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Özet 

Azerbaycan �limler Akademisi tarafından yapılan ara�tırmalar neticesinde 
derlenmi� olan Deli Çoban destanı, di�er Türk destanları arasında biraz sönük bir 
yere sahiptir. Nesir olarak aktarılan bu destan halk hikâyecili�inden etkilenmi�tir. 
A�k, kin, kahramanlık ve do�aüstü güçler anlatım içinde yerini almı�tır. 
Çalı�mamızda bu destan içinde var olan destansı pırıltılar yanında destan ve halk 
hikâye gelene�imizle ve motiflerle paralel olan/olmayan noktalara de�inece�iz.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Destan, Halk Hikayesi, Deli Çoban  

Abstract 

In the result of the researches done by the Azerbaycan Science Academy, 
the collected epic, “The Crazy Shepherd”, is an unclear place among the other epics 
. This epic told as a prose was influenced from the folk story-telling. Love, hatred, 
heroic and the supernatural forces have been placed in the narration. In this study, 
we will mention the points which are parallel to our epic and folk story tradition, 
and it’s patterns or not.  
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Giri�: 

Destan, bir milletin tarihî hayatı içinde meydana gelen sava�lar, göçler, 
kahramanlıklar, din de�i�tirme, tabiî olaylar neticesinde ortaya çıkan ba�langıçta sözlü 
gelenek unsuru olan halk edebiyatı ürünüdür. Zamanla, halkın belle�inde derin izler bırakan 
mahsul millî ya da ulusal kimlik kazanmı� ve milletiyle bütünle�mi�tir. Her milletin bu 
�ekilde olu�mu� ve dünya edebiyatında etkiler bırakmı� destanları vardır (Kalevela, 
Mahabbarata, Ramayana, �ehname, �lyada ve Odisse, Manas gibi). Kahraman-bilge 
ki�ilerin menkabevî ve gerçek hayatları etrafında te�ekkül etmi�, uzun, didaktik 
hikâyelerdir. Mısralarla olu�turulan bu tür bir nevi manzum hikâyelerdir. Destanların millî 
kimlik kazanabilmeleri ve yüzyıllarca dima�larda yer edinebilmeleri için ulusunun 
belle�inde derin izler bırakmaları gerekmektedir. Bizim de bu �ekilde yüzyıllardır 
sakladı�ımız destanlarımız vardır (Alp Er Tonga, �u, O�uz, Göktürk, Ergenekon, Manas 
gibi).  

Destanların olu�umuna baktı�ımızda mitolojik unsurların önemli yere sahip 
oldu�unu görürüz. Farsça’dan aktarılan “dastan”, “epope” ve “legend” kelimelerinin 
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kar�ılı�ı olarak kullanılmaktadır. Epope, tarihî kahramanlık olaylarının efsanele�mi� 
halidir. Legend ise mitolojiden beslenerek efsanevî unsurlarla masal unsurlarını da içine 
alır.  

Epopenin do�u�unda Eski Yunanlıların ozanlarının saz e�li�inde epos adını 
verdikleri �iirlerin etkisi olmu�tur. Daha do�rusu kaynak burasıdır. Destan, bazı safhalardan 
geçtikten sonra meydana gelmektedir. Çekirdek, geli�me ve tespit. Milletin belle�inde izler 
bırakan olaylar destanın çekirde�ini olu�turur. O millete ait ozanlar bir çalgı aleti e�li�inde 
kendi becerilerini de katarak bu olayı dile getirirler. Daha sonra ise büyük bir destan �airi 
ozanların söylemi� oldu�u destanları bir araya toplayıp yazıya geçirir. Bu �eklide destan 
ortaya çıkmı� olur. Türk destanları hep geli�me evresinde kalmı�tır. Kısmen, Dede Korkut 
Kitabı bu evreyi geçmi�tir. Türk milletine ait tam te�ekküllü diyebilece�imiz tek destan 
Kırgızların Manas Destanı’dır. Er Manas’ın yaptı�ı kahramanlıklar ve do�aüstü güçleri 
edebiyatımıza Onazbekef, Karabayef, Moldabasan adlı Kırgız �airleri tarafından 
aktarılmı�tır.1  

Destan, belirli dönemlerde, günlerde kuvvetli bir hafızaya, belle�e, söyleyi� ya da 
hitabet gücüne sahip olan �airler tarafından bir çalgı aleti e�li�inde bir grup kar�ısında 
söylenir. Dinleyici söylenenin destan oldu�unu rahatlıkla anlar. Bizde bu görevi tarihî seyir 
içerisinde �aman, kam, ozan, baksı yapmı�tır. Enstrüman olarak da kopuz bulunmaktaydı. 
Bu gelene�in devamı olarak günümüzde â�ıklar bu görevi saz e�li�inde sürdürmektedirler. 
Zamanla bu da yapma destanları ortaya çıkarmı�tır. Destanlar çok uzun manzum hikâyeler 
oldu�undan kuvvetli bir bellek ve hafıza istemektedir. Bu nedenle destan söyleyicileri halk 
arasında saygın bir yere sahiptirler. Zaman zaman ya�anan kültür erozyonu nedeniyle bu 
saygınlık geçerlili�ini yitirse de halk bu ki�ilere saygınlı�ını yitirmemi�tir. Ara�tırmacıların 
yapmı� oldu�u çalı�malar neticesinde bu kültür varlıkları tarihten silinmemi�tir. 

 

Deli Çoban Destanı’na “Motif Yapısına Göre �nceleme” Metoduyla Bir 
Yakla�ım:   

Azerbaycan’da yapılan ara�tırmalar ve derlemeler sonucunda ortaya çıkarılmı� bir 
destan da Deli Çoban Destanı’dır. Genel anlamda destan, tür olarak uzun manzum 
hikâyedir. Kahramanlık, a�k, ölüm, sava�, felaket, göç gibi halkın belle�inde önemli izler 
bırakan olaylar üzerine yazılan �iirlerdir. Usta �airler tarafından bir çalgı aleti e�li�inde 
okunur. Böylece yüzyıllarca kalırdı. Gelene�in yok olması ve usta �airlerin azalmasıyla bu 
tür biraz kısa �iirlere dönü�mü� ve zamanla metin içine serpi�tirilen �iirler �eklinde 
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1962-1963. H. Araslı, M. H. Tehmasib, H. Seyidov, Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı Üzerine �ncelemeler, 
Azerbaycan �limler Akademisi Yay., Baku, 1961, s.52-117. Y. Vezir, Azerbaycan Masallarına Genel Bir Bakı�, 
Maarif ve Medeniyet Mecmuası, Baku, 1928, No: 9, s.29. M. H. Tehmasib, Masallarda Devlerin Karakterleri, 
Vatan U�runda Mecmuası, 1946, No:1. Nizami Edebiyat ve Dil Enstitüsü, Azerbaycan Folklor Antolojisi, II 
Cilt, Baku, 1969. E. Ha�imov, Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatında Terbiye, Baku, 1968. Nizami Edebiyat ve 
Dil Enstitüsü, Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı, Baku, 1970. N. Seyidov, Azerbaycan Masallarının 
Derlenmesi ve Ne�redilmesi, Edebiyat Mecmuası, Baku, 1957, Sayı:XI. N. Babayev, P. Efendiyev, Azerbaycan 
Sözlü Halk Edebiyatına Genel Bir Bakı�, Maarif Ne�riyat, Baku, 1970. Fikret Türkmen, “Azerbaycan’da Halk 
Hikâyeleri Çalı�maları”, Türk Kültürü, 10 (128), Haziran 1973, 648-651. 
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kar�ımıza çıkar. Dede Korkut Kitabı’ndaki O�uznameler gibi. Deli Çoban destanına 
baktı�ımızda ba�tan sona bir halk masalı, halk hikâyesi niteli�i ta�ır. Halk hikâyesi 
Azerbaycan ve �ran sahasında yaygın bir türdür. (Radloff-Kunos 1998: 10) Halk 
hikâyelerinin tasnifi ve incelenmesi çe�itli ara�tırmacılar tarafından denenmi� ve bu konuda 
Türk kültür sahasında kaynaklık edebilecek eserler ortaya konulmaya çalı�ılmı�tır. Deli 
Çoban destanına Ali Berat Alptekin’in (Alptekin 1997: 85-90, 297-400) halk hikayelerini 
inceleme metotları yakla�ımlarından motiflerine göre inceleme metoduyla bir bakı� 
sergilemeye çalı�aca�ız. 

�ekermotal adında bir yaylada, kayalıklar arasında, bir peri ve çoban elbisesine 
bürünmü� güzel bir kız arasında geçer. �cra bakımından masalı andırır. Ancak giri� 
bölümünde masalın giri�ine benzer bir ba�langıç yoktur. Mekân gerçektir. Kahraman 
gerçek bir ki�idir. Babasının Velend Çayı tarafından sellerde bo�ulması ya�anması 
mümkün bir olaydır. Kızın çaydan öç alma çabası ise biraz ola�andı�ıdır. Bu noktada 
kar�ısına masallarda ya da halk hikâyelerinde kar�ıla�tı�ımız bir peri çıkar. Çoban elbisesi 
içindeki kızı peri fark etmez. Peri di�idir. Kıza bu konuda yardımcı olmak ister. Kendisiyle 
evlenmesi �artıyla öcünü alabilece�ini söyler. Kız kararsızdır. Perinin a�zından büyük bir 
alev çıkar ve çayı kurutur. A�ızdan çıkan alev motifi ejderhaları anımsatır. Kız periyle bacı 
olmak ister. Peri buna sinirlenir ve kılıcını çıkarıp kellesini koparmak niyetindedir. Bundan 
vazgeçer. Sinirlenen büyücü peri, kartala dönü�ür ve kızı cırna�ına alıp devler ülkesine 
gider. Devler �ehzadesi Holdar, deve kızı götürür. Ona körpe bir av getirdi�ini söyler. 
Devler devinin i�tahı çekmez. Büyücü peri kızı tırna�ından tavana asar ve kırk gün onun 
etinden parça parça �ehzadeye götürür. �ehzade onun parçalarını saklar. Kırkıncı gün Deli 
Çoban’ın ba�ırı�ına dayanamayıp periye bir sille vurur ve peri ta�a dönü�ür. Deli Çoban’ı 
tavandan indirir. Elbisesini açtı�ından kızın yani asıl adı Gülruh olan çobanın siyah 
zülüfleri a�a�ı sarkar. Devler devi bundan etkilenir. Merhemle kızın etlerin geri yerine 
koyar. Ancak kız iyile�mez. Bütün perileri toplar ve sihir yaptırır, yine fayda etmez. Bunun 
üzerine perileri �rem Ba�ı’na gönderir. �rem Ba�ı’nın merhemi kızı iyile�tirir.  Daha sonra 
Holdar devi bütün perilerden, devlerin insan eti yemeyece�i ve devlerin insanların 
hizmetkârı olaca�ı hususunda söz ister. Devlerle insanların dostlu�unu anlatan maniler 
okur. Gülruh onun hanımı olur. �nsanlara felaketler getiren devler o günden sonra 
insanların dostu olur.2 

Bu anlatıda “çocuk do�du�unda anasının dünyadan göçmesi, kötü nazar, don-
elbise-kılık de�i�tirme (çoban elbisesi giyme, perinin kartala dönü�mesi), ad de�i�tirme 
(Gülruh’un Deli Çoban olması), ta� kesilme (perinin ta�a dönü�mesi), çay/dere/ırmak ya da 
suya kapılarak ölme (Budag Çoban’ın ölümü), yüksek bir ses/çı�lık ile bazı olayların 
geli�meye ba�laması (Budag Çoban’ın ölümü, Gülruh’un feryadıyla devler �ehzadesinin 
onu fark etmesi), peri/dev gibi ola�anüstü varlıklar, perinin insan avına çıkması/insan eti 
yemesi, öc/intikam alma (Velend Çayı’ndan), ceza verme (gurbete yollama, yalnız bırakma, 
çayın kurutulması, yata�ının de�i�tirilmesi, tırna�ından tavana asma, etini lime lime 
koparma), do�aüstü güçlerle anla�ma (Gülruh’la perinin anla�ması), do�aüstü varlıkla 
evlenme (Gülruh’la perinin evlilik üzerine anla�ması, Gülruh’un devler �ehzadesiyle 
evlenmesi), perinin a�zından alev çıkması, alkı�/kargı� (“Deli Çoban’ın ahı seni de tutsun 
Velend” diyerek perinin beddua etmesi), formilistik sayılar (yedi, kırk: yedi yıl tutsaklık, 
Gülruh’un kırk gün etinin koparılması), evlenilecek kızın bakire olması (Gülruh bakiredir.), 

                                                 
2 “Deli Çoban”, Azerbaycan �limler Akademisi tarafından Azerbaycan sahasında yeni toplanmı� destanlardan. 
Bkz. M. H. Tahmasıb, Azerbaycan Destanları, Gençlik, Bakü, 1977. 
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�rem Ba�ı (derde deva ilaçların bulundu�u kutsal yer), hastalı�a/yaraya çare bulma ya da 
merhem (Gülruh’un yarasının merhemle iyile�tirilmesi)” Türk halk anlatılarının ortak 
motiflerinden oldu�u gibi Azerbaycan sahasında derlenen Deli Çoban’da da bu �ekliyle 
mevcuttur. 

Don de�i�tirme ve derelere, ırmaklara lanet okuma Türkler’in en önemli 
motiflerindendir. Çe�itli ku�ların donuna girme, ba�ka bir insan donuna girme Türk 
destanlarında, menkıbelerinde çok rastlanan bir unsurdur. (Ögel 1995: C.II, 248; Gölpınarlı 
1998:18) Sellere kapılan ki�i için ırmak, dere, çaylara beddua okuma da çok sık rastlanan 
bir olaydır. (Ögel 1995: C.II, 131-143) 

Dede Korkut Kitabı’nda Tepegöz’ün Öldürülmesi Destanı’nda, Basat dü�manı 
Tepegöz’den saklanmak için koyun postuna bürünür. Dü�manını yenece�i zaman gerçek 
yüzünü gösterir. (Ergin 1997: 205-216) Babası tarafından çoban kıyafetine bürünen Gülruh, 
Deli Çoban lakabını alır. Görünü�üyle di�i periyi aldatır. Peri onunla evlenmek ister. 
Gülruh’un gerçek yüzü devler padi�ahı tarafından fark edilir. Devler padi�ahı Gülruhla 
evlenir. Periyle kahramanın evlenmesi aynı destanda da görülür. Hint-�ran ve dı� tesirlerin 
etkisiyle dev ve ejderha motifi Türk destanlarına girmi�tir. Aslında Türk destanlarında 
gerçek dı�ı karakter yoktur. Dev motifine daha çok Anadolu masallarında rastlıyoruz. (Ögel 
1995: C.II- 561-569)  

Türklerde iki, üç, yedi, dokuz, kırk gibi bazı rakamların önemli yeri vardır. �ki 
ba�lı, kartal, üç yi�it, yedi ba�lı ejder, kırk yi�it, kırk gün vb. (Ögel 1995: C.II, 561-567) 
Peri Deli Çoban’ı yedi yıl hapsetmek ister, kırkıncı gün devler padi�ahı kızı kurtarır ve 
iyile�tirir. Türk kültür hayatında halk hekimli�inin önemli bir yeri vardır. 
Sa�altım/sa�altma aracı olarak çe�itli çiçeklerden, otlardan, köklerden, sulardan, 
topraklardan, hayvanlardan, kandan vs. faydalanılarak yapılan ilaçlar kullanılır. Bunlar 
belirli sayıda ya da günde kullanılarak insanları sa�lı�ına kavu�turur. Bu ba�lamda sa�altım 
çe�itli halk anlatılarına da motif olarak yerle�mi�tir. (Alptekin 2009) Gülruh’un �rem 
Ba�ı’ndan getirilen merhemle iyile�mesi de bu nedenle önemli bir motiftir. 

Zerdü�lükte devlere kar�ı bir sava� vardır. Devler kötü yaratıklardır. Ancak devler 
ba�langıçta insanların hizmetçisiyken sonradan kötü, insan eti yiyen, insanlara büyü yapan 
bir do�aüstü varlık olmu�tur. (Tahmasıb 1977: 14-16) Deli Çoban’da büyücü peri yakla�ımı 
itibariyle dostane tavır takınır. Ancak örtülü olarak padi�ahı için av aramaktadır. Yardım 
edip tuza�ına Deli Çoban’ı dü�ürür. Daha sonra devler padi�ahı periyi ta�a çevirir. 
Anadolu’da birçok efsane ve masalda ta� kesilme motifine rastlarız.  

Bu ta� kesilmeler ceza mahiyetin oldu�u gibi, dü�manın ya da zalim bir insanın 
elinden kurtulma çaresi olarak da göze çarpmaktadır. (O�uz-Ersoy 2007) Devler padi�ahı 
destanın sonunda tekrar iyi tavırlar takınır, kahramanla evlenir ve perilerden insanlara 
hizmet konusunda söz alır. Destanda devlerin aslında insanların hizmetçisi, iyi yaratıklar 
oldu�u vurgulanır. 

Metin içerisinde ko�uk olarak aynı mani iki yerde tekrarlanmı�tır:  

Alam-badam iyisi gelir 
Ya�lı badam iyisi gelir 
Adam-badam iyisi gelir 
Hazlı badam iyisi gelir 
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Destan niteli�i ta�ıyan ko�uklar yoktur. Budag Çoban’ın ölümüyle yakılan bir 
a�ıta yer verilmi�tir: 

 

Bu da�lar ulu da�lar, 
Çe�meli sulu da�lar, 
Burda bir gerib öldü, 
Göy ki�ner, bulud a�lar 
 

Sonuç: 

Di�er geleneklerden etkileni�i ile masal veya halk hikâyesini andıran bu destan, 
icrası ve yapısı bakımından masaldan ayrılmaktadır. Motifler olarak hem masal hem de 
Türk destan motiflerini barındırmakla birlikte yapı, anlatım yönüyle halk hikâyesi ürünü 
oldu�unu gösterir. Kahramanlık görünü�ü de yoktur. Ancak do�aüstü varlıkla a�k ve evlilik 
vardır. Bu nedenle romantik halk hikâyesi �eklinde de�erlendirilebilir. Bulunulan co�rafya 
ve kültür havzası bakımından ortak belle�in (O�uz 2007) ürünü olan halk hikâyesi, destan, 
masal vs. benzer motif ve yapı (Alptekin 1997) ta�ıyacaktır. Azerbaycan sahasında derlenen 
“Deli Çoban” isimli destan ya da halk hikâyesinin Türk kültür ve edebiyat sahası içinde 
benzer yapı ve ortak motifler ta�ıması açısından ara�tırmacıların dikkate almaları gereken 
bir ürün oldu�u kanısındayız.   
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