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Türk boylar›n›n sözlü kültür ürünleri üzerinde Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalar, Orta Asya
Türk Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmas›ndan sonra h›z kazanm›ﬂt›r. Söz konusu
çal›ﬂmalar›n büyük bir k›sm›, Türk boylar›n›n
destanlar› ve destan gelenekleri hakk›ndad›r.
Türk boylar›n›n sözlü kültür ürünleri içinde özel bir yere sahip olan destanlarda, genel olarak, “kahramanl›k” ve “aﬂk” konular› iﬂlenmektedir. Kahraman›n aﬂ›k olmas› ve sevgilisine
ulaﬂmak için at›ld›¤› maceralar›n anlat›ld›¤› aﬂk
konulu anlatmalar; Türkmen Türkçesinde “›ﬂk›
dessanlar”, Özbek Türkçesinde “›ﬂkî dästanlar,
romanik destanlar”, Uygur Türkçesinde “muhebbet destanliri”, Azerî Türkçesinde “mehebbet dastanlar›” ve Kazak Türkçesinde “¤aﬂ›kt›k j›rlar›,
¤aﬂ›kt›k dastan›, liro-epos, romand›k epos” ve
Türkiye Türkçesinde ise “halk hikâyesi” olarak
adland›r›lmaktad›r.
Türk boylar› aras›nda yayg›n olarak bilinen ve anlat›lan aﬂk konulu anlatmalar›n Kazakistan sahas›ndaki örnekleri, Ayﬂe Yücel Çetin’in
2003 y›l›nda yay›nlanan “Kazakistan Sahas›
Halk Hikâyecili¤i Gelene¤i” adl› kitab›nda incelenmiﬂtir.
Eserin, “Kazakistan Sahas› Hikâyecili¤i
Hakk›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar” adl› “Giriﬂ” bölümünde, Kazakistan’da 18. yüzy›lda baﬂlayan
derleme faaliyetleri ve Kazakistan sahas› sözlü
kültür ürünleri üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar tan›t›lm›ﬂt›r. Daha sonra, bu konuda Türkiye’de
yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar tan›t›lm›ﬂt›r.
“Kazakistan Sahas› Hikâyecilik Gelene¤i ve
‹crâc›lar›” adl› Birinci Bölüm’de Kazakistan sahas› destanlar›n›n konu, kültür kaynaklar›, teﬂekkül dönemleri vb. bak›mlardan tasnifleri ile
aﬂk konulu hikâyelerin (liro-epos) bu tasniflerdeki yeri ve di¤er Türk boylar›ndaki adland›r›lmalar› verilmiﬂtir. Kazakistan sahas› halk hikâyelerinin de destan anlat›c›lar› taraf›ndan icrâ edildi¤i belirtilerek, Kazak Türkçesinde destan anlat›c›lar› için kullan›lan ak›n, j›rav ve j›rﬂ› terimleri de bu bölümde ele al›narak aç›klanm›ﬂt›r.
Eserin ‹kinci Bölüm’ü “Halk Hikâyelerinin
Kaynaklar› ve Konular›” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r.
Bu bölümde, halk hikâyesi türünün kaynaklar›
üzerinde yap›lan çal›ﬂmalardan yola ç›k›larak,
Kazakistan sahas› halk hikâyelerinin kaynakla*
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r› ve konular› ele al›nm›ﬂt›r. Kazakistan sahas›
halk hikâyelerinin konular›n›n genel olarak birbirine benzerli¤ini belirten araﬂt›r›c›, Kazakistan sahas› halk hikâyelerinin olay örgülerinde
yer alan ortak yap› ve motifleri tespit etmektedir.
“Halk Hikâyelerinin ﬁekil ve Üslûp Özellikleri” adl› Üçüncü Bölüm’de, halk hikâyelerinin
ﬂekil ve üslup özellikleri çeﬂitli alt baﬂl›klar alt›nda incelenmiﬂtir. Bu bölümde, hikâyelerin örnekleri de tespit edilerek oldukça geniﬂ ve ayr›nt›l› bir inceleme yap›lm›ﬂt›r.
“Hikâyelerin ﬁah›s Kadrosu” adl› Dördüncü Bölüm’de Kazakistan sahas› halk hikâyelerinde yer alan karakterler ve özellikleri üzerinde
durulmuﬂtur. Araﬂt›r›c›, hikâyelerde yer alan karakterlerin özellikleri ile toplumun sosyo-kültürel yap›s› aras›ndaki iliﬂkileri ele alarak, Kazak
Türklerinin sosyal hayat›ndaki de¤iﬂmelerin,
anlatmalara, bu karakterler yard›m›yla yans›t›ld›¤›n› belirtmektedir.
Beﬂinci Bölüm, “Hikâyelerin ‹cra Biçimi,
‹crâc›lar ve Hikâye Da¤arc›¤›” ad›n› taﬂ›maktad›r. Metnin, anlat›c›, dinleyici ve metnin icrâ
edildi¤i çevre faktörlerine ba¤l› olarak ﬂekillendi¤ini belirten yazar, bu faktörlerin Kazakistan
sahas› halk hikâyelerinin ﬂekillenmesindeki etkilerini incelemiﬂtir. Bu bölümde, icrâc›lar›n baz›lar›n›n k›sa biyografilerine de yer verilmiﬂtir.
Eser, onüç halk hikâyesinin özetinin yer ald›¤› “Hikâye Özetleri” bölümü ve geniﬂ bir “Kaynakça” ile tamamlanm›ﬂt›r. Eserin sonunda yer
alan, ﬂah›s ve yer adlar›n› gösteren “Dizin” ise,
okuyucuya kolayl›k sa¤lamaktad›r.
Sonuç olarak, sadece Anadolu sahas›nda ve
do¤rudan bu sahan›n kültürel tesirindeki baz›
bölgelerde kullan›lan “Halk Hikayesi” terimini,
Ayﬂe Yücel Çetin Kazak sahas› için de kullanmaktad›r. Kazak Türkleri için yabanc› say›lsa da
bu terimin, özellikle muhabbet konulu destanlar
için kullan›lmas› do¤ru bir seçim gibi gözükmektedir. Böylece Türk Dünyas›’nda bir ortak terim
kazan›lm›ﬂ olacakt›r. Ayﬂe Yücel Çetin’in çal›ﬂmas›, muhtevas› yan›nda, böyle bir amaca hizmet edece¤i için de tebrike lay›kt›r. Bu çal›ﬂma
dolay›s›yla, biz de kendisini kutluyor ve yeni çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyoruz.
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