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ÖZET
Yaz›da, “arkaik destan” (köne epos) kavram› ve bu adla adland›r›lan metinlerin genel özellikleri üzerinde durularak baz› Rus ve Türk kökenli araﬂt›r›c›lar›n Altay, Hakas, Tuva gibi Kuzey ve Güney Sibirya
Türk topluluklar›na ait kahramanl›k ve alplara mahsus evlilik konulu metinleri adland›rma konusundaki
farkl› görüﬂleri aktar›lm›ﬂt›r. Arkaik ve kahramanl›k konulu destanlarda iﬂlenen “alplara mahsus evlilik” konusundan yola ç›k›larak günümüz Anadolu sahas› aﬂk konulu halk hikâyelerinin konu kaynaklar› meselesi
üzerinde baz› yeni yaklaﬂ›mlarda bulunulmuﬂtur.
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ABSTRACT
In this article, I have firstly examined “arcaik epic” concept and the texts that are named with this concept. Then, I have transfered the opinions (naming those texts, etc.) of some Russian and Turkish researcher
on texts with heroism and heroic marriage theme of Altay, Hakas, Tuva Turks etc. Through heroic marriage
that was narrated in arcaik epics, I have newly approached question of theme sources of present Anatolian
folk tales with love theme. At the and I have claimed that there were love and heroic marriage themes in arcaik epic before Iranian influence too.
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Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›
tarihi boyunca, araﬂt›r›c›lar›n pek çok
konuda görüﬂ ayr›l›klar›na düﬂtükleri
bilinen bir husustur. Sözlü gelenekteki
tür ve ﬂekillerin adland›r›lmas› ile bu
tür ve ﬂekillerin genel özelliklerinin ortaya konmas›nda ortaya ç›kan görüﬂ ayr›l›klar›yla çeﬂitli problemler, aﬂa¤›da
haklar›nda bilgi verece¤imiz ve do¤rudan konumuzu oluﬂturan sözlü anlatma-

lar için de geçerlidir. Aﬂa¤›da, kimi araﬂt›r›c›lar taraf›ndan destan kimileri taraf›ndan da masal ad› alt›nda incelenen
baz› kahramanl›k ve alplara mahsus evlilik konulu arkaik metinlerin genel
özellikleri ile bu metinler üzerinde ileri
sürülen görüﬂler hakk›nda bilgi verilerek bu tür arkaik anlatmalar içinde
önemli bir yere sahip olan alplara mahsus evlilik (kahramanî evlilik) temas›n›n
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günümüz aﬂk konulu halk hikâyeleriyle
olan iliﬂkisi üzerinde durulmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Terim karmaﬂas›ndan söz etmekteki amac›m›z›n bu tür arkaik destan ya
da masal metinleriyle ilgili terim problemine kesin bir çözüm getirmeye çal›ﬂmak olmad›¤›n›, aksine, Türkiye kökenli
folklorcular›n dikkatini, kendilerini zorlayabilecek olan böylesi bir probleme
çekmek ve onlar› bu problemi tart›ﬂmaya davet etmek oldu¤unu burada ifade
etmek isteriz1.
Anadolu sâhas› folklor araﬂt›rmalar›nda daha çok kozmogonik destan, mitolojik destan, eski destan, ﬁamanizm kökenli destan, metafizik destan, mitik efsane, efsane ve masal, di¤er baz› Türk
bölgelerinde ise köne epos, arkaik epos,
arhaikal›k epos, miftik baat›rd›k kööne
epos, baat›rd›k arhaikal›k epos, ertegilik
epos, kaharmand›k köne epos, ecelgi c›r,
añ›z, bogat›rskaya skazka, bat›rl›k ertegi
gibi çeﬂitli adlar alt›nda ele al›nan kahramanl›k içerikli ola¤anüstü-fantastik
anlatmalar, arkaik Türk toplulu¤unun
dünya görüﬂü ile çoklukla mitolojik bir
karaktere sahip olan alplar›n ola¤anüstü göksel güçlere, vahﬂî hayvanlara, ülkelerini iﬂgâl edip halklar›n› esir eden
d›ﬂ düﬂmanlara ve kendi halklar›na zulmeden hanlara karﬂ› yürüttükleri mücadeleleri hikâye etmektedirler. Avc›-mergenlerin maceralar› da bu arkaik metinler içinde önemli bir yer iﬂgâl etmektedir. Bu tür metinler içerisinde terennüm
edilen bir baﬂka önemli tema ise, aﬂa¤›da üzerinde geniﬂ bir ﬂekilde duraca¤›m›z alplara mahsus evliliktir2.
Eski Türk toplumunun dünya görüﬂünü, sosyal hayat›n› ve onun fantastik
yönünü yans›tan bu metinlere, Rus ve
Türk kökenli pek çok araﬂt›r›c› taraf›ndan çeﬂitli isimler verilmiﬂtir. Bu tür metinler, baz› araﬂt›r›c›larca epos (destan),
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di¤er baz›lar›nca da skazka-ertegi (masal) adlar›yla ele al›nm›ﬂlard›r. Mitoloji
ve masal dünyas›na has motif ve unsurlar› içlerinde çok yo¤un bir ﬂekilde bar›nd›rmalar› sebebiyle, bu tür metinlerin
epos (destan) mu yoksa skazka (masal)
olarak m› adland›r›lmas› gerekti¤i sorusu, baﬂta V. M. Jirmunskiy olmak üzere,
pek çok folkloristi meﬂgul etmiﬂtir. Bu
tür metinlere, kahramanl›k masal›-bogat›rskaya skazka (V. M. Jirmunskiy),
mitolojik destan (E. M. Meletinskiy), masals›-mitik destan (B. N. Putilov) gibi adlar verilmiﬂtir. Araﬂt›r›c›lar, sadece kahramanl›k ve alplara mahsus evlilik konulu arkaik metinleri vas›fland›r›rken
de¤il, Altay, Hakas, Tuva gibi Güney Sibirya Türk topluluklar›ndan derlenip
neﬂredilen arkaik olsun olmas›n bütün
kahramanl›k konulu metinleri adland›r›rken de ihtilafa düﬂmüﬂlerdir. Masal
m›, efsane mi, destan m›? tart›ﬂmas›n›n
kayna¤›nda da Altay, Hakas, Tuva gibi
Türk topluluklar›n›n destan metinlerinde, masal ve mitoloji dünyas›na has pek
çok unsurla fantezinin a¤›rl›kl› olarak
yer almas› yatmaktad›r. Baz› destan metinlerinin bozularak masal formunda anlat›lmaya baﬂlanmas› da bu tart›ﬂmada
önemli bir etken olmuﬂtur. V. ‹. Verbistkiy, G. N. Potanin ve V. M. Jirmunskiy
gibi araﬂt›r›c›lar, eserlerinde Altay kahramanl›k destanlar› ya da arkaik destanlar›n› skazka (masal) ve bogat›rskaya
skazka (kahramanl›k masal›) olarak vas›fland›r›rlarken A. Kalaçev, A. S. Orlov
ve A. L. Koptelov b›lina (destan, kahramanlar hakk›ndaki destanlar), N. A.
Baskakov ve L. P. Potapov ise geroiçeskiy
poema (kahramanl›k ﬂiiri) olarak adland›rm›ﬂlard›r4.
S. E. Malov, Altay destanlar›n›, zamanla bozulmuﬂ, küçülmüﬂ, k›salm›ﬂ,
parçalanm›ﬂ ve s›radan masallara dö-
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nüﬂmüﬂ metinler olarak görmektedir.
Malov’un görüﬂlerini destekleyen N. K.
Dmitriev de Altay efsanelerinin kahramanl›k destanlar›n›n parçalar› ve destandan masala geçiﬂin en güzel örnekleri oldu¤unu söylemektedir5. Dmitriev’in
tarihî ekol mensuplar›n›n görüﬂlerine
uygun düﬂen bu düﬂüncesi, L. P. Potapov
taraf›ndan sert bir ﬂekilde eleﬂtirilmiﬂtir. Potapov, t›pk› A. L. Koptelov6 gibi,
Altay efsanelerinin kahramanl›k destan›
oldu¤unu düﬂünmektedir7. V. M. Jirmunskiy’e göre ise, Altay efsaneleri,
kahramanl›k destan› de¤il, kahramanl›k
masal›d›r (Bogat›rskaya skazka). Bunda
da Altay kahramanl›k efsanelerinin konu özelliklerini (Canavarlarla savaﬂ,
alplara mahsus dünürlük, mitik fantezi,
vs.) delil olarak ileri sürmektedir8. ‹. V.
Puhov, Jirmunskiy’in kahramanl›k destan›n›n çeﬂitli özelliklerini göz önünde
tutmad›¤›n›, içeri¤in kahramanl›k karakterde olmas›n›n bu tür metinlerin
kahramanl›k destan› olarak de¤erlendirilmesinde en önemli delil oldu¤unu söylemektedir9. Kanaatimizce, en az içerik
kadar, bu tür baz› metinlerin derlendikleri y›llarda anlat›c›lar taraf›ndan masal
formunda anlat›lm›ﬂ olmas› ve araﬂt›r›c›lar›n incelemeler s›ras›nda daha çok
bu masal formuna sahip metinleri esas
almalar› da masal m›, efsane mi yoksa
destan m› tart›ﬂmas›n›n ortaya ç›kmas›nda etkili olmuﬂtur. Baﬂta G. N. Potanin, V. ‹. Verbitskiy ve V. V. Radlov olmak üzere pek çok derleyicinin Altay,
Tuva, Hakas, vb. Türk gruplar›na mensup destanc›lar›n anlatt›klar› pek çok
metni k›saltarak ve masal formuna dönüﬂtürerek yay›mlad›klar›n› da bu çerçevede unutmamak gerekmektedir.
‹lerleyen y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda da araﬂt›r›c›lar›n bu tür metinleri
tan›mlamak için hem destan (epos) hem
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efsane (añ›z) hem de masal (ertegi) terimlerini kulland›klar›n› görmekteyiz.
Baﬂta Kazak kökenliler olmak üzere, baz› folklorcular taraf›ndan köne epos ile
bat›rl›k ertegi kavramlar›n›n büyük
oranda ayn› ﬂeyleri ifade ettikleri söylenmiﬂ, yine baz›lar› taraf›ndan yukar›da s›ralanan vas›flara sahip herhangi
bir metin köne epos kavram› içine dahil
edilerek incelenirken di¤er baz›lar› taraf›ndan ayn› metin bat›rl›k ertegi kavram› çerçevesinde ele al›nm›ﬂt›r10. Bütün
bu görüﬂler, Altay, Hakas, Tuva gibi
Türk topluluklar›n›n kahramanl›klar›yla aile, kabile ve yurt ad›na verdikleri iç
ve d›ﬂ mücadelelerini ve alplara mahsus
evlili¤i terennüm eden metinlerin, içlerinde arkaik dünyan›n mitik, efsanevî ve
masals› unsurlar›yla ad› geçen topluluklar›n mitik fantezilerini de bar›nd›ran
destan/masals› destan (ertegilik epos)
ve kahramanl›k masal› (bat›rl›k ertegi)
olarak ele al›n›p incelenmekte oldu¤unu
ortaya koymaktad›r.
Bu tür metinler, daha sonraki dönemlerde ortaya ç›km›ﬂ olan kahramanl›k destanlar› ve aﬂk konulu destan/halk
hikâyeleriyle konu, tip ve gelenek bak›m›ndan s›k› münasebette bulunmalar›
ve özellikle de köne epos kavram›n›n
Türkistan kökenli pek çok araﬂt›r›c›11 taraf›ndan bu tür metinleri tan›mlamak
amac›yla günümüzde de s›kça kullan›l›yor olmas› nedeniyle, taraf›m›zca kahramanl›k masal›ndan (bat›rl›k ertegi/comok) ziyade arkaik destan (köne epos)
olarak adland›r›lacaklard›r12. Arkaik
destanlar (köne eposlar), mitten klasik
destana geçiﬂ aﬂamas›n› oluﬂturmaktad›rlar. Arkaik destan metinleri, mit, masal, efsane gibi türlerin pek çok unsurunu bünyelerinde toplam›ﬂlard›r. Bu tür
metinler, zamanla içlerinde bar›nd›rd›klar› mit ve masal unsurlar›n›n pek ço¤u-
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nu atm›ﬂlar ve böylece bugünkü anlam›yla tarihî-realist destanlara dönüﬂmüﬂlerdir13. Arkaik destanlar (Köne
epos), baz› Türk gruplar›n›n geçirdikleri
tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel aﬂamalar› yans›tan O¤uz Ka¤an ve Manas14 gibi tarihî-menkabevî destanlar›n teﬂekkülü ve geliﬂiminde önemli bir basamak
teﬂkil etmiﬂlerdir15. Özellikle de arkaik
destanlar›n kahramanl›¤› anlatan örnekleri (kaharmand›k köne eposlar), klasik kahramanl›k destanlar›n›n esas›n›
oluﬂturmalar› bak›m›ndan son derece
dikkat çekicidirler16. Arkaik destanlar
içinde önemli bir yer iﬂgâl eden alplara
mahsus evlilik konusu da, daha sonra teﬂekkül etmiﬂ olan kahramanl›k destanlar›nda önemli bir epizot (evlilik epizodu) olarak varl›¤›n› sürdürmüﬂtür.
Kahramanl›k destanlar›n›n ilk etab›n› teﬂkil eden arkaik destanlarda terennüm edilen konular17 hakk›nda yukar›da k›sa bilgiler verildi¤i için burada
her bir konu üzerinde durulmayacak ve
do¤rudan esas konumuz olan alplara
mahsus evlilik (kahramanî evlilik) temas› ile bu teman›n günümüz halk hikâyelerindeki âﬂ›klara mahsus evlilikle olan
münasebetlerinin incelenmesine geçilecektir.
‹ster kahramanl›k masal› (bogat›rskaya skazka) isterse arkaik destan (köne
epos) ad› verilsin, konumuzu oluﬂturan
arkaik metinlerin önemli bir k›sm›, çoklukla yaﬂl› ana ve babadan dünyaya gelen, babalar› düﬂman taraf›ndan öldürülen (Baba, baz› metinlerde bir kaza ya da
hastal›k neticesinde de ölebilmektedir.)
ola¤anüstü vas›flara sahip bahad›rlar›n
eﬂ aramalar› (Aranan eﬂ, bazen baba taraf›ndan kaç›r›lan sözlüdür.) ile alplara
mahsus evliliklerini terennüm etmektedir. Arkaik destanlar›n baz›lar›nda, bahad›rlar›n t›pk› Anadolu sahas› aﬂk ko-
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nulu halk hikâyelerinde oldu¤u gibi, yer
ile gö¤ün birleﬂti¤i bir yerde yaﬂayan bir
han›n k›z›ndan rüya ya da kutsal bilge
kitap vas›tas›yla haberdar olduklar› ve
onu almak için çoklukla ana ve baban›n
r›zas› olmaks›z›n sefere ç›kt›klar› da görülmektedir18. Sözlü k›z›n, babas› taraf›ndan verilen söz bir kenara at›larak
bahad›r›n kendisinden kaç›r›lmas›nda
da bahad›r›n babas›n›n ya düﬂman elinde ya da bir kaza sonucu ölmesi ve bahad›r›n sosyal ve ekonomik statüsünün de¤iﬂmesi etkili olmaktad›r. Baz› metinlerde, bahad›rlar›n ayn› anda hem yabanc›
hanlara karﬂ› mücadele ettikleri hem de
eﬂ arama iﬂini gerçekleﬂtirdikleri görülmektedir. Arkaik destanlardaki bu alplara mahsus evlili¤in daha sonraki kahramanl›k destanlar›nda önemli bir epizot olarak varl›¤›n› sürdü¤ünü yukar›da
da söylemiﬂtik. Fakat, arkaik destanlarda görülen mitolojik âlem ve mitik kahramanlar›n (Mitik güçlere sahip hanlar,
bu hanlar›n göksel k›zlar›, ola¤anüstü
mitik yarat›k rakipler, vs.) yerini, burada, daha gerçekçi ve insanî bir yap› alm›ﬂt›r. Arkaik destanlar içinde önemli
bir yere sahip olan alplara mahsus evlilik, Türk toplumunun önemli bir k›sm›nda görülen sosyal, kültürel, tarihî, iktisadî de¤iﬂimler sebebiyle ilerleyen dönemlerde yerleﬂik hayat›n ürünü olarak
ortaya ç›kan halk hikâyelerinde âﬂ›klara
mahsus evlilik ﬂeklinde varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Fakat, bu süreçte gerek kahramanlarda ve gerekse aﬂk-evlilik telakkilerinde bir hayli de¤iﬂmeler meydana
gelmiﬂtir. Alp ya da bahad›r, her türlü
zorlu¤a ra¤men (Ola¤anüstü engeller,
mitik rakipler, zâlim hanlar, zorlu yar›ﬂlar, vs.) âﬂ›k oldu¤u k›z› ya da daha do¤du¤unda kendisiyle sözlenen; fakat, kendisinden k›z›n babas› taraf›ndan kaç›r›lan sözlüsünü bile¤inin hakk›yla al›p
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obas›na getirirken âﬂ›klara mahsus evlilik ya da aﬂk temas›n› iﬂleyen halk hikâyelerinde âﬂ›klar›n alplara nazaran daha pasif kald›¤› görülmektedir.
Yukar›daki paragraf›n son sat›rlar›nda belirtilen husus üzerinde hemen
aﬂa¤›da daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde durulaca¤› için biz burada, öncelikle Anadolu
sahas› halk hikâyelerindeki aﬂk temas›n›n kaynaklar› hakk›nda ileri sürülen
baz› görüﬂleri gözden geçirmeye çal›ﬂaca¤›z.
Gerek Anadolu sahas›nda ve gerekse
di¤er Türk bölgelerinde aﬂk konulu destan ya da halk hikâyelerinin teﬂekkülü ve
konu kaynaklar› ele al›n›rken araﬂt›r›c›lar taraf›ndan, aﬂk konulu destanlar›n
kahramanl›k destanlar›ndan sonra teﬂekkül etti¤i söylenmektedir. Aﬂk konulu
destan ya da hikâyeler (Ki bu tür metinler, Anadolu sahas›nda halk hikâyesi olarak adland›r›lmaktad›rlar.), destandan
romana geçiﬂ sürecini temsil eden ürünler olarak de¤erlendirilmektedir.
M. Fuad Köprülü, Meddahlar adl›
hacimli yaz›s›nda, Türkler aras›nda ‹slamiyet öncesinde daha ziyade kahramanl›k konulu ve mitolojik unsurlar bar›nd›ran destanlar›n var oldu¤unu, ancak ‹slamiyet benimsendikten ve ‹ran
tesiri yaﬂand›ktan sonra, XV-XVI. as›rlarda, aﬂk konulu halk hikâyelerinin teﬂekkül etti¤ini söylemektedir19. Köprülü’nün aﬂk konulu halk hikâyelerinin teﬂekkülü ve konu kaynaklar›n› XV-XVI.
as›rlara ve ‹slam ve özellikle de ‹ran tesirine ba¤lad›¤› bu görüﬂü, kendisinden
sonra da benimsenip s›k s›k yinelenmiﬂtir. Köprülü’nün ileri sürdü¤ü bu görüﬂ,
sadece Anadolu sahas›nda de¤il, baz›
Türkistan kökenli araﬂt›r›c›lar taraf›ndan da aﬂk konulu destanlar›n konu
kaynaklar› ve teﬂekkülleri için benzer
bir ﬂekilde dile getirilmiﬂtir.
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Anadolu sahas› halk hikâyeleri üzerinde en kapsaml› çal›ﬂmalar› yapm›ﬂ
olan Pertev Naili Boratav ise Anadolu
sahas›ndaki halk hikâyelerinin XVII.
as›rdan itibaren teﬂekkül etti¤ini ve
halk hikâyelerinin destandan ayr› bir
tür oldu¤unu söylemektedir. Hikâyeler,
feodal ve aristokratik cemiyetlere has
olan epik türün (destan›n) yerini alm›ﬂt›r. Boratav, destanla halk hikâyelerinin
farkl›l›klar›n› ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›r:
a) Bunlarda (hikâyelerde) masal unsuru
çoktur, b) Destan ananelerini kaybetmiﬂlerdir20. Boratav, ayn› eserde, halk hikâyeleri hakk›nda ﬂu de¤erlendirmeyi yapar: Bu mütalaalar› serdettikten sonra
diyebiliriz ki halk hikâyeleri, destanîleﬂmiﬂ masallard›r; veyahut da destanîliklerini kaybetmiﬂ, masallarla çok kar›ﬂm›ﬂ destanlard›r. Bu hikâyelerin ekserisinin on yedinci as›rdan sonra teﬂekkül
etti¤i tahmin edilebilir. Zira bunlar›n
kahramanlar› olan ﬂairler, bu as›rda veya bu as›rdan sonra yaﬂam›ﬂ olduklar›
gibi, içlerindeki aruzlu ﬂiirler, tasavvuf
tesirleri, dinî koku hep Divan edebiyat›n›n ve tasavvufî zevkin halk ﬂiirine nüfuzundan sonraki devri hat›rlat›yor. Mevzular› eski bile olsa, bu hikâyelerin on yedinci as›rdan sonraki ﬂairler taraf›ndan
iﬂlendi¤i tahmin olunabilir21. Boratav,
halk hikâyelerinde bir masallaﬂma ya da
masallarla iç içe olma durumu görmektedir. Araﬂt›r›c›, Halk Hikâyeleri ve
Halk Hikâyecili¤i adl› eserinde, halk
hikâyelerini destan gelene¤inin bir devam› olarak de¤erlendirmenin yanl›ﬂ
olaca¤›n›, halk hikâyesinin yeni ﬂartlara
uygun yeni bir edebi nev’i mahsulü oldu¤unu söylemektedir22.
Türk halk hikâyeleri üzerinde
önemli araﬂt›rmalarda bulunmuﬂ olan
Fikret Türkmen de destanlardaki kahramanl›¤›n halk hikâyelerinde aﬂka dö-
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nüﬂtü¤ünü ve bunun da kuvvetli ‹ran tesiriyle meydana geldi¤ini söylemektedir:
Biz de destanî bir an’anesi olan Türklerin, islamiyeti kabul ettikten sonra bu
an’anenin bir çok hususiyetlerini muhafaza etmekle birlikte (temsilî özellik, saz
eﬂli¤inde söyleme...) konunun kahramanl›ktan, bilhassa ‹ran ﬁehname ve
klasik edebiyattan geçen Ferhat ile ﬁirin,
Leyla ile Mecnun gibi hikâyelerin tesiri
ile aﬂka dönüﬂtü¤ü kanaatindeyiz. Bu
gün yaﬂ›yan birçok Anadolu aﬂk hikâyesinin menﬂeinin Azerbaycan olmas› ve
halen en canl› ﬂekilde bu bölgede yaﬂamas› bölgenin kuvvetli ‹ran tesirinde
kalmas› ile izah edilebilir23. Al›nt›dan da
anlaﬂ›laca¤› üzere, Türkmen’in görüﬂü,
Köprülü ile Boaratav’›n görüﬂleri ile paralellik arz etmektedir.
Araﬂt›r›c›lar›n genel kanaatlerine
göre, halk hikâyeleri kahramanl›k temas›na sahip olan destanlardan sonra teﬂekkül etmiﬂ ve özellikle de ‹ran mesnevî/hikâyelerinin tesiriyle konu, kahramanl›ktan aﬂka kaymaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bugünkü anlamda halk hikâyeleri 1617. yüzy›llarda teﬂekkül etmeye baﬂlam›ﬂt›r ve Anadolu sahas› halk hikâyelerindeki aﬂk temas›n›n kayna¤›, bugünkü
Kuzey ve Güney Azerbaycan ile Türkmenistan’d›r24. Bu bölgeler de ‹ran tesiri alt›nda en çok kalan bölgelerdir. Halk hikâyesi, Türk toplumunun yerleﬂik hayata geçip destan devrinin son bulmas›yla
ortaya ç›km›ﬂ olan ve destandan büyük
oranda ba¤›ms›z bir türdür. Destanlar
bütünüyle manzum iken halk hikâyeleri
naz›m nesir halde anlat›lmaktad›r25.
Araﬂt›r›c›lar, halk hikâyelerinin Türk
kayna¤›n› ele al›rken çok fazla ayr›nt›ya
girmemiﬂlerdir. Bunda da aﬂk konulu hikâyelerin oluﬂumunda büyük oranda
‹ran mesnevîcilik/hikâyecilik gelene¤i-
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nin tesirinin oldu¤unun düﬂünülmesi etkili olsa gerektir.
Burada, halk hikâyelerinde yer
alan aﬂk ve evlenme temas›n›n Türkler
aras›nda ‹slam medeniyetine dahil oluﬂtan ve ‹ran tesirinde kal›ﬂtan önce de
kahramanî aﬂk ve evlilik (Alplara mahsus evlilik) ﬂeklinde arkaik ve klasik
kahramanl›k destanlar›nda (Al›p-Manaﬂ, Bayan Toolay, Er Töﬂtük, vs.) da yer
ald›¤› ortaya konulacak ve bu teman›n
O¤uz gruplar›n›n ‹slam medeniyetine
dahil olmalar› ve Ön Asya’ya gelip ‹ran
tesirinde kalmalar› sonucu günümüz
halk hikâyelerindeki yap›s›n› kazand›¤›
belirtilecektir.
Yukar›da arkaik destanlar hakk›nda bilgi verilirken en yayg›n konulardan
birisinin ola¤anüstü bir ﬂekilde do¤an ve
ola¤anüstü özelliklere sahip olan kahraman›n daha do¤madan ya da do¤ar do¤maz sözlendi¤i ve kendisinden kaç›r›lan
sözlüsünü ya da bir vesileyle (Kutsal bilge kitap, vs.) haberdar olup âﬂ›k oldu¤u
k›z› bulmak için sefere ç›kmas›, bu yolculuk s›ras›nda pek çok ola¤anüstü engel
ya da varl›klarla mücadele etmesi, sözlüsünün/sevgilisinin obas›na/toyuna varan
kahraman›n rakiplerle mücadele etmesi
ve k›z›n ya da k›z›n babas›n›n ortaya
koydu¤u ﬂartlar› yerine getirdikten ve
rakiplerini alt ettikten sonra sözlüsü ya
da sevdi¤i k›zla obas›na geri dönmesi oldu¤u belirtilmiﬂti. Altay Türkleri aras›nda yayg›n olan Al›p-Manaﬂ, Kan Püdey,
Ay-Man›s, Koz›n-Erkeﬂ’te kahramanî evlilik ya da alplara mahsus evlilik temas›
iﬂlenmektedir. Tuva kahramanl›k destanlar›ndan Bayan Toolay’da da t›pk› Altay destanlar›nda oldu¤u gibi, sözlüsünün varl›¤›ndan bir ﬂekilde haberdar
olan Bayan Toolay’›n sözlüsünü aramak
için yola ç›k›ﬂ›yla çeﬂitli mücadelelerden
sonra sözlüsünü al›p obas›na dönmesi ve
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babas›n› öldürenlerden intikam almas›
anlat›lmaktad›r: Tuman K›sk›l Att›g Möge Bayan-Toolay, kar›s› ile yapayaln›z yaﬂamaktad›r ve bir gün Ak-Tayga’da avlan›rken yabanc› bir bahad›rla karﬂ›laﬂ›r.
‹ki bahad›r henüz do¤mam›ﬂ olan çocuklar›n› kendi aralar›nda sözleyip dünür
olurlar. Eve dönen Möge Bayan-Toolay,
kar›s›n›n bir o¤lan çocu¤u do¤urdu¤unu
görür ve bunun üzerine bir toy düzenler.
Toya, Karat›-Han da gelir ve Karat›-Han,
Möge Bayan Toolay’›n zenginli¤ini görünce Möge Bayan-Toolay ile kar›s›n›
kendi obas›na davet edip öldürür ve o¤lan› da kendisine çoban yapar. Zavall› çoban, bir gün bir tayla karﬂ›laﬂ›r. Tay, ona
babas› taraf›ndan ma¤araya saklanan
savaﬂ silahlar› ve k›yafetlerini nas›l bulaca¤›n› anlat›r. Savaﬂ elbisesini giyen ve
silahlar› kuﬂanan çocuk, ola¤anüstü bir
ﬂekilde bir bahad›ra dönüﬂür. Tay da çocukla birlikte ola¤anüstü bir ﬂekilde geliﬂir ve alp ata dönüﬂür. Tay, delikanl›ya
Tuman K›sk›l Att›g Möge Sagaan-Toolay
ad›n› verir ve do¤madan önce sözlendi¤i
niﬂanl›s›ndan haber verip onu nerede ve
nas›l bulaca¤›n› söyler. Möge Sagaan-Toolay, niﬂanl›s› güzeller güzeli Alt›n Dang›n’› bulur ve bütün rakiplerini yenerek
k›z› almaya hak kazan›r. Bahad›r, eﬂi ile
birlikte evine döner. Eve dönerlerken bir
ormanda dinlenmeye karar verirler. Möge, kar›s›n› dinlendikleri yerde b›rak›r ve
avlanmaya ç›kar. Avdan dönünce kar›s›
ve eﬂyalar›n›n Am›rga-Kara Moos taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›, kar›s›n›n geride b›rakt›¤› mektup vas›tas›yla ö¤renir. Möge,
peﬂlerine düﬂer ve Am›rga-Kara Moos’u
öldürüp kar›s›yla birlikte Ak-Hem ›rma¤›n›n k›y›s›nda bulunan evlerine döner.
Daha sonra Möge Sagaan-Toolay, Karat›Han’dan intikam al›r ve kar›s›yla birlikte bar›ﬂ ve huzur içinde yaﬂamaya baﬂlar26.
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Al›p-Manaﬂ ve Bayan Toolay destanlar› ele al›nd›¤›nda, konunun Anadolu sâhas› ve di¤er Türk bölgeleri aﬂk konulu destan ya da halk hikâyelerinin konular›yla büyük benzerlikler arz etti¤i
görülmektedir. Altay, Tuva ve Hakas
kahramanl›k destanlar›n›n bir ço¤u, çeﬂitli aç›lardan arkaik destan olma özelli¤i sergilemektedir. Yukar›da da söylendi¤i gibi, arkaik destanlardan sonra ortaya ç›kan kahramanl›k destanlar›nda
da kahramanî evlilik ya da alplara mahsus evlilik temas›, genellikle destan›
oluﬂturan bir epizot (evlilik epizodu) ﬂeklinde varl›¤›n› devam ettirmiﬂtir. Kahramanl›k destanlar›n›n konu ve epizot yap›lar›, ﬁâkir Ib›raev taraf›ndan çok iyi
bir ﬂekilde ortaya konuldu¤u için burada, kahramanl›k destanlar›ndaki evlilik
epizodu üzerinde durulmayacak, araﬂt›r›c›lara Ib›raev’in tespitlerine bakmalar›
tavsiye edilecektir27.
Kahramanî evlilik temas› üzerine
kurulmuﬂ olan ve Dede Korkut Kitab›
içinde yer alan Kañl› Koca O¤l› Kan Tural› boyu, arkaik destan özelli¤i taﬂ›maktad›r28. O¤uz Türkleri aras›nda destandan halk hikâyesine geçiﬂ devresinin
mahsulü olarak de¤erlendirilen Dede
Korkut hikayeleri içinde yer alan Kan
Tural› boyu, O¤uz gruplar› aras›nda teﬂekkül eden aﬂk konulu halk hikâyelerinin en eskilerinden biri olarak de¤erlendirilmelidir. Ayn› ﬂey, Al›p-Manaﬂ destan›n›n Dede Korkut hikâyeleri içindeki
benzeri olan Kam Püreniñ O¤l› Bams›
Beyrek29 boyu için de geçerlidir.
Yukar›daki bahislerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, Anadolu sahas› aﬂk/evlilik
konulu halk hikâyeleri konu kaynaklar›
bak›m›ndan incelenirken arkaik destanlar (köne epos) ya da kahramanl›k masallar› (bogat›rskaya skazka) mutlaka
dikkate al›nmal›d›r. Yukar›da da üzerin-
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de duruldu¤u gibi, evlilik konulu arkaik
destanlarda (Al›p-Manaﬂ, Bayan Toolay,
Koz›n-Erkeﬂ, Er Töﬂtük, vb.), ola¤anüstü
ﬂekilde do¤an, ola¤anüstü özelliklere ve
yard›mc›lara sahip olan kahraman›n
kendisine eﬂ aramak için gurbete ç›kmas› ve almak istedi¤i kad›n için karﬂ›s›na
ç›kan engelleri aﬂ›p k›z›n babas› ya da
bizzat k›z taraf›ndan konulan ﬂartlar›
yerine getirdikten sonra müstakbel eﬂini
al›p obas›na geri dönmesi söz konusudur. Bu destanlar, bünyelerinde mit ve
masal unsurlar›n› yo¤un bir ﬂekilde bar›nd›rd›klar› için kahramanlar, tanr›sal
k›zlara dahi talip olarak müstakbel eﬂlerini alabilmek için göksel varl›klarla da
mücadele edebilmektedirler. ‹lerleyen
dönemlerde, mit ve masal unsurlar›, yerini daha gerçekçi unsurlara b›rakm›ﬂt›r; fakat, destanlar› oluﬂturan konu çizgisi de¤iﬂmemiﬂtir. Ön Asya kültürleri
ve edebiyatlar›yla münasebet kurulduktan ve yerleﬂik hayata geçildikten sonra
da sevdi¤i k›z ya da sözlüsünün ard›ndan gurbete ç›kan kahraman›n kahramanl›k özellikleri, yavaﬂ yavaﬂ ortadan
kalkmaya baﬂlam›ﬂ, bat›r-âﬂ›k ya da alpâﬂ›k tipi, pasifize olarak yerini âﬂ›k tipine b›rakm›ﬂt›r. Kahramanî ya da alplara
mahsus evlili¤in yerini, daha sonraki dönemlerde aﬂkî ya da âﬂ›klara mahsus evlilik almaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu de¤iﬂimde,
yerleﬂik hayat›n ﬂartlar› kadar Ön Asya
kültürleriyle edebiyatlar›n›n da etkisi olmuﬂtur elbette. D›ﬂa dönük ve mücadeleci alp-âﬂ›k tipinin melankoliye ve aﬂk
ac›s›na müptela âﬂ›k tipine dönüﬂmesinde, Fars mesnevîlerinin büyük etkisi olmuﬂ olsa gerektir. Arkaik destanlardaki
eﬂ arayan kahraman›n bilek ve yürek
gücünü kullanmas› ve ola¤anüstü yard›mc›lar›n›n devreye girmesi sonucunda
eﬂini almaya hak kazan›p obas›na dönmesi, yerini, büyük oranda, Türk toplu-
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luklar›n›n büyük bir k›sm›n›n yerleﬂik
hayata geçmesi ve Ön Asya kültürleriyle
edebiyatlar›n›n tesirinde kalmas› sonucu, evlenmek istedi¤i k›z için mücadele
eden kahramanla sevilen k›z›n trajik bir
sona ulaﬂmalar›na, yani, kavuﬂamadan
helâk olup gitmelerine b›rakm›ﬂt›r. ‹slam dininin bu de¤iﬂimdeki büyük etkisi
de göz ard› edilmemelidir. ‹slam, birbirlerini seven genç k›z ve erkeklerin anlaﬂarak ve seviﬂerek hayatlar›n› birleﬂtirmelerine pek s›cak bakmam›ﬂ, ‹slam’la
tan›ﬂan Türk topluluklar› da bu yaklaﬂ›m› zaman zaman daha da dar ve s›n›rlay›c› bir çerçeveye taﬂ›yabilmiﬂlerdir. Birbirlerini seven kahramanlar, yeni dinin
ve o dine mensup olan toplumun bu tür
yapt›r›mlar›yla da mücadele etmek durumunda kalm›ﬂlar ve çoklukla da trajik
sonla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Di¤er taraftan
da farkl› dinlere sahip yabanc› topluluklarla olan münasebetler sonucu yaﬂanan
yasak aﬂklar da hikâyelere konu olmuﬂtur. Kerem ile Asl› hikayesi, bu yeni konuya en güzel örnektir30. Türk toplumunun sosyal hayat› ve dünya görüﬂü üzerinde büyük etkisi olan ‹slam ideolojisi
ve di¤er dinlere mensup yabanc› topluluklarla yaﬂanan çat›ﬂmalar, hayat›n bir
gerçe¤i olarak yans›mas›n› destan ya da
halk hikâyelerinde de bulmuﬂtur. Bu de¤iﬂimlerin yan› s›ra, Ön Asya topluluklar›n›n edebiyatlar›yla tan›ﬂan Türk topluluklar›, münasebete geçtikleri topluluklar›n edebiyat ürünlerini de kendi dillerine çevirmiﬂler, bu tür eserleri taklit
ederek yeni hikâye ve destanlar teﬂekkül
ettirmiﬂlerdir.
Sözün k›sas›, Türk destanc›l›k gelene¤inde çok eskiden beri bir kahramanî
(alplara mahsus) aﬂk ya da evlilik temas› var olagelmiﬂ, yaﬂanan de¤iﬂimler ve
maruz kal›nan etkiler sonucunda bu tema, Türk co¤rafyas›n›n geniﬂ bir bölü-
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münde alplara mahsusluktan aﬂ›klara
mahsuslu¤a dönüﬂmüﬂtür. Çok eski dönemlerden beri sözlü anlatmalar içinde
iﬂlene gelen aﬂk ya da evlilik temas›,
ilerleyen dönemlerde çok geniﬂ bir co¤rafyaya da¤›lm›ﬂ olan Türk gruplar› aras›nda hem arkaik ﬂekli korunarak hem
de yeni kültürel ve sosyal ﬂartlar ortamlar›nda yeniden yorumlanarak anlat›la
gelmiﬂtir. Tarihî, co¤rafî, dinî faktörler
nedeniyle Ön Asya topluluklar› ile çok
daha s›k› iliﬂkiler kuran Türk gruplar›nda tema, âﬂ›klara mahsus bir yap›ya büründürülürken Bat› sahas› Türk gruplar›na nazaran d›ﬂ etkilere daha kapal› bir
hayat tarz›n› sürdüre gelen geleneksel
Türk gruplar› aras›nda eskiye sad›k kal›narak alplara mahsus yap›da anlat›la
gelmiﬂtir.

NOTLAR
*
Yaz›, 31 May›s-02 Haziran 2000 tarihlerinde
Bal›kesir Üniversitesi ile Bal›kesir Belediyesi taraf›ndan düzenlenen II. Bal›kesir Kültür Araﬂt›rmalar› Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuﬂtur.
1
Üzerinde duraca¤›m›z kahramanl›k ve alplara mahsus evlilik konulu arkaik metinler, daha önce
Emine Gürsoy-Naskali taraf›ndan Destan›n Tarifi
(Türk Dili Araﬂt›rmalar› Y›ll›¤›-Belleten-1992,
Ankara 1995, 1-8) adl› yaz›s›nda ele al›nm›ﬂ ve bu
tür metinlerin destan kavram› içindeki yeri üzerinde durulmuﬂtur. Naskali, bu tür metinlerin ﬁamanizm’in düﬂünce ve inanç sistemini yans›tt›¤›n›, bahad›rlar›n yolculuklar›n›n ruhlar› kovalayan ﬁamanlar›n yolculu¤unu and›rd›¤›n› söylemiﬂtir. Araﬂt›r›c›, bu tür destan metinlerini adland›rmak için
ﬁamanizm kökenli destan, metafizik destan, eski
destan (Bizim kullanmakta oldu¤umuz arkaik destan kavram›yla ayn› ﬂeyi ifade etmektedir.) tabirlerini teklif etmiﬂtir. Naskali, kahramanl›k konulu ve
hacimli klasik destanlar› kahramanl›k destan› olarak vas›fland›r›rken, ele almakta oldu¤umuz metinleri metafizik destanlar olarak adland›rmay› ye¤lemiﬂtir. Kanaatimizce, Naskali’nin ileri sürdü¤ü terimlerden eski destan, bu tür metinleri vas›fland›rmak için kullan›labilecek en do¤ru ve kapsaml› tabirdir. Çünkü, bu tür metinlerin hepsinde ﬁamanizm tesirini ve fizik ötesini aramak ya da bulmak
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mümkün de¤ildir. ﬁamanizm tesiri ile fizik ötesini
ayn› zamanda Naskali’nin tam anlam›yla destan
olarak kabul etti¤i Manas gibi büyük metinlerde de
görmek mümkündür. Araﬂt›r›c›n›n üzerinde durdu¤u bir di¤er önemli husus da baz›, destanlar›n hem
kahramanl›k destanlar›n›n hem de eski destanlar›n
(arkaik destan) özelliklerini bünyesinde toplad›¤›d›r. Araﬂt›r›c› bazen kategoriler aras›ndaki çizgiyi
çekmek zorlu¤u vard›r, örnekleri patron ç›kar›r gibi
bir makasla kesemiyoruz (7. s.) diyerek tür, ﬂekil ve
terim sorunlar›n›n ne kadar karmaﬂ›k bir yap› arz
etti¤ine dikkat çekmektedir.
2
Bu tür sözlü anlatmalar üzerinde yap›lm›ﬂ
de¤erlendirmeler için bk: V. M. Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos, Leningrad 1974, 222-348;
M. ⁄abdullin-T. S›d›kov, Kazak Halk›n›ñ Bat›rl›k
C›r›, Almat› 1972, 33-34; R. Berdibaev, Kazak Epos›, Almat› 1982, 51-91; Âlkey Mar¤ulan, Ecelgi C›r,
Añ›zdar, Almat› 1985, 62-81; Âvelbek Koñ›ratbaev,
Kazak Epos› câne Türkologiya, Almat› 1987,
121-128; Kazak Hal›k Âdebiyeti-Ertegiler, 4.
tom, Almat› 1989; ﬁâkir ‹braev, Epos Canr›n›ñ Kal›ptasuv Tariyh›, Folklor ﬁ›nd›¤›, Almat› 1990, 4474; ﬁâkir Ibraev, Epos Âlemi, Almat› 1993, 25-27;
Emine Gürsoy Naskali, Destan›n Tarifi, Türk Dili
Araﬂt›rmalar› Y›ll›¤›-Belleten-1992, Ankara
1995, 1-8; S. Kay›pov, Köönö Epos, Manas Entsiklopediya, 1. c., Biﬂkek 1995, 346-347 ve konuyla ilgili di¤er eserler.
3
S. S. Surazakov, Altayskiy Geroiçeskiy
Epos, Moskva 1985, 12.
4
S. E. Malov, Predislovie, S. V. Yastremskiy,
Obrazts› Narodnoy Literatur› Yakutov, Leningrad 1929, 1.
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sayfalar› aras›nda da yer alm›ﬂt›r.
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‹. V. Puhov, Altayskiy Narodn›y Geroiçeskiy
Epos, Maaday Kara, Altayskiy Geroiçeskiy
Epos, Moskva 1973, 27.
10
Muñl›k-Zarl›k, Er Töstik, Kulamergen gibi
metinler Âvelbek Koñ›ratbaev taraf›ndan ertegilik
epos kavram› alt›nda ele al›n›rken (Kazak Epos›
câne Türkologiya, Almat› 1987, 121-122.) Seyit
Kaskabasov ayn› metinleri bat›rl›k ertegi baﬂl›¤› alt›nda incelemiﬂtir (Seyit Kaskabasov, Kazakt›ñ Hal›k Prozas›, Almat› 1984, 204-219. ).
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11
Nitekim, baﬂta ﬁâkir Ibraev olmak üzere
pek çok Kazak ve K›rg›z folklorcu da bu tür metinleri ele al›rken köne (kööne) epos, ergegilik epos ya da
baat›rd›k comok kavramlar›n› kullanmay› tercih etmiﬂlerdir. Bu hususta bk: 1. dip nottaki kaynaklar.
V. M. Jirmunskiy’in Güney Sibirya’daki Türk ve Mo¤ol halklar›n›n arkaik destanlar›n› tan›mlamak
amac›yla kulland›¤› bogat›rskaya skazka terimi de
yine Kazak ve K›rg›z araﬂt›r›c›lar aras›nda ra¤bet
görmüﬂ ve bat›rl›k ertegi ve baat›rd›k comok ﬂekillerinde Kazak ve K›rg›z Türkçelerine tercüme edilerek kullan›lm›ﬂt›r. Burada, ayn› metinleri tan›mlamak amac›yla baat›rd›k epos ile bat›rl›k ertegi kavramlar›n›n kullan›lmas›n›n çözülmesi zor problemlerin ortaya ç›kmas›na neden oldu¤unu tekrar belirtmekte yarar vard›r, diye düﬂünüyoruz. Bat›rl›k
ertegi kavram› ve bu kavram›n neyi ifade etti¤i konusunda yap›lan ayr›nt›l› bir inceleme için bk: Seyit
Kaskabasov, Kazakt›ñ Hal›k Prozas›, 204-219.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Türk gruplar›n›n sözlü
anlatmalar›n›n tür ve ﬂekil aç›s›ndan adland›r›lmas›nda, Anadolu sahas› araﬂt›r›c›lar›n› bir hayli zorlayacak olan kar›ﬂ›kl›klar görülmektedir. Araﬂt›r›c›lar, kimi zaman bir terimle birden fazla türü isimlendirebilmiﬂlerdir. Jirmunskiy’in kulland›¤› bogat›rskaya skazka terimi, sadece Kazak ve K›rg›z Türkü bilim adamlar› taraf›ndan de¤il, ayn› zamanda
Tuva, Hakas gibi di¤er baz› Türk gruplar›na mensup bilim adamlar›nca da kahramanl›k destanlar›
ya da kahramanl›k masallar›n› tan›mlamak için
kullan›lm›ﬂt›r. Tuva Türklerinde masal, hikâye ve
destan türlerini karﬂ›lamak için toocu kelimesinin
yan› s›ra tool (Kahramanl›k destanlar›, maad›rl›g
tool kavram› ile karﬂ›lanm›ﬂ ve bu terim ayn› zamanda kahramanl›k masal› anlam›na da gelmektedir.) kavram› ön plana ç›karken Hakas Türklerinde
de masal anlam›na gelen n›mah terimi ayn› zamanda al›pt›g (h) n›mah ﬂeklinde kahramanl›k destanlar›n› da karﬂ›lamak amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Bu terim de t›pk› Jirmunskiy’in bogat›rskaya skazkas› gibi, kahramanl›k masal› anlam›na da gelebilmektedir. Yine Kazan ve Sibirya bölgesi Türk araﬂt›r›c›lar› taraf›ndan kahramanl›k destanlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla dastan teriminin yan› s›ra daha arkaik
olanlar› için al›plar tur›nda¤› hikeyetler terimi kullan›lm›ﬂt›r. Al›plar tur›nda¤› hikeyetler, ayn› zamanda bahad›rlar hakk›ndaki masallar (bogat›rskaya skazka) anlam›na da gelmektedir. Bütün bu verilen örneklerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, baz› kavramlar ya tek baﬂlar›na ya da önlerine baﬂka kelimeler
alarak hem masal hem de destan türünü karﬂ›lamaktad›rlar. Araﬂt›r›c›lar›n baz› metinleri bu ﬂekilde hem destan hem de masal anlam›na gelebilecek
terimlerle adland›rmalar› da yine yukar›da zikredi-
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len tart›ﬂmalar (Özellikle de Jirmunskiy’in bogat›rskaya skazkas›) çerçevesinde de¤erlendirilmelidir.
12
Naskali, 1. dip notta da de¤indi¤imiz Destan›n Tarifi adl› yaz›s›nda destan teriminin eposa (K›rg›z Türklerinin comoku, Saha Türklerinin olonghosu) karﬂ›l›k olarak büyük eserler (Manas, vs.) için
kullan›lmas›n› teklif etmektedir. Araﬂt›r›c›, daha önceki sat›rlar›nda bizim arkaik destanlar olarak adland›rd›¤›m›z metinleri, destan kavram› içinde de¤erlendirirken yaz›s›n›n sonunda destan (epos) teriminin büyük eserler için kullan›lmas› gerekti¤ini
ifade etmiﬂtir. Biz, yukar›da da söyledi¤imiz nedenlerden ötürü, ad› geçen metinleri de destan kavram›
içine dahil etmeyi uygun görmekteyiz. Hiçbir büyük
destan ilk ortaya ç›kt›¤› andan baﬂlayarak bugünkü
yap›s›na sahip olmam›ﬂt›r. Her büyük destan, teﬂekkülünden itibaren destan› meydana getiren çevrenin yaﬂad›¤› de¤iﬂim ve geliﬂimle do¤ru orant›l› bir
ﬂekilde de¤iﬂip geliﬂerek bugün tespit edilen yap›s›na kavuﬂmuﬂtur. Manas, O¤uz Ka¤an gibi destan
metinlerinin teﬂekkül ve geliﬂim süreçleri iyi bir ﬂekilde incelendi¤inde arkaiklik, soyutluk, ola¤anüstülük ve mitik fanteziden gerçekçili¤e, somutlu¤a
geçiﬂ süreci çok iyi bir ﬂekilde izlenebilecektir. Sadece O¤uz Ka¤an destan›n›n Uygurca nüshas› ile Reﬂideddin nüshas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› bile bu süreci
izlemeye yetecektir, kanaatindeyiz. Ayr›ca, pek çok
ola¤anüstülük ve soyutun/sembolün arkas›nda son
derece zengin bir düﬂünce ve inanç kal›b›n›n yatabilece¤i ihtimali de bu tür de¤erlendirmeler s›ras›nda
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
13
Â. Koñ›ratbaev, Epos câne On›ñ Aytuvﬂ›lar›, Almat› 1975, 12. Koñ›ratbaev’in köne epos ad›n› verdi¤i metinleri, bogat›rskaya skazka (kahramanl›k masal›) olarak adland›ran Jirmunskiy de bu
tür bir dönüﬂümden söz etmektedir. O, eski mit ve
efsanelerden destana geçiﬂ sürecindeki sanatsal
aﬂamay› bogat›rskaya skazkalar›n oluﬂturdu¤unu
söylemektedir (Jirmunskiy, Skazanie ob Alpam›ﬂe
i Bogat›rskaya Skazka, Moskva 1960.).
14
Nitekim Manas destan›n›n arkaik ﬂekli oldu¤u söylenen ve Altay Türkleri aras›nda Ay Man›s
ad›yla bilinen metin de araﬂt›r›c›lar taraf›ndan arkaik destan kavram› çerçevesinde ele al›n›p incelenmektedir. Bu hususta bk: Manas Entsiklopediya,
1. c., 117. Ayr›ca, Ay Man›s için bk: V. ‹. Verbitskiy,
Altayskie ‹norodots›, Moskva 1893, 146-165.
15
Meﬂhur türkolog V. M. Jirmunskiy, Alpam›ﬂ
destan›n›n varyantlar›n› incelerken destan›n Altay
Türkleri aras›ndaki varyant› olan Al›p-Manaﬂ’› en
eski varyant ve kahramanl›k masal› olarak vas›fland›rm›ﬂ ve bu metnin Koñratlar aras›nda klasik destana dönüﬂtü¤ünü söylemiﬂtir (Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos, 217-221.). Jirmunskiy’in bu
sözleri, bizim yukar›da yapm›ﬂ oldu¤umuz tespiti
do¤rular mahiyettedir.
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16

‹braev, agm, 54.
Arkaik destanlar›n baﬂl›ca özellikleri (Konu,
vs.) hakk›nda bk: Berdibaev, age, 65. (Berdibaev, buradaki de¤erlendirmelerini, sadece Kazak Türklerini de¤il, Tuva Türkleri gibi di¤er Sibirya Türk topluluklar›n› da dikkate alarak yapm›ﬂt›r.). Ayr›ca bk:
‹braev, agm, 48-54.
18
Altay Türkleri aras›nda Al›p-Manaﬂ ad›yla
bilinen destan metninde, Al›p-Manaﬂ, kutsal bilge
kitap (Oygor biçig) vas›tas›yla gökle yerin buluﬂtu¤u
yerde Kara Han’›n güzel bir k›z›n›n oldu¤unu ve
kendisinin ölümsüz bir bahad›r olaca¤›n› ö¤renir
(Altay Baat›rlar, 2. c., Gorno-Altaysk 1959, 118.).
Arkaik destan ya da masal metinlerinde, bahad›rlar,
gurbete ya da sefere sadece eﬂ aramak için ç›kmamaktad›rlar. Baz› metinlerde (Er Töstik, Al›p-Manaﬂ, Kan ﬁentey, vs.) bahad›rlar, tesadüfen ya da bir
vesileyle düﬂman elinde esir olan kardeﬂleri ya da
babalar›n›n varl›¤›ndan haberdar olurlar ve onlar›
kurtarmak amac›yla sefere ç›karlar. Dede Korkut Kitab› içinde de baz› boylar, bahad›rlar›n tesadüfen ya
da baﬂa kakma sonucunda düﬂman elinde tutsak
olan baba ya da a¤abeylerinin varl›¤›ndan haberdar
olarak sefere ç›kt›klar› anlat›lmaktad›r. Bu hususta
bk: Mehmet Aça, Koz› Körpeﬂ-Bayan Sulu Destan› Üzerinde Mukayeseli Bir Araﬂt›rma, Konya
1998 (Bas›lmam›ﬂ doktora tezi), 1. c., 349-350.
19
M. Fuad Köprülü, Meddahlar, Edebiyat
Araﬂt›rmalar›-I, ‹stanbul 1989, 366.
20
Pertev Naili Boratav, Köro¤lu Destan›, ‹stanbul 1984, 18.
21
age, 19.
22
Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve
Halk Hikâyecili¤i, ‹stanbul 1988, 63.
23
Fikret Türkmen, Aﬂ›k Garip Hikâyesi
Üzerinde Mukayeseli Bir Araﬂt›rma, Ankara
1974, XIII.
24
Anadolu sahas› Türk halk hikâyelerinin konu kaynaklar›n›, ‹ran ile Azerbaycan’a, Türkmenlerin yaﬂad›¤› bölgelere ve Arap co¤rafyas›na götüren
Kunoﬂ, Meszaros gibi yabanc› türkologlar›n görüﬂleri için bk: Boratav, age, 37.
25
Destan ve halk hikâyesi mukayesesi için bk:
Boratav, age, 57-63; Türkmen, age, XI.
26
S. M. Baysklan, Poetika Tuvinskogo Geroiçeskogo Eposa, K›z›l 1987, 9-10. Destan›n tam
metni için bk: T›va Maad›rl›g Tooldar, 1. t., K›z›l
1990, 239-265.
27
Ib›raev, Epos Âlemi, 247-248.
28
Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› I
(Giriﬂ-Metin-Faksimile), 2. b., Ankara 1989, 184199. Kañl› Koca O¤l› Kan Tural› Boyu, alplara mahsus evlilik konulu bir di¤er boy olan Kam Püreniñ
O¤l› Bams› Beyrek Boyu’na nazaran daha arkaik oldu¤unu düﬂündürebilecek baz› motiflere yer ver17
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mektedir. Kan Tural›’n›n Trabzon Tekürü’nün k›z›yla evlenebilmek için vahﬂi hayvanlarla mücadele etmesi ve ancak bu mücadeleyi kazand›ktan sonra istedi¤i k›zla evlenebilmesi Altay, Tuva, Hakas gibi
Türk topluluklar›n›n mitik, masals›, alplara mahsus
evlilik konulu arkaik destanlar›n› hat›rlatmaktad›r.
Kan Tural›’n›n kavim/kabile d›ﬂ› evlili¤i de ekzogamik evlilik gelene¤i çerçevesinde düﬂünüldü¤ünde
ad› geçen boyun O¤uz grubu içinden evlenen Beyrek’in maceras›n› anlatan boya nazaran daha arkaik olabilece¤i ihtimali daha da güçlenmektedir. Nitekim, Bams› Beyrek’te arkaik destanlarda oldu¤u gibi, vahﬂi hayvanlarla mücadele yoktur ve bahad›r
evlilik ﬂart› olarak hem evlenece¤i k›zla birebir mücadele etmekte hem de k›z›n a¤abeyinin istedi¤i tuhaf ﬂeyleri temin etmek durumunda kalmaktad›r.
Kan Tural›’y› arkaik destanlardaki bahad›rlardan
ay›ran önemli özelliklerden birisi, babas›n›n kendisi
için diyar diyar k›z aramas›d›r. Kanaatimizce, baban›n o¤lu için k›z aramas› motifi, do¤umdan önce ya
da hemen sonra gerçekleﬂtirilen söz kesme motifinin
yerini alm›ﬂ olsa gerektir. Bilindi¤i üzere, Bams›
Beyrek Boyu Bat› ve Do¤u Türkleri aras›nda sözlü
varyantlar halinde günümüzde de yayg›n bir ﬂekilde
anlat›l›rken Kan Tural› boyu, özellikle de Anadolu
sahas›nda sözlü gelenek dahilinde bilinmemektedir.
Bunda da herhalde onun arkaik karakteri etkili olmuﬂ olsa gerek. Kan Tural›, bizi Bat› Türkleri ya da
Anadolu co¤rafyas›ndan çok, daha uzak bölgelere,
Sibirya’ya götürmektedir. Elbette ki bütün bunlar›
söylerken Bams› Beyrek’te yer alan ilk kahramanl›k
gösterme ve ad alma gibi onu gelene¤in en eski dönemlerine ba¤layan unsurlar› göz ard› etmek gibi
bir düﬂüncemiz söz konusu de¤ildir. Asl›nda, zihnimizi yormakta olan ana soru, yukar›daki sat›rlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere ﬂudur: Bams› Beyrek Boyu’nun günümüzde de sözlü gelenek dahilinde Anadolu co¤rafyas›nda hâlâ anlat›lmakta oluﬂuyla Kan
Tural› Boyu’nun bilinmeyiﬂi, acaba mitoloji ve destan devrini kapatan Anadolu ya da bat› Türklü¤ünün Bams› Beyrek’i kendisine daha yak›n, Kan Tural›’y› ise daha uzak bulmuﬂ olabilece¤i ihtimaliyle
aç›klanamaz m›?
29
age, 116-153.
30
Nitekim, ad› geçen hikâye üzerinde mukayeseli bir çal›ﬂma haz›rlam›ﬂ olan Ali Duymaz da, çal›ﬂmas›n›n baz› yerlerinde bu husus üzerinde durmuﬂtur. Duymaz’›n de¤erlendirmeleri için bk: Ali
Duymaz, Kerem ile Asl› Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araﬂt›rma, Elaz›¤ 1992 (Yay›mlanmam›ﬂ doktora tezi), 318-321; 368-392.
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