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(Gelenekler, ﬁekiller, ﬁiir Yap›s›)”
Ankara 2002, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›: s: 441
Tuba SALTIK ÖZKAN*
Doç. Dr. Metin Ekici taraf›ndan ‹ngilizce asl›ndan Türkçe’ye çevrilen eser,
Bonn Üniversitesi, ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümünde Orta Ça¤ Edebiyat›
dersleri veren Prof. Dr. Karl Reichl taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Giriﬂ ve 10 bölümden
oluﬂan eserin Prof.Dr. Fikret Türkmen
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan “Sunuﬂ” bölümünde destan sanat›, dünyadaki destan araﬂt›rmalar›n›n tarihi, bu araﬂt›rmalardaki amaç ve var›lan sonuçlar k›saca de¤erlendirilmiﬂtir. Eserin ortaya
ç›kmas› sürecinde karﬂ›laﬂ›lan problemler ve bu sürecin bir özeti de yine Sunuﬂ
bölümünde anlat›lm›ﬂt›r.
Eserde, ‹ngilizce Bask›n›n Önsüzü,
Türkçe Çeviri ‹çin Önsöz ve Çevirenin
Önsözü olmak üzere üç önsöz yaz›s› vard›r. ‹ngilizce Bask›n›n Önsözünde yazar,
bu çal›ﬂmaya baﬂlamas›nda, öncelikle
Albert Bates Lord’un Destan Anlat›c›lar›
(The Singer of Tales) adl› kitab›n› koruyarak destani ﬂiirle büyülendi¤ini, daha
sonra da Radloff’un “Proben der Volkslitteratur Türkischen Stamme” adl› eserinde tan›d›¤›, kahramanl›k ve aﬂk, ola¤anüstülük ve sevgi, macera ve büyü dünyas›ndan çok etkilendi¤ini ifade etmiﬂtir.
Yazar, Türkçe bask› için yazd›¤› önsözde
eserin, Türk boylar›n›n sözlü destani ﬂiirine duydu¤u hayranl›ktan bahsetmiﬂ
ve bu destanlar›n hem çeﬂitlili¤ine hem
de birli¤ine dikkat çekmiﬂtir.Eseri Türkçeye kazand›ran Doç. Dr. Metin Ekici ise
yazd›¤› önsözde destanlar›n milli bir ruh
taﬂ›yan anlat›lar oldu¤undan bahsetmiﬂ,
millet ve destan kavramlar› aras›ndaki

iliﬂkilere de¤inmiﬂtir. Eserin yazar› Prof.
Dr. Karl Reicl ve bu çal›ﬂmas›n›n›n geri
plan›ndan bahsetmiﬂ, Türkçeye çevirisi
s›ras›nda yaﬂad›¤› zorluklar› metindeki
örnekler ile somutlaﬂt›rarak göstermeye
çal›ﬂm›ﬂt›r.
Eserin “Giriﬂ” bölümünde Türk boylar›n›n sözlü destani ﬂiirinin incelenmesi ve araﬂt›r›lmas›nda, Ortaça¤ destan
gelene¤inin sözlü bir geçmiﬂe sahip oldu¤u ve buna aç›kl›k getirmek için, yaﬂayan sözlü ﬂiir gelene¤inin araﬂt›r›lmas›n›n gereklili¤inden yola ç›k›ld›¤›na de¤inilmiﬂtir. Bu gerekçeler sunulduktan
sonra kitapta, de¤erlendirme ve örnekler k›sm›nda üzerinde durulan Özbek,
Uygur, Kazak, K›rg›z ve Karakalpak
Türklerinin destan gelenekleri “Merkezi
Gelenekler” olarak isimlendirilmiﬂtir.
“Türk Boylar›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 1.
Bölümde, Türk Boylar›’n›n Geçmiﬂleri ve
Çevreleri altbaﬂl›¤› Türk boylar›n›n dil
ve kültür özellikleri ile co¤rafi konumlar› aras›ndaki iliﬂkiyi vurgulam›ﬂt›r. Bu
bölümde ayr›ca çeﬂitli kaynaklardan edinilen bilgilere dayan›larak sözlü destanî
ﬂiirin kay›tlara geçmiﬂ ilk örneklerinden
“‹lk Eserler” alt baﬂl›¤› alt›nda bahsedilmiﬂtir. “Göçebe Dünyas›” “Orta Asya’da
Yaﬂayan Türk Boylar›”, “Türk Lehçeleri”
baﬂl›klar› alt›nda ise bu Türk boylar›n›n
yaﬂama biçimlerinin sözlü destani ﬂiirlerine ne ölçüde yans›d›¤›, kitapta esas itibar›yla ele al›nan destani ﬂiir geleneklerine sahip olan K›rg›z, Kazak, Karakalpak ve Özbek Türkler’ine ait tarihi bilgi,
Türk boylar›nda konuﬂulan lehçelerin ti-
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polojik özellikleri ve bu lehçelerin tasnifi yer almaktad›r.
Kitab›n ‹kinci Bölümü için “En Eski Eserler” baﬂl›¤› kullan›lm›ﬂt›r. En eski eserlere ilk örnek O¤uz Ka¤an Destan›’d›r ve bu eserle ilgili k›sa bir tarihi bilgi verildikten sonra destandan örnekler
verilerek aliterasyon ve paralellikler
üzerinde durulur. O¤uz Ka¤an’›n yap› ve
konu bak›m›ndan bir destan görünümünde oldu¤u ancak, O¤uz’un mitik bir
tarihi ﬂahsiyet olmaya daha uygun oldu¤u görüﬂüne yer verilmiﬂtir. (s: 37) Divan-› Lügat -it Türk adl› eserin içerisinde bulunan halk ﬂiiri örneklerine yer verilerek dönemin kahramanl›k ﬂiiri biçim
ve konu bak›m›ndan de¤erlendirilmiﬂtir.
Dede Korkut Kitab›’ndaki dil özellikleri,
kal›plaﬂma, paralelizm, metinden verilen örneklerle gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ,
metin konu ve motifler bak›m›ndan da
k›saca de¤erlendirilmiﬂtir.
Kitab›n Üçüncü Bölüm’ünde “Destan Anlat›c›s› ﬁaman Aﬂ›k ve ﬁair” baﬂl›¤› kullan›lm›ﬂt›r. ﬁaman , destan anlat›c›s› ve aﬂ›k aras›nda baﬂlang›ç rüyalar›nda en belirgin ﬂeklini alan paralellik,
destan anlat›c›s›n›n kulland›¤› müzik
aleti ile ﬂamanizmin iliﬂkilendirilmesi
ﬂeklinde devam etmiﬂtir. Bu bölümde ayr›ca Türk boylar›nda destan anlat›c›lar›
için kullan›lan terimler, bu terimler aras›ndaki etimolojik benzerlikler ve etkileﬂimler üzerinde durulmuﬂtur. Kitapta
inceleme konusu olan boylarda destan
anlat›c›lar ﬂöyle isimlendirilmiﬂtir: Karakalpak J›rav ve Baks›s›, Özbek Bahﬂ›s›, Kazak Ak›n› ve K›rg›z Manasc›s›. Bu
destan anlat›c›lar›n herbiri birer alt baﬂl›kla ayr›nt›l› bir ﬂekilde tan›t›larak sanatç› isimleri ile örnekler verilmiﬂtir.
Son olarak da Meddah K›ssahan ve ﬁair
kavramlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Anlat›m ortam› (context) ile ilgili
olan Dördüncü Bölüm’de “Anlat›m” baﬂl›¤› kullan›lm›ﬂt›r.Türk boylar›nda ve di¤er kültürlerde destan anlat›m›nda özel
bir zaman seçildi¤i av s›ras›nda akﬂam-

Millî Folklor

lar›, dü¤ün ve ziyafetlerde genellikle kad›n ve çocuklar›n bulunmad›¤› ortamlarda anlat›ld›¤›na dikkat çekilmiﬂ ve ezberden anlatma, müziksel özellikler, dinleyici etkisi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitab›n 5. bölümü olan ve “Tür” baﬂ›¤›n› taﬂ›yan bölümünde ise anlatmalar›n tasnifi yap›l›rken metin özelliklerinin yan› s›ra, toplumun de¤erler sistemi
içinde onlar›n ezberden okunma tarz›na
ve icra edilme ﬂekline de bak›lmas› gerekti¤i vurgulan›rken anlat›m ortam›n›n
(context) önemine de¤inilmiﬂtir. Halk
edebiyat› ürünlerinden anlat›c›– dinleyici iliﬂkisinin önemi; Malinovski’nin
1926’da, ba¤lams›z metnin ölü bir metin
oldu¤u ﬂeklindeki ifadesi ile bilim dünyas›nda kurumsal bir zemin bulmuﬂtur.
(Azadovski, 2000) Bölümde “Naz›m ve
Nesir” baﬂl›¤› alt›nda Türk Destan gelene¤inin, geçmiﬂi eskiye dayanan bir özelli¤inden, manzum mensur kar›ﬂ›k halde
olmalar›ndan bahsedilmiﬂtir. Bu ﬂekildeki destanlarda olaylar›n ak›ﬂ› nesir halde; diyaloglar›n geçti¤i dura¤an k›s›mlar
ise naz›m halde anlat›lmaktad›r. Bölümde tart›ﬂ›lan bir di¤er konu da aﬂk hikayesi, kahramanl›k masal› ve kahramanl›k ﬂiiri kavramlar›d›r.
“Hikaye Kal›plar›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
alt›nc› bölümde ise Baz› Türk destanlar›ndan örnekler verilerek destanlardaki
kal›plaﬂm›ﬂ aksiyonlar›n benzerlikleri
üzerinde durulmuﬂtur. Kambar Bat›r
Destan›nda (Kazak) prensesin, huzurunda toplanan aﬂ›klardan eﬂ seçmesi halk
edebiyat›nda çok yayg›n olarak karﬂ›m›za ç›kan bir evlenme biçimidir. Bunun
yan›nda, sevgiliyi elde etmek için aﬂ›klara düzenlenen yar›ﬂmalar ile aﬂ›¤›n savaﬂç› karakterini birleﬂtiren evlenme
ﬂekli olarak da Köro¤lu/Göro¤l› destan›
örnek verilmiﬂtir. Verilen son örnek de
Alpam›ﬂ destan›d›r ve burada da özellikle kahraman›n dönüﬂü olmak üzere çocuksuzluk, çocuk sahibi olmalar›nda etkisi olan manevi güçler ve uygulamalar,
beﬂik kertme gelene¤i gibi pek çok Orta
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Asya destan›nda da kullan›lan tipik motiflere dikkat çekilmiﬂtir. Bu bölümün
sonunda ise Odyssseus ve Alpam›ﬂ aras›nda bir tipleme benzerli¤inden öte sadece Yunan ve Özbek anlatmalar›n›n
içinde kendi yolunu bulup yerleﬂen sözlü
edebiyat›n nadiren göç eden motiflerinden daha fazlas›n›n bulundu¤u ﬂeklinde
bir tespite yer verilmiﬂtir.
Sözlü destani ﬂiir dilinin “insanlar›n düﬂünmesini sa¤layan ve m›sralar
yaratan bir dil” olarak tarif edilmesinin
en önemli sebebi formel ifadeye yer veren bir temelden kaynaklanmas›d›r
(s:187) ﬂeklinde bir ifadeyle baﬂlayan 7
Bölüm, “Destani ﬁiirde Formel ‹fade ve
‹fade Çeﬂitlili¤i” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Türk
boylar›n›n destani ﬂiirinin formel ifade
özelli¤ine bakt›¤›m›zda, bir taraftan vezin ve cümle yap›s›ndan kaynaklanan
di¤er taraftan da cümlelerdeki kal›plaﬂma ve benzer cümle ve ifadelerden kaynaklanan, cümleler aras›nda oldukça yak›n bir iliﬂki görülür (s : 188) ifadesi bu
bölümde örneklendirilerek de¤erlendirilen “formel ifade” kavram›na bir aç›klama getirmektedir.Bahsi geçen formel ifade kavram›nda temel al›nan görüﬂ M.
Parry’e aittir ve “esas itibariyle verilmek
istenen bir fikri ifade etmek için ayn› ölçü ﬂartlar›na uygun ve düzenli olarak
kullan›lan bir kelime grubudur” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. (s:188) Bu tan›mlamadan sonra; örnek metinlerden hareketle, Türk destani ﬂiirindeki ölçü, uyak,
ritim, özeliklerinin benzerli¤i; m›sralar
aras›ndaki paralelizm, asonans, alitarasyon gibi ahenk unsurlar›n›n kullan›mlar›ndaki benzerlik üzerinde durularak Türk destani ﬂiir gelene¤inin biçimsel bir incelemesi yap›lm›ﬂt›r. Bu biçimsel de¤erlendirmenin ard›ndan “Konu
Kal›plaﬂmas› (Tematik Kal›plaﬂma)” alt
baﬂl›¤› ile de destanda anlat›lan konular
ve ifade biçimlerinin benzerli¤i yine örneklerle somutlaﬂt›r›lmak ﬂeklinde vurgulanm›ﬂt›r. Bölüm sonunda da formel
ifade ve konu kal›plaﬂmalar›n›n, destan-
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c›n›n sanat›n›n anlat›m›n›n naklediﬂinin
ve kompozisyonun birer parças› oldu¤u
görüﬂü aktar›lm›ﬂt›r.
8. Bölüm, “Anlat›m An›nda Düzenleme ve Hat›rlama Sanat›” baﬂl›¤› alt›nda, ilk olarak Radlof taraf›ndan farkedilip Proben’in giriﬂinde yay›mlanan görüﬂü do¤rultusunda aç›klamalar getirmeye
yöneliktir. Radloff’un görüﬂü, destanc›n›n sanat›n› icra ederken destanlarda
tekrar edilen belli say›daki anlat› ünitelerini bir araya getirdi¤i ﬂeklindedir. Bu
bölümde destan anlat›c›s› ve anlat›m sürecindeki hat›rlama, yeniden düzenleme, ezberleme, yarat›c›l›k kavramlar›
tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Destanc›n›n anlat›m›nda
kal›plaﬂm›ﬂ ifade ve konular› kullan›rken, anlat›m s›ras›nda hat›rlamay› kolaylaﬂt›rmak ve gelene¤in devaml›l›¤›n›
sa¤lamay› amaçlad›¤› vurgulanmaktad›r. Bölümün “Çeﬂitlilik, De¤iﬂiklik ve
Sabitlik” alt baﬂl›¤› alt›nda destanc› taraf›ndan gelene¤in nas›l devam ettirildi¤ini – nas›l muhafaza edili¤ini, geniﬂletildi¤ini yenilendi¤ini bozuldu¤unu incelemek için onun anlat›s›n› di¤er destanc›lar›n anlat›mlar›yla ve tercihen de
farkl› nesillerin anlatt›klar›yla karﬂ›laﬂt›rmak ö¤reticidir ﬂeklindeki ifade anlat›c› ve anlat›m ortam› konusuna dikkat
çekmektedir. Anlat›c› destan› naklederken esas hikayeyi dikkatli bir ﬂeklide de¤iﬂikliklere karﬂ› korumaktad›r. De¤iﬂiklikleri belli kategorilerde yapmaktad›r.“Günümüz halkbilimi çal›ﬂanlar›n›n
adeta yegane yönlendiricisi olan Gösterimci Kuram, (Performans Teori) hiçbir
anlat›n›n di¤erinin varyant› olmad›¤›n›
her anlat›n›n kendi baﬂ›na bir gösterim
oldu¤unu kabul ederek aç›k veya gizli
bir ifade biçimiyle varyant kavram›n›n
reddetmektedir. Her anlat›n›n kendi baﬂ›na bir gösterim olmas› elbette reddedilemez. Ancak o anlat›m ile bir baﬂka anlat›m gerek anlat›m ortam› gerekse metin bak›m›ndan “eﬂ metin” veya “benzer
metin” terimi ile karﬂ›layabilece¤imiz
paralellikler gösteriyorsa bunlar› karﬂ›-
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laﬂt›rmal› olarak incelemek durumunday›z. (O¤uz, 2000 s : 33) . Bölümde de anlat›m ortam›, anlat›c› ve metin aras›ndaki bu iliﬂkileri örneklendirmek için baz›
metinlerin karﬂ›laﬂt›rmas› yap›lm›ﬂt›r.
“Retorik, Stil ve Anlat›m Tekni¤i”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan” 9. Bölümde de yine
formül halindeki ifade ve paralellik kavramlar› üzerinde durulmuﬂtur. Formül
halindeki ifadenin varl›¤› ﬂiirin sözlü
kompozisyonu ve naklediliﬂ ﬂekli ile
aç›klanmaktad›r. bölümde daha önce
bahsedilmeyen “Kahramanlar” konusu
da bir alt baﬂl›k olarak iﬂlenmiﬂtir. Kahramanlarla ilgili olarak hem farkl› kahramanl›k kavramlar›n› temsil etmeleri
hem de bu ﬂiir gelene¤inde kahramanlar›n anlat›m›nda benzerlikler bulunmas›
yönüyle bir de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r.
Destan kahramanlar› tip de¤il, ﬂahsi birer karakterdir. Destan kahramanlar›n›n herbiri bir fonksiyona sahiptir fakat
derinli¤i olmayan suretlerdir. Bu yönüyle de destan kahraman› masal kahraman›na benzetilmiﬂtir. Kad›n kahramanlar
destanlarda sahip olduklar› konumlar
bak›m›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Kahraman›n yoldaﬂ› ve yard›mc›s› olarak at›n
önemine de¤inilmiﬂtir. Kahraman›n at›
çok s›k olarak insan gibi konuﬂma gücüne sahiptir, ö¤üt verir ve yol gösterir. At
genellikle rengine göre isimlendirilmiﬂtir. Bölümde ayr›ca, Türk destanlar›n›n
anlat›m tekni¤i ve kompozisyonu konusu da ele al›nm›ﬂt›r.
Eserin 10. ve son bölümü ise “Zaman ve Yere Göre De¤iﬂmeler” baﬂl›¤›n›
taﬂ›maktad›r. Bu bölümde de anlat›c›n›n
birden fazla dil bilmesi sebebiyle destanlar›n dil s›n›rlar›n› aﬂarak farkl› kültür
çevrelerinde geliﬂmelerini, de¤iﬂerek, yerelleﬂerek sürdürmeleri örnekler üzerinde aç›klanm›ﬂt›r. Örnek olarak verilen
“Köro¤lu” anlatmalar›ndaki de¤iﬂmelerin yolu izlenerek, anlat›m›n ortaya ç›kt›¤› ilk co¤rafya tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Verilen ikinci örnek ise Alpam›ﬂ
Destan›’d›r. Alpam›ﬂ Destan›nda dikkat
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çekilen husus Köro¤lu’ndaki “co¤rafi”
yay›lm›ﬂl›¤a karﬂ› bu destan›n “kronolojik” olarak yay›lm›ﬂl›¤›d›r. Verilen bu örnek, Alpam›ﬂ Destan› ile Bams› Beyrek
Hikayesinin ortak bir kayna¤a dayand›r›lmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r. Son bölümde
de vurguland›¤› gibi Türk boylar›n›n büyük bir k›sm› ayn› ortak miras› ve anlatmalar› paylaﬂmaktad›r. Bu ortak miras›n parçalar› da paralelizm aliterasyon,
formel ifade naz›m ve nesrin kar›ﬂ›k olmas›, icra tarz›, ve kaynak itibariyle destan anlat›c›s› ile ﬂaman aras›ndaki yak›n iliﬂkidir.
Doç Dr. Metin Ekici taraf›ndan ak›c› bir üslupla dilimize kazand›r›lan bu
önemli eserin daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas›n›n Türk destan araﬂt›rmalar›na
büyük bir ivme kazand›raca¤› aç›kt›r.
Özellikle destan araﬂt›rmalar›nda yeni
kuram va yaklaﬂ›mlar›n denenmesi aç›s›ndan bu çal›ﬂman›n önemli bir baﬂlang›ç oluﬂturaca¤›na inan›yoruz.
Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›na kazand›r›lan yazar›n bu önemli çal›ﬂmas›n›
Türkçe’ye çeviren Doç. Dr. Metin Ekici
ve “Türk Dünyas› Destanlar›n›n Tespiti,
Türkiye Türkçesine Aktar›lmas› ve Yay›mlanmas›” projesini yürüten Prof. Dr.
Fikret Türkmen’in Türk halkbilimi çal›ﬂmalar›na sa¤lad›klar› katk› her türlü
takdirin üzerindedir. Destanlar üzerine
çal›ﬂan bir araﬂt›r›c›n›n baﬂucu kitab› niteli¤indeki bu eseri dilimize kazand›rd›klar› için kendilerine teﬂekkür borçlu
oldu¤umuzu belirterek yaz›m› noktal›yorum.
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