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Feyzi ERSOY*
Türk devlet ve topluluklar›n›n dil
ve edebiyatlar›na yönelik çal›ﬂmalar, ülkemizde son y›llarda büyük bir h›z kazanm›ﬂt›r. Özellikle Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›ndan sonra artan bu çal›ﬂmalar, yaln›z ülkemizde de¤il, di¤er Türk
yurtlar›nda da görülmektedir.
Rusya Federasyonu içerisinde yer
alan ve Çuvaﬂ Türklerinin vatan› olan
Çuvaﬂistan Cumhuriyeti’nde Türk Dili
ile ilgili çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
G.F. Yumart taraf›ndan haz›rlanan UlÉp
HalapÏsem (Alp Hikâyeleri) adl› çal›ﬂma
da bu Cumhuriyet’te son y›llarda ortaya
konmuﬂ olan eserlerden biridir. Eserde,
Çuvaﬂ edebiyat›nda yer alan alp hikâyeleri bir araya toplanm›ﬂ, bir çeﬂit antoloji haz›rlanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma; “Giriﬂ”, hikâyelerin anlat›ld›¤› mensur ve manzum k›s›mlar ile
aç›klay›c› bir bölümden oluﬂmaktad›r.
Eserin sonunda ise “Bibliyografya” bulunmaktad›r.
Eserin “Giriﬂ” k›sm›nda (3-28 s.)
G.F.Yumart, alp hikâyelerinin Çuvaﬂ
edebiyat›ndaki yerine de¤inmiﬂtir. Burada ilk olarak UlÉp (Alp) kelimesinin anlam› üzerinde durulmuﬂ; yazar taraf›ndan, kelimenin t›pk› di¤er Türk lehçe ve
ﬂivelerinde oldu¤u gibi “cüsseli, güçlü ve
yi¤it bir kimse” anlam›na geldi¤i belirtilmiﬂtir. Ayr›ca alp hikâyelerinin nas›l ve
ne zaman derlenip yaz›ya geçirilmeye
baﬂland›¤› da anlat›lm›ﬂt›r. Bu k›s›mdan

anlad›¤›m›za göre hikâyeler, halk aras›ndan derlenen metinlerden oluﬂmaktad›r. Ancak burada derlemenin nas›l yap›ld›¤›, yap›lan derlemede hangi metotlar›n kullan›ld›¤› gibi bilgiler kaydedilmemiﬂtir. “Giriﬂ” k›sm› daha ziyâde, Çuvaﬂ edebiyat›ndaki “Alp Hikâyeleri” türünün kronolojik bir geliﬂim çizelgesinden ibaret kalm›ﬂt›r. Hikâyeler üzerinde
19. yüzy›lda baﬂlayan çal›ﬂmalarda Kapiton Milkoviç, V.A. Belinin, M.F. Federov, V.‹. Mihaylov, N.‹. Aﬂmarin, ‹.N.
Yurkin, ‹.‹. Odyukov, ﬁ. Miﬂﬂi, ‹.S. Tuktaﬂ, Y. Miﬂﬂi gibi araﬂt›rmac›lar›n isimleri öne ç›kmaktad›r. “Giriﬂ” k›sm›nda anlat›lan önemli bir nokta da araﬂt›rmac›lar taraf›ndan hikâyelere verilen isim olmuﬂtur. Buna göre, hikâyelerden; ‹.S.
Tuktaﬂ “Destanl› masallar”, N.F. Danilov
“Efsaneli masal”, P.V. Denisev “Destanl›
hikâye”, V.F. Kahovsluy da “Rivayet” diye bahsetmiﬂtir. ‹.‹.Odyukov ise bunlara
“Alpler hakk›nda söylenen destanl› hikâyeler” denilmesi gerekti¤ini öne sürmüﬂtür. Odyukov’dan sonra bu hikâyelere
“Alp hikâyeleri” denilmesi gelenek hâline gelmiﬂtir.
Eserin birinci bölümü, hikâyelerin
mensur olarak kaydedildi¤i k›s›md›r. On
ana baﬂl›ktan oluﬂan ve 227 küçük hikâyenin anlat›ld›¤› bu bölümde (29-131 s.)
ana hatlar›yla alplerin do¤umlar›ndan
ölümlerine kadar olan hayatlar› anlat›lm›ﬂt›r. Alplerin nas›l ortaya ç›kt›klar›,
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savaﬂlar›, yaﬂam biçimleri, yoldaﬂlar› ve
nas›l yok olduklar› hikâyelerin belli baﬂl› konular›d›r. On ana baﬂl›k ve burada
yer alan hikâyelerin numaralar› ﬂu ﬂekildedir:
1. Alpler Nas›l Ortaya Ç›k›yor (1-5)
2. Alplerin Çocuklu¤u (6-26)
3. Alplerin Boyu-Posu, Giyimi-Kuﬂam›, Duygular› (27-45)
4. Alpler Dünyaya Mutluluk Getiriyorlar (46-54)
5. Alpler ‹dil’e Gelirler (55-69)
6. Alplerin Savaﬂlar›, Çeﬂitli ‹ﬂleri
(70-106)
7. Alplerin Yoldaﬂlar›(107-126)
8. Alpler Nas›l Yok Olmuﬂ (127-139)
9. Alp Topraklar›yla S›rtlar›, Alp’in
Gözyaﬂ›ndan Oluﬂmuﬂ Göller, Alp’in
Oturdu¤u Yerler (140-217)
10. Alplerle ‹lgili Bat›l ‹nançlar
(218-227)
Hikâyelerde anlat›ld›¤›na göre alpler, ola¤anüstü güçlü varl›klard›r. Onlardan, insanlardan farkl› yarat›klar olarak bahsedilse de alpleri çok güçlü ve
ola¤anüstü insanlar olarak alg›lamam›z
gerekmektedir. S›k s›k “Alp batur” diye
an›lan alpler, çocukluklar›nda bile normal insanlara göre çok büyük ve iri cüsselidirler. Büyümeleri, günle ve saatle
de¤il saniyeyle olmaktad›r. Daha do¤duklar› gün, çocuklarla oynamaya ç›karlar. Boylar› çok uzundur, baﬂlar›yla buluta dokunabilirler. Bulut, zaman zaman
onlar›n uyumak için kulland›klar› yataklar› bile olur.
Alpler, o kadar büyüktürler ki onlar
için bir pantolon dikmek, pantolonu dikenin bir haftas›n› al›r. Alp’in bir diﬂi
yaklaﬂ›k 400 g gelir. Çar›klar› öylesine
büyüktür ki, köyün soka¤›na s›¤maz.
Herhangi bir alp, yeryüzüne uzan›p yat›nca 70 km orman, 70 km de ova kaplar.
Alpler, gök cisimleriyle oynamay›
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severler. Ay da bu gök cisimlerinden birisidir. Hatta bazen ay› k›r›p parça parça
da¤›tt›klar›, sonra yeniden yap›ﬂt›rd›klar› da olur. Onlar, uzun ve iri ayaklar›yla
çok h›zl› ve mesafe katederek yürürler.
Bir ad›mda bazen 5 km, bazen 7 km, bazen de daha fazla mesafe al›rlar. Yürürken, orman paçalar›na dolan›yor diye
onu küçük bir bitki zannederek söküp
atarlar.
Bir vuruﬂta da¤› y›kmak, akan ›rma¤› k›v›rarak onun yata¤›n› de¤iﬂtirmek, bulutu s›k›p ya¤mur ya¤d›rmak,
çar›klar›na dolmuﬂ topra¤› silkeleyerek
tepe oluﬂturmak, onlar için s›radan iﬂlerdir.
Alpler iri yap›l› olduklar› için çok
yemek yerler. Alt› yaﬂ›ndaki alp bile bir
oturuﬂta bir deveyi bütünüyle yiyebilmektedir.
Alplerin hayvanlarla konuﬂabilme
yetene¤i de vard›r. Hikâyelerde alpleri
zaman zaman kuzgun, saksa¤an, yaban
kaz› ve kurba¤a gibi hayvanlarla konuﬂurken görmek mümkündür.
Alp çocu¤u, oyun oynamay› sever.
‹nsan çocuklar›yla oynayabilmek, onun
en büyük arzusudur. Ama o, bunu asla
baﬂaramaz. Boyu, posu, gücü ve kuvveti
ona hep engel ç›kar›r. O da tomruktan
yapt›¤› at›yla kendi kendine atç›l›k oynar.
Sürü sürü hayvan besleyip çiftçilik
yapan alp, avlanmaktan da hoﬂlan›r. O,
ata binmeyi sever. Ancak at›, onun a¤›rl›¤›na dayanamaz. Yeryüzünde, alpi taﬂ›yabilecek bir at bulmak çok güçtür.
Alp, yard›mseverdir. Arkadaﬂlar›na, Çuvaﬂ halk›na ve di¤er insanlara her
zaman yard›m eder. Gerekti¤inde, onlar›
düﬂmanlardan kurtar›r ve korur. Sald›rgan de¤ildir, kendisine ve sevdiklerine
bir zarar gelmedikçe karﬂ›l›k vermez.
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Alp, korkusuzdur. Herkesle cesurca
savaﬂ›r. Rüzgârla, ateﬂle ve suyla mücadele edebilir. Ejderha, ﬁeytan, Aslan, Üç
gözlü yabanc› kavimler, Terpet Han ve
Esrelli onun has›mlar›ndan baz›lar›d›r.
Bununla birlikte, son derece güçlü olan
alp, silahlar› çok güçlü oldu¤u için K›z›l
Ordu’dan korkmaktad›r (145. hikâyede).1
Hikâyelere göre, alplerin yok olmalar› ise, ya Tanr›’n›n cezaland›rmas› yüzünden ya da onlar›n savaﬂta ölmeleri
sebebiyle olmaktad›r.
Hikâyelerin manzum biçimde anlat›ld›¤› eserin ikinci bölümünde (132-250
s.) de alplerle ilgili, bir önceki bölüme
benzer konular esas al›nm›ﬂt›r. Yedi ana
baﬂl›ktan oluﬂan bu bölümde belirli bir
naz›m birimi kullan›lmam›ﬂ, m›sralar
de¤iﬂik ﬂekillerde kümelendirilmiﬂtir.
Buradaki m›sralar›n kimin taraf›ndan
anlat›ld›¤› ya da yaz›ya geçirildi¤i ise
mensur bölüm için oldu¤u gibi aç›kça belirtilmemiﬂtir.
252-278. sayfalar aras›nda aç›klay›c› bilgilerin yer ald›¤› dördüncü bölüm
bulunmaktad›r. Bu bölümde; 227 hikâyenin nerede, ne zaman ve kimler taraf›ndan derlendi¤ini gösteren bir çizelge
verilmiﬂtir. Buna göre; derlenen metinlerin en eski tarihlisi mensur k›s›mdaki
140, 142 ve 189. hikâyelerdir. Ad› geçen
hikâyelerin derleme tarihi 1870’tir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda en yeni hikâye ise
1991 y›l›nda Baﬂkurdistan Cumhuriye-
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ti’nin Piﬂpülek rayonunda E. S. Astaf’yeva taraf›ndan yaz›ya geçirilen 215 nolu
“Üç Tepe” adl› hikâyedir. Bu bölümde ayr›ca, okuyucunun anlamakta güçlük çekebilece¤i baz› kelimelerin anlamlar› da
verilmiﬂtir.
Eserin, 279-286. sayfalar› aras›nda
ise “Bibliyografya” bulunmaktad›r.
Çal›ﬂman›n, derlenmiﬂ metinlerin
bir araya getirilerek oluﬂturuldu¤unu
daha önce belirtmiﬂtik. Bu durum, eseri
okuyanlar için baz› s›k›nt›lar› beraberinde getirmektedir. Fiillerin kullan›mlar›nda görülen zaman uyumsuzluklar› ve
sentaks› bozan baz› ifadeler, metin içindeki ak›c›l›¤› zaman zaman aksatmaktad›r. Bunun yan› s›ra hikâyelerin konular›, mübalâ¤al› ifadeler, s›fatlar›n çok s›k
kullan›lmas›, kiﬂi veya nesnelerin tasvir
edildi¤i baz› bölümler eseri zevkle okunur bir hâle getirmiﬂtir.
Eserin yay›mland›¤› tarihten önce
Çuvaﬂistan’da bas›lan baz› kitaplarda
da¤›n›k hâlde ve k›sa k›sa yer verilen alp
hikâyelerinin bu çal›ﬂmayla bir araya
getirilmiﬂ ve okuyucuya sunulmuﬂ olmas› Türk dili ve edebiyat› için büyük bir
hizmettir.
NOTLAR
1
Mitolojik zamanlarda yaﬂad›klar› kabul edilen alplerin, 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda kurulan K›z›l
Ordu ile ça¤daﬂ gösterilip, K›z›l Ordu’dan korktuklar›n›n anlat›lmas›, Rus ideolojisinin folklorik metinlere bile tesirinin tipik bir göstergesidir.
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