GAGA VUZ HALK EDEBİY ATINDA
"MAKEDONY ALI İSKENDER" HİKA YEsİ*
RABİA KOCAASLAN UÇKUN

Gagavuz Türkleri, büyük Türk-İslam kitlesinden Hristiyan olmaları sebebi
ile uzaklaşmış olmalarına rağmen, kültür ve dil bakımından Anadolu'ya sıkı sı
kıya bağlıdır.

Türk dünyasının ister Müslüman, ister Şaman, ister başka dinde ol-

sun, diğer boylarındaki ortak kültür değerleri, Gagavuzlar için de geçerlidir. İn
celeme konusu olan "Makedonyalı İskender" hikayesi de, bunlardan biridir.
Makedonyalı

halkının

Büyük İskender, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Türk

muhayyilesinde derin izler bırakan İskender; destan, efsane, masal ve

şiirlerimize

konu

edilmiştir. Bazı

Türk kavimlerinin

adlandırılması,

Türklerde

şehireilik hayatının başlaması

nun en güzel

örneğini Şu

Büyiik İskender'in sayesinde gerçekleşmiştir. BuDestanı 'nda görüyoruz. Şu DestanıPnda Makedonya-

lı Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşü ve M. Ö. IV. asırda yaşadığı varsayılan

bir Türk

İskender Türk
şiyi İskender

men diye

hükümdarı

olan

Şu

ile mikadelesi

anlatılmaktadır.

Destana göre

yurduna yürüdüğünde, Şu doğuya gider, batıda kalan yirmi iki ki-

göriince "Türk manend" Ttirke benziyor dcr. Böylece bunlar Türk-

anılır.

Bugün Altun Han denilen dağın adlandırılması da İskender'le ilgilidir. Yine
Şu destanına göre İskender, daha sonra Türk hakanıyla barışmış, Uygurlar için
şehirler yapmıştır.

Bütün

bunları

göz önünde bulundurursak, Türk

küıtüründe,

özellikle Anadolu'da Büyük İskender'in taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.
gibi tarihte iki İskender vardır: 2 Biri Kur'antkerım 'de bahsedilen
Zülkarneyn lakabıyla meşhur olan ve peygamber olduğu rivayet edilen İskender
Bilindiği

i ZiHkarneyn'dir. Menkıbelere göre Çin seddini yapan Hızırla birlikte A.b-ı Hayat'ı

*
2

bulmak için Zulumat (Karanlıklar ülkesi)' a giden odur. İkinci İskender Ma-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kar~ıla~tınnalı Edebiyat Am~tırmaları Sempozyumu (II1)'mla tebliğ
olarak sunulmuştur.
Geni§ bilgi için bk. Nihad Sami Banarlı, Türk Edebiyatı Tcırihi, M.E.B., Istanbul 19H3, CL, s. IS-lo.
Bk. A. Talat Onay, Eski Türk Edebiyatıııda Mıızl7llııı!ar ve Me/lıımı/ar, Istanbııl 19HO, s. 260.
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kedonya kralı Filip'in oğludur. İskender-ı Rubı, İskender-ı Yunanı ve Büyük İs
kender diye de bilinir.
anılmıştır.

Başına giydiği tolgasından dolayı

o da Zülkarneyn diye

Tarihçi ve edebiyatçılar tarafından bu iki İskender karıştmlmış, bütün

menkıbeler Makedonyalı İskender' e
Makedonyalı İskender'in doğu

isnat edilmiştir.

ülkelerine seferleri, hem bu sefer yollarının

üzerinde, hem de bu seferin hedefi olan Anadolu, Suriye, İran ve Hint tarihlerinde derin izler bırakmış, adı geçen ülkelerin tarih ve edebiyatıarında bu konu defalarca ele alınmıştır. İskender'in hayatını, düşüncelerini, aşklarını ve fetihlerini
tarihi ve destanı unsurlarla anlatan mesnevllere de

hkendenuıme adı verilmiştir. 3

İskender konusu manzum olarak ilk kez Firdevsı'nin Şehnômesinde yer almıştır. İran edebiyatında Firdevsl' den

sonra işleyen şair Nizamı olmuştur (Şerer

mıme ve fkMlntime'de). Daha sonra Emir Hüsrev-i Dehlcvı, P-yine-i İskenderi
adlı

bir mesnevi yazmıştır. 4

Türk edebiyatında İskender'in efsanevi hayatını ilk ele alan Ahmedi' dir.:; Ali
Şir Nevaı,

Cemali, Ahmet Rıdvan'da İskender konusunu işlemişlerdir. Bunların

hiçbiri Ahmedi'nin fskendernônıe'si kadar ünlü değildir. Türkçede mensur İs
kendername'ler de
Sadece

vardır. Bımlardan

en

meşhuru

doğu küıtüründe değil, Batı Türklüğü

Hamzevi' (XIV. yy.)'ye aittir.

üzerinde de derin izler

bırakan

Makedonyalı İskender'le

ilgili rivayetler Gagavuz Türkleıinde de mevcuttur. Bizim burada konu edeceğimiz hikaye Moşkov 6 tarafından Besarabyalı Gagavuzlar

arasından derlenmiş

"Aleksandır

nin motif sırası

ve

yayımlanmıştır.

Makedonskiy" (Makedonyalı İskender) başlığını taşıyan hikayeşöyledir:

ı.

Kral Filip'in çocuğunun olmaması, savaşa giderken, çocuksuz hulursam
kafanı keserim, diye karısını tehdit etmesi.
2. Büyücü ve filozof bir kralın, yaptığı savaşlarda yenilceeğini fala bakarak
anlaması üzerine, kılık değiştirip Filip'in memleketine gelmesi.
3
.:i
:;
6

Türk f)i!i ve Ede/Jiyoıı Aıısik/opedisi. ıskender mad .
Is/fiili ılıısiklopedisi, "ıskender-name" matl.
Geni'i bilgi için bk: Ahmed!, l.,kendertulll1e, Incelcme, Tıpkıbasım, haz: ısmail Ünvcr, Ank. - 1983.
MO'ikov, Nareçiya Bcssarabskih Gagauzov/Radloff Proheıı, 1l[1. i D, St. Pctcrsburg, 190-ı. s. 4X-.'i3.
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3. Bu büyücü kralın, Filip'in karısına
la üç gün geçirerek saraydan ayrılması.

çocuğunun olacağını

söylemesi, onun-

çocuğun doğumu

4.

ve bu amaçla geıi gelen büyücii kralın, doğacak çocuve adının da "Aleksandır Makidon" olacağını bildirmesi.

ğun dünyayı alacağını

S. Filip'in bir

düş

görmesi;

oğlu olduğunu öğrenince

ziyafet verip ülkesine

geri dönmesi.
6. Aleksandır'ın okula
jinin öğretilmesi.
7.
nu

Aleksandır'ın

başlaması,

büyücü kral

tarafından yetiştirilip

ihtiyar büyücüyü öldürmesi ve onun gerçek

astrolo-

babası olduğu

öğrenmesi.

8. Tek boynuzlu tayın doğması, kimsenin tutamadığını bu taya Aleksanchr'ın
binip sefere çıkması.
9. Yolu üzerindeki toprakları fethedip Aleksandır'ın evine geri dönmesi. Baiçin Aleksandır'ın padişahlığa layık görülmesi.

bası yaşlandığı

10. Tahta geçmeden Tatarların
onları esir alması.

ayaklanması

üzerine Tatarlarla mücadelesi ve

ll. Dost görünen bir padişah tarafından, çingenelerin de iş
lip ve karısının esir edilmesi.
12.

Aleksandır'ın

anne ve

birliğiyle

Kral Fi-

babasını kurtarması.

13. Filip'in ölümünden sonra haraç toplayan Dariya adlı padişahın A1eksanteklifinde bulunması ve haraç istemesi. Bu teklifi reddeden Aleksandır'ın Dariye ilc mücadelesi ve onu öldürmesi.
dır'ı yetiştirme

14.
mesi.

Aleksandır'ın

Türk padişahıyla mücadelesi ve onu öldüri.ip kızıyla evlen-

15. Por padişalıı ile

mücadeJ:esİ

ve onu öldürmesi.

16. Alcksandır'ın seferleri boyunca önce karıncalada sonra
sonra da yaban adamlarıyla mücadelesi ve galip gelmesi.
17. Deniz aşırı bir memlekete varması, kalede on iki kralla
dan altmış yaşında kullanılacak olan suyu alması.
18.

Aleksandır'ın

19.

Balık padişahı

20. Deniz

Cennet'e

varması,

orada

gideceği

ilc mücadelesi.

kenarındaki

bir

mağarada

hazine

bulması.

yolu

kuşlarla

karşılaşıp

öğrenmesi.

daha

onlar-
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21. Alcksandır'ın tck gözlii, tek ayaklı vc tck koııu bir halkla karşılaşıp onlaaslanlara parçalatması, içlerindeki elmas taşlarını alması.
22. İskender'in kendi memleketine dönmesi, zehirlenerek öldürülmesi.
Hikayede dikkatimizi çeken ilk motif çocuksuzluk motifidir. "Çocuk sahibi

olmayan kahramanlar" başlığı altında Motif İndcx'de N 825.1 'ele yer alan bu
motif, halk hikayclerinele ve Dede Korkut hiHyclerinde çok yaygındır. Kral Filip'in çocuksuz karısını
madığı

için

suçlaması,

eşini suçlaması

Manas Destanı'nda 7

eşinden şikayet

ve

Cakıp Han'ın çocuğu

ol-

etmesiyle büyük bir benzerlik

içindedir. Çocuksuz eşe karşı erkeğin tepkisi vc acımasız tavrı "Uşaksız Tudorka"x baladında da görülür. Gagavuz baladın da erkek, çocuksuz karısını boğaz
lamak için

kasabı çağırmaktadır.

İskender'in babasının adı hikayeye göre Filip'tir, annesinin adı verilmez. Kay-

naklar annesinin

adını

tahrif

edilmiş

bir halde (Olympias) Olimpias olarak gös-

termektedirY Gagavuz anlatısına göre İskender'in gerçek babası büyücü, filozof
bir kraldır ve adı zikredilmez. Hikayede karşılaştığımız bu hain kral motifi, Motif İndex K2246. ı' de vcrilmiştir. B üyücü kralın hikayede değişik yöntcmlerle [ala

baktığ1l1\

ve kehanelte

bulunduğunu

görüyoruz. Balmumu dökme, cl

[alı, yıl

dız falı, yağmur yağdırma, doğacak çocuğun kralolacağını

"Kralolacağı

kehanet etme i () gibi.
kehanet edilen çocuk" motiri Moti[ İ ndex M 3 ı 4 ve M 31 J ' de gös-

terilmiştir. İslamiyette sihir ve büyü yasaklanmış olup, Kur'an da büyücüliiğLin,
kahinliğin,

oklarla ral

açmanın

tur. Hikayede yer alan

yağmur

haram
çekme

olduğuna

dair ayet-i

yağmur yağdırma

kerımeler l i

motifi de,

mevcut-

Şamanların

yada taşı ile yağmur yağdırmalarını hatırlatmakta ve İsIam öncesi Türk kültüründen izler taşımaktadır. Orta Asya'da İslam öncesi Türk topluluklarınCıaki şaman
ların, temel görevlerinin ve özelliklerinden birinin sihir ve büyü ile uğraşmak olduğu Şamanizm hakkında yapılan

en eski araştırmalardan beri bilinmekteclir. 12

f)esıwıı, yayına hazırlayan Emine GUrsoy Naskali. TUrksoy Yayınları, Ankara 1995, s. 17.
M. Aııgelovna Durbaylo, Haliadıı Türkü/eri. Ki~iııcv 1991, s. 54.
Bk. Charles Mcrccr, Aleks"ııder The Creııl. 1964, s. 16; A. M. Mansel, l~ge ve Yuııan Tıırihi. T.T.K.Y ..
Ankara 1963, s. 40 i, l'/fiııı/lııs., ıskender mat!'
10 Bu motif "Mektup" adlı Erl.unını ımısalında da vardır. Bk. Bilge Scyidoğlu, Erzl/rum Hi/Ik Mas"i!IıJ'/. Ankara 1975, s. 359.
I! Kur'fin. 2 (l3akam), 102; 5 (MaiLle), 90;6 (En'anı), 59; 16 (Nahl), 56: (Hacc), 30.
i 2 Eliade Mircae, C!twl/{/Iıisıııe, s. 179 v.L1.
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Çoeuksuzluğun

da

değişik

çareler

giderilmesi için halk

hikayeleıinde,

karşımıza çıkmaktadır. Hızır

veya

destanlarda ve masallar-

ermiş

elinden elma yeme,

kutlu pınardan su içme, kurban adama, kutlu ağaçlar altında geedeme gibi. İs
kender hikayesinde büyücü kralın sattığı ilaç ve gece gelecek olan kafası aslan,
kanatlarının

olarak

biri

gümüş diğeri altın

sunulmuştur.

çocuksuzluğa

olan kartalla hirlikte olma

çare

Bu kartalodaya girince silkinip bir adama dönüşecektir. Su-

nulan bu çare büyücü

kralın hazırladığı

hir hiledir, silkinip hir adama dönüşecek

kralın hazırladığı

tir. Sunulan bu çare büyücü

bir hiledir,

sırtına

aslan dcrisi ala-

rak Filip'in karısını kandınr onunla üç gece geçirir. Motif İndex'dc K. 1837 numarada "kıyafet değiştirme (hile)" motifi bununla ilgilidir. Tebdil gezen (Motif
index K. 1812) bu büyücü padişahın hilesine aldanan padişahın karısı, evliliğine
sadakatsizlik (M.LT 230)

etmiş

ve sadakatsiz

kadın

(T 254) rolünü

üstlenmiştir.

Hikayede çocuğa ad koyma töreni yapılmaz. Büyücü kral çocuk doğunca
"Da bu saatta duvan dünneye alacek, hem adı Aleksandır Makidon olacek" dibelirler. Efsanede çocuğa bu adll1 veriliş, sebebi anlatılmaz. Firdevsl'de ise İran hükümdarı Darab, Rum hükümdan Feylcküs'ü (Philippus, Eleklis,
yerek

adım

Filip) yener ve onun Nahid
re sonra
ye

babasına

çalışılır,

adlı kızıyla

evlenir. Darab,

ağzı

kokan bu

kızı

bir sü-

gönderir. Bu ilaç (sandarlis-sanmsak) ile bu kusur giderilme-

prensesin bir oğlu olunca, ona annesinin ve ilaeııı

adına

izarcten Ale-

xandros adı verilir. Ahmedi ise bu kızın aclını vermez ve ağzının koktuğundan
da söz etmez. 13 çocuğa ad koyma motifi Motinndex'de T. 596' da yer almaktadır. Bilindiği

gibi Türkler

malar Eski Türk
vam

arasında

inançlarından

edegclmiştir.

etrafında oluşan

pratik ve uygula-

günümüze kadar önemli bir gelenek olarak de-

14

İskender doğduğu sırada

gökten üç kartal

ad verme

Kral Filip, savaşta bir rüya görür. Bu rüyaya göre

yumurtası düşerek kırılır,

içinden bir

yılan çıkar,

fakat

kahuğa

tekrar girmeden ölür. Filip bu rüyayı yanındaki filozofa yorumlatır ve bir oğlu
nun olduğunu, dünyayı zaptedeceğini fakat tahtına giremeyeeeğini öğrenir. Fiı:ı Ahmed!, lskeııdemfiıııe, hz!. İsmail Ünver. s. 17.
14 Orhan Acıpayamlı, "Türk Kültüründe Ad Koyımı Folklorunun Morfolojik ve: Fonksiyonel Ylinlerden Incelenmesi", ıv. Milletlerarası Türk Halk Kültiiıü Kongre Bildirileri, C. LV. s. 1- ı:S.
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lip'in

gördüğü

bu rüyada semboller vasıtasıyla bazı mesajlar sunulur ve

rüyanın

aynen gerçckleştiği dikkati çeker. Bu motif "Rüya tabircisi" (D 1712.3) ve "Realist rüya" (F 1068) başlığı altında Motif İndex'te yer alır.
İskendcr'in eğitim

ve öğretimini de efsaneye göre büyücü kral üstlenmiştir.
İskender hem okula gider, hem de özel öğretmeni olan büyücü kral tarafından yetiştirilir. Tarihi ve edebi kaynaklara göre İskender'i yetiştiren kişi Aristo' dur. 15
İskender 15 yaşındayken

sürüdeki bir kısrak üç çeyrek uzunluğunda tek boynuzu olan bir tay dünyaya getirir. Kimsenin yanına yaklaşamadığı bu yabani tayı İskender ehlileştirir. Efsanede adı zikredilmeyen bu at ile İskender seferlere
çıkar, zaferler kazanır. Tarih boyunca Türk varlığının gelişmesi ve büyümesinde önemli bir roloynayan at, bütün Türk destanlarında ve Dedc Korkut hikayelerinde ortak bir motif olarak işlenmiştir. At, destan ve hikayc kahramanlarının
en büyük yardımcısı ve onun ayrılnıaz bir parçasıdır. 16 At motifi "Yardımcı At"
başlığı altında Motif İndex' te "Yardımcı At" başlığı altında Motif İndex 'te bAO i
numarada kayıtlıdır.
İskender'in

seferlerine bizzat katılan tarihçilerin (Plutarch gibi) bildirdiğine
görc İskender'in atının adı Buccphalus'dur. İskendcr'in siyah rcnkli Bucephalus'u daha 12 yaşındayken nasıl evcilleştirdiği şöylc tasvir edilir: Aleksandır
dikkatli bir şekilde atın geminden tutup güçlü hayvanı güneşe doğru çevirdi, o
Bucephalus'un kendi gölgesinin hareketinden korktuğunu fark etmişti. Şimdi
gölgesi arkasındaydı ve at sakindi. Aleksandır üzerine bindi ve yavaşça dizini
çekti, böylece at tamamen onun emrine girdiğinde dörtna1a koştuP
Sefere çıkıp, yolu üzerindeki toprakları fetheden İskender, memleketine döndüği:inde padişah seçilir. Tatarların ayaklanması üzerine Tatarlarla mikadele
eder.
Dost görünen bir padişahın ve bu padişahla iş birliği yapan çingenelerin hile
ile Kral Filip ve karısını esir etmesi hikayesindeki entrik unsurlardan biridir.
Motif İndex'te K. 1837 numarada "Kıyafet değiştirme", K. 2261.1 numarada da
"hain çingene" motifi bu entrik unsurla ilgilidir.
15 Charles Men:er, {I.g.e .. s. iX, A. M. Mansel, {I.g.e .. s. 3X6.
16 Bk. Ahmet Caferoğlu, "TOrk Onomastiğinde At KÜıtii", Türkiytit Mecmuıısı. Istanbul, 1953, C.X, s. 206.
17 Charles Mercer, (f.g.e .. s. 12,16, iX.
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Hikayede Filip'in ölümünden sonra haraç toplayan Dariya adlı padişahla İs
kendcr'in mücadelesi yer alır. Efsanede Dariya olarak adı geçen hükümdar,
İran'ın Keyaniyan sühllesinin dokuzuncu ve sonuncu hükümdarı olan Daraıx'clır.
şi,

Hikayede, Firdevsi'de görülen İskender'in elçi kılığına girerek Dara'ya gidiiki hükümdarın üç kez savaşmaları, İskender'in Dara'nın kızı Ruşenegle ev-

lenmesi gibi olaylar, Ahmedi'nin İskenclername'sinde de olduğu gibi, anlatılmaz.
Hint hükümdarlarından Fur, efsanede Por padişahı olarak geçmektedir. İs
kender'in Fur'la mücadelesi Ahmedi, Firdevsi, Nizami'de İskender'le ilgili Gagavuz anlatısında ortaktır. 19 Gagavuz anlatısında Por padişahı İskender' e teke
tck dövüşmeyi önerir ve dövüş sonunda İskender tarafından öldürülür. Ahmedi,
Fur'un savaştan sonra kaçarken öldürüldüğünü belirtir. Firdevsi' de ise İskender,
Fur' a leke tek dövüşmeyi önerir ve Fur'u öldürür.
İskender

seferde iken yolu kumluk bir alana düşer. Bu kumluk alanda karın
calarla mücadele eder. İskender'in karıncalarla ilgisi, altın arayan karıncalar
hakkındaki efsane ile bağlantılıdır. Kuzey Himalayalar'da yaşayan halk, Fars
hükümdarı Dara'ya altın getirir ve bu altını tuhaf canlıların bulduğunu anlatır.
getirtir. Tarihin babası sayılan Heredot bu canlıla
rı karınca diye adlandırır ve böylece altınlı yerin kumunu çıkarıp yığan iri karın
calar muhtelifrivayetler yayılmaya başlar. 2o Makedonyalı İskender' de hikayeye
göre bu karıncalada karşılaşmış ve onlarla mücadele etmiştir.
Dara

sarayına

bu

canlılardan

Hikayede, etrafı kafatası ve kemiklerle dolu bir sütundan söz edilir. İsken
der'in karşılaştığı bu sütunda "Buraya gelen ileri gitmesin, geri dönsün" diye yazılıdır. İskender bu yazıyı kapatarak ordusunun okumasına engel olur ve sütunun
yanından

geçerek yola devam eder.

Edebi ve tarihi kaynaklara göre İskender, İskenderriye şehrini kurarken, deniz kenarına yüksek bir sütun yaptırıp, üzerine de tılsımlı bir ayna koy durmuş
lur. Asine-i İskenderi21 diye bilinen ayna budur. Aristo'nun icat ettiği bu ayna
i X A. Sm! Levend, 1I.Ii.e.• s. 160.
19 Geniş bilgi için bk. Ahmedı, lskeııdemôme (haz: ısmail Ünver), s. LO vd.
20 Geni~ bilgi için bk. Mustafa Öner, "Marsel Galiyev ve Kiistebek Bilmecesi", Türk Dünyası Di! ve Edehiyııt f)ergisi, S. 3, s. 169-176.
21 Bk. A. Talat Onay, a.li.e .. "Ayine-i ıskender".
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bu sü-

"Makedonya/t

sayesinde, gelen düşman uzakta iken görülmektedir. Gagavuz
tundan ve aynadan söz edilmez.

İskender'in yaban adamlanyla mücadelesinden bahsedilirken, bu yaban

adamlan tasvir edilmez, kim olduklan açıklanmaz. Hikayedeki bu yaban adamlanyla Ye' cuc ve Me' cuc kavminin kastedildiğini söyleyebiliriz. Bu kavme karşı İskender'in "Sedd-i İskender"i yaptırdığı rivayet edilmektedir. Kutsal kitaplarda da adı geçen Ye'cuc ve Me'cuc topluluğu önüne İskender'in set yaptırma
sı 22 Firdevsı, Nizarnı,

Emir Husrev ve Ahmedl'de
böyle birsetten bahsedilmez.

ortaktır.

Gagavuz

anlatısında

Bir kaleye kapanmış on iki kralla karşılaşan İskender, Yontiya padişahının
verdiği suyu alır. Altmış yaşına geldiği zaman bu suyla23 yıkanması gerekmektedir. Bu suyun ab-ı hayat (bengisu) olup olmadığına dair bilgi yoktur. İsken
der'le ilgili diğer rivayetlerde İskender yanına Hızır'ı da alarak ab-ı hayatı aramaya gider. Hızır ab-ı hayatı bularak içer fakat İskender Hızır'ı kaybeder ve
amacına ulaşamaz.

Gagavuz anlatısına göre İskender bir kaleye vanr ve bu kalenin Cennet olduğunu öğrenir. Cennet'tekiler İskender'e gideceği yolu gösterir.
Cennet yolculuğundan sonra İskender'in balık padişahı ile mücadelesi vardır.
Deniz yoıculuğundan sonra, deniz kenannda beş yüz askerin atlı olarak sığabi
leceği bir mağaraya gelir. Mağarada hazine bulur (para), hepsi hazineden birer
heybe doldurur.
İskender

tek gözlü, tek ayaklı ve tek kollu bir toplulukla karşılaşır. Padişah
lannı esir alan İskender hallerine acıyarak onlan serbest bırakır. İçlerinden biri
"Bu adam ne ahmak, bizim bağırsaklanrnızda ne olduğunu bilse hiç bırakır mı?
der. Bunu duyan İskender, arslanlarına bu halkı parçalatır, içlerinden elmas taş
lannı cıkartır, etlerini de yesinler diye Tatarlara verir. Bu hikayede geçen elmas
varlisi Ahmedl'nin lskendername'sinde ve Nizamf'de de bulunmaktadır. Niza22 Bir Hristiyan Süryani efsanesine göre İskender bu seddi Hunlara karşı yaptırmıştır. Bk. Bahaeddin Öğel,
Türk Mit()lt~jisi, TTKY, Ankara 1993, s. 70-71.
.
23 Motif Index'te "Sihirli Su" D. 1242'de, "Yıkanarak Güzelleşme" D. 1866'da kayıtlıdır.
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ml'de

olayın geçtiği

kayede

yer yanm küredir,

olayın geçtiği

Ahmedı'de SeHimıt adlı

bir adadır 24 . Hi-

yer belli değildir.

Ağzından

duman çıkan bir mağaraya rastlayan İskender, içeride Por-padişa
hı ile karşılaşır. Bu mağara Cehennem'dir ve içeridekiler zincirle bağlanmıştır.
Hikayenin bu bölümünde Por padişalıı İskender'in kayın pederi olarak verilir,
fakat hikayenin başında İskender'in Por padişalıının kızı ile evliliğinden söz
edilmemektedir.
Hikayenin sonunda İskender'in kendi memleketine geri dönmesi ve ölümü
anlatılır. İskender'in ölümü hakkında yazılanlar farklılık gösterir. Firdevsı, Ahmedı ve Nizarnf'ye göre İskender ölümünün yaklaştığını çeşitli yollardan öğre
nir ve hastalanarak ölür. Ahmedl' de bu hastalık burun kanaması olarak verilir.
Efsane'ye göre İskender zehirlenerek öldürülmüştür. Ancak kim tarafından zehirlendiği belli değildir.
Sonuç olarak inceleme konumuz olan "Makedonyalı İskender" efsanesinden
hareketle değişik coğrafyalarda yaşayan ve değişik dinlere, mensup olan Türk
halklannın kültürlerindeki ortak unsurların Türk dünyasını birbirine bağlayan
köprüler olduğunu söyleyebiliriz.
Makedonyalı İskender'in

sadece Doğu kültüründe değil, Batı Türkleri üzerinde de derin izler bırakması ve İskender'le ilgili rivayetlerin Gagavuz sözlü geleneğinde de yaşıyor olması, bize Hristiyan olmalanna rağmen, Gagavuzlann
kültür ve dil bakımından gerek göçebe, gerek yerleşik eski Türk kültürüne ve
Anadolu'ya sıkı sıkıya bağİl olduklannı göstermektedir.

24 İsmail Ünver, a.g.e., s. IS
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METİN

ALEKSANDR MAKEDONSKİY
Bir kral

varmış,

ri gelecam, seni
da ge na

başka

Filip,

çeketmiş

uşaksız bulmayım.

kral

vardı başka

cenga gitmaa,

smarlamış karısına:

"açan ge-

Her uşaksız bulursam, kafam kesarim." Bir-

yerda,

başka padişahnan

cenk yedardi, hem o fi-

losof-du hem büücü-ydi. Oralarda padişahları hepsini aç yöldüreydi, zerem yaamurları çekardi. Da onun üstüna hepsi kalktı. Da o zaman kalktı, döktü balmurnu, baksın, yenseycek-mi, osa yenilecek-mi? Gördü, ki yenilecek. Ondan sora
döktü kapu yönünda bir tuçtan stilp patıedini, da girdi içeri, iindi başka rubaya,
da dedi onikillera: "İhtiyar gideeı1m, genç gelecam." Da aldı yılaçlarım, gitti Filibin memlekettina hem gezdi yerda, baarıdı: "yılaç alın". O-sa başka yerda gezmedi, salt onun
uşaa

kapı1Sl1

olmayor. Da

bakmış

yönündan geçarkan,

padişahka çaardı

yellina, da

onu içeri,

demiş padişahkaya:

kartaldan peeda o olacek;

avşama

baarıdı,
yılaç

zerem bilirdi, hadi onun

ersin

uşak

olmak için. Da o

"yapadean san bir yerkek yevlat, ama

yak mumları da gelecek sana bir kartal, görü-

aslan, kanatları biri altın, biri gümüş, da o gelecek büük gürültüynan, da onun gürültüsündan mumlar süünecek, ama korkma. O avşam brakasın

necek

kafası

kapuları açık.

Da o adam olacek, da onunnan yat, da uşaan olacek" (O-sa kendiydi). O bilgiç adam almış sırtına bir arslan derisi, da gitmiş padişahkamn odalama. Baksa kapular açık. Padişahka durayor çardakta. Girmiş içeri, kapamış kapuları, soyunmuş, da yatmış padişahkaynan. Üç geca sıra vardır, üç gündan sıra
vardı, bakmış

kihada bilgiç, ca demiş padişahkaya: "içmeyasin bu günnerda içki, zera başlattın çocÜü. Da gideca zaman, dedi açan uşak duvacek, beni çıır, da
ban bakayım planetalar, da islah planetada duusun". Da tsaritsa yaptı ona ograda-içinda bir kuhna. Vakıt geldi duumaa, çaardı gena onu da o dedi: "duurma
şindi, zera saatlar fena". Da astı onu ayaklarm yukarı, da açan vakıt geldi, kolverdi onu, da dedi. "duusun şindi". Da bu saatta duvan dünneya alacek, hem adı
Aliksandri Makidon olacek". Filip taa orda cenkta düş gördü: göktan düştü bir
kartal yımmırtası yeteenin-üstüna, da kırıldı, da çıktı içindiin bir yılan, da dolaş
tı

o kapçıı, da dela giriimedi, yöldü. Çaardı Filip Afapasiyi filasofo, dedi: "han
bir düş gördüm göktiin bir yımmuta düştü yeteemin Ustüma, da kırıldı. İçimlan
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çıktı

bir yılan da dolaştı kapçıı, da aaza geldiynan, giramedi yerina. Da filasof
dedi ona: "o zaman senin bir yerkek yevladın olmuş, da o dübüdüz dünneyi zapt- .
yedecek, ama

tahtına

girameycek".

Padişah

benda sevinmelik yevda, asa yok-mu?"

Karı

düüdü bir telegrama yeva:

"var-mı

diiiidii, ani var sevinmelik. Filip-ta

arda bal yaptı. Tamamladı, cefigi bitterdi, geldi yeva, gördü, ani var aslı. Aliksandra açan yedi yaşındayken, şkolaya gidardi, bir da uçiteli-si vardı yevda, onu
asabit yüredirdi. Kursunu bittirdiktan sora, çaardı onu ihtiyar planetaları yüretmiia, da yüretti hepsini. Yürendi, da dedi çocük ona: "san kendin nezaman yölacan?" O-da dedi: "b an kendi yecelimdan yölmeycam, beni oolum yöldürecek".
Da yitirdi onu,

düştü

kalidordan, da büücek, da seni yöldürecek". Da yitirdi onu,

düştü

kalidordan da yöldü. Kaçarak, gitti anasına, sööledi: "b an bir hata yaptım."

Anası

dedi: "ne hata?"

"ihtiyarı,

dedi, yöldürdüm". O, da dedi:

"b~in

ona sordum,

beni bukadar yürettin, ye san kandin nedan yölecan, san laazım bilasin? O-da dedi: zer bileerim, beni oolum yöldürecek. Ban-da dedim ona: nezaman san yevlenedin, da olacek oolun, da büücek, da yöldürecek seni, da yittirdim onu, düştii
çardaktan, da yöldü".

Anası

dedi: "günah yaptın dedi,

hakına

baban o dur". So-

ra büük sıralardan gömdü onu. Açan oldu Aliksandr: on beş yaşında, hergeleda
bir kısırak kullunnadı, yaptı bir kuli, bir buynuzlu, üç çetvert buynuzu. Da hergeleci geldi hebera:

"padişahım,

dedi, hergeleda bir

kısırak yaptı

bir kulun, ne

minunat, bir buynuznan, da yok nası yaklaşmaa". Padişah-ta dedi: "getir yeva kı
sıraa". Şindi

getirtti yeva kısıraa, yaptırdı bir demir ograda, da kapadı orayı kulunu kısıraklan. Orda besledi onu, kulun büünca. Kabaatlıları orayı atardı, o yöl-

boynuzlan. Kimseya da tutulmazdı, vardı bir delik, da deliktan
huynuzunu çıkarırdı. Aliksandra Makidon-da on sevardi. Şindi o padişaa (Hüdürüdü
lüp)

annarı

yaptı

bir baL. O konuşurkan. Aliksandra Makidon koydu

kantarmayı başına,

da pindi ona. O zamandan kimseyana yel koymadı. Tokattan çıkarkani gördiilar, birta görmedilar. Padişah sımarladı adamlarna, pinsinnar hem isla beegirlera, gitsinnar onu aramaa. Çekettilar, da gittilar yizini buldular, da bir çukura yetiştilar, on sıtıncin geniş-ti, da onnar çukur içinda aradılar. O gitmiş, at1amış çukuru. Atlıdıynan çukuru, gitti başka memleketta, buldu birerda çark, çevireerlar,
döneerlar Etleri. Aleksandri bir kera çevirdi, çıktı bir harap, kılıçlan kesti onu.
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Bir kedi taa çevirdi, gena harap çıktı, onu-da kesti. Üçüncü kera çevirdi, gena harap çıktı, onu-da kesti. Aldı o yeri iitleri kesti, geleer yeva, karşıladı atlılan, dedi: "nereyi gideersiniz?" "Seni aramaa", dedilar. "Ne için kuvalayorsunuz beni?
Luzgar tutulmaz." Geldi yeva babası-da aalardı, onikilar-da hesapladılar, bir padişah ayırsınnar,

o yedameycek ihtiyar deyi. Aliksandra Makidonda baaladı beegirlerni, da girdi içeri, da onnar-yukarda konuşurdular. Aliksandra-da işitti laflarm onnann, aldı ska'unu da urdu birisina, yöldürdü, hem baardı aslan gibi. Yöbürlar-da korktular, da atladılar yera. Da atladıynan, taa ikisi yöldü. Aldılar o
leşleri, da atladılar yera. Da atladıynan, taa ikisi yöldü. Aldılar o leşleri, mezarlaa gömdü, da yertesi günü yolladı haber o kalan onikilleri, gelsinnarpadişah
ayırmaa. Onnar geldilar, ama tez gelmedilar. Geldiynan Aleksandri dedi onnara:
"ne padişahımız." O-da dedi: "kim?" Dedilar: "san genç padişah olacan." Tatarlar-da kalktı-üstüna Filibin, o-da yolladı Aliksandrii cenga. Da gitti Aliksandra,

nekadar tatarlık vardı, hepsini bozdu, aldı yesir. Bir yerda da peeda oldu çingeneHir, da onlann arasından ayırdılar kırk kişi, hep zengin çingeneleri. Da gelsinnar Filiba, da yalvarsınnar, bozmasın onnann yerini deyi, pek fukaara kaldık.
Giidilar yırtık ruba, da geldilar Filiba. Filip-ta onnara saa olun dedi, koydu onnara masa, doyurdu onnan. Onnar iirkan, bir-da başka kral geldi, ama o çingenelar o krallan laflan bir-di. Filip dedi ona: "ne geldin?" O-da dedi: "yişittim, ihtiyarlık-ta çok hasta yatmışın, da geldim, dolaşayım seni." Büük yıkram yaptı
ona Filip, da o-da Filiba teklif yetti: "buyur san-da biza, ban-da sana yıkram yapayım, bir kera yölmedan. Götürükan, daa içina girdiynan, çıktı kralın askeri lafhymışlar, tuttular, baaladılar Filibi, da braktılar baalı. Aliksandriya da telegrama
düüdüler, hani bobasını filan kral baaladı deyi. Bobasını baaladılar, anasını-da
aldılar, zerem anası pek gözaı-di hem genç-ti. Aliksandra-da işittiynan geldi, taa
yerina yetişmedan, yetişti onnan yolda, on bin askernan. Aldı anasım hem onun
askerini, da getirdi yeva. Gitti gena tatarlara cenk yetmaa, bozdu tatarlık, beş altı

kraloldu, yesir aleer, işitti Dariya. O büük padişah-tı hepsinin harcim toplardı. Filip-ta yöldü, Dariya yolladı Aliksandriya bir adam, gelsin, onu şkolaya vereyim, da yüredeyim onu, zerem pek geç kaldı. Da o adam dedi ona: "Dariya
teklifedeer, gelasin yürenmaa hem harcilan getirasin." Hem Dariya ona yolladı
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bir taligacik, oynasm dedi. O-da çevirdi, çevirdi, da sıbıttı onu: "ban dedi bööla
gezecam onun merası içinda." Adam gitti geri. Dariya sordu: "ne gelmedi?" Oda sööledi olduu gibi, hani dedi ona ne haraç verecam, ne da onu sesleyeam. Dariyanın da pek yüfkesi çıktı, yolladı ona bir başka adam bir çuval naşiş te onunnan. Aliksandri dedi: "ne geldin?" O-da dedi: "Dariya teklif-edeer harcilar-için,
her seslemacan, te bukadar askeri var, seni kaybedecek." Aliksandra-da dedi:
"aç çuvalı, bakayım netürlü hıvedi var." Açtı çuvalı, aldı bir auç haşiş, attı aazma, yidi. "Ban, dedi, onu te bööla çiineycam." Ama, dedi, ban-da kuvedimi
göstereyim, yollayım ona, o-da yisin benim askerimdan. Baksm iya bilirsa yisin
iyama-sa, ban onu te bÖöUi. iyecam." Yolladı Aliksandra Dariyaya, bir demirli
kırmızı biber. O-da dedi: "yisin bunnardan bir auç. Ban yidim, dedi, onun baaşı
şmdan, da o zaman gelsin bendan harç istemaa." Ondan-sora Aliksandra gitti askerinnan, da kaybetti Dariyayı. Ordan çeketmiş cefig-etmaa, ilkin türknan cefig
yapmış. Türk padişahını yenmiş, da almış onun kızını, türk padişahını kesmiş
kendi yelinnan. Ordan gitmiş Por-padişahma. Paysmmışlar cefig-etırıa~i. Por padişahı demiş: "dur, ver bana iki gü na mühlet." O boşlamış. ÇeketmişWr gen~i.
cenga. Por-padişahı kaavi adamınış, görmüş ani yenseyameycek, demiş Aliksandriya: "Aliksandri! Gel ikirniz düüşelim." Çıkayorlar ikisi düüşmaa. Annamış Aliksandri ani Por onu yenseyecek, demiş: "nasıl-dılafımız, asker geri dursun, ya bak, onnar geleer." Por bakmış aardma, Aliksandri urmuş kılıçnan, kesmiş kafasını, almış onun padişahlıını, da gitmiş ileri. Urmuş bir kumlaa, gecelemiş o kumlukta, da on bin asker taşımış karımcaları. Ordan gideer ileri, gece1emiş bir yerda. Orayı-da gelmiş bir soy kuş, on bin asker kavramışlar beegirlar
üstündan. Kalan askera baalattı birar demet saz, da gena geldi o kuşlar, da o demetleri tutuşturdular, da yandı kanatları, da yöldürdü on bin kuş. Da açan çıktı
ordan, gitti ileri, gördü bir karartı. Yetişti orayı, orda vardı bir stılp. O stılpm dolayanı saada adam kafasıymış hem kemik. Da gitti stılpa, da okudu. O stılpta yazardı: "burayı gelan, ileri gitmesin, geri dönsün." O-da aldı, da sardı onu muşa
maynan, asker görmesin. Ordan çeketti, gitti bir bayır-üstüna. Çıktı, o bayırda
vardı yaban adamları, onun on bin askerini yöldürmüşlar, çıkarıp daayı köktan,
da aaçnan urularmış. Sora o-da yöldürmüş yaban adamlarnı, bakayor bayırın üs-
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tündan, görüneer bir denizin-yöteenda bir kara yer, da

gitmiş orayı.

Baksa orda

var bir kala. O kaleda varmış oniki kral, kapanmışlar kaleya, da gördüynan onu,
demişlar: "ne arayorsın burda, Aliksandri? San burayı geldin, ama geri gitmeyean." O demiş Yontiya padişahına: "gidecam." Gitti orayı, da Yontiya padişah!
dedi: "yok-mu bir kabın, verelim sana su, da yıkan o suynan, altmış yaşında 01duynan." Almış su, da çeketmiş, gitmiş bir kaleya. O kala cennet-miş. lncerl~ir
demiş: "ne arayorsun, Aliksandri burda? Bundan buyanı yok na anı gidasin." Oda dedi: "ban bilmeerim,
dü geri, gitti
padişahını,

n~üinı

balıklann-padişahına,

da

balıklar

hepsi

neaiiı

gideyim." Incer gösterdi ona,
da ceiik etti

geminin-aardına

balıklarnan.

gitsin. Dön-

Da tuttu diri

gidardi, türkü

çalaı·ak.

balık

Da durdu,

da onnara padişah koydu. Ordan gitti, çıktı denizdan. Denizin kenarında buldu
bir mahra. Da girdi beş-üz askernan içina atlı. Da beegirlar hepsi kısırak-tı, kulileri braadı

dışarda.

Da açan girdi orayı, buldu orda hazna parası. Hepsi birar hiiM doldurdu, birar-da hizir-taşı buldular, da hepsi aldı birar, da koydular süiigülera. Da ku1i1ar kişnemaa başladıinan, kısıraklar, da çekettiHir gitm~üi. Üç sutka
gittilar, da yetiştilar Kırtiyannara, onnar her gün ceiig-edardiıar. Onnarı-da yüretti, nası yöldürsünnar turnaları. Ordan gitti bir soyadam bir göznan, bir ayakDa dedi Aliksandriya onnarın
"napacan bizimnan: bizda bir ayak, bir göz, biir-da kol, ne umut-ede-

nan, bir-da kolnan. Da
padişahı:

tutmuş onnarın padişahım.

ersin bizdan?" O-da kolvermiş onnan. Kolverdiyn~in, demiş birisi: "ne ahmakpadişaa bu adam, o bilsa bizim barsaklarmızda ne var, o salvermeyeek." Da vardı

on bin aslanı, da kolverdi onnarı, da yöldürdü hepsini. Paralattı o aslannara,
çıkardı içlerindan almaz taşlarm, gideer ileri yetişeer bir padişahlaa, da gezarkan
orda, görmüş bir mahra, aazından tütün çıkarmış. Demiş Aliksandra: "b an giredim, bakayım ne var onun içinda." Da girdi. Açan girdi orayı, buldu orda kaynatısını,

buldu Por-padişahını. Gördüynan onu, dedilar: "san-damı girdin burayı
Aliksandn?" O-da dedi: "b an geldim sizi görmaa, düşmedim burda sizin gibi zeetlenmaü. Onnar orda baalı durularmış sincirda, o cendem-miş. Çıkmış ordan,
kendi yerin~L Yetiştiynan, kurmuş lagar. Granitsayı geştiynan, da yapmış

gitmiş

baL.

Konuşurkan, vermişler

ona otrava. Da yölmüş

gelmişkan

kendi topraana.

(Moşkov,

s. 48-53.)
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SÖZLÜK
açan

Ne zaman ki.

almaz

Elma.~.

ani

Ki.

bal

Balo.

cendem

Cehennem.

çeketmek

Başlama.

çetvert

Çeyrek.

daa

Orman.

demirli

Tahılölçeği

dolay:mmda

Etrafında.

diibiidiiz

Dümdüz, her yerde.

granitsa

Sınır.

(21.5 k)

hakımı

Ger"ek, hakiki, gerçekten öyle.

harap

Arap, zenci.

hergele

At sürüsü.

mecr

Mühendis.

isUih

Iyi, güzel.

iya

Kaburga

kemiği, eğe.

kantarma

Bir tür at gemi.

kuhnii

Mutfak.

kuli, kulun

Toy.

lagar

Kamp.

malıra

Bina.

minunat

HarikuH\de, takdire sayan.

muşama

Muşamba, yağmurluk,

ograda

Avlu (Slav.)

osa

Oysa, yoksa.

taş

bir halk oyununun

duvar (Bulg.), çit.

osabiti

Ayrıca.

otrava

Zehir.

padişalıka

Sultan

patre

(Portret) Portre, benzer.

Hanım (padişahın karısı).

adı,

sert,

katı.

Gagavuz Halk

768

paysmmaa

Herhangi bir

işe

planeta

Yıldız,

gezegen.

ruba

Elbise,

kadın

salt

Sırf.

sıbıtmak

atmak.

ska'un

Arkalı

koyulmak,

entarisi.

sandalye koltuk.

stılp

(Skulptura) Heykel, sütun.

stincm

Bir ölçü birimi.

sutka

Yirmidört saat.

skola

OkuL.

taliga

Araba.

telegrama

Telgraf.

tsaritsa

Kraliçe, çariçe.

uçitel

Öğretmen.

yensemek

Yenmek, üstün gelmek.

yötccn

Öteki.

yüretmek

Öğretmek, tembih etmek.

zeetlemck

Eziyet, üzüntli vermek.

zercm

Zere. Zira, çünkü.

Edebiyatıııda "Makedonyalı ıskender"

başlamak.

Hikliyesi

