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ABSTRACT
One of most interesting oral and literary creations is the epic works. Epic creations of the Turkish people have attracted both Turkish and foreign scholars. The research and studies on the Turkish epics have become very large that requires a study of bibliography.
While the increase on the Turkish epic studies, the usage of some of the important terms has become
vital. Therefore, it is important to know and evaluate some of the most common terms, at least, for the students of the epic studies. The aim of this article is not more than the to provide the basic meanings and some
personal arguments on those widely used terms.
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Türk boylar›na ait sözlü ve yaz›l› edebî yaratmalar içinde en ilgi çekici olan
eserler “destan” ad›n› taﬂ›yan eserlerdir.
Türk destanlar›, gerek Türk dünyas›nda,
gerekse Türk kültürüne ilgi duyan yabanc› bilim adamlar›nca yo¤un bir ﬂekilde
araﬂt›r›lmakta ve incelenmektedir. Türk
destanlar›; özel bir ilgi alan›, hatta halk bilim araﬂt›rmalar›nda bir alt bilim dal› haline gelmiﬂ gibidir. Ancak, araﬂt›rma ve incelemelerin art›ﬂ› ile birlikte, bu incelemelerde kullan›lan baz› terimler de dikkat çekecek bir ﬂekilde ön plana ç›kmaktad›r.
Bu makalenin amac›, Türk halk bilimi araﬂt›rmac›lar›n›n ve özellikle de destanlar hakk›nda araﬂt›rma ve inceleme yapan ö¤rencilerin dikkatlerini Türk dünyas› ve dünya destanlar›n› araﬂt›rma ve incelemede kullan›lan önemli baz› terimlere
çekmek ve yap›lacak araﬂt›rma ve incelemelerde kullan›lacak teorik ve metodik

yaklaﬂ›mlarda bu terimlerin nas›l kullan›ld›¤›n› ve kullan›labilece¤ine dair baz›
aç›klamalarda bulunmakt›r. Ayn› zamanda, bu terimlerle ilgili böylesi bir tart›ﬂman›n da, konuyla ilgili araﬂt›rmac›lar için
yararl› olaca¤›n› ve Türk dünyas› destan
araﬂt›rmalar›n›n daha sa¤l›kl› bir terim
yap›s›na kavuﬂaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Bu amaçla, alfabetik s›ralama yerine, daha çok birbiriyle ilgili, yani z›t veya
eﬂ anlaml› kullan›lan terimler aﬂa¤›daki
s›ralama çerçevesinde aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Bu makale, daha ileri bir seviyede terminoloji oluﬂturma gayretlerinin ilk
denemesinden daha fazla bir ﬂey olmay›p,
araﬂt›rma ve incelemelere kolayl›k sa¤lama amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
Böyle bir makalede ilk olarak “Destan” terimini tan›mlamak yerinde olabilirdi, ancak, biz, destan terimini baﬂta
aç›klamak yerine onun hakk›nda burada
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k›saca bilgi verip, makalenin sonunda,
bütün terimler hakk›nda bir de¤erlendirme yapt›ktan sonra bilgi vermenin daha
uygun olaca¤›n› düﬂündük. Bu sebeple, bu
ilk k›s›mda destan terimine k›sa bir temas yer alacak, terimin yeniden ve daha
geniﬂ bir tan›m› ise bu makalenin ikinci
bölümünün sonunda verilecektir.
Farsça bir kelime olan destan terimi
hemen hemen bütün Türk lehçelerinde ortak olarak kullan›lan bir terimdir. Çeﬂitli
Türk lehçeleri aras›nda bu terimin kullan›m›nda sadece fonetik farklar vard›r. Örne¤in; Destan, “Dastan”, “Dästan”, “Dessan” gibi (Levend 1980; 145-170)1.
Terim, özellikle Türkiye Türkçesinde
kahramanl›k konulu anlatmalar› ifade
ederken, di¤er baz› Türk lehçelerinde aﬂk
konulu anlatmalar›, baﬂka bir ifadeyle
Türkiye Türkçesindeki “Halk Hikayesi”
teriminin ifade etti¤i anlatmalar› da karﬂ›lamaktad›r. Örne¤in; Azerbaycan Türkçesinde “Muhabbet Destanlar›” kullan›m›nda aﬂk konulu anlatmalar destan terimiyle ifade edilmektedir.
ﬁekil, muhteva, anlat›c›, dinleyici ve
fonksiyon bak›m›ndan oldukça karmaﬂ›k
özellikler arz eden destan terimi oldukça
tart›ﬂmal›d›r ve her hangi bir eser için
kullan›l›rken dikkatli davranmak gerekmektedir. Bugüne kadar daha çok metin
merkezli yaklaﬂ›mlar›n her hangi bir anlatmay› sadece metne ait özelliklerinden
hareket ederek destan terimiyle adland›rmalar›ndan dolay›, terimin tam olarak ne
türdeki metinleri karﬂ›lamas› gerekti¤i
belirsizleﬂmiﬂtir.
Destan teriminin mu¤lak kapsam›,
en çok halk bilimi ö¤rencilerini zorlamakta ve terimin ifade etti¤i metinler daha
çok önceden mühürlenmiﬂ metinlerle örneklenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Örne¤in; Manas Destan›, Alpam›ﬂ Destan›, O¤uz Ka¤an Destan› vb. gibi. Ancak, örnek metin
Köro¤lu veya Dede Korkut oldu¤unda belli belirsiz bir karars›zl›k ortaya ç›kmakta,
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baz› tereddütler belirmekte, daha baﬂka
terimlerden de yararlanarak “destan” terimi aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. ﬁimdi,
biz de, destan terimini bir kenara b›rak›p,
ama tekrar dönmek üzere, konuyu aç›klamada kullan›lan di¤er baz› önemli terimlere bakal›m.
1. Epos, Epope, Epik:
Eski Yunanca bir kelime olan “epos”
terimi ﬂiir anlam›na gelmektedir. Terim
olarak edebî yaratmalar› s›n›flamada kullan›lan ve kahramanl›k ﬂiirlerini ifade etmede kullan›lan epos terimi, destani ﬂiiri
ifade ederken “epopiia” veya “epopee” yani
“ﬂiir ﬂeklinde anlatmak” anlam›n› kazanm›ﬂt›r (Yöntem 1930; 1-2).
Aristo taraf›ndan kullan›lan ve tan›mlanan “epos” veya “epopee” terimi ﬂu
temel özelliklerle tan›mlanm›ﬂt›r: “Epopia”; “temsili (mimétké)”, “anlatmaya dayal› (diegematike)”, “ölçülü (en métro)” ve
“belli bir uzunlukta (mekos)d›r.” “Trajedi
gibi, “epopiia” da, olaylar›n ölçülü bir ﬂekilde (mimésiz spondaion) sunulmas›d›r;
fakat destan›n ölçüsü, alt› m›sral› ve kahramanl›k konulu olmas› itibariyle farkl›d›r (Reichl 1992; 120-122).
Esas itibariyle yukar›da özet olarak
verdi¤imiz Aristo’nun tan›m›, destan›n tan›mlanmas›nda bir ölçü olarak kullan›lm›ﬂ ve ayn› zamanda bir edebî yaratman›n da “destan” terimi ile adland›r›lmas›nda yukar›daki ölçütlere uygunluk
aranm›ﬂt›r.
Bat› dillerinin hemen hepsinde kullan›lan ve “epope” veya “epik” ﬂeklinde yaz›lan kelime, Türk lehçelerine hem “epos”
veya “epope” hem de “epik” ﬂeklinde geçmiﬂtir. Epos kelimesi daha çok Rusça etkisinde kalm›ﬂ olan Orta Asya’daki Türk
boylar›n›n lehçelerinde kullan›l›rken,
“epope” ise Frans›zca ile iliﬂkili olan ve
“epik” ise ‹ngilizce ile iliﬂkili Türk lehçelerine girmiﬂtir. Özellikle Yunanca olan bu
kelimenin Yunanca’dan Türkçe’ye do¤rudan al›nmamas› tart›ﬂ›lmas› gereken bir
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baﬂka nokta olup, atalar›m›z kadar hassas davran›p davranmad›¤›m›z›n bir göstergesi olarak düﬂünülebilir veya dinî taassuptan dolay› “Destan” terimini Farsça’dan almay› tercih eden atalar›m›za
karﬂ›, Bat›l› olmay› tercih eden Tanzimat
sonras› kuﬂaklar olarak “epos”, “epope”
veya “epik” terimlerini tercih etti¤imiz
düﬂünülebilir.
Orta Asya Türk boylar› aras›nda
“epos” terimi daha çok”” Manas Destan›
gibi, büyük hacimli eserler için kullan›lmaktad›r. Epope veya epik terimleri ise,
hem genel olarak bir tür ad›, hem de küçük veya büyük çapl›,ancak kahramanl›k
konulu bütün eserler ve özellikle de “destan” teriminin karﬂ›l›¤› olarak bütün Türk
lehçelerinde kullan›lmaktad›r.
Günümüzde ise, gerek “epos” gerekse
“epik” terimleri Bat› dillerinde de Aristo’nun tan›m›ndan çok öte eserler için kullan›lmaktad›r. “Epos” ve “epik” terimlerinin bat› dillerindeki anlamlar› da oldukça
karmaﬂ›k hale gelmiﬂ ve tart›ﬂmal›d›r.
Günümüz Bat› dillerinde bu terimlerin
gerçek anlam›n› aç›klaman›n art›k mümkün olmad›¤›n›n bir örne¤i olarak, 1994
y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nin
Wisconsin Eyaletinde düzenlenen uluslararas› bir kongrenin ad›n›n “What Is the
Epic?” (Epik Nedir?) baﬂl›¤›n› taﬂ›d›¤›n›
belirterek bu tart›ﬂmaya bir nokta koyal›m.
2. Sözlü Destan:
Destanî anlatmalar›n yarat›m ve oluﬂum süreci ile ilgili bir terimdir. Destan
metinlerinin, Bahﬂ›, J›rav, Ak›n, Gayç›,
Olonghohut, Ozan, ﬁair Türk lehçelerindeki adlar› veya genel olarak destanc› ad›n› verdi¤imiz sanatç›lar taraf›ndan ve ço¤unlukla sözlü (ﬂifahi) olarak yarat›ld›klar›, bu eserlerin belli bir zaman sonra kesin ﬂeklini ald›klar› ve son aﬂamada ise
yaz›ya geçirildikleri kabul edilmektedir.
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Yaz›ya geçirme veya son aﬂama, daha sonra destan terimi çerçevesinde tart›ﬂ›lacakt›r.
Destanlar›n ço¤unlukla sözlü olarak
yarat›lmalar› kesinlikle do¤rudur. Sözlü
olarak günümüze kadar gelen baz› destan
örnekleri ise; Manas, Alpam›ﬂ ve Köro¤lu’dur. Türk Dünyas›n›n Orta Asya’da kalan kesimindeki pek çok destan ise, hâlâ
sözlü olarak devam etmekte veya yak›n
dönemde yaz›ya geçirilmiﬂ bulunmakta,
hatta baz›lar›n› yaz›ya geçirme çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
Sözlü olma ve sözlü olarak bir destan›n anlat›m›n›n devam etmesi daha çok
usta-ç›rak iliﬂkisinin süreklili¤i ve böylece
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›m›n devam edebilmesi ve de bu anlat›c›lar› zevkle dinleyecek dinleyici kitlesinin varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu iki temelin varl›¤›yla ayakta kalabilen ve “sözlü gelenek” olarak adland›rd›¤›m›z sosyal yap›n›n varl›¤› bir destan›n
sözlü olarak devaml›l›¤›n› sa¤lar. Aksi
takdirde, bir destan ya yaz›ya geçirilerek
muhafaza edilecek ya da gelene¤in zay›flay›p ﬂekil de¤iﬂtirmesiyle unutulup, kaybolacakt›r.
3. Yaz›l› Destan:
“Bu terim sözlü olman›n bazen z›dd›,
bazen de bir sonraki aﬂamas› anlam›nda
kullan›lan ve de destan metinlerinin yarat›m›, muhafazas› ve aktar›m›n› aç›klamada kullan›lan bir terimdir.
Sözlü olarak yarat›ld›klar› tahmin
edilmekle birlikte, sözlü ﬂekilleri mevcut
olmayan, ancak yaz›l› metinleri elimizde
bulunan baz› destanlar yaz›l› destan terimiyle aç›klan›r. O¤uz Ka¤an Destan›, Dede Korkut Kitab› içindeki anlatmalar, Divanü Lügati’t-Türk’teki parçalar sözlü
olarak yarat›lm›ﬂ, ancak zamanla sözlü
ﬂekilleri unutulmuﬂ ve sadece günümüze
yaz›l› olarak ulaﬂm›ﬂlard›r. Ancak, baz›
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destan metinleri de tamamen yaz›l› olarak yarat›lm›ﬂ gibi görünmektedir. Örne¤in; özellikle “‹slamiyet Sonras› Türk Destanlar›” baﬂl›¤› alt›nda verilmesi al›ﬂ›lagelmiﬂ, Anadolu sahas› yaratmalar›ndan
“Gazavatnameler” ad›yla da bilinen “Battalname”, “Daniﬂmendname”, “Saltukname” gibi eserler yaz›l› destanlard›r veya
ilk ﬂekilleri de yaz›l› eserlerdir. Bu eserlerin ilk olarak sözlü ﬂekilde yarat›ld›klar›
hakk›nda elimizde kay›tlar bulunmad›¤›
için, bunlar› “yaz›l› olarak yarat›lan” destanlar kabul ediyoruz.
Yaz›l› olmakla ilgili üçüncü ve son
durum ise, sözlü gelenekte anlat›lmakta
olan destanlar›n, genellikle bilimsel
amaçlarla, derlenerek yaz›ya geçirilmesidir. Örne¤in; Radloff’un “Proben” serisinde yay›mlad›¤› çeﬂitli Türk destanlar›na
ait metinler bu türdendir. Bu tür yay›mlar› veya destan metinlerini “Derlenip, Yaz›ya Geçirilmiﬂ Destanlar” ﬂeklinde adland›rmak daha do¤ru olur. Ancak burada da
tart›ﬂmal› olan bir nokta, yaz›ya geçiren
derlemecinin kimli¤i meselesidir. E¤er yaz›ya geçiren kiﬂi Homer veya Elias Lönnrot gibi, kendisi de ﬂair-destanc› bir kimse
ise, derledi¤i metinlere kendi kimli¤ini,
baﬂka bir ifadeyle üslubunu yans›t›r ki,
bu durumda ortaya ç›kan eserin de¤erlendirilmesi çok farkl› ﬂekillerde olabilir.
Derlemenin ikinci ﬂekli ise, Kaﬂgarl› Mahmud veya günümüz halk bilimcilerinin
yapt›¤› gibi do¤rudan do¤ruya anlat›lanlar› dikte etmek veya teyp, kaset vb. araçlara kaydedilen metinleri transkribe etmek suretiyle olur.
Yaz›ya geçirmenin bu iki farkl› ﬂeklinin destan tan›mlar› için de önemli oldu¤unu, “destan” tan›mlar›nda son aﬂama
kabul edilen “Bir ﬂair-destanc› taraf›ndan
yaz›ya geçirilmek” ölçütünün asl›nda do¤ru bir yaklaﬂ›m olmad›¤›n› belirtelim. Bu
yaklaﬂ›m›n, Homer ve Lönnrot’a bakarak,
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Bat› destan tan›mlar›n›n ülkemizde benimsenmesinden kaynaklanan yanl›ﬂlar›ndan oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Bir metin, yaz›ya geçirilmese de destan özelli¤ine sahip olmak için daha baﬂka ölçütlere göre de¤erlendirilmelidir. Yaz›l› veya sözlü olarak yarat›lmak, yaz›ya
geçirilmek veya günümüzde de sözlü olarak devam etmekte oluﬂ, bir metnin destan türü ad› alt›nda yer alabilmesi için yeterli ve geçerli sebeplerden birisi olamaz.
4. Temel-As›l Destan:
Daha çok Bat›l› destan araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan kullan›lan ve ‹ngilizce’de
“Primary” ﬂeklinde ifade edilen bu terim
destan metinlerinin oluﬂumu için kullan›lan bir terimdir. Bir destan metninin sözlü gelenekte ve en eski veya ilk ﬂekline
gönderme yapar. Destan metinlerinin eﬂ
metinlerinin (varyantlar›n›n) ortaya ç›kmas› meselesine ba¤l› olarak da kullan›l›r.
Bu terim daha çok kaynak veya orijin meselesini çözerken kullan›lan bir terimdir.
Ayn› zamanda bir destan metninin farkl›
ﬂekillerinin, yani masal veya hikaye kadar k›salm›ﬂ ﬂekillerinin temelde nereye
kadar dayand›¤›n› ifade eder.
5. ‹kincil Destan:
Temel veya as›l bir destan metninden
yarat›ld›¤› kabul edilen veya düﬂünülen
destan metinleri için kullan›lmakta olup,
‹ngilizce’de (Secondary) ﬂeklinde ifade
edilir. Destan incelemeleri sonucunda, daha çok eski destan metinleriyle organik
bir ba¤ içinde bulundu¤u ortaya konulabilen veyahut da bir kültürden baﬂka bir
kültüre taﬂ›nm›ﬂ bir destan metninin asl›ndan uzaklaﬂmakla birlikte, baz› ba¤lar›n› halen muhafaza etti¤inin gösterilmesi için kullan›l›r.
6. Do¤al Destan:
Destan gelene¤inin canl› olarak yaﬂad›¤› veya yaﬂat›ld›¤› bir toplumda, belli
olaylara ba¤l› olarak yarat›lm›ﬂ ve ﬂekil,
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muhteva, anlat›c›-dinleyici ve fonksiyon
özellikleri bak›m›ndan destan türünün
özelliklerine sahip olan ve ço¤unlukla da
sözlü anlatmalar için kullan›lan bir terimdir. Genellikle destan yarat›m ve anlat›m›n için gerekli sözlü gelenek ortam›na
sahip bir dönemdeki yarat›lm›ﬂ destanlar
do¤al destan olarak kabul edilmektedir.
Örne¤in; Alpam›ﬂ, Köro¤lu bu türden kabul edilir.
7. Yapay (Suni) Destan:
Destan gelene¤ini ve destanlar›n oluﬂum ça¤›n› tamamlam›ﬂ bir toplumdan
yerleﬂik ve endüstri toplumu haline gelmiﬂ ve büyük d›ﬂ düﬂmanlarla ilgili mücadele vb. olaylar›n yaﬂanmad›¤›, yaz›l› kültürün etkin olarak kendini kabul ettirdi¤i
ve de e¤lence araçlar›n›n günümüzdekilere daha yak›n e¤lence arac› olarak benimsendi¤i bir toplumda, bazen yaz›l› olarak,
bazen de sözlü olarak yarat›lan, ancak ﬂekil ve muhteva bak›m›ndan eski destan
metinlerine benzetilerek üretilmiﬂ anlatmalard›r.
Bu anlatmalar genellikle belli baz›
siyasal amaçlara yönelik olarak üretilmiﬂtir ve destan gelene¤i içinde çok fazla benimsenip, yay›lmalar› söz konusu de¤ildir. Bu tür destan metinleri ya eski anlatmalardan derlemeler; örne¤in Kalevela
gibi, ya da ﬂekil olarak eski, konu olarak
yeni; örne¤in Yoldaﬂ Lenin Destan› gibi,
olabilir.
8. Halk Destan›:
Bir destan›n ait oldu¤u toplumsal
grubu veya s›n›f› ifade etmek için kullan›lan bir terimdir. Bu terim daha çok Sovyetler Birli¤i döneminde ortaya at›lm›ﬂ siyasî amaçl› terimlerden biridir. Sovyet
sisteminin “halklar” birli¤i olarak kabul
edilmesi fikrinden hareketle kullan›lmaya baﬂlanan ve Rusça “Narod” kelimesinin
karﬂ›l›¤› olarak Türk lehçelerinde kullan›ld›¤›n› gördü¤ümüz bu terim, siyasal
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amaçlar›n ötesinde bir ﬂey ifade etmemekte, ancak belli bir millete ait olma özelli¤ini ortadan kald›rma e¤ilimini vurgulayarak, Sovyet halklar›n›n birlik ve bütünlü¤ünü sa¤lama endiﬂesini taﬂ›maktad›r.
Di¤er türlü, bütün toplumlar›n destanlar›
do¤al olarak o toplumun, milletin veya
halk›n destan›d›r. (Halk terimi hakk›nda
bk. “Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi
Üzerine Bir Deneme” Milli Folklor, Say›;
37, S. 139-153.) Köro¤lu, gibi baz› destanlar›n Türkiye’de de “Halk Destan›” terimiyle adland›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z amaçlara yönelik bir kullan›md›r.
9. Millî Destan:
Belli bir destan› ifade etmekten çok,
belli bir millete ait olan destanlar grubunu veya destan terimi alt›nda yer alabilen
bütün eserleri ifade etmek için kullan›lan
bir terimdir. Daha çok eser adlar›nda veya
konuﬂma aras›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z “Millî
Destan” ifadesi, ayn› zamanda farkl› milletlere ait destani eserleri “biz” ve “onlar”
kavramlar›ndan hareket ederek ay›rt etmek veya karﬂ›laﬂt›rma yapmak için kullan›lmaktad›r. Bu terimin Cumhuriyet döneminden itibaren kullan›ld›¤›n› ve yeni
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlar›nda
kullan›lan “millî” teriminin ifade etti¤i
anlama gönderme yapt›¤›n› belirtelim.
Günümüzde ise “millî” kelimesinin
yerini “Türk” kelimesi almal›d›r. Ancak,
burada da “Türk” kelimesini sadece Türkiye Türklerini ifade eden dar bir anlamda kullanman›n sak›ncal› oldu¤unu, Türk
kelimesinin ana bir yap›ya gönderme yapacak ﬂekilde kullan›lmas› gerekti¤ini de
belirtelim. Türk kelimesini sadece Türkiye Türkleri için kullan›p, di¤er Türk boylar› için de sadece boy ismine gönderme
yapan “Kazak”, “Özbek” veya “Türkmen”
destanlar› gibi, kullan›mlar›n yeni karmaﬂalara ve parçalanmalara yol açaca¤›-
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n›, bunlar›n yerine “Türk Boylar›n›n Destanlar›” veya “Türkiye Türkleri Destan›”,
“Kazak Türkleri Destan›”, “Özbek Türkleri Destan›” gibi, kullan›mlar›n Türk Dünyas›nda daha birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici
terimler olarak kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n daha sa¤l›kl› sonuçlar ortaya
koyaca¤›n› ifade edelim.
10. Tarihî Destan:
Tarihî Destan terimi daha çok destan
metinlerinin tasnifi s›ras›nda kullan›lan
bir terimdir. Özellikle, Orta Asya’daki
Türk boylar›n›n destanlar›n› tasnif etmede kullan›lan “Tarihî Destan” terimi, bir
destan metninin, bir toplumun tarihînde
önemli bir yer edinmiﬂ ve tarihî tespit edilebilen önemli bir tarihî olaya ve olaylara
gönderme yapmak veya tamamen bu olaylar› konu almas› özelliklerine göre kullan›lmaktad›r. Örne¤in; Kazak Türklerinin
destanlar› tasnif edilirken kategorilerden
birisi “Tarihî Destanlar” ﬂeklinde verilmiﬂtir (‹brayev 1998; 20-24).
Tarih ve tarihî olaylar, destani eserlerin yarat›lmas›nda vazgeçilmez temel
unsurlardand›r. Hemen bütün destanlar›n oluﬂumunda önemli bir tarihî olay vard›r. Bu olaylar bazen bir Türk devletinin
veya hanl›¤›n›n kurulmas›, bazen de bir
Türk boyunun baﬂka bir devlet veya baﬂka bir toplumla mücadelesini konu edebilir. Bu olaylar›n baz›lar› tarihî belgelerle
yak›nl›k arz eden bir ﬂekilde destani eserde yer alabilirken, baz› olaylar ise, tarihî
belgelerden oldukça uzak bir ﬂekilde destani eserde yer alabilir. Baz› destani eserlerde yak›n tarihteki, örne¤in; 1900-1920
aras›ndaki, olaylara gönderme yap›l›rken,
baz›lar› ise 13-15. yüzy›llarda geçen ve
Türk boylar›n birleﬂip devlet kurmalar›
veya her boyun bir hanl›k halinde temsili
dönemindeki olaylar› konu edebilir.
Yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, belli bir döneme ait ve belgelerle aç›k-
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lanan tarihî olaylar› konu edinen destanlar› “Tarihî Destan” ve belgelerle aç›klanamayan destanlar› baﬂka bir kategori alt›nda de¤erlendirmek destan tasnif iﬂini
zorlaﬂt›rmaktan baﬂka bir ﬂey getirmez.
Bu tür bir yaklaﬂ›m “Tarihî-Co¤rafi Yöntem”in bir yaklaﬂ›m›d›r ve “Metin Merkezli” halk bilim yaklaﬂ›mlar›ndan biri
olarak eleﬂtiriye aç›kt›r. Metnin içindeki
unsurlar› her zaman tarihî olaylar›n tam
yans›t›m› olarak düﬂünmek bizi yanl›ﬂl›¤a
sevk edebilece¤i gibi, bilinen tarihî olaylar
üzerine kurulmuﬂ bir destan metnini de
“Tarihî Destan” olarak de¤erlendirmek
do¤ru de¤ildir. Çünkü her destan tarihî
olay veya olaylara gönderme yapar veya
bu olaylar› konu eder.
11. Arkay›k (Arkaik) Destan; (Mitik Destan):
Türk destanlar›n› ve özellikle de Orta Asya Türk boylar›n›n destanlar›n› tasnif ederken kullan›lan terim veya terimlerdir. Arkay›k Destan terimi; belli bir tarihî döneme ba¤lanamayan veyahut da
metnindeki olaylar, tarihî belgelerdeki
olaylarla tutarl› bir ﬂekilde paralellik göstermeyen destanlar için kullan›lmaktad›r.
Bazen bu tür destanlar, içlerinde çok fazla mitik unsurlara yer vermelerinden dolay› “Mitik Destan” terimiyle de adland›r›labilmektedir.
Hemen her destan›n içinde baz› ola¤anüstülüklere yer verilmesi mümkündür. Ola¤anüstülük ifade eden unsurlar›n
baz›lar› mitlerle tam olarak örtüﬂebilir.
Mitik unsurlar sadece destanlarda de¤il,
masal, hikaye ve hatta f›kralarda bile söz
konusu olabilir. Mitik unsurlar›n bir anlatmada bulunmas›, o metnin tam olarak
mit kategorisi veya mit türü içinde s›n›fland›r›lmas› için yeterli sebep de¤ildir.
Mit ve destan farkl› türlerdir. ‹çinde
mitik unsur bulunduran “Basat’›n Tepegöz’ü öldürmesi” anlatmas›n› “Mitik Des-
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tan” veya “Mitik Hikaye” ﬂeklinde adland›rmak mümkün müdür? Tabii ki de¤ildir.
Ya “Duha Koca O¤lu Deli Dumrul” anlatmas›n›? Her iki anlatma da, Dede Korkut
Kitab›’ndaki di¤er anlatmalardan farkl›d›r, ancak ikisi de mitik veya arkay›k destan ﬂeklinde adland›r›lamaz. Tabii ki, Tepegöz anlatmas›ndaki ola¤anüstülük unsuru veya mitlerde gördü¤ümüz ola¤anüstü varl›k veya yarat›kla mücadele etme
unsurlar›n›n bulunmas›, insan düﬂmanlarla mücadele eden di¤er anlatmalardaki
kahramanlar›n olaylar›ndan, herkesin
dikkatini çekecek ﬂekilde, farkl›d›r. Ancak
hiçbir ﬂekilde bu anlatmay› mitik, di¤erlerini daha baﬂka adlarla adland›rmak tasnif iﬂimizi kolaylaﬂt›rmaz. Sadece ve mutlaka metnin unsurlar›na göre bir s›n›flama yapmam›z gerekiyorsa, “Mitik Unsurlar ‹htiva Eden Destanlar” ﬂeklinde bir
adland›rma daha do¤ru olacakt›r.
Arkay›k Destan terimi ise, tarihîni
belgelerle gösteremedi¤imiz destanlar için
kullan›lmaktad›r. Belki bir grup destan
metni için kronolojik bir s›ralama yap›lmak istendi¤inde do¤ru bir ifade olabilir.
Ancak, arkas›ndan gelen s›ralamalar
farkl› özelliklere göre yap›l›rsa tasnifte
mant›k hatas› olur. Bütün metinler ayn›
temel özelli¤e göre s›n›fland›r›lmak durumundad›r. Birkaç tanesini oluﬂum dönemlerine göre; “eski-yeni veya en eski, eski,
yeni ve daha yeni” ﬂeklinde s›n›fland›r›p,
bir k›sm›n› ise kahramanl›k, aﬂk vb. gibi
kategorilere göre s›n›fland›rmak yanl›ﬂl›¤a yol açacakt›r.
“Arkay›k”, “Mitik” ve “Tarihî” destan
terimlerinin kullan›m› genel olarak metin
merkezli halk bilim yöntemlerinin ortaya
koydu¤u terimlerdir. Bu terimlerin, “ba¤lam” ve “icra”ya gönderme yap›lmadan,
geliﬂi güzel kullan›lmas› sak›ncal›d›r.
Halk bilimi ö¤rencilerini bu terimleri kullan›rken dikkatli olmalar› konusunda
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uyarmak gerekir. T›pk›, baz› bat›l› bilim
adamlar›n›n “‹cat Edilmiﬂ Gelenekler”
(Invented Tradition) terimini, oluﬂum tarihlerini kesinlikle tespit edebildikleri,
belli halk uygulamalar› için kullanmalar›nda yanl›ﬂ yapt›klar› gibi, bizler de “arkay›k”, “tarihî” ve “mitik” destan terimlerinde ayn› yanl›ﬂ› yapmayal›m. Çünkü
her gelenek belli bir zaman ve yerde icat
edilmiﬂtir. Bunlardan daha yak›n dönemde oluﬂan ve tarihîni bilinenlere “icat edilmiﬂ”, oluﬂum tarihîni tam tespit edemediklerinize “as›l gelenek” terimini kullanmak do¤ru olmaz. Herhangi bir halk uygulamas›, ilk baﬂta, belli bir grup taraf›ndan, belli bir yer ve zamanda oluﬂturulmuﬂ, yani “icat edilmiﬂtir”. Ancak, zamanla bu uygulama yayg›nl›k kazanm›ﬂ ve daha geniﬂ veya dar bir alanda uygulanma
ﬂans› bulurken, ayn› zamanda çok çeﬂitlilik kazanm›ﬂ, yani “eﬂ metinler de oluﬂturmuﬂ” olabilir ve böylece bir süreçten
sonra “gelenek” teriminin ifade etti¤i anlam içinde de¤erlendirme özelli¤i kazanm›ﬂt›r. Bu tür uygulamalar›n eski veya yeni oluﬂlar› onlar›n “icat edilmiﬂ” terimiyle
ifade edilmelerini gerektirmez.
Ayn› ﬂekilde, tarihî belgelerle paralel
olan destanlar için “tarihî destan”, tarihî
belgelerle örtüﬂmeyen veya tarih araﬂt›rmalar›m›zdaki eksik ve yetersizlikler sebebiyle, haklar›nda yeterli belge bulamad›¤›m›z veya bulduklar›m›zla paralellik
arz etmeyen, belgelerle örtüﬂmeyen destanlar› “arkay›k” veya “mitik” olarak tan›mlamak da do¤ru bir yaklaﬂ›m olmayacakt›r.
(Devam Edecek)

NOTLAR
1

Agah S›rr› Levend, “Destan” kelimesini

Zal’in ad› olarak vermekte ve “hile” anlam›nda kullan›ld›¤›n› belirtmektedir.
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