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ÖZET
Bu bildiride, Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤i, destan kavram›, destan anlat›c›lar›, icra teknikleri, destanlar›n konular› ve ﬂekil özellikleri yönlerinden ele al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Özbek destanc›l›k
gelene¤inin ﬂekillenmesini ve geliﬂmesini sa¤layan destanc›l›k mektepleri de önde gelen temsilcileri ile birlikte tan›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In this paper, epic tradition of Uzbek Turks was examinated together with “epic concept”, “epic singernarrators”, “narration tecniques of epic singers”, “epics’ subjects” and “epics’ formal charecteristics”. In my paper, I would like to inform my readers about the epic schools of Uzbek epic tradition and its represantives.
Key Words
Uzbek, Alpamis, Bahsi, Zhirmusnki, Fazil Yoldas ogli

Türk destanc›l›k gelene¤inin bir bütün halinde ele al›narak her yönüyle ortaya konulabilmesi için Türk Dünyas›
geneline yay›lm›ﬂ olan ve binlerce y›ll›k
ortak kültürü yaﬂata gelen Türk topluluklar›n›n destanc›l›k geleneklerinin
mukayeseli bir ﬂekilde araﬂt›r›lmas› ve
incelenmesi gerekmektedir. Derleme,
metin neﬂri (Yeni derlenecek metinlerle
önceden derlenip de arﬂivlerde yatan
metinlerin yan› s›ra, daha önceden neﬂredilen metinlerin yeniden gözden geçirilerek çeﬂitli ﬂive ya da lehçelerde neﬂri
de gerekmektedir.), mukayeseli inceleme
ve araﬂt›rma safhalar›ndan oluﬂacak
olan her bir çal›ﬂma, genel Türk destanc›l›k gelene¤inin ortaya konulmas›nda
*
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önemli bir merhaleyi teﬂkil edecektir.
Günümüze dek Anadolu sahas›nda Altay, Hakas, Tuva, K›rg›z, Tatar, Baﬂkurt,
Uygur gibi baz› Türk gruplar›n›n destanc›l›k gelenekleri üzerinde önemli çal›ﬂmalar ve metin neﬂirleri gerçekleﬂtirilmiﬂse de, Türkistan co¤rafyas›n›n
merkezini teﬂkil eden Özbek Türklerinin
destanc›l›k gelene¤i hakk›nda, birkaç
tez, makale ve bildiri ile bir metin neﬂrinin d›ﬂ›nda kapsaml› bir araﬂt›rma ve
inceleme yap›lmam›ﬂt›r1. Son y›llarda
Türkiye ile Özbekistan aras›nda yaﬂanan olumsuz geliﬂmeler sonucu iliﬂkilerin kopma noktas›na gelmesiyle Özbek
Türkleri daha çok siyasî ve ekonomik boyutlar›yla gündeme gelir olmuﬂtur. Te-
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melleri Sovyet döneminde at›lm›ﬂ olan
etnik ve dinsel çat›ﬂma tehdidinin günümüzde Özbekistan’› da içine alan bir bölgede çok ciddî bir ﬂekilde ortaya ç›kmas›,
Sovyet dönemi sonras› Özbekistan devlet yönetiminin büyük hatalar yapmas›,
bu bölge Türklerinin daha çok siyasî ve
ekonomik aç›lardan dikkatleri olumsuz
bir ﬂekilde üzerlerine çekmelerine neden
olmaktad›r. Ülke yönetiminde söz sahibi
olan önemli çevrelerin baﬂ›n› çekti¤i Özbekleri Türk kavram›n›n d›ﬂ›na çekme
yaklaﬂ›m›n›n da Türkiye ile Özbekistan
iliﬂkilerinin gittikçe kötüleﬂmesinde
önemli katk›s› olmaktad›r. An›lan bölgede yaﬂanan olaylar›n ciddiyetiyle Özbekistan ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkiler
hangi boyutta olursa olsun, Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›yla ivme kazanmaya baﬂlayan Türkiye merkezli türkoloji
araﬂt›rmalar›n›n yerinde saymamas›,
türkologlar›n üzerlerine düﬂenleri, esen
olumsuz havaya ra¤men yerine getirmeye devam etmeleri gerekmektedir. Bu
bildiride, yukar›da zikredilen zaruretler
çerçevesinde, Türk destanc›l›k gelene¤i
içinde önemli bir yere sahip olan Özbek
Türklerinin destanc›l›k gelene¤i hakk›nda bilgiler (Destan kavram› ve anlat›c›lara verilen adlar, destan anlat›c›lar›, icra teknikleri ve destanc›l›k mektepleri,
destanlar›n konu ve ﬂekil bak›m›ndan s›n›fland›r›lmas›, destanlar›n poetik yap›s›, vs.) aktar›lmaya, tespitlerde bulunulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Türk sözlü edebiyat› araﬂt›rmalar›n›n en önemli meselelerinden olan terim
ya da türlerin adland›r›lmas› meselesi,
kendisini destan araﬂt›rmalar›nda da
göstermektedir. Anadolu sahas›nda destan ve halk hikâyesi olarak vas›fland›r›lan anlatmaya dayal› ürünlere, di¤er
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Türk topluluklar› aras›nda çok çeﬂitli
adlar verilmektedir (Elçin: 1988, 33-41;
Aça: 1988, 1-90; Aça: 2000, 11-21.). Özbek Türkleri aras›nda, aﬂk ve kahramanl›k konulu destan ya da hikâyeleri
tan›mlamak için dastan / halk dastan›
ve epos kavramlar› kullan›lmaktad›r (S.
F. Akabirov-vd: 1981a, 235; S. F. Akabirov-vd: 1981b, 248-249; Jirmunskiy-Zarifov: 1947; Muradov-vd: 1985, 3-10;
Mirzaev: ?, 3-6; ‹mamov-vd: 1990, 227267.). Epos kavram›, daha çok kahramanl›k konulu destanlar› tan›mlamak
amas›yla kullan›lmaktad›r. Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤i üzerinde en
kapsaml› çal›ﬂmay› yapm›ﬂ olan V. M.
Jirmunskiy ile H. T. Zarifov, dastan teriminin Özbek Türklerinin folklorundaki
tan›m›n› ﬂu ﬂekilde yapmaktad›rlar:
Epik ﬂiir, Özbek Türkçesinde “dastan” kelimesi vas›tas›yla aç›klanmaktad›r.
Farsça’dan geçen bu söz, Özbeklerde yaz›l›, klasik ve sözlü halk edebiyat›n›n
epik eserleri hakk›nda kullan›lmaktad›r.
Nevaî’nin ﬂiirlerine de, bir zamanlar sözlü olarak anlat›lan halk edebiyat›n›n
kahramanl›k ve aﬂk konulu eserlerine de
“dastan” denilmektedir (Jirmunkiy-Zarifov: 1947, 23-24.). Bir di¤er araﬂt›r›c› M.
Saidov da destan›n mürekkep bir sanat
eseri oldu¤unu, bir sanat eserinin destan olabilmesi için edebî metninin, müzikalitesinin ve bir terennüm edicisinin olmas› gerekti¤ini söylemektedir (Saidov:
1969, 21.).
Özbek Türklerinin destanlar›, kahramanl›k, aﬂk ve kahramanl›k olmak
üzere iki konu üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Özbek destanlar›n›, konular›na göre, kaba hatlar›yla ﬂu ﬂekilde grupland›rmak
mümkündür: a. Kahramanl›k dastanlar›
(Göro¤li, Alpam›ﬂ, vs.), b. Aﬂk dastanlar›
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(Rüstem Han, ﬁirin-ﬁeker, vs.). Jirmunskiy ile Zarifov, çal›ﬂmalar›nda, çok daha
ayr›nt›l› bir s›n›fland›rma yapm›ﬂlard›r.
Onlar, Alpam›ﬂ’› kahramanl›k masal›
(bogat›rskaya skazka) baﬂl›¤› alt›nda
incelemiﬂlerdir. savaﬂ/harp ﬂiiri baﬂl›¤›
alt›nda Yusuf-Ahmed’i; tarihi destanlar (dastan› istoriçeskogo sodercaniya) baﬂl›¤› alt›nda ﬁeybani Han ile Kün
Bat›r’›; aﬂk destanlar› (romaniçeskie
dastan›) baﬂl›¤› alt›nda da Künto¤m›ﬂ
(ya da Halbike), ﬁirin-ﬁeker, Arz›gül,
Muradhan, Rüstemhan’› inceleyen araﬂt›r›c›lar, Göro¤li dairesini de dastan
baﬂl›¤› alt›nda ele alm›ﬂlard›r. Jirmunskiy ve Zarifov, yaz›l› edebiyattan do¤an destanlar (dastan› literaturnogo proishoceniya) baﬂl›¤› alt›nda da
Leyli-Mecnun, Ferhad-ﬁirin, BehramGülendam, Yusuf-Zuleyha, Varke ve Gülﬂa, Seypul-Melik, Tahir-Zuhra gibi destanlar› incelemiﬂlerdir. Yeni dastanlar
(nov›e dastan›) baﬂl›¤› alt›nda da Tolganay, Mamatkerim palvan gibi yak›n
dönemlerde teﬂekkül etmiﬂ olan destanlar› ele alm›ﬂlard›r (Jirmunskiy-Zarifov:
1947, 61-112.).
Özbek Türkü âlim M. S. Saidov, Özbek Türklerinin destanlar›n› kahramanlik, saf muhabbetni küylevçi (Saf aﬂk› terennüm eden), romantik, cengname ve
tarihi destanlar gibi türlere ay›rm›ﬂt›r
(Saidov: 1969, 32.). B. ‹. Sar›msakov ise
halk destanlar›n› üç ana grupta toplam›ﬂt›r: Kahramanlik, romanik ve tarihiy. Sar›msakov’un tasnifine göre, cengname ve kitabiy dastanlar, romanik dastanlar›n bir baﬂka tezahürüdürler (Sar›msakov: 1981’den ‹mamov-vd: 1990,
239.). K. ‹mamov, T. Mirzaev, B. Sar›msakov, O. Seferov taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ
olan Özbek Halk A¤zaki Poetik ‹cadi

80

(Taﬂkent, 1990) adl› eserde de Sar›msakov’un görüﬂleri do¤rultusunda Özbek
Türklerinin destanlar›, kahramanlik
dastanlari, romanik dastanlar ve tarihiy
dastanlar ﬂeklinde üç büyük gruba ayr›lmaktad›r. Eserde, romanik dastanlar,
kendi içinde cengname dastanlar, ‹ﬂk›yromanik dastanlar, maiﬂiy-romanik dastanlar ve kitabiy dastanlar olmak üzere
alt dallara ayr›lm›ﬂt›r. Eserde, kahramanlik dastanlar›na Alpamiﬂ, romanik
dastanlara (Ki, romanik dastanlar, araﬂt›r›c›lar taraf›ndan yukar›da da belirtti¤imiz gibi, dört gruba ayr›lm›ﬂt›r.) Yufus
bilen Ahmed, Alibek bilen Balibek, Yekke
Ahmed, Ernazar, Rüstem, Göro¤li, Künto¤miﬂ, Ravﬂan, Sahibk›ran, Arzigül,
Erali bilen ﬁerali, Ferhad ve ﬁirin, Leyli
ve Mecnun, Behram ve Gülendam, Varka
bilen Gülﬂah, Vam›k bilen Uzra gibi destanlar, tarihiy dastanlara (Tarihiy dastanlar da kendi içinde tarihiy-kahramanlik, tarihiy-fantastik, tarihiy-konkret ya da yeñi dastanlar ve avtobiografik
destanlar olmak üzere çeﬂitli dallara ayr›lmaktad›r.), Aysuluv, Tulumbiy, ﬁeybanihan, Tol¤anay, Mamatkerim Palvan,
Cizzah Koz¤alani, Merdikar, Emir Kaçdi, Tercimei Hal (Ergaﬂ Cumanbülbül),
Künlerim (Fazil Yoldaﬂ o¤li) gibi metinler örnek verilmektedir (‹mamov-vd:
1990, 239-252.).
Özbek Türkleri aras›nda bahﬂi, dastançi, ﬂair, cirav, vs. ad› verilen sanatkârlar taraf›ndan terennüm edilen dastanlar, ﬂekil bak›m›ndan naz›m-nesir kar›ﬂ›m› bir yap›ya sahiptirler. Jirmunskiy
ile Zarifov, Özbek Türklerinin destanlar›ndaki nesir k›s›mlar›, k›sa ve ba¤lay›c›
eklemeler olarak de¤erlendirmektedirler: Masallarda nesir esast›r, ﬂayet varsa
manzum k›s›mlar nesir içine eklenmiﬂtir.
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Destanda ise naz›m esast›r, nesir ise k›sa
ba¤lay›c› bölümler olarak nazma eklenmiﬂtir (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 24.).
Fakat, gelene¤in sonraki aﬂamalar›nda,
t›pk› Anadolu ve Türkmen sahalar›nda
oldu¤u gibi, baz› destanlar, nesir bölümlerin a¤›rl›kta oldu¤u bir ﬂekilde terennüm edilmiﬂtir. Alpam›ﬂ2 destan›n›n
Berdi bahﬂi’ye ait olan varyant›nda (Mirzaev: ?) manzum k›s›mlar a¤›rl›ktad›r ve
manzumeler, kahramanlar›n diyaloglar›n› oluﬂturmaktad›r. Nesir k›s›mlardan
manzum bölümlere geçilirken... bir soylab turgeni,...ﬂu beytni ok›r edi,...bir söz
degeni,...bir söz deb turgeni...ﬂeklinde
ibareler kullan›lmaktad›r. Manzum k›s›mlar, dörtlüklerden oluﬂmaktad›r. Zaman zaman 5, 7, 8, 12 heceden oluﬂan
m›sralar›n meydana getirdi¤i bölümler
de yer almaktad›r. Manzum k›s›mlarda
ço¤unlu¤u 7, 8 ve 11 heceli m›sralar
oluﬂturmaktad›r. Ayn› destan›n Fazil
Yoldaﬂ o¤li varyant› da naz›m-nesir kar›ﬂ›m› bir yap› sergilemektedir (Muradovvd: 1985, 13-348.). Destan›n bu varyant›nda, nesir k›s›mlar az›nl›ktad›r. Manzum bölümlerde ise Berdi bahﬂi’nin anlatt›¤› varyant›n aksine, dörtlük naz›m
birimi kullan›lmamaktad›r. Bunun yerini, Kazak Türklerinin destanc›l›k gelene¤indeki c›r naz›m ﬂekli, yani, tüydek3
tarz›nda terennüm edilen manzumeler
almaktad›r. Manzum bölümleri oluﬂturan m›sralar, 8 ve 11 heceden oluﬂmaktad›r. Destan, kahramanl›k destan› icra
tekni¤ine, yani, Kazak c›ravlar›n›n anlat›m ﬂekillerine çok daha yak›nd›r. Dalli
ve Huﬂkeldi (Zarif, 1972.) destanlar›nda
da naz›m ve nesir bölümler iç içedir.
Manzum k›s›mlar, genelde 11 heceli m›sralardan oluﬂurken zaman zaman dörtlükler aras›nda 7 ve 8 heceli m›sralar-
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dan oluﬂmuﬂ dörtlüklerle de karﬂ›laﬂmak mümkündür. Manzum bölümlerdeki 7 ve 8 heceli dörtlükler, daha çok diyalog k›s›mlar› oluﬂturmaktad›r. Ara ara,
dörtlüklerin yerini 6, 9, 12, 13, 16, 34
m›sradan oluﬂan manzum bölümler almaktad›r (Zarif: 1972, 70-72, 74, 75, 79,
116, 186, 187, 271, vd.). Bu durum, bizi,
tüydeke götürmektedir. Kahramanl›k
destanlar›n›n di¤er Türk boylar›nda (Altay, Tuva, Hakas, K›rg›z, Kazak) daha
çok Kazak âlimlerin tabirince c›r türünde terennüm edildi¤i düﬂünülürse, bu
durum çok normal karﬂ›lanmal›d›r. Ayn›
ﬂey, Fazil Yoldaﬂ o¤li’nin anlatt›¤› bir di¤er destan olan Tolganay için de geçerlidir (Hüseinova: 1974.). Dalli ve Huﬂkeldi
destanlar›nda dörtlüklerin ve tüydek
tarz› naz›m k›s›mlar›n d›ﬂ›nda, beyitlerden oluﬂan manzum bölümler de yer almaktad›r. K›sacas›, dörtlükler; beﬂ, alt›,
yedi, on iki, on üç m›sradan oluﬂan bölümler; beyitler ve nesir bölümler destan› oluﬂturmaktad›r. Özbek destanlar›ndan olan ve Fazil Yoldaﬂ o¤li taraf›ndan
terennüm edilen Rüstemhan da naz›mnesir kar›ﬂ›m›ndan meydana gelmektedir (Muradov-vd: 1985, 351-445.). Fakat,
buradaki naz›m-nesir kar›ﬂ›m› daha
dengelidir. Yani, nesir k›s›mlar›n hacmi,
Alpam›ﬂ’a nazaran daha büyüktür. Ayr›ca, buradaki manzum bölümler dörtlük,
yedilik, dokuzluk, on beﬂlik, vs. sistemlere göre terennüm edilmektedir. Buradaki ﬂekil yap›s›, aﬂk destan› anlatma tekni¤ine biraz daha yak›nd›r.
Di¤er Türk boylar›n›n halk anlatmalar›nda oldu¤u gibi, Özbek Türklerinin destanlar›nda da kliﬂe ifadeler (formel ifadeler) s›k s›k yer almaktad›r.
Özellikle baﬂlang›ç ve bitiﬂ formellerinin
yan› s›ra geçiﬂ ve ba¤lay›ﬂ formelleri de
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bahﬂi, dastançi, cirav gibi sanatkârlar
taraf›ndan s›kça kullan›lmaktad›r. Alpam›ﬂ’›n Fazil Yoldaﬂ o¤li taraf›ndan anlat›lan varyant›nda, sade ve nesir halde
bir baﬂlang›ç formeli yer almaktad›r: Burung› ötgen zamanda, on alt› uru¤ Koñ¤›rat elinde Danbanbiy degen ötdi... (Muradov-vd: 1985, 13.). Ayn› varyant›n bitiﬂ
formeli ise manzum ﬂekildedir:
Fazil ﬂair aytar bilgenlerini,
Bu sözlerniñ biri yal¤an, biri çin,
Baktihuﬂl›k bilen ötsin körgen kün,
Ebleb-sebleb aytgen sözim boldi ﬂol.
Hay deseñ keledi sözniñ makuli,
ﬁair bolar biliñ adam fakiri,
ﬁöytip eda boldi gepniñ ahiri (Muradov-vd: 1985, 348.).
Alpam›ﬂ’›n Berdi bahﬂi varyant›nda
da t›pk› Fazil Yoldaﬂ o¤li varyant›nda oldu¤u gibi, nesir, sâde ve basit bir baﬂlang›ç formeli yer almaktad›r: Burung› zamanda ﬁaﬂabat ﬂehrinde Davanbiy degen padﬂa bar eken... (Mirzaev: ?, 8.).
Alpam›ﬂ’›n Berdi bahﬂi taraf›ndan
terennüm edilen varyant›ndaki bitiﬂ formeli, hay›r dua ve iyi dilekten oluﬂmaktad›r. Berdi bahﬂi, destan› kendisinden
dinleyip kaleme alana ve dinleyenlere ﬂu
ﬂekilde hay›r dua etmektedir:
Açilgende bagda taze gül bols›n,
Amma kökregide canu dil bols›n,
Uﬂuni okigen, ﬂuni yazgenge
Hudavendim Alpam›ﬂday ul bersin
(Mirzaev, ?,107.).
Özbek destanlar›ndan Dalli’de yer
alan baﬂlang›ç formeli, Alpam›ﬂ’a nazaran daha uzundur: Burung› ötgen zamanda, Ürgenç elden töbende, özi k›ble
tamanda, Çambilniñ belide, teke-yevmid
elide Göro¤libek gürleb, bek bolib, avaze
köterib ketti (Zarif: 1972, 7.).
Bir di¤er Özbek destan› Huﬂkeldi’de
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yer alan bitiﬂ formeli de ﬂu ﬂekildedir:
Hasanhanni alib kelib
Bal Avazni o¤il k›lib
Göro¤liden at kaladi
Alemge avaze salib
Ötdim, armanim kalmadi (Zarif:
1972, 334.).
Di¤er bir destan olan Rüstemhan’da
yer alan baﬂlang›ç ve bitiﬂ formelleri nesir haldedir: Zaman›nda Aktaﬂ vilayetide Sultanhan degen ötdi... (Muradov-vd:
1985, 351.). Bitiﬂ formeli ise ﬂu ﬂekildedir: ﬁunday k›lib Hurayim bilen Rüstemhan murad-maksadige yetdi (Muradovvd: 1985, 445.).
Özbek destanlar›nda da Alpam›ﬂ
baﬂta olmak üzere, ﬂiir sanat›n›n pek çok
unsuru (Epitet, mübala¤a, teﬂbih, vs.)
kullan›lm›ﬂt›r. Alpam›ﬂ destan›nda, Alpam›ﬂ’› k›l›ç kesmemekte ve ona ok batmamaktad›r (Mirzaev: ?, 9.). Bu husus,
giperbolaya (mübala¤a) bir örnektir. Hakimbek yetti yaﬂga kirgen. Alpinbay babasidan kalgen on tört batman biriçden
bolgen parli yayi bar edi. Ana ﬂunda yetti yaﬂar bala Hakimbek ﬂul on tört batman yayni kolige uﬂlab köterib tartdi,
tartib, koyib yubardi. Yayniñ oki yaﬂinday bolip ketti. Askar ta¤iniñ kette çokkilarini yulib ötdi, avazasi alemge ketti
(Muradov-vd: 1985, 16). Alpam›ﬂ’›n ola¤anüstü gücü ve da¤›n tepesini uçuran
oku, giperbola (mübala¤a) kavram› içinde de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca On miñ
üyli Koñ¤›rat, On alt› uru¤ Koñ¤›rat örneklerinde de oldu¤u gibi, çeﬂitli epitetler de destan metinleri içinde s›k s›k görülmektedir. Malayik suvratli, gül yüzli
dilber örne¤inde oldu¤u gibi, kahramanlar›n tasvirlerinde de çeﬂitli benzetmelerle s›k s›k karﬂ›laﬂmaktay›z.
Özbekler aras›nda destan anlatan
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sanatkârlara bahﬂi, dastançi, ﬂair, ﬂaire,
cirav, yüzbaﬂi, saki, sazende, sanavçi,
cirçi, ak›n, ahun, halfe ve k›ssahan gibi
adlar verilmektedir. Bahﬂi, dastançi, ﬂair ve c›ravlar, domb›ra ve kob›z eﬂli¤inde
destanlar› terennüm etmektedirler.
Farkl› adlarla zikredilen icrac› tiplerin
çeﬂitli yönlerden (Yarat›c›l›k, icra tarz›,
destanlar›n konular›, vs.) birbirlerinden
ayr›ld›klar› ve çeﬂitli fonksiyonlar› üstlendikleri görülmektedir. Bunlardan baz›lar› hakk›nda, s›ras›yla ﬂu bilgileri aktarmak mümkündür.
Bahﬂilar:
Di¤er Türk topluluklar› aras›nda
bakﬂ›, baks›, bagﬂ› ﬂeklinde adland›r›lan
bahﬂilar, Özbek Türkleri aras›nda halk
destanlar›n› terennüm eden ve onlar›
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktaran bir tip olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. K›rg›z ve Kazak
Türkleri aras›ndaki bakﬂ› ya da baks›lar
gibi, geçmiﬂte sa¤altma ve büyü iﬂlemleriyle de meﬂgul olan bahﬂilar, zamanla,
Türkmen bagﬂ›lar› gibi, sadece destan
terennüm eden kiﬂiyi, yani, profesyonel
destanc›y› temsil etmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Özbek Türkleri aras›nda, baz› bahﬂilar
hakk›nda menkabeler teﬂekkül etmiﬂ,
halk bu bahﬂilara büyük bir sayg› ve
hürmet duygusu beslemiﬂtir. Bunda da
bahﬂilardan baz›lar›n›n vaktiyle sanatkârl›kla birlikte sa¤altma ve büyü iﬂlemlerini de yerine getirmesi etkili olmuﬂtur.
Bahﬂilar, destanlar› domb›ra, kob›z
ya da dütar çalarak terennüm etmektedirler. Kullan›lan müzik aleti, bölgelere
göre de¤iﬂebilmektedir. Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤i içinde önemli
bir yere sahip olan Harezm ekolüne
mensup olan bahﬂilar, destanlar› esasen
dütar eﬂli¤inde icra etmekteydiler ve on-
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lara balaman ve giccak çalan sazendeler
de eﬂlik etmekteydiler. Harezm yöresi
bahﬂilar›, 1930’lu y›llardan itibaren tar
ve rübab eﬂli¤inde de eserlerini terennüm etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bütün bu
geliﬂmelere ba¤l› olarak baz› bahﬂi topluluklar›nda, gicak yerine kemandan
faydalanma, toplulu¤a daireci (tefçi),
hatta oyuncu dahil etme gibi yeni âdetler de baﬂ göstermiﬂtir (‹mamov-vd:
1990, 228-229.).
Bahﬂilar, sadece terme4 ve dastan
terennüm eden sanatkârlard›r. Onlar,
anlatt›klar› destanlar› müzik eﬂli¤inde
ve tam bir halde terennüm ederler. Di¤er
baz› anlat›c›lar gibi, destanlar›n sadece
belli bölümlerini ya da nesir k›s›mlar›n›
anlatmazlar. Bahﬂilar›n repertuarlar›,
yeteneklerine ve haf›za güçlerine göre
oluﬂmakta, s›radan bir bahﬂi beﬂ on destan bilip de bunlardan sadece bir ikisini
iyi bir ﬂekilde anlatabilirken baz› usta
bahﬂilar›n (Ergaﬂ ﬂair, Polkan ﬂair, ‹slam ﬂair, vs.) k›rktan fazla destan› ak›llar›nda tutup terennüm ettikleri görülmüﬂtür.
Dastançilar:
Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤inde destan terennüm eden sanatkârlara, genel bir ad olarak dastançi denilmektedir. Lirik halk türküleri söyleyen aﬂuleçiler ile dastançilarin kar›ﬂt›r›lmamas› gerekmektedir. Dastançi, daha çok destanlar› terennüm eden sanatkâr olarak ortaya ç›kmaktad›r. Baz› dastançilar›n destanlar› terennüm ederlerken zaman zaman terme söyledikleri de
görülmüﬂtür (Jirmunskiy-Zarifov: 1947,
27.).
ﬁairler:
Özbek Türkleri aras›nda, destan terennüm eden sanatkârlara bahﬂinin ya-
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n› s›ra ﬂair de denilmektedir. Haz›r cevap, ﬂirin söz söyleyen kiﬂi anlam›na da
gelen ﬂair terimi, destanlar›n yeni varyantlar›n› terennüm eden, bunun yan›
s›ra yeni yeni destanlar yaratan usta
bahﬂ›lar için kullan›lm›ﬂt›r. Yani, onlar
hem baz› destanlar›n yeni varyantlar›n›
oluﬂtururlarken di¤er yandan da yeni
yeni destanlar tasnif edebilmiﬂlerdir. Bu
tür sanatkârlara Ergaﬂ ﬂair, Fazil ﬂair,
‹slam ﬂair, Polkan ﬂair gibi isimleri örnek vermek mümkündür (JirmunskiyZarifov: 1947, 26; ‹mamov-vd: 1990,
229.). Araﬂt›r›c› V. M. Jirmunskiy,
Turkskiy Geroiçeskiy Epos adl› meﬂhur çal›ﬂmas›nda, baz› destan terennüm
eden sanatkârlar›n, halk taraf›ndan
mesleklerindeki ustal›k ve üstün baﬂar›lar›ndan dolay› ﬂair olarak adland›r›ld›klar›n› ve bu sanatkârlar›n bu bak›mdan klasik bahﬂilardan ayr›ld›klar›n›
yazmaktad›r (Jirmunskiy: 1974, 637.).
Nitekim, bu ﬂair terimine, Karakalpak
aﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤inde de rastlamaktay›z. Baz› k›ssahanlar, eski hikâyelerle
ustalar›n›n ﬂiirlerini terennüm etmekle
birlikte kendileri de ﬂiir ç›kar›p söylemektedirler. Kendi ﬂiirleri olan bu k›ssahanlara son dönemlerde ﬂay›r ad› da verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Ergun: 1996,
279.).
Sazçiler:
Özbekistan’›n Harezm bölgesinde
destan ya da destan parçalar›, a¤›z kopuzu ya da a¤›z orgu ad› verilen müzik
âleti eﬂli¤inde de terennüm edilmektedir. Destan ya da destan parçalar›n› bu
ﬂekilde icra eden sanatkârlara ise sazçi
denilmiﬂtir. Bu tür icrac›lara Kurban
sazçi, Kadir sazçi gibi isimleri örnek vermek mümkündür. Sazçilar, destanlar›
tam bir ﬂekilde icra etmekten ziyade,
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destanlardan baz› epizotlar›, termeleri
ve kendilerinin oluﬂturduklar› eserleri
terennüm etmeyi ye¤lemiﬂlerdir (‹mamov-vd: 1990, 229-230.).
Halfeler:
Özbekistan’›n Harezm bölgesinde
destanlar›, destan parçalar›n› ve baz›
termeleri terennüm eden ve çoklukla kad›nlardan oluﬂan sanatkârlara halfe ad›
verilmektedir. Daha çok kad›nlar aras›nda yay›lm›ﬂ olan halfecilik sanat›, bir
topluluk halinde icra ediﬂ ile anlat›c›n›n
icray› tek baﬂ›na gerçekleﬂtirmesi bak›mlar›ndan iki yönde geliﬂmiﬂtir. Grup
halinde icrada, halfe toplulu¤u üç kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Bunlardan en önemlisi olan usta halfe, bir yandan a¤›z kopuzu çalarken di¤er yandan da aﬂule5ler terennüm eder. Daireçi (Tefçi) ad› verilen
ve icra s›ras›nda bazen dans eden bir di¤er sanatkâr ise, aﬂule söylemeye iﬂtirak
etmektedir. Tef çalan, kayrak denilen ve
Anadolu’daki parma¤a tak›lan zile benzer bir taﬂla oynayan, mani ya da atma
türkü ile aﬂule terennüm eden oyinçi de
topluluk içinde önemli bir görevi yerine
getiren sanatkard›r. Sanatlar›n› bir topluluk ya da grup halinde icra eden halfeler, halk destanlar›n›, destan parçalar›n›, toy koﬂuklar›n›, mani ya da atma türküleri, aﬂuleleri, kendilerine ya da baﬂka
sanatkârlara âit eserleri a¤›z kopuzu ve
tef eﬂli¤inde terennüm etmektedirler
(‹mamov-vd: 1990, 230.). Bu tür halfelere Bibi ﬂaire, Han›mcan halfe, Acize,
Anacan Seferova, Nezire Sabirova gibi
isimleri örnek vermek mümkündür.
Sanatlar›n› tek baﬂlar›na terennüm
eden halfeler, destan ve koﬂuklar› müzik
âleti olmaks›z›n terennüm etmektedirler
ve sanatlar›n› icra ederken saz eﬂli¤ine
baﬂ vurmamalar›yla K›rg›z Türklerinin
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Manasç›lar›yla Anadolu sahas› meddahlar›na benzemektedirler. Bu tip halfeler,
destanlar› ya ezberden ya da kitaptan
âhenkli bir ﬂekilde okurlar. Kitaptan
okumalar›, onlar› k›ssahanlarla birlikte
de¤erlendirmemize imkân vermektedir.
Ayr›ca, terennüm ettikleri destanlar›n
konular› da onlar› k›ssahanlara yaklaﬂt›rmaktad›r. Sanatlar›n› bir baﬂlar›na icra eden halfeler, destanlar› ezbere ya da
kitaptan okuman›n yan› s›ra, Yar-yar,
Kelin selam, Mübarek gibi toy koﬂuklar›n› terennüm etmekle de meﬂhur olmuﬂlard›r. Raziye Metniyaz k›z›, Saadet Hudaybergenova, Paﬂﬂa Seidmemed k›z›,
Ambercan Rozimetova, Anarcan Rezzakova gibi isimler, sanatlar›n› bir baﬂ›na
icra eden halfelerin baﬂ›nda gelmektedirler. Bu isimlerin yan› s›ra Cumanbülbül’ün ninesi olan Tille kempir ile Kulsemey bahﬂinin anas› Sultan kempiri de
burada zikretmek gerekir. Cumanbülbül’ün o¤lu Ergaﬂ’›n Tille kempire ait
olan Kür Bat›r adl› destan› da terennüm
etti¤i bilinmektedir.
K›ssahanlar›n kad›n versiyonu olan
halfelerin baz› yönleriyle do¤rudan k›ssahanlara benzedikleri hususu üzerinde
durmuﬂtuk. Halfeler, bütünüyle dünyal›k konular› ele alan eserleri terennüm
ederlerken, k›ssahanlar›n dinî konulu
eserleri de terennüm ettikleri görülmektedir. Bunun d›ﬂ›nda halfeler ile k›ssahanlar›n anlatt›klar› ya da okuduklar›
destanlar›n konular› genelde ayn›d›r.
Halfelerin repertuar›n›, çoklukla, Aﬂ›k
Garib ve ﬁasenem, Aﬂ›k Ayd›n, Hurlika
ve Hemra, Kumri, K›ssai Zeba, Tulumbiy, Zevriya, Dürepﬂa, Bazirgan, H›rman
Deli gibi destanlarla Magt›mgul›’n›n ﬂiirleri, çeﬂitli tören koﬂuklar› ve kendilerine ait olan eserler oluﬂturmaktad›r.
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Yukar›daki bilgilerden de anlaﬂ›laca¤›
üzere, halfeler, toylara, dü¤ünlere, bayramlara ve kad›n toplant›lar›na iﬂtirak
ederek bu tür toplant›lar› yönetmektedirler (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 5657.).
K›ssahanlar:
Rüstem Dastan, Tahir ve Zühre, Hikayeti Göro¤li, Behram ve Gülendam gibi dünyevî hikâyelerin yan› s›ra dinî konulu eserleri de anlatan, okuyan k›ssahanlar, halk destanlar›n›n yeniden iﬂlenmiﬂ nüshalar›n›, ilgi çekici tercüme hikâyeleri, klasik edebiyat örneklerinin
folklorlaﬂt›r›lm›ﬂ varyantlar›n›, çeﬂitli
cenknameleri, çeﬂitli toplant›larda, kahve ya da çayhanelerde ya anlatm›ﬂlar ya
da yazma metinlerden okumuﬂlard›r
(‹mamov-vd: 1990, 230.). Türkistan’da
yaz›n›n yayg›nlaﬂmas›ndan sonra ortaya
ç›kt›klar›na inan›lan k›ssahanlardan
(Ay›mbetov: 1988, 147-148’den Ergun:
1996, 279.) baz›lar›n›n yeni yeni hikâyeler tanzim etmeye ve terennüm ettikleri
eski hikâyeleri yeniden yorumlamaya
çal›ﬂt›klar› da görülmüﬂtür. T›pk›, Anadolu sahas› k›ssahanlar›nda oldu¤u gibi,
Özbek Türkleri ya da Türkistan sahas›
k›ssahanlar› da daha çok ﬂehirlerde ortaya ç›km›ﬂ ve buralarda ra¤bet görmüﬂlerdir. Türkistan’da kitap basma iﬂinin
yayg›nlaﬂmas› ve bas›lan kitaplar aras›nda daha önceleri k›ssahanlar taraf›ndan terennüm edilen pek çok hikaye
metninin de yer almas›ndan dolay›, k›ssahanlar yavaﬂ yavaﬂ ilgi görmemeye ve
ortal›ktan çekilmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Ciravlar:
Özbekistan’›n daha çok Bulungur
gibi belli baz› bölgelerinde destan anlatan sanatkârlar› adland›rmak için cirav
terimi de kullan›lmaktad›r (Jirmunskiy-
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Zarifov: 1947, 27.). Terim, eski dönemlerde çok daha yayg›n bir ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r. C›rav terimi, Kazak, K›rg›z,
Tatar-Baﬂkurt Türkleri aras›nda c›rav,
y›rav ﬂeklinde görülmektedir. Ad› geçen
Türk topluluklar› aras›ndaki c›rav ya da
y›ravlar›n t›pk› bizdeki ozanlar gibi, sadece kahramanl›k destanlar› terennüm
ettikleri bilinen bir husustur. Bizdeki
ozandan aﬂ›¤a geçiﬂ süreci, Kazak, K›rg›z, Tatar-Baﬂkurt Türkleri aras›nda c›rav ya da y›ravdan ak›n ya da sesene geçiﬂ ﬂeklinde yaﬂanm›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere,
ozanlar sadece kahramanl›k ﬂiirleri ya
da terennüm ederlerken daha çok 16.
Yüzy›ldan itibaren görülmeye baﬂlayan
aﬂ›k tipi, güzelleme söyleme özelli¤iyle
ön plana ç›kmaktad›r. Aﬂ›klar, bir yandan güzellemeler terennüm edip öbür
aﬂ›klarla at›ﬂ›rlarken di¤er yandan da
ozanlar›n kahramanl›k ﬂiirleri söyleme
özelliklerini de kendi bünyelerine dahil
etmiﬂlerdir. Ayn› ﬂey Kazak, K›rg›z ve
Tatar-Baﬂkurt Türklerinin ak›n ve sesenleri için de geçerlidir (Aça: 1998, 2048, 66-90.). Burada, ak›n teriminin Özbek Türkleri aras›nda dar bir alanda da
olsa kullan›ld›¤›n› da hat›rlatmak gerekmektedir.
Yüzbaﬂilar:
Surhanderya ile Kaﬂkaderya’n›n
baz› bölgelerinde destan terennüm eden
sanatkârlara yüzbaﬂi ad› verilmektedir
(‹mamov-vd: 1990, 229.).
Saki, Sazende, Cirçi, Sanavçi,
Ak›n ve Ahun:
Güney Türkistan ya da Fergana
bölgesi Özbekleri aras›nda, destan terennüm eden sanatkârlara bahﬂinin yan› s›ra saki, sazende, cirçi, sanavçi, ak›n
ve ahun adlar› da verilmektedir (‹mamov-vd: 1990, 229.).
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Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤ini meydana getirme ve gelene¤in süreklili¤ini sa¤lamada pek çok sanâtkar›n ad› ön plana ç›kmaktad›r. Yukar›da
da de¤indi¤imiz gibi, bu sanatkârlar çeﬂitli destanc›l›k mekteplerine mensupturlar ve terennüm ettikleri destanlar›n
konular›, icra tarzlar›, kulland›klar› müzik âletleri, vs. bak›mlar›ndan birbirlerinden ayr›labilmektedirler. Ancak, bu
sebeplerden dolay›d›r ki, zikredilen destanc›l›k mektepleri ortaya ç›kabilmiﬂtir.
Biz burada, do¤al olarak, destan terennüm eden bütün sanatkârlar› de¤il, belirli mektepler dahilinde ad› daha çok ön
plana ç›km›ﬂ olanlar hakk›nda bilgi vermeye çal›ﬂaca¤›z. Bu destanc›lar›n baﬂ›nda da Böri bahﬂi, Yoldaﬂ ﬂair, Fazil
Yoldaﬂ o¤li, Ergaﬂ Cumanbülbül o¤li,
Polkan ﬂair, ‹slam ﬂair, Abdulla Nurali,
Nurman ﬂair, Bala bahﬂi gibi sanatkârlar gelmektedir. Yaln›z, bu ad› zikredilen
destanc›lar hakk›nda bilgi vermeye baﬂlamadan önce, Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤inin oluﬂum ve geliﬂiminde önemli görevler ifâ eden destanc›l›k mektepleri üzerinde k›saca durmak
gerekmektedir. Her bir Türk grubunun
aﬂ›kl›k ya da destanc›l›k gelene¤inde oldu¤u gibi, Özbek Türklerinin destanc›l›k
gelene¤inde de destanc› ya da destanc›
gruplar›n›n birbirlerinden icra tarz›, icra
s›ras›nda kulland›klar› müzik aleti, destanlarda iﬂledikleri konular bak›mlar›ndan ayr›lmalar› neticesinde çeﬂitli mektepler ortaya ç›km›ﬂt›r. Hadi Zarif, V. M.
Jirmunskiy, K. ‹mamov, B. Sarimsakov,
A. Seferov, Töre Mirzayev gibi araﬂt›r›c›lar, Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤i içindeki mektepleri genellikle ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›rlar: Bulun¤ur, Kor¤an (Nurata), Narpay (ﬁehrisebz), Ka-
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may, Serabad, Güney Türkistan, Harezm, vs. V. M. Jirmunskiy, Turkskiy
Geroiçeskiy Epos adl› eserinde, Türkistan destanc›lar›n›n sanatlar›nda profesyonel bir ﬂekilde e¤itildiklerini ve destan terennüm edecek adaylar›n iki ya da
üç y›l boyunca usta (ustaz) destanc›lar›n
e¤itiminden geçtiklerini yazmaktad›r.
Genç destanc›lar, ustalar›n›n hikâyelerini dinlerler ve onlara köylere yapt›klar›
seyahatler s›ras›nda refakat ederler.
Adaylar, bir yandan destanlar›n geleneksel pasajlar›n› ve epik kliﬂelerini ezberlerlerken di¤er yandan da kendi irticalleri s›ras›nda destan›n geri kalan k›s›mlar›n› nas›l hikâye edeceklerini ö¤renmektedirler. Bir kaç y›l boyunca süren bu e¤itim, ç›raklar›n halk huzurunda s›navdan geçmeleriyle sonlanmaktad›r. Ç›rak ya da ö¤renci, seçkin destan
dinleyicisi önünde tam bir destan› ezberden anlatmak zorundad›r ve ancak böyle
yaparak ba¤›ms›z bir ﬂekilde destan terennüm etme hakk›na kavuﬂmaktad›r.
Jirmunskiy, 19. Yüzy›lla 20. Yüzy›l›n
baﬂlar›nda Özbekistan’da destanc›lar›yla meﬂhur iki mektepten söz etmektedir.
Bunlar Bulungur ve Nurata (Kor¤an)
mektepleridirler ve birbirlerinden önemli noktalarda ayr›lmaktad›rlar. Bulungur mektebi, Alpam›ﬂ gibi kahramanl›k
konulu destanlarla ön plana ç›kmaktad›r ve temsilcilerinin icra ettikleri destanlar ﬂekil aç›s›ndan daha kat› ve gelenekseldir. Nurata mektebinde ise daha
çok aﬂk konulu destanlar›n terennüm
edildi¤i görülmüﬂtür. Bu mektebe mensup destanc›lar›n üslubu romantik konulara uygun bir ﬂekilde daha lirik ve
süslüdür. Nurata (Kor¤an) mektebinin
üslup özelliklerinin ﬂekillenmesinde, Tacik ve Özbek k›ssalar›yla Fars klasik
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destanlar›n›n etkisi aç›kt›r. Bulungur
mektebinin en önemli temsilcisi Fazil
Yoldaﬂ o¤li iken di¤er mektebin en büyük temsilcisi de Ergaﬂ Cumanbülbül
o¤li’dir. Ergaﬂ ile ö¤rencilerinin büyük
bir çoklu¤u, okumuﬂ insanlard› ve adlar›n›n baﬂ›nda bir de mulla tabiri yer almaktayd›. Nurata mektebinin merkezi,
Ergaﬂ’›n do¤du¤u köy olan Kor¤an’d›r.
Köy, bir kaç geniﬂ aileden müteﬂekkil olmas›na ra¤men Özbek Türkü folklorcular›n tespitlerine göre, on ikinin üzerinde destanc›n›n yetiﬂti¤i bir merkez olmuﬂtur (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 45;
Jirmunskiy: 1974, 639-640.). Bu arada,
bu mektebin Ergaﬂ’tan sonraki en büyük
temsilcisinin Polkan ﬂair oldu¤unu da
belirtmek gerekmektedir. Mektebin di¤er temsilcileri ise Yadgar, Lepes, Mulla
taﬂ, Mulla Halmurad, Sultan kempir,
Tille kempir, Calman bahﬂi, Boran bahﬂi, Boran ﬂair, Bota bahﬂi gibi destanc›lard›r. Bulungur destanc›l›k mektebinin
en büyük temsilcisi olan Fazil Yoldaﬂ o¤li’nden Alpam›ﬂ, Yadgar, Yusuf bilen Ahmed, Melike Ayyar, Maﬂrika, Zulfizar,
Bala Gerdan, ‹ntizar, Nurali, Cehangir,
Muradhan, Rüstem, ﬁirin bilen ﬁeker,
Ra’na bilen Suhangül, Zerevhan gibi
destanlar derlenmiﬂtir. Ad› geçen mektebin di¤er temsilcileri ise Emin bahﬂi, Çini ﬂair, Tavbuzar ﬂair, Kurbanbek ﬂair,
Sultanmurad, Yoldaﬂbülbül, Yoldaﬂ, Koldaﬂ, Süyer, Rahimbülbül, Cora, Yarlakab
gibi isimlerden oluﬂmaktad›r (‹mamovvd: 1990, 236-237.).
Bir di¤er önemli destanc›l›k mektebi de Narpay (ﬁehrisebz) mektebidir ve
en önemli temsilcisi de 1874-1953 y›llar›
aras›nda yaﬂam›ﬂ olan ‹slam Nazar o¤li’dir. ‹slam ﬂair, 19. Yüzy›l›n en büyük
ﬂairlerinden Receb ﬂairin ö¤rencisidir.
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‹slam ﬂair, Özbek kökenli baz› araﬂt›r›c›larca, hem Narpay hem de Kor¤an mekteplerinin ortak bir temsilcisi olarak gösterilmektedir. Gerçekten de baz› destanc›lar birden fazla mektebin temsilcisi
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bunlara bir
baﬂka örnek olarak Yarlakab’› verebiliriz. Araﬂt›r›c›larca, Yarlakab’›n hem Bulungur hem de Kor¤an mekteplerinin
temsilcisi oldu¤u ifade edilmiﬂtir (‹mamov-vd: 1990, 236-237.). Narpay mektebin bir di¤er önemli temsilcisi de Nurman Abdubay o¤li’dir.
En büyük temsilcisi olarak ﬁernazar Beknazar’› gördü¤ümüz ﬁerabad
mektebi ise 19. Yüzy›l›n ikinci yar›s› ile
20. Yüzy›l›n baﬂlar›nda etkili olmuﬂtur.
Mektebin en büyük temsilcisi, ﬁernazar
Beknazar o¤lidir. ﬁernazar’›n yan› s›ra
Merdankul, Evliyakul o¤li, Ümir Sefer
o¤li, Narmurad bahﬂi, Ahmed bahﬂi, Nurali Baymet o¤li, Memedrayim bahﬂi,
Böribay Ahmed o¤li, Yusuf Ötegen gibi
isimler de mektebin temsilcilerindendirler. Ad› geçen destanc›lar›n repertuarlar›nda yer alan Altin Kavak, Melle Sevdager, Allanazar Alçinbek gibi baz› destanlar baﬂka bölgelerdeki destanc›lar›n repertuarlar›nda yer almamaktad›r (‹mamov-vd: 1990, 238.).
Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤ini oluﬂturan ve geliﬂtiren güçlü
mekteplerden baz›lar› hakk›nda bu k›sa
izahat› verdikten sonra gelene¤in temsilcisi olan baz› önemli destanc›lar› ana
hatlar›yla tan›tmak, gelene¤in daha iyi
anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan faydal› olacakt›r,
kanaatindeyiz.
Böri Bahﬂi:
Böri bahﬂi, Fergana vilayetinin Kumarlik köyünde 1886 y›l›nda çiftçi bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelmiﬂtir.
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Babas› destanc›d›r ve Sad›k ﬂair ad›yla
tan›nm›ﬂt›r. Bahﬂ›l›¤› a¤abeyi Cora ﬂairden ö¤renen Böri Sad›k o¤li, baﬂka ﬂairlerden farkl› olarak destanlar› dütar eﬂli¤inde söylemiﬂtir. Bahﬂi, 1954 y›l›nda
vefat etmiﬂtir. Repertuar›nda Alpam›ﬂ,
Mesbeçe, Göro¤liniñ Evezni Alib Keliﬂi
gibi destanlar olan Böri bahﬂidan Alpam›ﬂ destan›n bir varyant› Yusuf Sultan
taraf›ndan 1937 y›l›nda derlenmiﬂtir
(Kuçkartay: 2000, XL.).
Yoldaﬂ ﬂair:
Fazil Yoldaﬂ o¤li’nin ustas› olan Yoldaﬂ ﬂair, Bulungur’dand›r ve Bulungur
bölgesi destanc›l›k gelene¤inin önemli
temsilcilerinden biridir.
Fazil Yoldaﬂ o¤li (1872-1955):
Fazil Yoldaﬂ o¤li, Semerkant vilayeti, Bulungur s›n›rlar› içinde 1872 y›l›nda
çiftçi bir ailede dünyaya gelmiﬂtir. Beﬂ
yaﬂ›nda babas›n› kaybeden Fazil, koyun
güderken çobanlardan domb›ra çalmas›n›, maniler söylemesini ö¤renmiﬂ ve yirmi yaﬂ›na girince Yoldaﬂ ﬂaire ö¤renci olmuﬂtur. Beﬂ alt› y›l boyunca destan söylemenin s›rlar›n› büyük bir ustal›kla ö¤renen Fazil, büyük bir toplant›da üstad›n›n yapt›¤› s›navdan baﬂar›yla geçip, tek
baﬂ›na destan söyleme hakk›n› elde etmiﬂtir. Bulungur destanc›l›k mektebinin
büyük temsilcisi olarak tan›nan Fazil
Yoldaﬂ o¤li, k›rk üç destan söylemiﬂ ve
otuz tanesi (Jirmunskiy ve Zarifov’a göre
yirmi bir.) derlenmiﬂtir. Fazil’den derlenen destanlardan yedi tanesi (Alpam›ﬂ,
Melike Ayyar, Bala Gerdan, ﬁirin-ﬁeker,
Murad Han, Rüstem Han, Zülfüzar) yay›mlanm›ﬂt›r. Fazil Yoldaﬂ o¤li, 1955 y›l›nda vefat etmiﬂtir (Jirmunskiy-Zarifov:
1947, 48-51; Kuçkartay: 2000, XLIII.).
Ergaﬂ Cumanbülbül o¤li (18681937):
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1868 y›l›nda (ﬁairin do¤um tarihi,
Jirmunskiy ve Zarifov taraf›ndan 1870
olarak gösterilmektedir. (JirmunskiyZarifov: 1947, 44.).) Semerkant vilayeti
Kor¤an köyünde dünyaya gelen ve Kor¤an destanc›l›k mektebinin en önemli
temsilcilerinden olan Ergaﬂ Cumanbülbül o¤li, yaﬂad›¤› yokluk y›llar› s›ras›nda
köy köy, ﬂehir ﬂehir dolaﬂarak pek çok
bahﬂi ile tan›ﬂ›r ve onlardan çeﬂitli destanlar ö¤renir. Babas› Cuman da meﬂhur bir ﬂair ve destanc›d›r. Yetene¤inden
dolay›, ona bülbül s›fat› verilmiﬂtir. Cumanbülbül’ün ﬂöhretinin izlerini bugün
de halk destanlar›nda sürmek mümkündür. Ergaﬂ’›n babas› Cuman’›n Casak ve
Yarlakap ad› a¤abeyleri de meﬂhur destanc› idiler. Casak, Cumanbülbül’ün de
ustas› olmuﬂtur. Casak’›n ö¤rencileri
aras›nda Polkan ﬂair de yer alm›ﬂt›r. Cumanbülbül, Buran ﬂairin (Kiçi Buran)
ö¤rencisidir. Kiçi Buran, XVIII. Yüzy›l›n
sonlar›nda Semerkant’›n Çelek ilçesinde
do¤up XIX. Yüzy›l›n 60’l› y›llar›nda ölmüﬂtür. XVIII. Yüzy›lda yaﬂayan ve Kor¤an (Nurata) mektebinin önemli temsilcilerinden olan meﬂhur Mulla Abdukadir
de Buran bahﬂinin ö¤rencilerindendir.
Ergaﬂ’›n yedi göbek öncesine kadar bütün atalar› da ﬂair ve destanc›d›r. Onun
destanc› atalar› aras›nda Yadgar, Lapas,
Mulla Taﬂ, Mulla Halmurad gibi isimler
yer almaktad›r. Ergaﬂ’›n babas›, okuma
yazma bilmedi¤i için o¤lunun e¤itimli
bir insan olmas›n› istemiﬂ, onu mektebe
göndererek özel hocalar tutmuﬂtur. Ö¤rendi¤i destan metinlerini yorumlay›p
yeniden yaratan Cumanbülbül o¤li, Buhara medreselerinde okudu¤u y›llarda
Aliﬂir Nevaî, Fuzulî, Magt›mgul› gibi ﬂairleri be¤enerek okumuﬂ ve özellikle de
Nevaî’nin etkisinde kalarak destanlar
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yazm›ﬂt›r. 18 yaﬂ›nda iken babas› ölmüﬂ
ve Ergaﬂ’›n ailesi çok zor durumda kalm›ﬂt›r. ﬁair, kendi hayat›n› anlatt›¤› bir
destan›nda, bu çetin yoksulluk y›llar›n›
ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlat›r. Cumanbülbül o¤li’nin destan repertuar›n›n oluﬂumunda Polkan ﬂairin önemli bir yeri vard›r. Cumanbülbül o¤li’nin destan repertuar›, Alpam›ﬂ, Yekke Ahmed, Aysuluv,
Küntugm›ﬂ, K›ranhan, Dall›, Göro¤liniñ
tu¤iliﬂi, Yunus Peri, Miskal Peri, Gülnar
Peri, Huﬂkeldi, Hasanhan, Çambil Kamali, Ravﬂan, Avazhan, Kündüz bilen
Yulduz, Haldarhan, Elaman gibi pek çok
destan metninden oluﬂmaktayd›. Bunlardan yaln›zca sekizi bizzat kendisinden dinlenerek yaz›ya geçirilmiﬂtir. Yaz›ya geçirilen sekiz destandan beﬂi olan
Ravﬂan, Kündüz bilen Yulduz, Dalli,
Künto¤miﬂ ve Huﬂkeldi yay›mlanm›ﬂt›r.
Ravﬂan, Ergaﬂ’›n temsilcisi oldu¤u Kor¤an destanc›l›k mektebinin üslubunu ortaya koyan en güzel metinlerdendir. Sovyet döneminde Sosyalizmi övücü ﬂiirler
de yazmak durumunda kalan Cumanbülbül o¤li, 1937 y›l›nda 67 yaﬂ›ndayken
Taﬂkent’te vefat etmiﬂtir. Jirmunskiy ile
Zarifov, ﬂairin ölüm tarihi olarak 1938’i
vermiﬂlerdir (Jirmunskiy-Zarifov: 1947,
44-46; ‹mamov-vd: 1990, 237; Koçar:
1991, 245-253).
Polkan ﬂair (1874-1941):
Kor¤an mektebinin temsilcisi olan
ve Er¤aﬂ ﬂairin sanat anlay›ﬂ›n›n ﬂekillenmesinde önemli bir yere sahip olan
Polkan ﬂairin gerçek ad›, Muhammedkul
Camrat o¤li’dir. Semerkant ili Hatirçi ilçesinde çiftçi bir ailede dünyaya gelmiﬂtir. Babas›n›n erken ölümüyle birlikte
yoksullaﬂan Polkan, çocuklu¤undan itibaren çobanl›k yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. On
dört y›l boyunca çeﬂitli köylerde çobanl›k
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ve iﬂçilik yapm›ﬂt›r. Çobanlardan domb›ra çalmas›n› ö¤renen Polkan, yine ayn›
çobanlardan çeﬂitli destanlar› dinleyerek
haf›zas›na yerleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ö¤rendi¤i destanlar› çobanlar aras›nda anlat›rken yetene¤i, meﬂhur Kor¤an ﬂairlerinin ustas› olan Cassak ﬂair taraf›ndan
fark edilip ve ö¤rencili¤e kabul edilmiﬂtir. Dört y›l e¤itim gördükten sonra ustas›n›n bir kaç destan›n› ö¤renir. Klasik s›navdan geçerek bahﬂi unvan›n› al›r ve
ba¤›ms›zl›¤›n› kazan›r. Fakat, o ustas›
Cassak’tan daha fazla ﬂey ö¤renmek
amac›yla her zaman ustas›n›n yan›na
gelir ve destanlar terennüm eder. Polkan, yirmi beﬂ yaﬂ›nda iken meﬂhur bir
ﬂair olarak tan›n›r. I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda köydaﬂ› olan Böribay’›n yerine,
Çarl›k hükümeti taraf›ndan cephe gerisinde hizmet etmek (merdikârl›k) amac›yla Rusya içlerine gönderilir. Merdikârl›k s›ras›nda bir yandan Çar hükümetini eleﬂtiren ﬂiirler terennüm eder,
di¤er yandan da Merdikar adl› destan›n›
oluﬂturmaya baﬂlar. Ekim Devrimi’nden
sonra merdikârl›k yapanlar›n da¤›t›lmas› üzerine tekrar yurduna döner ve Merdikar› tamamlar. Yetmiﬂten fazla destan› ezbere bilen ve bunlar› terennüm
eden Polkan ﬂairin en uzun eseri 20. 000
dizeden oluﬂan Kiranhan destan›d›r (Jirmunskiy: 1974, 636; Jirmunskiy-Zarifov:
1947, 46-47.).
Abdulla Nurali/Abdulla ﬂair/
(1874-?):
1874’te Buhara ili, Kitab ilçesi Kaynar k›ﬂla¤›nda dünyaya gelmiﬂtir. ﬁairin
do¤du¤u köy, ﬁehrisebz’e çok yak›nd›r.
Küçük yaﬂta öksüz ve yetim kalm›ﬂt›r.
Di¤er pek çok destanc› gibi o da çocukluk
ve gençlik y›llar›n› yoksulluk içinde geçirmiﬂtir. Uzun y›llar boyunca çobanl›k
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ve iﬂçilik yapan Abdulla’n›n destanc›l›k
alan›ndaki ustas›, kendisi gibi bir çoban
olan Recep ﬂairdir. Receb ﬂair, ﬁehrisebz
mektebinin XIX. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki temsilcilerindendir. Ad› geçen mektebin di¤er baz› temsilcilerine ise, Hidir
ﬂair ile Ernazar ﬂairi örnek vermek
mümkündür. Ernazar ﬂair, Buhara emiri Nasrulla’n›n saray›nda destanlar terennüm etmiﬂtir. Abdulla ﬂairin terennüm etti¤i destanlar›n en büyük özelli¤i
canl›, neﬂeli ve lirik olmalar›d›r. Destanlar›n böylesi bir karaktere kavuﬂmuﬂ olmas›, do¤rudan Abdulla’n›n karakteriyle
ba¤lant›l›d›r. Bu örnek, halk anlatmalar› incelemelerinde anlat›c› ya da yarat›c›n›n ayr›nt›l› bir ﬂekilde incelenmesi gerekti¤i fikrini destekler mahiyettedir.
Abdulla ﬂair, Ekim Devrimi’nden sonra
devrimle ilgili destanlar ve termeler terennüm etmiﬂtir. 1937’de Moskova’da
düzenlenen Özbekistan Sanat Kongresi
ile 1938’de Taﬂkent’te düzenlenen Özbek
Halk Sanat› Olimpiyat›’na iﬂtirak etmiﬂtir. Özbekistan hükümeti taraf›ndan
kendisine halk sanatç›s› unvan› verilmiﬂtir (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 5152.).
‹slam ﬂair/‹slam Nazar o¤li/
(1874-1953):
Hem ﬁehrisebz (Narpay) hem de
Kor¤an destanc›l›k gelene¤inin temsilcisi olan ‹slam ﬂair, 1874 (Jirmunskiy ve
Zarifov, 1872 olarak göstermektedirler.)
y›l›nda Semerkant vilayeti, Narpay ilçesi Aktaﬂ köyünde dünyaya gelmiﬂtir.
Meﬂhur destanc› Ernazar (Buhara emiri
Nasrulla’n›n saray›nda destanlar terennüm eden Ernazar’la kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.) ﬂairin ç›ra¤› olarak destan icra sanat›n›n inceliklerini ö¤renen ‹slam ﬂair,
otuza yak›n destan terennüm etmiﬂtir.
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Bunlardan Arzigül, Sahibk›ran, Erali ve
ﬁerali, Kunto¤miﬂ, Tahir ve Zühre, Zülfizar bilen Avazhan, Gülhiraman, Hirman
Deli gibileri kendisinden derlenerek yaz›ya geçirilmiﬂtir (Jirmunskiy ile Zarifov,
‹slam ﬂairin yirmi sekiz destan bildi¤ini,
onlardan sadece dördünün yaz›ya geçirilerek Arzigül ad›yla yay›mland›¤›n› yazmaktad›rlar.). 1940 y›l›nda halk destanc›s› unvan›n› alan ‹slam, 1941’de de Özbekistan Yazarlar Birli¤i’ne üye olarak
kabul edilir. Narpay destanc›l›k mektebinin güçlü temsilcilerinden ‹slam ﬂair,
1953 y›l›nda hayata gözlerini yummuﬂtur (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 52-53;
Mirzaev: 1982, 307-312; ‹mamov-vd:
1990, 237.).
Nurman ﬂair/Nurman Abduvay
o¤li/ (1862-1940):
Nurman ﬂair, 1862 y›l›nda Semerkant vilayeti, Payar›k ilçesi, Eneﬂ-yahﬂi
köyünde dünyaya gelmiﬂtir. Gençli¤inde
çok güçlü bir pehlivan olan Nurman, ayn› zamanda iyi bir at binicisiydi de. Güreﬂ ve at yar›ﬂlar›na kat›lmak amac›yla
Buhara, Kermen, Karﬂi ile Güney Türkistan’›n pek çok yerini dolaﬂan ﬂair, terennüm etti¤i destanlarda s›k s›k Çar
hükümetini eleﬂtiriyordu. Namaz adl›
destan›, halk taraf›ndan çok be¤enilmiﬂtir. Bu destanda, Köro¤lu gibi bir bahad›r›n mahallî idareye karﬂ› yürüttü¤ü
mücadele terennüm edilmiﬂtir. Namaz
destan›, mahallî idarenin kula¤›na gitmiﬂ ve ﬂair, idare taraf›ndan a¤›r çal›ﬂma cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r. Bu a¤›r çal›ﬂma cezas› neticesinde sakat kalan ﬂaire, bir de destan ve ﬂiir söylememe yasa¤› getirilmiﬂtir. Ekim Devrimi’nden sonra tekrar destan terennüm etmeye baﬂlayan destanc›n›n sekiz eski destan› ezbere terennüm etmiﬂ ve bunlardan ikisi
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derlenip yaz›ya geçirilmiﬂtir. ﬁair, 1940
y›l›nda vefat etmiﬂtir (Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 53-54.).
Kurbannazar Abdulla o¤li/Bala
bahﬂi/ (1904-?):
Bala bahﬂi mahlas›n› kullanan Kurbannazar, 1904 y›l›nda Hive ilçesi Güllenbage köyünde dünyaya gelmiﬂtir. On
yaﬂ›na kadar çocuklar aras›nda destanlar terennüm etmiﬂtir. Dütar çalmay› ö¤renen Kurbannazar, okuma yazma bilen
kiﬂilerden bir kaç destan ö¤renmiﬂ ve
bunlar› çocuklar aras›nda anlatm›ﬂt›r.
Balamançi Ediyar, onun bu yetene¤ini
keﬂfederek e¤itimini üstlenmiﬂtir. Ediyar’›n e¤itiminden geçen Kurbannazar,
büyükler aras›nda da destanlar anlatmaya baﬂlam›ﬂt›r. Geleneksel s›nav› geçtikten sonra ba¤›ms›z bir destanc› olmuﬂtur. Kurbannazar, o y›llarda daha
çok Bala bahﬂi olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
Gençlik y›llar›ndaki hocas› ise Harezm
destanc›s› olan Cuma Nazar bahﬂi olmuﬂtur. Ekim devriminden sonra tambur, gicak ve tar gibi müzik aletlerini
çalmay› ve okuma yazmay› ö¤renmiﬂtir.
Devrim konusunda destanlar yazm›ﬂt›r.
Repertuar›nda eski destanlardan beﬂ
destan yer alm›ﬂ ve bunlardan sadece
Aﬂ›k Garib derlenip yaz›ya geçirilmiﬂtir
(Jirmunskiy-Zarifov: 1947, 56.).
Biz, bu bildirimizde, Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤ini daha çok
geçmiﬂ ba¤lam›nda incelemeye çal›ﬂt›k.
Yukar›da verdi¤imiz bilgilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, Bat› Türkistan’›n kalbi
konumundaki Özbek Türklerinin çok
köklü ve zengin bir destanc›l›k gelene¤i
vard›r. Di¤er Türk topluluklar›n›n destanc›l›k gelenekleri gibi, bu gelene¤in de
geçmiﬂi ve bugünüyle bütün yönleriyle
incelenmesi, Türk Dünyas› destanc›l›k
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gelene¤ini bir bütün olarak ortaya koyma yolunda önemli bir basmamak olacakt›r, kanaatindeyiz.
KAYNAKLAR
AÇA, (Mehmet), 1999, Türk Destanlar›ndaki
Epitetler Hakk›nda Dört Eser ve ‹lhan Baﬂgöz’ün Bir

KARADAVUT, Zekeriya, 1996, Köro¤lu’nun
Zuhuru Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araﬂt›rma-‹nceleme-Metinler, Konya (Doktora tezi).
KENCEBAEV, (B.), 1973, Kazak Âdebiyeti
Tarih›n›ñ Mâseleleri, Almat›.
KIRBAﬁO⁄LU, Filiz, 1993, Köro¤lu Destan›’n›n Özbek Rivayeti Üzerine Karﬂ›laﬂt›rmal›
Bir Çal›ﬂma, Erzurum (Yüksek lisans tezi).

Yaz›s›na Dair, Türk Kültürü, 436, A¤ustos, 484489 (36-41).
AÇA, (Mehmet), 2000, Köne Epos (Arkaik Des-

KOÇAR, (Ça¤atay), 1991, Türkistan Halk Saz
ﬁairi Ergeﬂ Cumanbülbülo¤lu, Türkistan ‹le ilgili
Makaleler, Ankara, 245-253;

tan) Kavram› ve Türk Halk Hikâyelerindeki ‘Âﬂ›klara Mahsus Evlilik’ Konusunun Kaynaklar›ndan
‘Alplara Mahsus Evlilik’, Millî Folklor, 6(47), Güz,

KUÇKARTAY, (‹ristay), 2000, Özbek Kahramanl›k Destan› Alpam›ﬂ, Alpam›ﬂ Destan›, Ankara, XL.

11-21.

M‹RZAEV, (Töre), ?, Alpam›ﬂ, Taﬂkent.
AÇA, (Mehmet), 1998, Koz› Körpeﬂ-Bayan

M‹RZAEV, (Tura), 1982, Özbek Halk Destanc›-

Sulu Destan› Üzerinde Mukayeseli Bir Araﬂt›r-

l›¤› ve ‹slam ﬁair, II. Milletleraras› Türk Folklor

ma, 1. c., Konya (Yay›mlanmam›ﬂ doktora tezi).
AKAB‹ROV, (S. F.)-vd, 1981a, Özbek Tiliniñ

Kongresi Bildirileri, II. c., Halk Edebiyat›, Ankara, 307-312;

‹zahli Lügati, 1. c., Moskva 1981.
AKAB‹ROV, (S. F.)-vd, 1981b, Özbek Tiliniñ
‹zahli Lügati, 2. c., Moskva 1981.

MURADOV, (Malik)-vd, 1985, Cahan Balalar Edebiyati Kütübhanesi, Alpam›ﬂ-Rüstemhan, Taﬂkent.

Alpam›ﬂ Destan›, Ankara 2000.
AYIMBETOV, (Kall›), 1988, Hal›k Danal›g›,

ÖZKAN, (‹sa.), 1989, Yusuf Bey-Ahmet Bey
“Bozo¤lan” Destan›, Ankara.

Nökis.
BAYDEM‹R, Hüseyin, 1998, Rüstem Han
Destan›, Erzurum (Yüksek lisans tezi).
ÇINAR, (Ali Abbas), 1994, Özbekistan’da
Folklor Faaliyetleri, Millî Folklor, 3(24), K›ﬂ, 1019.

50-52.
SA‹DOV, (M. S.), 1969, Özbek Halk Dastançiligide Bediiy Maharet, Taﬂkent.
SARIMSAKOV, (B.), 1981, Halk Dastanlari-

ELÇ‹N, (ﬁükrü), 1988, Türk Dilinde Destan
Kelimesi ve Mefhumu, Halk Edebiyat› Araﬂt›rmalar›, 1, Ankara, 33-41.
ERGUN, (Metin), 1990, Özbek Türklerinin ‹ntizar Destan›, Millî Folklor, 1(7), Eylül, 45-47;
ERGUN, (Metin), 1996. Ergun, Karakalpak
Âﬂ›k Tarz› ﬁiir Gelene¤i Üzerinde Araﬂt›rmalar-I,
Türk Kültürü, 397, May›s, 275-289.
⁄ABDULL‹N, (Mâlik), 1974, Kazak Halk›n›ñ Av›z Âdebiyeti, Almat›.
HÜSE‹NOVA, (Zübeyde), 1974, Tolganay,
Taﬂkent.
‹MAMOV- (K).-vd, 1990, Özbek Halk A¤zaki
Poetik ‹cadi, Taﬂkent.
J‹RMUNSK‹Y, (V. M.), 1974, Turkskiy Geroiçeskiy Epos, L.
J‹RMUNSK‹Y, (V. M.)-Zarifov, H. T., 1947,
Uzbekskiy Narodn›y Geroiçeskiy Epos, Moskva.

92

RECEPOV, Muhammedcan, 1994. Özbek Destan Terennüm Düzeni, Millî Folklor, 3(23), 1994,

niñ Tasnifi ve Aral›k ﬁekller Meselesi, Özbek Tili
ve Edebiyati, 3. Say›.
TULUM, M. Mahur, 1991, Özbekçe “Rustem” Destan›, ‹stanbul (Yüksek lisans tezi).
TÜRKMEN, (Fikret), 1989, Köro¤lu’nun Özbek Varyantlar›, Millî Folklor, 1(4), Aral›k, 8-9.
YILDIRIM, (Dursun), 1989, Köro¤lu Destan›’n›n Ortaasya Rivayetleri, Millî Folklor, 1(4),
Aral›k, 10-11, 26.
ZAR‹F, (Hadi), 1972, Özbek Halk ‹cadi, Dalli-Huﬂkeldi, 2. c., Taﬂkent.

KAYNAKLAR
1

Tura Mirzaev, Özbek Halk Destanc›l›¤› ve ‹s-

lam ﬁair, II. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. c., Halk Edebiyat›, Ankara
1982, 307-312; Dursun Y›ld›r›m, Köro¤lu Destan›’n›n Ortaasya Rivayetleri, Millî Folklor, 1(4),

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 53
Aral›k 1989, 10-11, 26; Fikret Türkmen, Köro¤-

lüklere bölünmezler. Gelenekte c›rlarda kullan›lan

lu’nun Özbek Varyantlar›, Millî Folklor, 1(4), Ara-

naz›m birimine de tüydek denilmektedir. Tüydekler,

l›k 1989, 8-9; Metin Ergun, Özbek Türklerinin ‹nti-

dört dizeli dörtlükten daha fazla dizeyle kurulurlar

zar Destan›, Millî Folklor, 1(7), Eylül 1990, 45-47;

ve dize say›lar›n›n kaç oldu¤u da pek mühim de¤il-

Ali Abbas Ç›nar, Özbekistan’da Folklor Faaliyetleri,

dir; 6,10,15,25,30... dizeli olabilirler. Tüydekte esas

Millî Folklor, 3(24), K›ﬂ 1994, 10-19. Ç›nar’›n bu

olan düﬂünce ve olay›n anlat›lmas›d›r. Anlat›mak is-

yaz›s›nda, Özbek Türkü bilim adamlar› taraf›ndan

tenen olay ya da düﬂünce kaç dizede biterse tüydek

Özbek destanlar› üzerine yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar-

de orada biter. C›r ve tüydek hakk›nda daha ayr›nt›-

dan da söz edilmektedir; Ça¤atay Koçar, Türkistan

l› bilgi için bk: B. Kencebaev, Kazak Âdebiyeti Ta-

Halk Saz ﬁairi Ergeﬂ Cumanbülbülo¤lu, Türkistan

rih›n›ñ Mâseleleri, Almat› 1973, 43-60; Mâlik

‹le ilgili Makaleler, Ankara 1991, 245-253; Mu-

⁄abdullin, Kazak Halk›n›ñ Av›z Âdebiyeti, Al-

hammedcan Recepov, Özbek Destan Terennüm Düze-

mat› 1974, 164-165; Mehmet Aça, Türk Destanlar›n-

ni, Millî Folklor, 3(23), 1994, 50-52. Recepov’un ya-

daki Epitetler Hakk›nda Dört Eser ve ‹lhan Baﬂ-

z›s›, ilk üç cümle hariç, Özbek Halk A¤zaki ‹cadi

göz’ün Bir Yaz›s›na Dair, Türk Kültürü, 436, A¤us-

(Taﬂkent 1980) adl› eserden aktarmad›r. Özbek

tos 1999, 484-489 (36-41).
4

Türkleri aras›nda Alpam›ﬂ ad›yla bilinen ve Türk

Terme: Ö¤üt-nasihat, adap-ahlak, saz ve söz

dünyas›n›n hemen her köﬂesinde tespit edilen Alpa-

konular›nda meydana getirilen, sosyal hayattaki çe-

m›ﬂ destan›n›n Fazil Yoldaﬂ varyant›, Türkiye’de de

ﬂitli olaylarla kiﬂi ve hayvanlar›n tarifi ya da eleﬂti-

yay›mlanm›ﬂt›r: Alpam›ﬂ Destan›, Ankara 2000.

risi üzerine kurulan, bahﬂilar taraf›ndan terennüm

Türkiye’de Özbek Türkleri aras›nda yayg›n olan ba-

edilen 10-12, 150-200 hatta daha fazla dizeden olu-

z› destanlar› konu edinen yüksek lisans ve doktora

ﬂabilen lirik, liro-epik ﬂiirlere verilen add›r. Bahﬂi-

tezleri de haz›rlanm›ﬂt›r. Bunlara ﬂu örnekleri ver-

lar, destana baﬂlamadan önce dinleyicilerin dikkati-

mek mümkündür: ‹sa Özkan, Yusuf Bey-Ahmet

ni kendilerine çekebilmek, onlardaki destan dinleme

Bey “Bozo¤lan” Destan›, Ankara 1987 (Doktora

ﬂevkini artt›rmak amac›yla termeler terennüm et-

tezi). Özkan’›n 1989 y›l›nda Ankara’da yay›mlanm›ﬂ

miﬂlerdir. Termelerin uzunlu¤u ve k›sal›¤› anlat›c›-

olan bu çal›ﬂmas›nda, Özbek Türkü bilim adamlar›

lar›n destanc›l›k repertuarlar›na ba¤l›d›r. Termele-

taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan eserlerden yararlan›la-

rin büyük bir k›sm›, otobiyografik ve biyografik eser-

rak Özbek destanc›l›k mektepleri hakk›nda bilgiler

lerden oluﬂmaktad›r. Bahﬂilar, çald›klar› müzik alet-

de verilmektedir; M. Mahur Tulum, Özbekçe “Rus-

leriyle sohbet ederek kendi hayatlar› ve sanatkârl›k-

tem” Destan›, ‹stanbul 1991 (Yüksek lisans tezi);

lar› hakk›nda söz açmaktad›rlar. Termelerin fonksi-

Filiz K›rbaﬂo¤lu, Köro¤lu Destan›’n›n Özbek Ri-

yon bak›m›ndan Anadolu sahas› hikâyeci âﬂ›klar›n

vayeti Üzerine Karﬂ›laﬂt›rmal› Bir Çal›ﬂma, Er-

hikaye anlatmaya baﬂlamadan önce icra ettikleri dö-

zurum 1993 (Yüksek lisans tezi); Hüseyin Baydemir,

ﬂemelere benzedi¤i muhakkakt›r (Terme konusunda

Rüstem Han Destan›, Erzurum 1998 (Yüksek li-

daha ayr›nt›l› bilgi için bk. K. ‹mamov-vd., 169-

sans tezi); Zekeriya Karadavut, Köro¤lu’nun Zu-

172.).
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Aﬂule: Türkü, lirik halk türküsü.
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Alpam›ﬂ destan›n›n Özbekler aras›ndaki var-
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Kazak, K›rg›z, Hakas, Altay, Tuva gibi Türk

topluluklar›yla k›smen Özbek Türklerinin destanc›l›k gelene¤inde baz› destanlar, özellikle de kahramanl›k destanlar› dörtlük naz›m birimi kullan›larak
oluﬂturulmaz. Dörtlük naz›m birimi ile kurulan ﬂiirlere öleñ ya da kara öleñ ad› verilmektedir. Öleñ bir
naz›m ﬂekli olarak kabul edilmektedir. Bunun yerine c›r ad› verilen naz›m ﬂekli kullan›l›r. C›rlar dört-
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