
KÖRFEZ iSBiRLiGi KONSEYi 

için öncelikle üye ülkelerin ekonomileri 
arasında emek ve sermayenin serbest 
dolaşımını, gümrükterin kaldırılmasını ve 
teknik iş birliği. bankacılık. finans ve pa
ra düzenlerinin uyumlu hale getirilmesini 
amaç edinen bir ekonomik antlaşma im
zalandı (Ka sım 1982); ardından Gulf ln
vestment Corporation adıyla ortak bir 
şirket kuruldu. Üye ülkeler tarafından 
üretilen mallar için gümrük vergilerini 
kaldıran kararlar alındı (Mart 1983). ya
bancı mallara uygulanacak ortak bir 
gümrük tarifesi benimsenerek ( 1986) 
merkez bankalarının kambiyo ve para 
politikalarının birbirine yaklaştırıtmasına 
çalışıldı. Ekonomik ilişkilerdeki bu faali
yetlerin yanında bölgede gelişen ticare
tin koordine edilmesi için ticaretle ilgili 
temel standartların oluşturulması, üye 
ülkeler için ortak bir sanayi stratejisinin 
benimsenmesi ve yatırım imkanlarının 
araştırılması için fizibilite çalışmaları baş
latıldı. Üye ülkelerin tarım politikalarının 
birleştirilerek ortak politika ve kurumla
rın oluşturulması üzerinde çalışıldı. Üye 
ülkeleri birbirine bağlayacak kara ve de
mir yollarının inşasıyla haberleşme ağla
rının kurulması için araştırmalar yapıldı. 
Ulaşım. haberleşme ve petrol fiyat poli
tikalarının koordinasyonu sağlandı ve bir 
petrol güvenlik planı kabul edildi. 

1979 yılında İran'da gerçekleşen islam 
devrimi sonrasında kurulan İslam cum
huriyetinin Körfez bölgesini tehdit eder 
duruma gelmesi üzerine hayata geçirilen 
teşkilatın çalışmaları önceleri daha çok 
bölgesel güvenlik alanında yoğunlaştırıl
mıştı. Kasım 1981'deki yüksek konsey 
toplantısında savunma alanında iş birli
ğine yönelik bir antlaşmanın imzalanma
sının ardından ortak bir güvenlik politika
sının tesbiti yönünde çalışmalar başlatıl
d!. Daha sonra üye ülkelerin ordularının 
katılımıyla askeri tatbikatlar gerçı;!kleş
tirildi ve Kasım 1984'te ortak bir savun
ma gücü kurulması kararı alındı. 1982-
1987 yılları arasında birçok defa i ran-
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Irak savaşında ara buluculuk yapılabile
ceği dile getiriidiyse de üye ülkelerin ge
nelde Irak'a destek vermeleri sebebiyle 
başarı elde edilemedi. Ağustos 1990'da 
Irak'ın teşkilata üye Küveyt'i işgal ve ilhak 
etmesi karşısında hiçbir ciddi tedbir alı
namadı ve sadece Amerika Birleşik Dev
letleri liderliğindeki milletlerarası güce 
kolaylık tanınmasıyla yetinildi. Savaş sı
rasında da Mısır ve Suriye ile ilişkileri ge
liştirmenin ve bu ülkelerle güçlendirilmiş 
bir ittifakın kuruluş çalışmalarına hız ver
menin ötesinde fazla bir varlık gösterile
m edi. 6 Mart 1991 tarihinde sekiz ülke 
yetkilisinin Şam'da yaptığı toplantılar so
nunda yayımlanan ve ortak bir Arap gü
cünün kurulmasını öngören Şam Dekla
rasyonu ile önemli bir merhale alındıysa 
da söz konusu ittifak gerçekleştirileme
di. Küveyt'in 19 Eylül 1991 'de Amerika 
Birleşik Devletleri ile on yıl süreli ikili bir 
savunma antiaşması imzalaması diğer 
üye ülkelerin de benzer ilişkilere girmeleri 
neticesini doğurdu. Böylece Körfez bölge
sinin güvenliği konusunda teşkilata gü
venilmediği ve bu hususta ondan fazla 
bir şey beklenemeyeceği gerçeği ortaya 
çıkmış oldu. 

Dış ilişkiler alanında Körfez İşbirliği 
Konseyi ile Avrupa Topluluğu arasında 
karşılıklı ticaretin liberalleştirilmesi ko
nusunda görüşmeler yürütüldü ve Şu
bat 1991'de İspanya'nın Granada, Ekim 
1992'de Katar'ın Daha şehirlerinde ortak 
sanayi iş birliği konferansları düzenlendi. 
Böylece önemli bir gelişme gösteren iliş
kiler ortak bir gümrük tarifesinin tesbiti 
görüşmelerine kadar ilerledi. Aralık 1993'
te gerek üye ülkelerin gerekse diğer ül
kelerin tüccarları arasında ortaya çıkan 
ticari anlaşmazlıkları gidermek amacıyla 
The Corrımercial Arbitratical Center de
nilen ticari uzlaşma merkezi kuruldu. Ay
rıca 1998'de yüksekkonseyebu konular
da tavsiyede bulunacak bir danışma ku
rulu faaliyete geçirildi. Bugün kuruluşta
ki hedeflerine varmaktan çok uzak ka-

lan Körfez İşbirliği Konseyi birçok bölge
sel teşkilat gibi fazla bir etkinlik göstere
mernekte ve ancak çeşitli konferans ve 
seminerlerle varlığını sürdürmeye çalış
maktadır. 
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KÖROGLU 

Balkanlar'dan Doğu Türkistan'a, 
Güneybatı Anadolu'dan 
Sibirya'ya kadar uza.nan 

Türk dünyasında hikayeleri anlatılan 
ve okunan ta rihi şahsiyet. 
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Nereli olduğu tam bilinmeyen. hikaye
lerinde de bu konuda açık bilgi bulunma
yan Köroğlu'nun Doğu Anadolu-Azeri ri
vayetinin ilk kolunda babasının M uradiye 
şehrinden olduğu belirtilmekte, Bolu beyi 
kolunda geçen, "Neslimize Murat Hanlı 
diyorlar" mısraıyla da bu durum doğru
lanmaktadır. Hazar ötesi Türkmen riva
yetinde Köroğlu'nun bu Türkmenler'e 
mensup Teke oymağından geldiği bildiri
lirse de Türkmenler'in Köroğlu hikayele
rini İran Azerileri'nden öğrenip kendi des
tanları haline getirdikleri, Hazar Türk
menleri 'nden bahseden Şecere-i Te
rô.kime ve Şecere-i Türk gibi eserlerde 
de Köroğlu'nun adının geçmediği dikka
te alınırsa bunun yakıştırma olduğu an
laşılır. 

Başta Batılılar olmak üzere birçok araş
tırmacı, Köroğlu hikayelerinden hareket 
ederek onun tarihi şahsiyeti hakkında çe
şitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlar-



dan Köroğlu hikayelerini Batı'ya ilk tanı
tan A. Chadzko (bk. bibl) Köroğlu'nu Ku
zey Horasan'da doğmuş, İran Azerbay
canı'nda yaşamış ve İran şahlarından ll. 
Abbas zamanında ( 16 17-1648) H oy- Erzu
rum yolu üzerinde eşkıyalık yapmış, Teke 
boyuna mensup bir Türkmen kabul et
miştir. lgnacz Klın os ve Gyula Meszaros 
da Chadzko'nun görüşüne katılarak Kö
roğlu'nun Anadolu halk edebiyatma iran'
dan geçtiğini söylemişlerdir. Bu yanlış ka
naat Batılı ilim adamları tarafından yakın 
zamana kadar tekrarlanmıştır. Alexandre 
H. Krappe hikayelerin İran asıllı olduğunu 
iddia ederken Kafkasya rivayetli bir Kö
roğlu hikayesi yayımiayan Ermeni müel
lif Agayan, Köroğlu'nun Ermeni olduğunu 
ileri sürmüştür. Tarihini 1664'te tamam
layan Tebrizli Arakel ise Köroğlu 'nu (Karh 
Oghli) Celall olarak göstermiş ve Kiziroğ
lu Mustafa Bey'le dostluklarından bah
setmiştir. Köroğlu'nun gerçek şahsiyeti
ne dair bilgi veren ilk Türk müellifi Evliya 
Çelebi, 1656 yılında istanbul'dan Van'a 
giderken şimdi Çankırı'ya bağlı Çerkeş'in 
az ilerisinde kendisini soymak isteyen ye
di haramiye, "Bu sizin ettiğinizi bu dağ
larda Köroğlu etmemiştir" diyerek(Seya
hatname, V, 18) Köroğlu'nun Anadolu'
nun kuzeybatısında devlete baş kaldıran 
bir eşkıya olduğunu belirtmekle yetinmiş
tir. Türkiye'de millledebiyat ve falklor 
konularına ilginin artmaya başladığı XX. 
yüzyıl başlarından itibaren Köroğlu'nun 
tarihi kişiliği hcıkkında çeşitli görüşler ileri 
sürülmüş, ancak daha sonra yapılan ça
lışmalarla ve bilhassa bulunan arşiv bel
geleriyle (S ümer, TDA, sy. 46 11987!. s. 9-
21) bu görüşler günümüzde geçerliliğini 
büyük ölçüde kaybetmiştir. 

Köroğlu'nun tarihi şahsiyeti hakkında 
bilgi veren ve Başbakanlık Arşivi mühim
me defterleri içinde yer alan sekiz belge
nin 1, lll ve IV sayılı olanlarından Pertev 
Naili Boratav kısaca söz etmiştir (ll. Ta
rih Kongresi, Anka ra. 12-20 Ka sı m 1943). 
Daha sonra Faruk Sümer'in bir makale 
içinde ele alarak fotokopilerini de ya
yımladığı bu sekiz belgede (TDA, sy. 46 
119871. s. 9-46) Köroğlu'na dair oldukça 
ayrıntılı bilgiler vardır. 16 Ramazan 988 
(25 Ekim 1580), 7 Reblülevvel989 (11 Ni
san 1581 ). gurre-i Cemaziyelevvel 989 (3 
Haziran 1581 ), 3 Zilkade 989 (29 Kasım 
1581), 4 Muharrem 990 (29 Ocak 1582), 
gurre-i Şaban 991 (20 Ağustos 1583). 9 
Şaban 992 ( 16 Ağustos 1584) ve 6 Reblü
levvel 993 (8 Mart 1585) tarihli bu belge
lerde Gerede'nin Soyuk (Sayık) köyünden 

olan Köroğlu Rüşen'in civar kazalarda ev 
ve köyler basıp adam öldürdüğü ve yara
ladığı, kız ve oğlanları kaçırdığı, yol kesip 
adam soyduğu, etrafındaki adamlarının 
çoğaldığı ve nüfuz sahasının gittikçe ge
nişlediği, bu yüzden halkın köylerini ter
kettiği, ele geçirilmesi için kadılara emir 
verilip üzerine adam gönderildiği halde 
yakalanamadığı belirtilmektedir. 

Bu arşiv belgeleri başta olmak üzere 
mevcut bilgiler ışığında Köroğlu'nun ha
yatını üç safhada incelemek mümkün
dür. Memleketi olan Bolu'da geçen hayatı 
birinci safha olarak kabul edilebilir. Arşiv 
belgelerinden ilk yedisi hayatının bu dö
nemine aittir. 988-992 ( 1580-1584) yılları 
arasını kapsayan bu belgelerde adı RO
şen olan Köroğlu'nun kendi memleketin
de dört beş yıl eşkiyalık yapmasının en 
önemli sebebi 1578 yılında devletin iran'a 
savaş açması, Bolu ve civarındaki asker
lerin büyük bir bölümünün savaşa git
mesidir. Bu durum "raiyyetten" bir köylü 
olan Köroğlu'na ve onun gibi pek çok kim
seye eşkiyalığa başlama fırsatı vermiştir. 
Coğrafi şartlardan kaynaklanan zorluklar 
da Köroğlu'nun işine yar am ış ve ona karşı 
yapılacak hareketleri en azından geciktir
miştir. Köroğlu'nun eşkıyalık hayatının 

ikinci safhası Çamlıbel 'de geçmiştir. VIII. 
belgeye göre 1 585 yılına gelindiğinde Kö
roğlu, Bolu sancağında değil Ankara'nın 
güneyindeki Haymana'da görülmektedir. 
Bu durum, yakalanması için üzerine gön
derilen kuvvetiere karşı kayamayacağını 
anlayan Köroğlu'nun bulunduğu yeri ter
kederek izini kaybettirmek istemesi şek
linde açıklanabilir. Çamlıbel , Sivas ile To
kat arasındaki ana yol üzerinde çevreye 
hakim, 2038 m. yüksekliğinde, otu ve su
yu bol bir ormanlıktır. Ticaret kervanları 
o dönemde bu belden Tokat'a gider, mal 
satıp mal alarak geri dönerlerdi. Köraği u, 
bu belden Tokat'a gidip mal alarak dö
nen ticaret kervanlarından "yol bacı" 
adıyla haraç alıp kendisinin ve adamları
nın ihtiyacını karşılama yoluna gitmiş , 

bundan dolayı da artık ev basıp soygun 
yapmasına gerek kalmamıştır. III. safha
da Köraği u, Çamlıbel'de Osmanlı kuvvet
leri tarafından sıkıştırılınca muhtemelen 
iran'a kaçmış ve Şah Abbas'ın hizmetine 
girmiştir. Bu dönemde yazılmış bir veka
yinamede, 1603 yılında şahın Osmanlı
lar'dan Nahcıvan'ı aldığı sırada Köroğlu'
nun Osmanlı hizmetine girmiş olan Sa' d
lu Ali Kulı Beg'i, oğlunu ve annesini Pasin 
ovasında tutup şaha gönderdiği kayıtlıdır 
(Celal Münecci m-i Yezdl. vr. 120b- 121 •). 

KÖROGLU 

Bu bilgiler verilirken Köroğlu 'nun sıfatı ve 
memuriyeti belirtilmeyerek ondan sıra
dan bir kimse gibi söz edilir. Köroğlu hika
yelerinin Azeri rivayetinde Şah Abbas'ın 
Köroğlu 'nu öldürdüğü kaydedilir. 

Köroğlu hikayelerinde macera Köroğ
lu'nun "ya bir yiğit ya da bir güzel habe
ri" almasıyla başlar. Gelişen olaylar sonu
cunda Köroğlu veya beylerinden biri ya
kalanarak hapsedilir. Böyle zor durumda 
bulunan kahramanın imdadına Köroğlu, 
kır at veya beylerden biri yetişir. Mücade
leler sırasında bilhassa Köroğlu'nun şah
siyeti masal ve efsane unsurlarıyla olduk
ça zenginleşmiş, karmaşık bir hal almış
tır. Cinler, periler, olağan üstü güçler ve 
özellikle mitolojik unsurların yer aldığı 
olaylar Köroğlu'nun ortaya çıktığı ilk kol
la kırkiara karışıp yok olduğu son kolda 
fazlaca görülmektedir. 

Hikayelerin Köroğlu'ndan sonra ikinci 
kahramanı olan kır at onun en iyi yardım
cısı olup fersahlarca koşan. gerektiğinde 
kılık değiştiren. sahibinin konuşmalarını 
anlayan, ölümsüz, tılsımlı bir hayvandır. 
Köroğlu destanında adından söz edilen 
diğer kahramanların başlıcaları ise Ayvaz. 
Timurlenk'in oğlu Kenan. Köroğlu'nun oğ
lu Hasan, Karavezir'in kızı Benli Hanım, 
Demircioğlu . Koca Arap. Celall Bey. Kizi
roğlu Mustafa Bey ve Deli Hoylu'dur. 

Köroğlu hikayelerine destan özelliği ka
zandıran iki önemli olay vardır. Bunlardan 
ilki. Köroğlu'nun Bolu beyinin seyisi olan 
babasının Bolu beyine efsanevl bir aygır
la birleşen bir kısrağın tayını getirmesi. 
seyisin bu tayı Bolu beyine layık görme
sinin hakaret kabul edilmesi ve seyisin 
gözlerinin kör edilip aynı taya bindirilerek 
ölüme terkedilmesi, bunun üzerine dağ
ları kendisine mesken tutan seyisin, oğlu 
Köroğlu ile kır atı yetiştirip bunlar vası

tasıyla başta Bolu beyi olmak üzere gelip 
geçenden intikam almak istemesidir. 
İkinci olay ise "delikli demir" adı verilen 
ateşli silahların icat edilmesiyle eşkıya ta
ifesinin, törelerini yürütecek ortamı bu
lamayarak hakim güçlere baş eğmesi so
nucu bir eşkıya olan Köroğlu 'nun da or
tadan kaybolmasıdır. islami dönem Türk 
destanları arasında yer almakla beraber 
Köroğlu destanında dini bir özden söz et
mek mümkün değildir. Ancak hikayele
rio musannif ve nakilleri kendi mezhep 
ve tarikat özelliklerini yer yer hikayelerde 
yansıtarak bunların belli yerlerinde dini 
öğütlere. dualara. peygamber ve evliya 
kıssalarına yer vermiş. hikayelere İslami 
bir muhteva kazandırmaya çalışmışlar
dır. 

269 



KÖROGLU 

Türk edebiyatında olaylara dayanan 
edebi eserlerde yer alan tipler üzerinde 
son yıllarda etraflıca d urulmuş ve bu ara
da Köroğlu da bilinen özellikleri dışında 
yeni bir görüşle ele alınmıştır. Buna göre 
Köroğlu halk hikayelerinde çokça görülen 
alp ve veli tiplerinden birincisine girer. 
Ancak onu alp tipinden ayıran özellikler
den biri etrafında alp tipini doğuran. ya
şatan ve şekillendiren göçebe toplumun 
olmamasıdır. Köroğlu'nun babası bir aşi
ret reisi değil bey yanında hizmetçidir. Bir 
diğer özellik ise gerek Bolu'da gerekse 
Çamlıbel'de kendisi gibi düşünen insan
lardan bir çete oluşturması ve bir eşkıya 
hayatı sürmesidir. Alp tipini toplum şe
killendirdiği halde Köroğlu toplumunu 
bizzat kendisi kurar. Ayrıca alp tipinin 
içinde doğup yaşadığı göçebe toplum 
hayvancılık yaparak bir iktisadi temele 
sahip olduğu halde Köroğlu'nun suni bir 
şekilde meydana getirdiği toplum böyle 
bir ekonomik temelden yoksundur. Gö
rünüşte alp tipine benzeyen Köroğlu ve 
arkadaşlarında müslüman göçebe Türk 
toplumunda görülen safiyet. asalet. örf 
ve adalete bağlılık da yoktur. Alp tipi dai
ma kuwete karşı kuwet kullandığı halde 
Köroğlu zayıfa karşı da kuwet kullanmak
ta ve hileye başvurmaktadır. Bu arada 
önemli bir husus da Köroğlu'nu harekete 
sevkeden psikolojik faktörleri toplumun 
şiddetle karşı olduğu gayri ahlaki arzula
rın oluşturmasıdır (Kaplan, s. 102-103) . 

Elde mevcut kaynaklar ve bunları doğ
rulayan arşiv belgelerine göre Köroğlu ve 
arkadaşları XVI. yüzyıl sonu ile XVII. yüz
yıl başlarında Anadolu'da eşkıyalık etmiş. 
Celal! sıfatına hak kazanacak kadar dev
leti uğraştırmış gerçek şahıslardır. Buna 
rağmen Köroğlu'nun bilhassa hikayeler
de ideal bir kahraman olarak yer alması
nın en önemli sebebi. Türk halkının sos-
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yal gayri şuurunda yaşayan alp tipinin 
idealize edilmesidir. Bu durum hikaye
lerdeki şiirlerde daha belirgindir. Muhte
melen eski Türk destanlarından aktarıl
mış veya onlardan ilham alınarak yazıl
mış olan bu şiirlerde göçebe Türk top
lumu, yayla havası ve alp tipi etkili bir 
biçimde dile getirilmiştir. 

Köroğlu dışında aynı adı taşıyan birçok 
eşkıyadan ve özellikle bir şairden de söz 
edilmektedir. Bu hususa halk hikayecileri 
de işaret edip. "Bir kere Köroğlu'nun adı 
çıkmış. izi ize uydurup anasından tezen, 
babasından küsen eşkıya olup Köroğlu 
nam takınıp dağlarda haramilik ediyor" 
diyerek birçok sahte Köroğlu'nun türedi
ğini belirtmişlerdir (Boratav, Köroğlu Des
tanı, s. 252). Ayrı bir şahsiyet olarak adın
dan söz edilen şair Köroğlu hakkında ise 
bugüne kadar hiçbir bilgi elde edileme
miştir. Bu durum, hikaye kahramanı Kö
roğlu ile şair Köroğlu'nun aynı kişi oldu
ğunu kabul etmeyi gerektirmektedir. 

Köroğlu hikayeleri 1885-1914yılları 
arasında bir iki formalık taş basması ha
linde pek çok defa basılmıştır. Daha son
raki yıllarda genişletilerek Nizarnettin Na
zif Tepedelenlioğlu (istanbul 1928), Per
tev Naili Boratav (İstanbu l 1931). Muhar
rem Zeki Korgunal (İstanbul 1931, ı 933). 

Cemal Bakı(İstanbul 1949). MuratSer
toğlu (İstanbul 1959, 1962). Ferruh Arsu
nar (Ankara 1963). Mehmet Seyda (İstan
bul ı 969). İbrahim Zeki Surdurlu (İzmir 
1969) ve Tahir Kutsi Makal (istanbul 1970) 

tarafından yayımlanmıştır. Bunların dı

şında Mehmet Kaplan. Mehmet Akalin 
ve Muhan Sali'nin Erzurumlu halk hika
yecisi Behçet M ahir'den derieyerek yazı
ya geçirdikleri Köroğlu Destanı adlı eser 
(Ankara 1973) hikayelerinon beş kolunu 
ihtiva eden ve 587 sayfa tutan önemli 
bir çalışmadır. 

Osman lt 
mehterinde 
kullan ı lan 

çift kös 
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KÖS 
(U"~) 

Daha çok 
Osmanlı mehter musikisinde kullanılan 

büyük ebatta vurmalı çalgı . 
L 

Günümüz Türkçe'sinde kös şeklinde 
söylenen Farsça küs kelimesi "vurma, 
çarpma, dövme" anlamına gelmektedir. 
Kemal Özergin'in. adını "deri" manasın
daki Sumerce kelimeden aldığını ileri sür
düğü ve eski Moğolca'da kö'ürge, Çağa
tay- Türk kültür çevresinde keürge. Kaş-


