtay boyunu yanına vermesini" rica eder. Arıp

bay hemen hısım akrabasım. boyunu toplayıp hazırlanır ve, hep birlikte

yola çıkarlar; Kococaş, Oluya-Arım taşının tepesinde durmaktadır (4; s;

69-72).

Üsönbaev varyantında ise daha farklı bir durum söz konusu olup,

Kococaş'ın aranması, üç defa gerçekleşir. Nitekim eşinden uzun süredir

haber çıkmayan Zulayka "Kococaş'ınTalas mevkiine gelmekte olduğunu

gördüğü" rüya üzerine kayınbabası Karıp'a "kocasını aramaya çıkacağı

m" söyler ye yola çıkar. Talas'ta, keçiyi yakalamak için fırsat kollarken

bulduğu Kococaş'ı yeminini bozmaya ikna edemeyen Zulayka, Kıtay'a

geri döner (3; s: 83-93).

Kococaş'ın yeniden aranması, Zulayka'nırı köye dönüşünden sonra ve

Karıpbay'ın "oğlu Kococaş'ı cam gibi buz tutmuş kayalıktamahsur kaldı

ğını" gördüğü rüya üzerine gerçekleşir. Nitekim rüyasını kabilesine anla

tan Karıpbay yola çıkar ve, oğlunun (bu arada Sur Eçki'nin dolaştıra do

laştıra getirdiği) Abletim Kayasıının tepesinde, zor durumda olduğunu

görerek çok üzülür; Kococaş'ın "boyunu topla, beni buradan kurtar" iste

ğine uyarak köye gelir (3; s: 101-104).

Uçüncü defa bu arama bütün Kıtay boyu ekinlerini biçtikten sonra

hannan dönemi ve ezan vakti yola çıkarak Abletirn'e gelirler (3; s: 104).

Dikkat edilecek olursa Kococaş'ın aranması meselesi önce eşi Zulay,

sonra babası Karıpbay, en sonra da bütün Kıtay boyu tarafından gerçek

leştirilmektedir.Destana ayrı bir güzellik katan ve hacminin genişlemesi

ni sağlayan bu durumun, anlatıcınınbilgisi ve yeteneğiyle ilgili olduğunu

tahmin ediyoruz.

b) Bu kısım hemen bütün varyantlarda aynı şekilde başlar: Koco

eaş'ın eşi, anası-babası ve bütün Kıtay Boyu toplanarak geldikleri kayalı

ğın dibinde, avcımn zor bir durumda olduğunu görürler. Ne kadar uğraş

salar da ne artıklan urgam ve oklan tutabilir Kococaş, ne de kayadan

kendi gayretiyle inebilir [(3; s: 105-107), (4; s: 74-75), (3; s: 236-238)].

Olayların bundan sonraki kısmı üç varyantta da veda sahnesiyle.
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ancak farklı farklı şekillerde cereyan eder. Nitekim Seentaev varyantında

durumunun ümitsizliğini gören Kococaş ağlayıp duran annesiyle babası

na:

Atakem, baykuş şorduuga,

Bir ayal alıp bere kör (4; s: 237) diyerek evlendirmelerini ister. Onlar

da sözlüsü Asılbek'in kızı Kermekaş'ı babasından isteyip alırlar ve Koco

eaş'ın bulunduğu kayalığın dibine getirirler. Kermekaş'ın feryatları ve

kendisine "yaptıklarının hatalı olduğunu "anlatması "üzerine Kococaş ru

hunu teslim eder. Hayattaki tek muradının ölmesiyle bütün ümitlerini yi

tiren Kermekaş da elindeki bıçağı bağrına saplar (4; s: 237-241).

Konakbaev varyantında ise Kococaş'ın ölümü, ailesiyle kısa bir veda

söyleşmesi yaptıktan sonra gerçekleşir:

Atake, senden bayda cok,

Esen keler ayla cok.

Eneke, senden bayda cok,

Aman keler ayla cok (4; s: 75)

Algan Zulay kerettin,

Altı aylık bala boyunda!

Alganım erkek törösö,

Atın koygun Moldocaş,

Moldocaşmergen maşıgar,

Mendey bolup atıgar, (4: s: 76)

Onun yukanya aldığımız satırları, son sözleri olur ve kendini kaya-

dan atarak intihar eder (4; s: 76-77).

Üsönbaev varyantmda da Kococaş önce kardeşliği Şartkoşçu'ya:

Cakşma Zulay canı üçün,

Caştık kılba Sartkoşçu,
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;1:' r- ;

Catmdaş emes bölök dep,
• ,; ", .' • , ~T....... .-....

Kirbegin e1din tiline (3; s: 113) şeklinde ölünce eşi Zu1ay ile evlen-

rnesini; sonra da eşine: " ..i

'Zulayka.egerkız tuusan,

.AtınKanış koydu:rguir;

Morgenden kaldı bersentdep,

Beşikke salıp' toy kılgın.
'. 'ı' '" .: ..

Erkek tuiısaii Zula>,ka,

Atın koygen Moldocaş,

"Mergenden kaigan belekdep,
Menden tuugan ean bolso,

Söögümdü izdep kelet dep (3; s: 115) oİara:k ~'d<:>~aeak"çoeügu erkek

olursa, onun kemiklerini arayıp bulması LI; Kıtaylılafta da:""~ ,:
• i / ; : r :,;~_> .:' ~ '_~ .

Kayır, koş eurtum, karı, eaş (3; s: 1J5) (Elveda boyumungenci, ihti-
yan) dedikten sonra kendini kayalıktan atar ve 6lü~~~C3;f' 11'1). ... .

, ~ ,', ..•'

B. Moldocaş'ın Macerası: .: ./":'

Sadeee Üsönbaev varyantında karşımıza çıkan, bu yönüylehalk

hikayelerimizden "Sürmeli Bey" (9) ile "Necip ilefTe1ıi~''(lü)yF'a~dıran

daha önee sunduğumuz ve kitaba aldığımız ya:zılarini-'izCıa'n birinde "Türk

Üniversalizmi'nin Koeoeaş Destanı'ndaki :a1(si\'olarak':değerlehdiidigimiz

bu bölümde destanın asıl kahramanı s-ahnede. YClktür. -Ohuh .yerini/oğlu

Moldocaş ye :~a,.~-r:~~arıwn,?-ldığıp:u epg.,0H1ıb,eŞiPaşl-* :",~tlP4ii ,iı:çele

rnek mümkündür:
, ~' ,', .. .. . .' '~.' .;

a)Mqldq~Ş'lı:ıqoğ,l.!r(lu,
,.'" . :,.:; ;·'''1·'·'";·-·

b) Zulayka ile Sartkoşçu'nun evlenrnesi..

e) Moldocaş'ın Abletim Kayası'na gidişi, ' .. Ji

ı.ıs
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Kapanıkimden köpuktuii, (3; s; 127) sözleriyle karşılaşır-Moldeeaş

annesinden "KıtayBcyuiçinhayatımlriçe.sayan biravcmmoğlu.olduğu

nu, -babasımnatuğrtüfeğin.saklandığını" duyunca içirahatlar.' Silahını

kuşanıp çanğını giyen Moldocaş, annesine:
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Koyı ber apa mendeydi.

Atamdın söögün tabayın,

Ak ılayga koşturup,

Aruu cuup kepindep,

Kara cerge kömöyün (3; s: 135) diye izin alır ve yollara düşer (3; s:

122-137).

d) Maldaeaş babasının kemiklerini bulabilmek için bütün dağları do

laşır; babasının kayalıktaki kemiklerini bulur.İtoplar. Bir gece uykusuna

giren Sur Eçki'yi, İyri kol taraflarında görür ve belindeki tokalı kemerini

boynuna kemenet yaparak onu yakalar. Ancak Moldocaş:

Karıpbay menin çan atam,

'Balasın cutkan eçki sen,

Karıpbayga alıp barmakrrun,

Karmatıp başın kestirip,

On eki rnüçö söögüiidü,

Kazanına salmakmın" (3; s: 149) diye söylendiği Sur Eçki, onun gü-

cüne karşı koyamayacağınıanlayıncabir hile düşünür ve:

"Aylanayın Moldocaş,

Emneni ayısafi könömün,

Menin kelte başımbı,

Balam saga keregin?

Meni menen birge cür,

Aş Ayran degen kızım bar,

Ak nikelep beremin (3; s: 149) diyerek onu kaldığı rnağaraya götü

rür. Orada "görünüşleri insanoğluna benzeyen" geyiklerin arasında Aş

Ayran ile gerdeğe girer (3; s: 137-150).

e) Destanın bu kısmı, vakanın en son halkası olup Moldocaş'ın göre

vini yapmış olarak köyüne dönüşünü hikaye eder. Nitekim düğün sabahı

uyandığındaetrafta kendisiyle eşi hariç hiç kimseyi bulamayan Moldocaş

yeni gelini uyandırır ve:
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Kiyikten kim kız a1gan?

Bu da menin erdigim.

Kuup kannap eçkini,

Kayberenden kız aldım,

Bu da Moldocaştın bagı da (3; s: 151) diyerek köye döner. Bu genç

çift, "Moldocaş'ı öldü sanarak aş vermeye hazırlasan Kıtay Boyu "tara

fından yeni bir djığün yapılarak tebrik edilir (3; s: 150-154).

Kısaca epizotlarını karşılaştııınaya çalıştığımız ve Türklerlin eski

inanç kültleriyle avcı-çoban kültüründen izler taşıyan Kococaş Desta

mının söz konusu üç varyantınm basılmasının, Türk Dünyası içinde yeri

ni alacağına inanıyoruz.
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