DESTAN TANIMI VE ESK‹ TÜRK DESTANLARI
A Definition of the Term Epic and Old Turkish Epics
La définition de l’épopée et les anciennes épopées turques
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ÖZET
Destan, sözlü gelenek ortam›nda halk diliyle yarat›lan, kahramanlar›n ola¤anüstü maceralar›n› anlatan ve ezgi eﬂli¤inde söylenen tahkiyeye dayal› uzun ﬂiirlerin genel ad›d›r. Dolay›s›yla destan, en basit tan›m›yla bir edebiyat eseridir. Bu nedenle, edebiyat eserinin olmad›¤› yerde destandan da söz edilemez. Türk
destan araﬂt›rmalar›nda “arkaik destan” olarak kaydedile gelen bir tak›m olay özetleri, unutulmuﬂ destanlar›n kal›nt›lar› olabilece¤i gibi, mit veya efsane gibi halk anlat›lar›n›n di¤er türlerinden biri veya sözlü tarih
de olabilir. Bu tür olay özetlerini, destan olarak yorumlamak, “metinsel” de¤il, “varsay›msal” bir yaklaﬂ›md›r.
Yaz›da, kimi araﬂt›r›c›larca “destan” olarak tan›mlana gelen kimi “Türk Destanlar›”n›n gerçekte destan olup
olmad›¤› sorulmaktad›r.
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RÉSUMÉ
Epopée est le nom général donné à de longs poèmes épiques oraux racontant les aventures extraordinaires de héros qui sont récités dans le langage parlé et accompagnés de musique. En conséquence l’épopée
est une œuvre littéraire. Donc on ne peut parler d’épopée là où il n’y a pas d’œuvres littéraires. Dans les recherches sur les épopées turques, certains résumés d’évènements qui sont classifiés en tant qu’épopées archaïques ne sont peut-être que des fragments d’antiques épopées oubliées, des exemples d’autres genres de littérature populaire tels que les mythes ou les légendes ou bien même de l’histoire orale. Considérer ces résumés
d’évènements comme des épopées est une approche qui n’est pas textuelle mais hypothétique. L’article remet
en question la classification en tant qu’épopée de certaines "épopées turques".
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Bilindi¤i ve bu konudaki ço¤u kaynaklarda kaydedildi¤i gibi, destan kelimesi dilimize, ‹slâmiyet’in kabulünden
sonra “efsane, mesel, hikâyet-i güzeﬂtegân” anlam›nda kullan›lan Farsça kökenli “dâstân” kelimesinin ses ve anlam de¤iﬂikli¤iyle girmiﬂtir. Türk boylar›n›n bu
kavram› karﬂ›lamak üzere kimi terimler
kulland›klar› kaynaklarda bildirilmektedir. (O¤uz 2004:130). Destan terimi, farkl› anlamlarda halk hayat›nda ve terim
olarak de¤iﬂik edebiyat geleneklerinde
geçmiﬂten günümüze yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r. Halk edebiyat› içinde de hem
anonim ürünler olan ola¤anüstü kahramanl›k anlat›lar› hem de bu anlat›landan
sonra ortaya ç›kan “halk hikayeleri” karﬂ›l›¤›nda kullan›ld›¤› gibi, âﬂ›k ﬂiirinde
heceyle söylenen bir ﬂiir türünün ad› olahttp://www.millifolklor.com

rak da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Türkiye
Türkçe’sinde kahramanl›k temal› ve ola¤anüstü motifli anonim anlat› türü ile
aﬂk konulu anlat› türü “destan” ve “halk
hikayesi” terimleriyle birbirinden ayr›lmakta iken, kimi Türk ülkelerinde “muhabbet destan›” terimi, Türkiye’deki
“halk hikayesi” terimine karﬂ›l›k olarak
kullan›lmaktad›r.
Bat› dillerinde, Türkçe’deki kahramanl›k temal› ve ola¤anüstü motifli halk
anlat›lar› olan “destan” terimine karﬂ›l›k
olarak, çok yayg›n olarak “épique”, “épopée”, “epos”, “epic”, “légende”, gibi terimlerin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Türkçe’nin
uzun yüzy›llar boyunca yak›n temas halinde oldu¤u Arapça’da “el-sra”, “el-kada”,
epik ﬂiir anlam›nda “el-malhama dini
destan, “el-ﬂiir al malhama” ise, epik ﬂiir
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tarz› anlam›na gelirken, “destan” kelimesini Türkçe’ye veren Farsça’da “himsi” terimi kullan›lmaktad›r. ‹ngilizce’de, “epic”,
“epos” ve “epopee” terimleri genel anlamda epik ﬂiir tarz› anlamlar›na gelmektedir. ‹ngilizce’de tek baﬂ›na “epic” ise, bir
folklor terimi olarak “halka ait kahramanl›k anlat›s›” olarak tan›mlanmaktad›r. ‹spanyolca’da “destan”a karﬂ›l›k olarak “romancero”, “cantar”, ve “epopeya”
terimleri kullan›l›rken, Almanca’da
“epos”, “heldenlied”, “heldenepos”, “heldensaga”, ‹talya’da “epica”, “canzone di
gesta”, Portekizce’de “epopéia”, “romanceiro”, “poesia épica”, Rusça’da ise, “pos”
“popeja veya “byliny” terimlerinin kullan›ld›¤› görülmektedir.
Türkçe’deki “destan” teriminin
Frans›zca’daki karﬂ›l›klar› olarak ﬂu kelimeler ve tan›mlar dikkat çekmektedir:
Epope (Epopée): Bir edebiyat türü
olarak büyük bir olay veya bir kahraman›n›n maceralar›n› anlatan ola¤anüstü
motiflerle örülü uzun ﬂiir, bir baﬂka ifadeyle anlatmaya dayal› epik ﬂiir. Ünlü
Frans›z edebiyatç›s› Voltaire (1694-1778)
“épopée”yi ﬂöyle tan›ml›yor: “Kahramanl›k maceralar›n›n m›sralarla kurulu hikayesi”. Epope’nin Frans›zca’daki tan›mlar›nda, “kurmaca”, “anlat›”, “uzun ﬂiir”,
“ola¤anüstü”, “kahramanl›k” gibi özellikler öne ç›kar›lmaktad›r. Epopede, ﬂair
ikinci planda kalmakta ve kahramanlar
ve onlar›n ola¤anüstü maceralar› öne ç›kmaktad›r. Lirik ﬂiirde ise, tam tersine olarak ﬂair, kendisini anlatmaktad›r. Frans›zca’da epopenin iki anlat› tipi üzerinde
durulmaktad›r. Bunlardan birincisi, ilk
ça¤larda, do¤açlama tarz›nda, ço¤u zaman anonim veya unutulmuﬂ bir ﬂair taraf›ndan yarat›lan eski Yunan’a ait “l’Illiade” ve “ l’Odyssée, Sümer edebiyat›n›n
ﬂaheseri ve insanl›¤›n tan›nan en eski
epopesi “Gilgamesh”, Hindistan’›n “Ramayana” ve “”Mahabharata”, ‹skandinavya’n›n “Les Eddas” ve “Le Scalde”, Frans›zlar›n “Chansons de Geste”, ‹spanyollar›n “Les Romanceros” gibi ilkel ve popüler
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anlat›lard›r. ‹kinci anlat› tipi ise, bilinen
yazarlar›n epope tarz›ndaki eserleridir.
Türkçe’deki “destan” terimi ve tan›m›n›n
birinci tiple ilgili oldu¤u aç›kt›r.
Epik(Epique): Bir edebiyat terimi
olarak “epope”yi karﬂ›lamak üzere kimi
Bat› dillerinde kullan›lmaktad›r. Ancak,
bu kelime, Frans›zca’da “lirik”, “dramatik” s›fatlar› gibi daha çok ﬂiir ve edebiyat
tarzlar›n›n s›fat› olarak kullan›lmaktad›r. Epopenin karakteristik anlat› tarz›n›n epik oldu¤unun belirtilmesi gibi. Örne¤in, Chanson de geste tan›mlar› ﬂunlar› içerir: Halk dili kullan›lan epik ﬂiir, 6+6
durakl› 12 heceye dayal› “alexandrin” hece vezniyle yaz›l›r, “assonance”l›, binlerce
m›sradan oluﬂur, bir müzik aleti eﬂli¤inde
anlat›l›r, gerçek veya “mythifiés” bir kahraman›n ola¤anüstü maceralar›n› içerir.
(Destan terim ve tan›mlar› kimi Frans›zca internet sitelerinden "épopée", "epique", "epos", "chanson de geste" kelimeleri sorgulanarak derlenmiﬂtir.)
Terimlerden ve tan›mlar›ndan anlaﬂ›laca¤› gibi, Türkçe’deki ifadesiyle “destan”, ilkel ve popüler bir anlat› çevresinin
içinde do¤an, gerçek veya kurmaca ola¤an üstü ve mitolojik kahramanlar›n maceralar›n› ﬂiir veya ﬂark› diliyle ve ço¤u
zaman bir müzik aleti eﬂli¤inde anlatan,
anonim olan veya unutulmuﬂ bir ﬂair taraf›ndan yarat›lan fakat, ﬂairin maceran›n içinde duygu veya eylem olarak yer
almad›¤› “edebiyat eseri” olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
ﬁu halde, bu tan›mlardan yola ç›karak uzlaﬂ›labilir asgari nokta olarak, bir
destandan söz edebilmek için her ﬂeyden
önce, elimizde bir “edebi metin” bulunmal›d›r. Sözlü edebiyat gelene¤i içinde yarat›lan ve anlat›lan bir çok destan›n varl›¤›n› hissettiren kimi bilgilere sahip olmak
ile “destan”a sahip olmak aras›ndaki farka iﬂaret etmek gerekir. Bir destan›n ortaya ç›kabilmesini ve günümüze gelebilmesini birden fazla faktör belirler. Edebi
metin olarak elimizde bulunan destanlar›n oluﬂmas› ve günümüze gelebilmesi
http://www.millifolklor.com
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için çeﬂitli safhalardan geçmesi gerekmektedir. Destanlar›n oluﬂumu ile ilgili
çal›ﬂmalar da göstermektedir ki, bizim
görüﬂümüze göre bu safha ve ﬂartlar beﬂ
ana baﬂl›k alt›nda toplanabilir:
1. Destan Devri: Bir destan›n yarat›labilmesi için destan› yaratacak toplumun “destan devri” olarak adland›rabilece¤imiz bir dönemde yaﬂamas› gerekir.
Bu dönem mitoloji unsurlar›n›n toplum
hayat›nda etkisini kuvvetle sürdürdü¤ü,
“alp tipi”nin toplum hayat›n› yönlendirdi¤i bir dönemdir.
2. Sözlü Gelenek: Bir toplumun
destan yaratabilmesi için kültür ve edebiyat verimlerinin kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›ld›¤› sözlü gelenek ortam›na sahip olmas› gerekir.
3. Vak’a: Toplumu derinden etkileyen ve destan›n oluﬂumuna imkan veren
bir çekirdek olay›n ortaya ç›kmas› gerekir. Toplumu derinden etkileyen bu olay,
bir baﬂar› veya bir felaket olabilece¤i gibi,
öteki kültürlerden ödünçlenmiﬂ bir konu
veya ozanlar taraf›ndan iyi kurgulanm›ﬂ
bir çekirdek anlat› da olabilir.
4. Ozan: Hangi nedenle olursa olsun
toplum üzerinde etki b›rakan ve kuﬂaktan kuﬂa¤a anlat›lmaya baﬂlanan bu olay›n öncelikle bir ozan taraf›ndan bir edebiyat ürününe dönüﬂtürülmesi gerekir.
Yani bir icrac› ozan taraf›ndan konu destanlaﬂt›r›lmal› ve di¤er ozanlar taraf›ndan da kuﬂaklar boyunca anlat›m› sürdürülmelidir.
5. Tespit: Toplum destan devrini tamamlamadan sözlü gelenek ortam›nda
yaﬂayan bu metin yaz›ya geçirilmedir.
Destan devrini tamamlayan toplumlardan tespit edilen metinler destan özelli¤ini yitirecektir. XV. Yüzy›lda yaz›ya geçirilen Dede Korkut Kitab›’n›n XX. Yüzy›lda
derlenen kimi boylar›n›n hikaye (Bams›
Beyrek Boyu), kimilerinin ise masal (Deli
Dumrul ve Basat’›n Tepegözü Öldürdü¤ü
Boy) özelli¤i kazand›¤› dikkate al›n›rsa
“tespit zaman›”n›n ne derece önemli oldu¤u görülür. (O¤uz 2000: 51-52)
http://www.millifolklor.com

Gerek Bat› dillerindeki destan tan›mlar› gerekse destan›n edebi metin olarak günümüze geliﬂinin safhalar› dikkate
al›nd›¤›nda, bir çok araﬂt›r›c› taraf›ndan
varl›¤›na iﬂaret edilen veya ne tür edebi
metnin “vak’a” s› oldu¤u sorgulanmadan
olay örgüleri verilen ﬂu “destan”lar›n gerçekten destan olup olmad›¤› üzerinde yeniden düﬂünülmesi gerekmektedir.
1. Alp Er Tunga Destan›
2. ﬁu Destan›
3. Bozkurt Destan›
4. Ergenekon Destan›
5. Siyenpi Destan›
6. Uygur Türeyiﬂ Destan›
7. Mani Dininin Kabulü Destan›
8. Göç Destan›
Elimizde ad›ndan ve vak’a özetinden
baﬂka edebi bir metni bulunmayan bu
“arkaik” Türk destanlar›n›n vak’a özetlerinin gerçekten bir destana ait olup olmad›¤› sorgulanmal›d›r. Bu vak’a özetlerinin, kimi Türk tarih kahramanlar›na ait
sözel tarih bilgilerinden, kimi etiolojik efsane ve mitlerden oluﬂmas› da mümkündür. Bunlar›n kaybolmuﬂ bir destan›n kal›nt›lar› oldu¤u varsay›m›ndan yola ç›karak, bir edebiyat eseri olan destan hakk›nda veya Türk epik gelene¤i hakk›nda
sa¤l›kl› fikir yürütmek mümkün de¤ildir.
Olay; kurmaca ve/veya anlat›ma dayal›
mit, efsane, fabl, masal, destan, hikaye,
f›kra gibi bütün folklor metinlerinde ve
sözlü tarihte vard›r. Metinsiz olay, bir
destana ait olabilece¤i gibi, baﬂka bir anlat› türüne de ait olabilir veya do¤rudan
do¤ruya tarihin alan›na da girebilir. Bu
bak›mdan Türk destan gelene¤i üzerine
söz söylemek isteyenlerin, destanlar›n
özellikleri yukarda belirtilen edebiyat
metinleri oldu¤u gerçe¤ini göz önüne almalar› gerekir.
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