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ÖZET
Özbekistan’daki destan çal›ﬂmalar›, Orta Asya’daki di¤er Türk boylar›nda oldu¤u gibi, Rusya’daki folklor çal›ﬂmalar›na paralel olarak baﬂlam›ﬂ ve geliﬂmiﬂtir. Özbek Türklerinin destanlar› üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, esas› itibariyle 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda baﬂlam›ﬂ ve çeﬂitli dönemlerdeki sosyal ve siyasal ak›mlar›n etkisinde günümüze kadar devam etmiﬂtir. Bu makale, Özbekistan’daki destan çal›ﬂmalar›n› kitap ve
makale olarak tek tek tan›tmak yerine, belli dönemlerde yap›lm›ﬂ destan çal›ﬂmalar›n› ve bu çal›ﬂmalar aras›nda önemli görülenlerini tan›tmay› amaçlamaktad›r.
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ABSTRACT
As was the case for all the other Central Asian societies, folklore studies in Uzbekistan began and developed in parallel to folklore studies in Russia. In fact, scholarly studies of the Uzbek epics first began in the
second part of the nineteenth century and, affected by various social and political trends and developments
in Central Asia, continue up to the present. Instead of presenting every single book and article written on this
subject, this article aims to discuss and analyze the most important works that represent different periods in
Uzbek epic scholarship.
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Avrupa’da geliﬂen millîyetçilik ve
millî romantik edebiyat ak›mlar›n›n etkisiyle baﬂlayan Rus folklor çal›ﬂmalar›,
daha sonraki dönemlerde farkl› siyasî
ak›mlar›n etkisiyle geliﬂerek devam etmiﬂ ve Orta Asya’daki di¤er Türk boylar›nda oldu¤u gibi, Özbek Türklerinin
folkloru hakk›nda yap›lan ilk çal›ﬂmalar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Tarihi
çok eskilere dayanan ve zengin bir sözlü
gelene¤e sahip olan Özbek Türklerinin
folkloru ve dolay›s›yla Özbek destanlar›
hakk›ndaki çal›ﬂmalar 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Özbek destanlar› hakk›nda yap›lan
çal›ﬂmalar›, gerek metin derleme ve gerekse inceleme çal›ﬂmalar›n› üç dönem
halinde ele almak daha yararl› olacakt›r.

Her ne kadar bu dönemler birbirinin devam› ise de, amaçlar› ve yöntemleri bak›m›ndan birbirinden farkl› özellikler
arz etmektedir. Bu amaçla, Özbek destan çal›ﬂmalar›n› 1. Çarl›k Dönemi, 2.
Sovyet Dönemi ve 3. Ba¤›ms›zl›k Dönemi baﬂl›klar› alt›nda tan›tmay› ve de¤erlendirmeyi uygun buluyoruz.
1. Çarl›k Dönemindeki Çal›ﬂmalar:
Orta Asya’n›n, 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda, Ruslar taraf›ndan iﬂgal edilmeye
baﬂlanmas›yla beraber; Rus kökenli bilim adamlar›, subaylar, misyonerler ve
seyyahlar, Çarl›k hükümeti ad›na Orta
Asya’ya giderek çeﬂitli araﬂt›rmalar yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, ekseriyetle, iﬂgal edilen ya da
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iﬂgal edilmesi düﬂünülen bölgelerin tarihi, co¤rafyas›, inançlar› ve folklorunun
ö¤renilmesi ve bu bilgilerin kullan›lmas›
suretiyle Türkistan’daki Rus idaresinin
sa¤lamlaﬂt›r›lmas› amac›na yöneliktir.
Orta Asya’y› iﬂgalini bir “uygarlaﬂt›rma
hareketi” ﬂeklinde gösteren Rusya, bu iﬂgali hakl› göstermeye çal›ﬂm›ﬂ ve bilimsel çal›ﬂmalar›n di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, folklor çal›ﬂmalar›n› da kendi siyasî amaçlar›na ulaﬂmak için kullanmaktan kaç›nmam›ﬂt›r.
Özbek folkloru hakk›ndaki ilk bilgiler, bilim adamlar›n›n, misyonerlerin ve
seyyahlar›n günlüklerinde ve seyahatnamelerinde görülür. Bu çal›ﬂmalar daha çok masal metinlerinin derlenmesi
ﬂeklindedir. Çarl›k hükümeti taraf›ndan
bölgede araﬂt›rmalar yapmak üzere gönderilen misyonerlerin en tan›nm›ﬂ› N. P.
Ostroumov’dur.1 Ostroumov’un derledi¤i
Özbek masallar›, Skazki sartov (1892) ve
Narodn›ye skazki sartov (1906) adlar›yla
Taﬂkent’te
yay›nlanm›ﬂt›r.
Ostroumov’dan baﬂka A. A. Kuﬂakeviç, N.
Lyapunova, A. Vasilev ve A. N. Samayloviç pek çok masal metni derlemiﬂ ve yay›nlam›ﬂlard›r (Mirzayev 1980: 21-22).
Çarl›k hükümeti ad›na bölgeye gönderilen misyonerlerin yapt›¤› bu derleme çal›ﬂmalar› sonucunda toplanan masal metinlerinin Çarl›k hükümetinin politikas›na uygun olup olmad›¤›n›n kontrol
edilmesi ve uygun olmayan metinlerin
rejimin isteklerine uygun olarak de¤iﬂtirilmesi söz konusu olmuﬂtur. Tarihçi B.
V. Lunin’in bu konu hakk›ndaki, “Misyoner Ostroumov’un kitaplar›nda, Çar hükümetinin menfaatlerini savunmaya yönelik ifadeler mevcuttur... Bu nedenle,
Rus burjuva bilim adamlar›n›n eserleri
bilimsel öneme sahip olsa da, bu eserlere
eleﬂtirel aç›dan yaklaﬂmak gerekir.”
(Nurmuradov 1987: 35) ﬂeklindeki ifadesi Özbek folkloruyla ilgili olarak Rus bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan ilk ça-
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l›ﬂmalar›n güvenilirli¤i konusundaki
ﬂüphelerin hakl›l›¤›n› desteklemektedir.
Bu dönemde Özbek destanlar› üzerine yap›lan çal›ﬂmalar oldukça s›n›rl›d›r. Özbek destanlar› hakk›ndaki ilk bilgiler 1870 y›l›na aittir. Töre Mirzayev’in
belirtti¤ine göre; A. L. Kün adl› oryantalist, Köro¤lu Destan›’n›n baz› kollar›n›
Semerkant’ta derlemiﬂtir. Özbek destanlar› hakk›nda, bu dönemde yap›lm›ﬂ bir
baﬂka çal›ﬂma yine bir oryantalist olan
E. F. Kal’a aittir. E. F. Kal günlü¤ünde,
1890 y›l›n›n Ekim ay›nda, Termiz yak›nlar›ndaki Salihabad köyünde, Amannazar adl› bir anlat›c›dan üç saat boyunca
bir destan dinledi¤ini yazm›ﬂt›r.2 Fakat,
E. F. Kal hangi destan› dinledi¤ini belirtmemiﬂtir. Daha sonra Hadi Zarif, E. F.
Kal’›n günlü¤ündeki di¤er bilgilerden
yola ç›karak, bu destan›n Alpam›ﬂ Destan› oldu¤unu tespit etmiﬂtir (Mirzayev
1968: 6).
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, destana merakl› kiﬂilerin ve bahﬂ›lar›n gayretleri ile “Yusufbek ile Ahmedbek”, “Tulumbiy”, “Hurlika ve Hemra” gibi destanlar›n ilk yaz›l› metinleri oluﬂturulmuﬂtur. Adlar› bilinmeyen kiﬂiler taraf›ndan haz›rlanan bu eserler, elyazma
metinlerin ço¤alt›lmas›yla ve daha sonraki dönemlerde de tipografik ve litografik usulde bas›larak halk aras›nda yay›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Sözgelimi; Köro¤lu
dairesi destanlar›ndan olan ve Avaz Han
etraf›nda oluﬂturulan birkaç destan›n elyazmas›, 1875 y›l›nda Petropavlonka adl› Tatar köyünden olan Molla Hasan
Mirbabao¤lu taraf›ndan ço¤alt›lm›ﬂ ve
1880 y›l›nda Hikâyet-i Goro¤l› Sultan3
ad›yla Kazan’da yay›nlanm›ﬂt›r. Bu eserlerin bir k›sm› baﬂka toplumlar›n destanlar›n›n, örne¤in ﬁehnâme’nin, tercüme edilmesi yoluyla oluﬂturulmuﬂ, bir
k›sm› ise; klasik edebiyattan al›nan konular›n Özbek destan gelene¤i çerçevesinde “yeniden iﬂlenmesi” yoluyla haz›rlanm›ﬂ eserlerdir. Bunlar aras›nda; “Çar
http://www.millifolklor.com
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Derviﬂ”, “Rüstem Dastan”, “Tahir ve
Zühre”, “Aﬂ›k Garip ve ﬁahsenem”, “Senaber”, “Bozo¤lan”, “Behram ve Gülendam”, “Dilaram”, “Hurilika ve Hemra”,
“Gülferah”, “Bozyi¤it”, “Aldarköse” (Mirzayev 1980: 25) gibi anlatmalar› saymak
mümkündür. 1930’lu y›llardan sonra ülkemizde de “halk kitaplar›” ad›yla yay›nlanan eserlere benzer olan bu eserler, bilimsel yay›n olmaktan çok, popüler niteliktedir.
2. Sovyet Dönemindeki Çal›ﬂmalar:
19. yüzy›lda, V. V. Radloff, Çokan
Velihanov, A. A. Divayev vb. gibi bilim
adamlar› taraf›ndan Kazak, K›rg›z ve
Karakalpak destanlar›n›n derlenmesinde oldukça baﬂar›l› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ
olmas›na ra¤men, Özbek sahas› destanlar› üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar neredeyse yok denecek kadar azd›r. Özbek
destanlar› hakk›nda yap›lan ilk çal›ﬂmalar, ancak 1917 Ekim ‹htilali sonras›nda
kurulan Sovyetler Birli¤i döneminde yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak, bu çal›ﬂmalar›n, sosyal bilimlerin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, çok s›k›nt›l› ve iniﬂliç›k›ﬂl› bir ﬂekilde devam etti¤i bilinmektedir.
1917-1924 y›llar› aras›nda Türkistan’daki ba¤›ms›zl›k hareketleri kanl›
bir ﬂekilde bast›r›lm›ﬂt›r. Daha sonra
Türkistan beﬂ ayr› cumhuriyete bölünmüﬂ ve bu dönemden itibaren komünist
rejimin yerleﬂtirilebilmesi için edebiyat
en önemli silahlardan biri olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Özellikle Stalin’in
Sovyet yönetiminin politikalar›n› yönlendirme noktas›na gelmesiyle, Türkistanl› yazar ve ﬂâirler, devrimi ve Sovyet
rejimini öven ﬂiir ve romanlar yazmaya
zorlanm›ﬂlard›r. Buna uymanlar “Sovyet
karﬂ›t›”, “burjuva” ve hatta “halk düﬂman›” diye karalanm›ﬂ ve edebiyat sahnesinden yavaﬂ yavaﬂ uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Stalin’in bu bask›c› politikas›, 1935-1938
y›llar›nda ac›mas›z uygulamalarla dehttp://www.millifolklor.com

vam etmiﬂtir. Bu dönemde pek çok yazar
ve ﬂâir, yüzlerce ayd›n Sibirya’ya sürgün
edilmiﬂ, bu politika, idam ve kurﬂuna
dizmelerle korkunç bir uygulamaya dönüﬂmüﬂtür. Süleyman Abdülhamit Çolpan, Abdurrauf F›trat, Abdulla Kadiri
vb. gibi pek çok meﬂhur Özbek ﬂâir ve
yazar› rejimin isteklerine boyun e¤medikleri için 1936-1938 y›llar› aras›nda öldürülmüﬂtür. Bu ﬂiddetli bask› politikas›
II. Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlad›¤› 1939 y›l›na kadar aral›ks›z bir ﬂekilde devam etmiﬂtir.
Sovyet hükümetinin bütün cumhuriyetlerde folklor çal›ﬂmalar›na büyük
önem vermesinin sebebi, Sovyetler Birli¤i’nde bilimin bütün dallar› gibi, folklorun da sosyalizm ve komünizmin gerçekleﬂtirilmesinde çok etkili bir araç olarak
kabul edilmiﬂ olmas›d›r. Richard Dorson’un da belirtti¤i gibi; Sovyetler Birli¤i’nde folklor alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar her yönüyle Sovyetleﬂtirme amac›yla
kullan›lm›ﬂt›r. Köylerde yaﬂayan halk
ﬂâirleri, devrimi ve devrim önderlerini
öven ﬂiirler ve destanlar yaratmalar› konusunda teﬂvik ve taltif edilmiﬂ, bu ﬂiirleri ve destanlar› yazan halk ﬂâirleri madalya ve parayla ödüllendirilmiﬂtir (Dorson 1984: 14-17).
Tan›nm›ﬂ bilim adam› ﬁakir Ibrayev’in, Sovyetler döneminin ilk y›llar›nda yap›lan folklor çal›ﬂmalar› hakk›ndaki ﬂu de¤erlendirmeleri dikkat çekicidir;
“Folkloristler, Sovyetlerin ilk dönemlerinden baﬂlayarak devrimden önceki
araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›nda bahsedilmeyen meseleleri ele almaya çabalad›lar. Destan araﬂt›rmalar›n›n baz› çözümlenemeyen ve yanl›ﬂ yap›lan varsay›m ve
yaklaﬂ›mlar›n› yeniden de¤erlendirmeye
baﬂlad›lar. Do¤rusu, bu mesele h›zl› bir
biçimde kendi do¤ru çözümünü bulamam›ﬂt›r. Özellikle destanî eserlerin toplumsal ve sosyal vasf›n› aç›klamada eksiklikler olmuﬂtur. S›n›f, parti ve halka
iliﬂkin kavramlar destan› süzgeçten ge-
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çirmenin kaba ele¤i haline gelmeye, geleneksel miraslar›m›z resmî ideolojinin
oyunca¤› olmaya baﬂlam›ﬂt›r” (Ibrayev
1998: 13).
Sovyet hakimiyetinin ilk y›llar›nda
siyasî amaca uygun derlemeler yap›lmas› için 1918 y›l›ndan baﬂlayarak, 1925,
1932 ve sonraki y›llarda yap›lan Komünist Partisi Genel Merkezi toplant›lar›nda bir dizi karar al›nm›ﬂt›r. Bu kararlar
do¤rultusunda yap›lacak derlemelerin
kontrolünü sa¤lamak, propagandaya uygun malzemelerin yay›nlanmas›n› h›zland›rmak ve Sovyet rejimine uygun olmayan malzemelerin kontrolden geçirilmeden yay›nlanmas›n› önlemek amac›yla çeﬂitli kurul ve komisyonlar oluﬂturulmuﬂtur.
Folklor ürünlerini derleme ve bu
ürünlerden “yararlanma” görevi, 1918
y›l›nda Türkistan Sovyet Cumhuriyeti
Halk Maarif Komiserli¤i Bilim Bölümü’ne verilmiﬂken, 1922 y›l›nda Türkistan Maarif Komiserli¤i Bilim Bölümü
Özbek Bilim Heyeti’ne devredilerek yeni
bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Sovyet döneminin ilk y›llar›nda yap›lan çal›ﬂmalar,
genellikle Özbek destan metinlerinin
derlenmesi amac›na yönelik olarak yürütülmüﬂtür. Bu dönemde, derlenen destan metinleri üzerinde yap›lan inceleme
çal›ﬂmalar› sadece birkaç makaleyle s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Gazi Alim Yunusov, Özbek Bilim
Heyeti’nin görevlendirmesiyle, 1922 y›l›n›n yaz›nda Taﬂkent, Semerkant ve Sirderya bölgelerinde derleme çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Gazi Alim, bu bölgede
yaﬂayan Özbeklerden pek çok folklorik
malzemenin yan›nda, Faz›l Yoldaﬂo¤lu
ve Hamrakul Bahﬂ›’dan, Alpam›ﬂ Destan›’n›n bir bölümünü derlemiﬂtir. Gazi
Alim, bu derleme çal›ﬂmalar›n›n sonucunda “Özbeklerde El Tan›ﬂ ‹ﬂi” adl› bir
makale yazarak, Türkistan Gazetesi’nde
(18 Aral›k 1922) yay›nlam›ﬂt›r. Makalede, “Alpam›ﬂ”, “Goro¤l›” ve “Yusuf ve Ah-
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med” destanlar› hakk›ndaki fikirlerini
dile getirmiﬂtir. Gazi Alim Yunusov, kendisinin derledi¤i Alpam›ﬂ Destan›’n›n
baz› parçalar›n› Bilim Oca¤› Dergisi’nde
(1923, Say›: 2-3) küçük bir mukaddimeyle yay›nlam›ﬂt›r. Töre Mirzayev, Gazi
Alim Yunusov’un derledi¤i Alpam›ﬂ Destan›’n›n bir k›sm›n›n Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan (s. 39-44), geri kalan k›sm›n›n
ise Hamrakul Bahﬂ›’dan (s. 45-59) derlendi¤ini belirtmektedir. T. Mirzayev, Alpam›ﬂ Destan›’n›n bu metninin hiçbir
zaman tam olarak yay›nlanmad›¤›n› ileri sürmekte ve destan›n elyazmas›n›n
halen kay›p oldu¤unu belirtmektedir
(Mirzayev 1968: 7).
Gazi Alim Yunusov, derledi¤i Alpam›ﬂ Destan›’n›n giriﬂinde destan›n önemini belirttikten sonra destan› derlemek
istemesinin sebebini ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
“Destan halk edebiyat›ndaki en önemli
yere sahip. Destan kabile hayat›n›n bütün unsurlar›n› en kolay ve anlaﬂ›l›r ﬂekilde anlatan edebî türdür. Türk-Özbeg
(orijinal yaz›l›ﬂ ﬂekli) destanlar›n› bilmezsek, Türk boylar›n›n çabalar›, politik-ekonomik gayelerinin nedenleri, savaﬂ yöntem ve kurallar›, toplumlar›ndaki kahramanlar›n karakterleri ve sosyal
durumlar›, k›sacas› geçmiﬂ hakk›nda
bilgi edinemeyiz. Millî destanlar, destanlar›n temel özelli¤i olan yerel ‘ak›nlar›n’
üslup ve geleneklerinden oluﬂur. Türk
dünyas›, destanlar bak›m›ndan zengindir. Bütün Türk boylar›n›n kendi destanlar› vard›r. K›pçaklar›n ‘Koblandi Bat›r’›, Nogaylar›n ‘‹dige Bat›r’›, Kongratlar›n ‘Alpam›ﬂ Bat›r’i, Naymanlar›n ‘Çora
Bat›r’› ile K›rg›zlar›n Manas Bat›r’i gibi.
Ek olarak, Altay Da¤lar›, Türkistan bozk›rlar› ve Volga k›y›lar›nda Türk-Özbeg
‘ak›nlar›’ taraf›ndan tekrarlanan, fakat
yaz›lmam›ﬂ olan baﬂka destanlar da var.
Bizim uyan›ﬂ dönemimiz baﬂl›yor ve Millî edebiyat›m›z bu ﬂartlar alt›nda mutlaka önemli bir amaca hizmet edecek. ‹ran
dilinden etkilenen, ﬂekil ve ruhunu onhttp://www.millifolklor.com
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dan alan hatal› Ça¤atay Klasisizminden
kurtar›labilirse, edebiyat›m›z›n bu yeniden do¤uﬂu çok daha güçlü olacak. Son
olarak; yeni edebiyat›m›z halk›m›z›n ruh
gücüne ve safl›¤›na dayanmal›d›r.” (Baysal 1991: 83-84). Gazi Alim Yunusov, Alpam›ﬂ Destan›’n›n baﬂ›na yazd›¤› bu mukaddimede, destanlar›n millî kimli¤in
oluﬂturulmas›ndaki önemi üzerinde durmakta ve Türk boylar›na ait destanlar›n,
Türk kimli¤inin bir bütün halinde anlaﬂ›lmas›nda kullan›lacak en faydal› kaynaklar kabul etmektedir. Yunusov, farkl›
boylara ait destanlar› sayarak; asl›nda
bu destanlar›n, tek bir millî Türk edebiyat›n› oluﬂturdu¤una iﬂaret etmektedir.
Türk boylar›n›n ortak millî edebiyat›
üzerinde duran bu mukaddime ile baﬂlayan Alpam›ﬂ Destan›’n›n içeri¤i, destan›n derlendi¤i y›llarda Türkistan’› beﬂ
ayr› cumhuriyete bölmek isteyen Sovyet
politikalar›yla çat›ﬂmaktad›r. Bu destan›n tam metninin hiçbir zaman yay›nlanmam›ﬂ olmas› ve elyazmas›n›n yok
edilmesinin sebebi de bu çat›ﬂmada
aranmal›d›r.
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulduktan sonra, folklor
ürünlerini derleme çal›ﬂmalar›, Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 18
Haziran 1925’te ç›kard›¤› “Partinin Edebiyat Sahas›ndaki Politikas›”4 önergesi
do¤rultusunda, Özbekistan SSR Halk
Maarif Komisyonu-Özbekleri Ö¤renme
Komitesi’nin kurulmas›yla h›z kazanm›ﬂt›r. Gazi Alim Yunusov’un baﬂkanl›¤a
getirildi¤i bu komisyonun faaliyetleri
neticesinde, 1926 y›l›ndan itibaren Alpam›ﬂ Destan›’n›n tam metni Muhammed
Canmurado¤lu Polkan, Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu ve Berdiyar Pirimkulo¤lu’ndan derlenmiﬂtir (Mirzayev 1972:
25). Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu, Faz›l Yoldaﬂo¤lu ve Muhammed Canmurado¤lu
Polkan ve ‹slam ﬁair Nazaro¤lu adl› destan anlat›c›lar› bu derlemeler sonucunda
tan›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hadi Zarif’in,
http://www.millifolklor.com

Polkan ﬁâir hakk›nda yazd›¤› “Halk ﬁâiri Muhammed Canmurado¤l› Polkan”
adl› makalesi 1927 y›l›nda Maarif ve
Ok›tuvç› Dergisi’nde (Say›: 7-8, ss. 6365), Faz›l Yoldaﬂo¤lu hakk›nda yazd›¤›
“Özbek El ﬁâiri Faz›l Yoldaﬂogl›” adl›
makalesi ise, 1928 y›l›nda Alanga Dergisi’nde (Say›: 10-11, ss. 14-15) yay›nlam›ﬂt›r. Ayn› y›l Gazi Alim Yunusov’un
“El Edebiyat› ve ‹nk›lab” adl› makalesi
Alanga Dergisi’nde (Say›: 1, s. 2) yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu dönemde çeﬂitli destan anlat›c›lar›ndan “Yadgar”, “ﬁeybaniyhan”, “Yusuf bilen Ahmed”, “Alibek bilen Balibek”,
“Rüstem”, “Goro¤lining Tu¤›l›ﬂ›”, “Yunus
Peri”, “Miskal Peri”, “Gülnar Peri”,
“Avaz Han”, “Hasan Han”, “Dalli” ve
“Ravﬂan” gibi destanlar derlenerek yay›nlanm›ﬂt›r (Mirzayev 1980: 28).
1920’li y›llar›n sonlar›na do¤ru yap›lan derleme faaliyetleri sonucunda pek
çok destan metni yaz›ya geçirilmiﬂ ve
büyük bir folklor arﬂivi oluﬂturulmuﬂtur.5 Daha sonraki y›llarda bu arﬂivde
bulunan malzemeler kullan›larak bir
çok metodolojik çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmalar aras›nda, Özbek folklorunun
bütün sahalar›nda büyük eme¤i bulunan Hadi Zarif’in çal›ﬂmalar›n›n müstesnâ bir yere sahip oldu¤unu özellikle belirtmek gerekir.
Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin, 23 Nisan 1932 y›l›nda ald›¤› “Edebiyat ve Sanat Teﬂkilatlar›n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas› Karar›” do¤rultusunda,
yeni komiteler oluﬂturulmuﬂtur. Bu y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar›n, Sovyet döneminde yarat›lan folklor ürünlerine yöneldi¤i görülmektedir. Özbek destanlar›n›n tasnifinde “Yeni Destanlar” olarak
adland›r›lan ve Özbek bahﬂ›lar›n›n dönemin ﬂartlar›ndan dolay›, Lenin ve Stalin gibi idarecileri ve övdü¤ü “Ortak Lenin”, “Merdikar”, “Kooperatif O¤r›lar›”,
“Amir Kaçt›” ve “Cizzah Koz¤alan›” adl›
anlatmalar›n baz› bölümleri, dönemin
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yöneticilerinin emirlerine uygun olarak
haz›rlanan Özbek Sovet Folklor›dan Numuneler (Taﬂkent: 1935) adl› kitapta yay›nlanm›ﬂt›r. Töre Mirzayev; bu eserin
bilimsel öneminin, 1930’lu y›llarda haz›rlanm›ﬂ olan ve ilk defa bu eserin yay›n›nda kullan›lan diyalektolojik transkripsiyon alfabesi ile haz›rlanm›ﬂ olmas›ndan kaynakland›¤›n› belirtmektedir
(Mirzayev 1972: 26).
1930’lu y›llardaki araﬂt›rmalar daha çok destan ve destan anlat›c›lar› üzerinde yo¤unlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Büyük
Kerimov’un, ünlü destan anlat›c›s› Faz›l
Yoldaﬂo¤lu hakk›ndaki “Faz›l Bahﬂ›” adl› makalesi K›z›l Özbekistan Gazetesi’nde (14 Aral›k 1935), “Balagerdan
Destan›” hakk›nda ilk incelemelerin bulundu¤u “Balagerdan” makalesi ise Sovyet Edebiyat› Dergisi’nde (Say›: 5, 1936,
s. 57) yay›nlam›ﬂt›r. Tan›nm›ﬂ Özbek ﬂâiri Hamid Alimcan’›n, Alpam›ﬂ Destan›’n›n kahramanlar› ve bu kahramanlar›n özellikleri hakk›nda de¤erlendirmeler yapt›¤› “Alpam›ﬂ ve Barç›n” adl› makalesi K›z›l Özbekistan Gazetesi’nde (18
May›s 1938) yay›nlam›ﬂt›r.
1939 y›l›nda II. Dünya savaﬂ›n›n
baﬂlamas›yla beraber, Sovyetler Birli¤i’nde, sosyal bilimlerin bütün dallar›nda oldu¤u gibi, folklor çal›ﬂmalar›na yeni bir e¤ilim hakim olmuﬂ ve Sovyetler
Birli¤i içinde yer alan Türk boylar›n›n
folkloruna yeni bir bak›ﬂ aç›s› getirilmiﬂtir. Bu dönemde propaganda konular›
de¤iﬂmiﬂ, Nazilere karﬂ› savaﬂan askerleri motive etmek amac›yla, halk ﬂâirlerinden vatanseverlik ve kahramanl›k temalar›n›n öne ç›kar›ld›¤›, destan gelene¤ine ba¤l› olarak oluﬂturulan destanlar
ve bunlara benzetilerek üretilmiﬂ ﬂiirler
derlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu amaçla Özbek destan anlat›c›lar›ndan da bu tür ﬂiir ve termeler6 derlenmiﬂ ve yay›nlanm›ﬂt›r. Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan; “Selmaﬂ”
(1939), “Armiyam” (1941), “Ataning Nasihati” (1941), “Mamatkerim Palvan”
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(1941) ve “Er Yigitlar Meydanga” (1942);
Polkan ﬁâir’den “Komsomolka Aytoti”
(1939) ve “Uzak Yaﬂas›n” (1941); ‹slam
ﬁâir Nazaro¤lu’ndan “Savga Selamlar
Eyledik” (1940), “Cengçilerge” (1941),
“Kahraman›m” (1941), “Cengnâme”
(1942), “Kahramannâme” (1942), “Yaﬂa
Ey Moskovam” (1944) ve “K›z›l Kervan”
(1944); Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’ndan
“Keldim” (1939), “K›z›l” (1939), “Oktyabr” (1941) ve “ﬁora” (1941) gibi termeler derlenerek çeﬂitli dergi ve gazetelerde yay›nlanm›ﬂt›r.
Özbekistan Yazarlar Birli¤i’nin
1939’daki II. Kurultay›’nda folklor konusuna ayr› bir seksiyon ayr›lmas›, folklorun di¤er türleri hakk›ndaki araﬂt›rmalarla birlikte destan çal›ﬂmalar›na da h›z
kazand›rm›ﬂt›r. Töre Mirzayev’in verdi¤i
bilgilere göre; Hamid Alimcan, Maksud
ﬁeyhzade, Hadi Zarif, ﬁakir Süleyman,
Büyük Kerimov, Mansur Afzalov ve Yunus Sultanov gibi araﬂt›rmac›lar›n gayretleri ile “Alpam›ﬂ”, “ﬁirin bilen ﬁeker”,
“Arz›gül”, “Muradhan”, “Rüstemhan”,
“Goro¤lining Tu¤›l›ﬂ›”, “Balagerdan”,
“Kunduz bilan Yulduz”, “Melike “Ayyar”
ve “Ravﬂan” (Mirzayev 1980: 35) gibi Özbek destanlar› bu dönemde yay›nlanm›ﬂt›r.
1930’lu y›llarda Özbek folklor metinlerinin üniversitelerin filoloji fakültelerinde ve pedagoji enstitülerinde okutulmas›na yönelik baz› çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar dahilinde 1934
y›l›nda Hadi Zarif taraf›ndan bir program haz›rlanm›ﬂt›r (Mirzayev 1967: 15).
Hadi Zarif, 1939 y›l›nda filoloji fakülteleri ve pedagoji enstitülerinde okutulmak
üzere Özbek Folklor› (Taﬂkent, 1939) adl› kitab› yay›nlam›ﬂt›r. Bu kitap, bu sahadaki ilk örnek olmas› aç›s›ndan ve Özbek folklor ürünlerinin pek ço¤unun bir
arada verilmiﬂ olmas› bak›m›ndan oldukça önemli bir çal›ﬂmad›r. 1939 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan kitap, o dönemde
Özbekistan’da kullan›lan Latin Alfabehttp://www.millifolklor.com
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si’yle haz›rlanm›ﬂt›r. Eser, Önsöz’den
sonra, üç bölüm halinde düzenlenmiﬂ ve
Birinci Bölüm’de X.-XIV. yüzy›llar aras›nda; ‹kinci Bölüm’de XV. yüzy›ldan
Ekim ‹htilaline kadar; Üçüncü Bölüm’de
ise Sovyet devrinde yarat›lan folklor
ürünlerinden örnekler verilmiﬂtir. Kitab›n ‹kinci Bölümü’nde “Melika Ayyar”,
“Alpam›ﬂ”, “Ravﬂanhan”, “Rüstemhan”,
“Yusuf ve Ahmed”, “Kunduz bilen Yulduz” ve Küntu¤m›ﬂ” destanlar›ndan parçalara yer verilmiﬂtir. Hadi Zarif, bu serinin devam› olarak Oktyabr Sotsiyalistik Revolutsiyasîdan Keyingi Özbek
Folklor› [Ekim ‹htilalinden Sonraki Özbek Folkloru] (Taﬂkent, 1941) adl› kitab›
yay›nlam›ﬂt›r. Bu kitab›n tamam› Sovyet
döneminde yarat›lan folklor ürünlerini
kapsamaktad›r. Bu kitaplar, yüksek ö¤renim gören ve folklor çal›ﬂmalar›na hevesli olan genç nesiller için bir rehber
özelli¤i taﬂ›maktad›r. Daha sonraki y›llarda, Hadi Zarif’in bu çal›ﬂmalar›na
benzer olarak filoloji fakülteleri ve pedagoji enstitülerinde okutulmak üzere
Mansur Afzalov bir ders kitab› haz›rlam›ﬂt›r. M. Afzalov’un, içinde Özbek destanlar›ndan örneklerin bulundu¤u Özbek Folklor›dan Okuv Materiallari adl›
kitab› 1951 y›l›nda Taﬂkent’te yay›nlanm›ﬂt›r.
1939 y›l›ndaki yay›nlardan üzerinde durmak istedi¤imiz baﬂka bir eser,
ünlü Özbek ﬂâiri Hamid Alimcan’›n yay›na haz›rlad›¤› “Alpam›ﬂ Destan›”d›r. Hadi Zarif, Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan derledi¤i
ve baz› k›saltmalar yapt›¤› bu destan›n
sadece birinci k›sm›n› Özbek Folkloru
adl› kitab›nda (ss. 80-128) ayn› y›l yay›nlam›ﬂt›r. Hamid Alimcan ise, Alpam›ﬂ
Destan›’n›n metnini, baz› k›saltmalar
yaparak, yay›na haz›rlam›ﬂ ve metne bir
önsöz yazarak yay›nlam›ﬂt›r. Hamid
Alimcan’›n Alpam›ﬂ Destan›’na yazd›¤›
bu önsözün ak›beti hakk›nda baz› tart›ﬂmal› noktalar bulunmaktad›r. Hasan B.
Paksoy; destan›n Hamid Alimcan tarahttp://www.millifolklor.com

f›ndan yay›nlanan 1939 bask›s›n›n Bat›’daki kütüphanelerde bulunmad›¤›n›
ve bu bask›n›n bir kopyas›n› SSCB kütüphanelerinde bile görmenin çok zor oldu¤unu belirtmiﬂ ve Hamid Alimcan’›n
destana yazd›¤› önsözün “8’den 25’e kadar olan sayfalar›n›n 90 dakikal›k bir
toplant› sonucunda kayboldu¤unu” ileri
sürmüﬂtür (Baysal 1991: 84-85). Hamid
Alimcan’›n destana yazd›¤› önsözün kaderinin, Gazi Alim Yunusov’un derledi¤i
Alpam›ﬂ Destan›’n›n kaybolmuﬂ elyazmas›n›n baﬂ›na gelenlerle ayn› olmas›
büyük bir ihtimaldir. Destana yaz›lan
önsözün ak›betinin belirsiz olmas›na ve
Hamid Alimcan taraf›ndan baz› k›saltmalar yap›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bu çal›ﬂma Alpam›ﬂ Destan›’n›n Özbek versiyonunun tam metninin ilk defa yay›nland›¤› eser olmas› itibariyle oldukça
önemlidir. Hamid Alimcan’›n yay›ma haz›rlad›¤›, Alpam›ﬂ Destan›’n›n bu metninin ikinci bak›s› 1957 y›l›nda, üçüncü
bask›s› ise 1958 y›l›nda “Fenler Akademisi Neﬂriyat›” taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Bu metin, Özbekistan Cumhuriyeti
ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra, Töre
Mirzayev taraf›ndan yeniden gözden geçirilerek yay›ma haz›rlanm›ﬂ ve birinci
cildi 1992, ikinci cildi de 1993 y›l›nda
“Özbekistan Neﬂriyat›” taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r.
II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda döneme
uygun olarak, özellikle kahramanl›k
destanlar›n›n yay›nlanmas›nda büyük
bir art›ﬂ görülmektedir. “Dalli”, “Huﬂkeldi”, “Zülfizar bilen Avazhan”, “Çambil
Müdafaas›”, “Çambil Kamali” destanlar›
ve Özbek Köro¤lu dairesi destanlar›ndan, içinde savaﬂ sahneleri yo¤un olan
destan metinlerinin bulundu¤u Tolak
Bat›r, Merdler Meydanda ve Goro¤l› gibi
seçmeler yay›nlanm›ﬂt›r (Mirzayev 1980:
35).
II. Dünya Savaﬂ›’nda Sovyetler Birli¤i’nin Bat› bölgelerinin Almanlar›n iﬂgaline u¤ramas›yla birlikte, Sovyetlerin
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Birli¤i’nin Orta Asya araﬂt›rmalar›n›n
ve bu bölgede yapt›¤› propagandalar›n
daima merkezinde yer alan “Do¤u Çal›ﬂmalar› Enstitüsü”, Leningrad’daki merkezinden Taﬂkent’e taﬂ›nmak zorunda
kalm›ﬂt›r. Bununla beraber, Sovyetler
Birli¤i Bilimler Akademisi’nin “Muhbir
Üyeleri”nden V. M. Jirmunskiy, E. E.
Bertels, A. K. Borovkov, A. Y. Yakubovskiy, S. P. Tolstov; Sovyet bilim adamlar›ndan K. V. Trever, B. S. Meylah, D. D.
Blagoy, N. L. Brodskiy, N. K. Piksanov,
K. L. Zelinskiy ve Alpam›ﬂ Destan› baﬂta olmak üzere Özbek destanlar›ndan
baz›lar›n› Rusça’ya tercüme edecek olan
L. M. Penkovskiy, S. L. Lipkin ve V. Derjavin gibi bilim adamlar› Taﬂkent’te yaﬂamaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu bilim adamlar› savaﬂ y›llar›nda Özbek bilim adamlar›yla pek çok ortak çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r (Mirzayev 1980: 34-35). Bu dönemde
Özbek destanlar›yla ilgili yap›lm›ﬂ iki
önemli çal›ﬂmadan bahsetmek gerekir.
Alpam›ﬂ Destan›’n›n Faz›l Yoldaﬂo¤lu
anlatmas›n›n baz› bölümleri L. Penkovskiy taraf›ndan Rusça’ya tercüme edilmiﬂ
ve Alpamiﬂ: Uzbekskiy Narodn›y Epos
[Alpam›ﬂ: Özbek Halk Destan›] ad›yla
1943 y›l›nda Taﬂkent’te yay›nlanm›ﬂt›r.
V. M. Jirmunskiy bu destana “Alpam›ﬂa”
adl› bir önsöz yazm›ﬂt›r. Di¤er çal›ﬂma
da yine bir tercüme olup, Alpam›ﬂ Destan›’n›n birinci bölümünün tamam› V. Derjavin, A. Koçetkova ve L. Penkovskiy taraf›ndan Rusça’ya tercüme edilerek Faz›l Yoldaﬂ: Alpamiﬂ ad›yla 1944 y›l›nda
Taﬂkent’te yay›nlanm›ﬂt›r. Özbek destanlar› hakk›nda yap›lm›ﬂ en önemli çal›ﬂmalardan kabul edilen Uzbekskiy Narodniy Geroiçeskiy Epos [Özbek Halk
Kahramanl›k Destan›] (Moskova, 1947)
adl› kitap bu dönemde yay›nlanan çal›ﬂmalardand›r. II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda
Taﬂkent’te yaﬂayan V. M. Jirmunskiy ile
Özbek bilim adam› Hadi Zarif taraf›ndan Rusça olarak haz›rlanan bu çal›ﬂma
1947 y›l›nda Moskova’da yay›nlanm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rmac›lar bu çal›ﬂmada, Özbek destanlar›n› ilk defa tasnif etmiﬂler ve tasnif edilen destanlar›n özellikleri üzerinde durmuﬂlard›r. Bunun yan›nda, Özbek
destanlar› ve destan anlatma gelene¤inin özellikleri hakk›nda de¤erlendirmeler yapm›ﬂlar, yeri geldikçe de Özbek
destanlar›n› di¤er Türk boylar›n›n destanlar›yla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r.
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, Sovyetler Birli¤i’ne ba¤l› cumhuriyetlerde sa¤lanan rahatlama, savaﬂ bittikten sonra,
1949 y›l›ndan itibaren de¤iﬂmiﬂ ve savaﬂtan önceki politik bak›ﬂ aç›lar› tekrar
uygulamaya koyulmuﬂtur. 1951 y›l›nda
Türk boylar›n›n destanlar›na karﬂ› bir
karalama kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›r.
1940’l› y›llarda “dünyadaki epik ﬂiirin
mükemmel örnekleri, Orta Asya milletlerinin hürriyet ﬂark›lar›, adalet ve vatan
sevgisinin anlatmalar›” olarak kabul
edilen bu destanlar, 1951 y›l›nda “burjuva destanlar›”, “halka karﬂ›” ve “feodalist
s›n›f›n yaratmalar›” ﬂeklinde suçlanm›ﬂt›r. A¤›rl›kl› olarak, K›rg›zistan’da “Manas”, Tataristan’da “Edige”, Türkmenistan’da “Köro¤lu” ve Azerbaycan’da “Dede Korkut” hakk›ndaki araﬂt›rmalar,
aç›kça olmasa da, yasaklanm›ﬂt›r. Bu
karalama kampanyas›n› düzenleyenler,
Özbekistan’daki hedefleri olarak “Alpam›ﬂ” destan›n› seçmiﬂlerdir. Kampanyan›n uygulay›c›lar› olarak da A. Abdunabiyev ve A. Stepanov görevlendirilmiﬂtir.
Abdunabiyev ve A. Stepanov birlikte
yazd›klar›, “Ob epose Alpam›ﬂ [Alpam›ﬂ
Destan› Hakk›nda]” (Pravda Vostoka
Gazetesi, 29 Ocak 1952) ve “Pod flagom
narodnosti [Halkç›l›k Bayra¤› Alt›nda]”
(Zvezda Vostoka Dergisi, 1952, No: 2, ss.
79-87) adl› makalelerinde Alpam›ﬂ Destan›’n›n “halka karﬂ›” ve “nihilist” bir
destan oldu¤unu iddia etmiﬂlerdir. 28-31
Mart 1952 tarihleri aras›nda, Özbekistan Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat
Enstitüsü ile Özbekistan Sovyet Yazarlar Birli¤i ortaklaﬂa bir toplant› düzenhttp://www.millifolklor.com
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lenmiﬂtir. Ayn› suçlamalar, söz konusu
toplant›da da devam etmiﬂ ve Alpam›ﬂ
Destan›’n›n, “kanl› savaﬂlar› öven”,
“hanlar›n ve beylerin halka uygulad›¤›
zulmü debdebeli bir ﬂekilde anlatan”,
“halka karﬂ›” bir destan oldu¤u iddialar›
ortaya at›lm›ﬂt›r. Alpam›ﬂ Destan›’na yap›lan bu karalamalar 1954 y›l›nda son
bulmuﬂtur. 1954 y›l›n›n Temmuz ay›nda
Moskova’da “SSCB Halklar› Destanlar›n› Araﬂt›rma Meselesi” adl› bir toplant›
düzenlenmiﬂtir. Bu toplant›da A. K. Borovkov, H. Zarifov, A. Valitova ve M. Afzalov, Alpam›ﬂ Destan›’na yap›lan bu
as›ls›z suçlamalar› tenkit etmiﬂler ve bu
destan›n halka ait özellikleri bar›nd›rd›¤›n› ifade etmiﬂlerdir. Daha sonra 20-25
Eylül 1956 tarihleri aras›nda SSCB Bilimler Akademisi Dünya Edebiyat› Enstitüsü ile Özbekistan Bilimler Akademisi A. S. Puﬂkin Dil ve Edebiyat Enstitüsü taraf›ndan bölgesel bir sempozyum
düzenlenmiﬂtir.7 Sempozyuma Orta Asya’daki Türk boylar›ndan bilim adamlar› ile birlikte Sovyetler Birli¤i’nin çeﬂitli
bölgelerinden yirmi bilim adam› kat›lm›ﬂ ve Alpam›ﬂ Destan›’n›n di¤er boylardaki varyantlar› hakk›nda bildiriler sunmuﬂlard›r (Mirzayev 1968: 13-17).
Sovyet yönetimi taraf›ndan uygulanan bu bask›lar, 1953 y›l›n›n Mart ay›nda Stalin’in ölümüyle baﬂlayan ve “Ottepel (Is›nma)” veya “Kruﬂçev Demokrasisi” ad› verilen yönetimdeki yumuﬂamayla azalm›ﬂt›r. Özellikle Kruﬂçev’in 1955
y›l›nda Stalin’in politikalar›n› eleﬂtirerek reddetmesinden sonra, sosyal bilimlerin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, folklor çal›ﬂmalar› için de nispeten daha rahat bir ortam yarat›lm›ﬂt›r. 1972 y›l›nda
toplanan Yazarlar Birli¤i Kongresi’nden
sonra, yine Sovyet rejiminin kontrolünde olmakla beraber, folklorcular daha da
ba¤›ms›z bir ﬂekilde çal›ﬂmaya yönelik
haklara sahip olmuﬂlard›r.
1955 y›l›ndan sonra daha önceki y›llarda derlenmiﬂ olan destanlar›n farkl›
http://www.millifolklor.com

bahﬂ›lar taraf›ndan anlat›lan varyantlar› derlenmiﬂ ve daha önce derlenememiﬂ
olan destan metinleri de derlenerek yay›nlanm›ﬂt›r. Bu dönemde destan metinlerinin yay›nland›¤› önemli bir çal›ﬂma
Hadi Zarifov taraf›ndan yay›na haz›rlanan ve iki cilt halinde yay›nlanan Özbek
Halk Destanlar›’d›r. Tan›nm›ﬂ Özbek
destan anlat›c›lar›ndan derlenen destan
metinlerinin bulundu¤u Özbek Halk
Destanlar›’n›n 1956 y›l›nda yay›nlanan
birinci cildinde; Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’ndan “Aysuluv”, “Çambil Müdafaas›”,
“Ravﬂan” ve “Küntu¤m›ﬂ”, Polkan ﬁair’den “Çambil Kamali”, Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan “ﬁirin bilan ﬁeker”, “Rüstem” ve
“Melike Ayyar” destanlar› yay›nlanm›ﬂt›r. 1957 y›l›nda yay›nlanan ikinci ciltte
ise; Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan “Yadgar”,
“Muradhan”, “Balagerdan” ve “‹ntizar”,
‹slam Nazaro¤lu’ndan “Arz›gül” destanlar› yer alm›ﬂt›r.
Yine 1958 y›l›nda, makalenin daha
önceki bölümlerinde tan›tt›¤›m›z, Özbek
Sovet Folklor›dan Numuneler (1935) kitab›na benzer yöntemle haz›rlanm›ﬂ Özbek ﬁairlerining Sovet Devridegi ‹cad›
adl› kitap yay›nlanm›ﬂt›r. H. Zarif, H.
Rasul, M. Afzalov, ﬁ. Afzalov, ‹. Recebov,
M. Alaviye’den oluﬂan geniﬂ bir grup taraf›ndan yay›na haz›rlanan bu kitapta
pek çok destan anlat›c›s›n›n Sovyet devrindeki eserleri yay›nlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu, Faz›l Yoldaﬂo¤lu, M. Canmurado¤lu Polkan, ‹slam Nazaro¤lu, Abdulla Nuralio¤lu, Halyar Abdükerimo¤lu, Kurban ‹smailo¤lu,
‹brahim Babayev ve Anac Apa’n›n destan gelene¤i temelinde haz›rlad›klar› ﬂiir ve termeler yer alm›ﬂt›r.
1960’l› y›llarda Özbek destan metinlerinin yay›nlanmas›nda daha sistemli çal›ﬂmalar ortaya konulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Özbek folklor ürünlerinin 1964
y›l›ndan baﬂlayarak 45 cilt halinde yay›nlanmas› planlanm›ﬂ ve bu plan dahilinde Özbek Halk ‹cad› serisi hayata ge-

75

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 62

çirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu seride; masal,
f›kra, atasözü vb. gibi türlerin yan›nda,
serinin temelini oluﬂturan pek çok destan metni yay›nlanm›ﬂt›r. “‹ntizar”,
“Muradhan”, “Arz›gül”, “Goro¤lining Tu¤›l›ﬂ›”, “Gülnarperi”, “Ravﬂan” ve “Dalli”
destanlar› bu seride metinleri yay›nlanan destanlardan baz›lar›d›r.
Bu yay›nlar›n yan›nda tan›nm›ﬂ Özbek destan anlat›c›s› Ergaﬂ Cumanbübülo¤lu’ndan derlenen destan metinlerinin
yay›nland›¤› iki ayr› çal›ﬂma mevcuttur.
Bunlardan birincisi, Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’nun anlatt›¤› destanlardan seçmelerin yer ald›¤› Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu: Tanlangan Eserler (Taﬂkent, 1971)
adl› kitapt›r. Bu kitapta “Tercümei Hal”,
“Ravﬂan” ve “Kunduz bilan Yulduz” yer
almaktad›r. Ayn› destan anlat›c›s›n›n
destan ve termelerinden oluﬂan bir baﬂka yay›n ise, Bülbül Teraneleri (Ergaﬂ
Cumanbülbülo¤lu’ndan Destan ve Termeler) ad›n› alan ve beﬂ ciltten oluﬂan
seridir. Bu serinin birinci cildinde (1971)
“Aysuluv”, Yakka Ahmed” ve “Küntu¤muﬂ” destanlar›n›n metinleri yay›nlanm›ﬂt›r. ‹kinci ciltte (1971) “Dalli” ve
“Ravﬂan” destanlar› bulunmaktad›r. Serinin üçüncü cildi (1972) “Huﬂkeldi” ve
Kunduz bilan Yulduz” destanlar›ndan
oluﬂmaktad›r. Dördüncü cilt (1972 “Haldarhan” destan›na ayr›lm›ﬂt›r. Serinin
beﬂinci (1973) ve son cildinde Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’nun Sovyet devrinde
oluﬂturdu¤u eserler ve termeler yay›nlanm›ﬂt›r.
Derlenen destan metinlerinin yay›nlanmas›yla, Özbek bilim adamlar›;
destan anlat›c›lar›, destan gelene¤i, destanlar›n yay›lma sahalar› ve destan
mektepleri üzerinde incelemeler yapm›ﬂlard›r. Bu dönemde bahﬂ›lar ve onlar›n
sanatlar› hakk›nda yap›lan önemli çal›ﬂmalar› ﬂöyle s›ralayabiliriz. M. ‹. Afzalov’un, ünlü Özbek destan anlat›c›s› Muhammed Canmurado¤lu Polkan’›n haya-
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t›, repertuar› ve sanat› hakk›nda haz›rlad›¤› Polkan ﬁâir adl› kitab› 1955 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Z. Kerimova, yine bir
baﬂka destan anlat›c›s› olan Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu hakk›nda haz›rlad›¤› Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu adl› kitab› 1964
y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. T. Gaz›bayev’in,
Faz›l Yoldaﬂo¤lu ad›n› taﬂ›yan kitab›
1967 y›l›nda yay›nlam›ﬂt›r. A. Sabirov’un, ‹slam ﬁâir Nazaro¤lu (Hayat› ve
‹cad›) adl› kitab› 1967 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Yine A. Sabirov’un bir destan anlat›c›s› hakk›nda haz›rlad›¤› baﬂka bir
çal›ﬂma, Umir Safarov ad›n› taﬂ›maktad›r ve bu eser 1982 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda, tek bir bahﬂ›n›n hayat› ve anlatt›¤› destanlar hakk›nda yaz›lan makalelerin bir araya getirilmesiyle haz›rlanan kitaplar da yay›nlanm›ﬂt›r. “Özbek Halk ‹cad› Boy›ca Tadkikatlar Serisi” içinde yay›nlanan kitaplar
ﬂunlard›r; Özbek Halk ‹cad› (1967), Ergaﬂ ﬁâir ve Uning Dastançilikdagi Örni
(1971), Faz›l ﬁâir (1973), Polkan ﬁâir
(1976), ‹slam ﬁâir Uning Halk Poeziyasida Tutgan Örni (1978).
Özellikle 1960’l› y›llardan baﬂlayarak Özbek destan gelene¤i ve Özbek destanlar› üzerinde yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda
art›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Bunlar aras›nda sayabilece¤imiz önemli çal›ﬂmalar
ﬂunlard›r; M. Saidov, Melikei Ayyar Destan› (1964) adl› kitab›nda Melikei Ayyar
Destan›’n›n varyantlar›, tür ve yap› özellikleri üzerinde durmuﬂtur. Bu dönemde
yay›nlanan bir baﬂka önemli çal›ﬂma Töre Mirzayev’e aittir. Töre Mirzayev, Alpam›ﬂ Dastanining Özbek Variantlari
(1968) adl› kitab›nda Alpam›ﬂ Destan›
üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n tarihçesini vermiﬂ, Alpam›ﬂ Destan›’n›n Özbek
varyantlar›n› incelemiﬂ ve bu destan›n
tür ve yap› özellikleri üzerinde de¤erlendirmeler yapm›ﬂt›r. Kitab›n sonunda, Alpam›ﬂ Destan› hakk›ndaki çal›ﬂmalar›n
bibliyografyas› ve Alpam›ﬂ Destan›’n›
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anlatan bahﬂ›lar ve bu destan› derleyenler hakk›nda bilgilerin bulundu¤u iki bölüm bulunmaktad›r. Ayn› dönemde yay›nlanan bir baﬂka eser de M. Saidov’un
Özbek Halk Dastançiligida Badii Maharet Meseleleri (1969) adl› kitab›d›r. Saidov bu çal›ﬂmas›nda Özbek destanlar›n›
konular›na göre tasnif ettikten sonra,
destan türü, Özbek destanlar›nda varyant meselesi, Özbek destan daireleri ve
bu destanlar›n tür ve yap› özellikleri
üzerinde durmuﬂtur. Amanulla Madayev’in 1972 y›l›nda yay›nlanan Harezm
Destanlar› ve Ularning Öziga Has Hususiyetleri adl› kitab›n›n konusunu, Özbek
destan gelene¤inden farkl› özelliklere
sahip Harezm bölgesi destanlar› ve destan gelene¤inin özellikleri oluﬂturmaktad›r. Daha çok Özbek Köro¤lu dairesi
destanlar› hakk›ndaki çal›ﬂmalar›yla tan›nan Melik Muradov, Goro¤l› Dastanlarining Janr ve Gayevî-Bediî Hususiyetleri (1975) adl› kitab›nda Özbekistan’da
anlat›lan Köro¤lu dairesi destanlar›n› ve
bu destanlar›n özelliklerini incelemiﬂtir.
Özbek destan gelene¤i ve destan anlat›c›lar› hakk›nda haz›rlanm›ﬂ en baﬂar›l›
incelemelerden biri kabul edilen Halk
Bahﬂ›larining Epik Repertuar› (1979)
adl› kitab›n yazar› Töre Mirzayev’dir.
Yazar, kitab›n birinci bölümünde; Özbek
destan gelene¤ini oluﬂturan, destan anlat›c›lar› ve özellikleri, destan mektepleri, destan anlatma yeri ve zaman›, Özbek destanlar›n›n varyant ve versiyonlar› gibi konular üzerinde durmuﬂtur.
‹kinci bölüm de ise, Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’nun hayat›, sanat› ve bahﬂ›n›n anlatt›¤› “Yakka Ahmed”, “Küntu¤m›ﬂ” ve
“Goro¤l› Dairesi” destanlar›n›n özellikleri hakk›nda de¤erlendirmeler yapm›ﬂt›r.
Yine 1980’li y›llarda Özbek destan daireleri, eﬂ metin ve benzer metin konusunda iki ayr› çal›ﬂma yay›nlanm›ﬂt›r. Bu
kitaplardan ilki M. Abidova’n›n Rüstam
Türkümidegi Dastanlar (1982) adl› kitahttp://www.millifolklor.com

b›d›r. M. Abidova, Özbek destan daireleri, Rüstemhan destan dairesini oluﬂturan “Sultanhan”, “Muradhan”, “Rüstemhan”, “Aftabay” ve “Rüstemin Yaralan›ﬂ›” destanlar›n›n konusu ve yap› özellikleri üzerinde de¤erlendirmeler yapm›ﬂt›r. Özbek destan daireleri konusu üzerine haz›rlanm›ﬂ bir di¤er çal›ﬂma, Muazzam Mirzayeva’n›n Özbek Halk Dastanlarida Türkümlik [Özbek Halk Destanlar›nda Daireleﬂme] (1985) adl› kitab›d›r.
Bu kitapta, Özbek destan daireleri ve
daireleﬂme prensipleri, destan dairelerinin özellikleri, Goro¤l› destan daireleri
ve bu destanlar›n tasvir ve ifade vas›talar› konular› üzerinde ayr›nt›l› incelemeler yapm›ﬂt›r. Yine Melik Muradov, Sarçaﬂmadan Tamç›lar (1985) adl› kitab›nda özellikle Özbek destan gelene¤inin
1970-1980 y›llar› aras›ndaki durumu ve
yazar›n bu y›llarda derledi¤i destan metinlerinin özellikleri üzerinde ayr›nt›l›
bilgi vermiﬂtir.
3. Ba¤›ms›zl›k Dönemindeki Çal›ﬂmalar:
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda ba¤›ms›z birer
devlet olduktan sonra, kendi bölgelerinde anlat›lan destanlar› hiç bir engel olmadan derleyebilme ve özgür iradeyle
yorumlayabilme hürriyetine kavuﬂmuﬂtur. Sovyet döneminde derlenip, yaz›ya
geçirilmiﬂ ve arﬂivlenmiﬂ, ancak yay›nlanmalar› s›ras›nda rejimin ideolojisine
uygun hale getirilmiﬂ destan metinleri,
ba¤›ms›zl›k sonras›nda tekrar kontrol
edilmeye ve folklor arﬂivlerinde saklanan orijinal metinlerle karﬂ›laﬂt›rma yap›larak yay›nlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Ba¤›ms›zl›ktan sonra Özbekistan’da Alpam›ﬂ ve Köro¤lu destanlar›n›n
metinleri arﬂivdeki elyazmalar›yla karﬂ›laﬂt›r›larak yeniden yay›nlanm›ﬂt›r.
Mahmud Zarifov taraf›ndan Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan derlenen ve Hamid Alimcan
taraf›ndan k›salt›larak 1939 y›l›nda ya-
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y›nlanan Alpam›ﬂ Destan›’n›n tam metni, Hadi Zarif ve Töre Mirzayev taraf›ndan daha sonraki y›llarda yeniden yay›na haz›rlanm›ﬂt›r. Alpam›ﬂ Destan›’n›n
söz konusu metni Töre Mirzayev taraf›ndan yeniden gözden geçirilmiﬂ ve birinci
cildi 1992 y›l›nda, ikinci cildi ise 1993 y›l›nda olmak üzere iki cilt halinde Taﬂkent’te “Özbekistan Neﬂriyat›” taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r. Bu eser, 1998 y›l›nda tek cilt halinde “ﬁark Neﬂriyat›” taraf›ndan yeniden yay›nlanm›ﬂt›r.
Arﬂivden kontrolü ve karﬂ›laﬂt›rmas› yap›larak yay›nlanm›ﬂ bir baﬂka destan, Köro¤lu Destan›’d›r. Özbek Köro¤lu
dairesi destanlar›n›n Rahmetulla Yusufo¤lu anlatmas›, Töre Mirzayev ve Zübeyde Hüseyinova taraf›ndan yay›na haz›rlanarak dört ciltlik bir seri halinde
yay›nlanmas›na karar verilmiﬂtir. Bu serinin birinci cildi Goro¤lining Tu¤›l›ﬂ›
ad›yla 1996 y›l›nda “Yazuvç› Neﬂriyat›”
taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ, ikinci cildi ise
Avazhan ad›yla, ayn› yay›nevi taraf›ndan 1997 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r.
Son olarak, günümüze yak›n dönemlerde yap›lan ve Alpam›ﬂ Destan›
üzerinde yo¤unlaﬂan destan çal›ﬂmalar›ndan bahsetmek istiyoruz. Alpam›ﬂ
Destan›’n›n 1000. Y›l› Kutlamalar› çerçevesinde, 5-8 Kas›m 1999 tarihleri aras›nda Termiz’de “Alpam›ﬂ Destan› ve
Dünya Halklar›n›n Epik Yarat›c›l›¤›” adl› uluslararas› bir konferans düzenlenmiﬂtir. Konferansa Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri baﬂta olmak üzere dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden 20’ye yak›n bilim adam› kat›larak, bildiri sunmuﬂtur.
Konferans›n ard›ndan Alpam›ﬂ Destan›’n›n 1000. y›l› münasebetiyle, Alpam›ﬂ Destan› hakk›nda yaz›lan makalelerin bulundu¤u Alpam›ﬂ: Özbek Halk
Kahramanl›k Epos› adl› kitap “Fen Neﬂriyat›” taraf›ndan 1999’da yay›mlanm›ﬂt›r. Kitapta; Hadi Zarif’in daha önce ﬁark
Yulduzu Dergisi’nde (1957, Say›: 1) ya-
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y›mlanan “Alpam›ﬂ Dastanining Esasiy
Motivlari” [Alpam›ﬂ Destan›n›n Temel
Motifleri] adl› makalesi (ss. 24-46); Viktor Jirmunskiy’nin “Epiçeskoye skazaniye ob Alpamiﬂe i Odisseye Gomera” ad›yla (1960) Moskova’da ve daha sonra “The
Epic of Alpamysh and the Return of
Odysseus” ad›yla (1966) Londra’da yay›nlanan makalesinin Özbek Türkçesine
çevirisi “Alpam›ﬂ Hak›da Epik Dastan ve
Gomerning Odisseyesi” [Alpam›ﬂ Hakk›nda Epik Destan ve Homer’in Odissey’i] ad›yla (ss. 47-82); Hamid Alimcan’›n Alpam›ﬂ Destan›’n›n 1939 bask›s›na yazd›¤› giriﬂ “Söz Baﬂ› Örnida” ad›yla
(ss. 82-96) yay›mlanm›ﬂt›r. Kitapta bu
makalelerden baﬂka; Töre Mirzayev, Kamilcan ‹mamov, Bahad›r Sar›msakov,
Gayrat Calalov, Mamatkul Corayev, ﬁamirza Turdimov, Cabbar ‹ﬂankul ve ‹sa
Cabbarov gibi bilim adamlar›n›n makaleleri de yer almaktad›r.
1999 y›l›nda, Alpam›ﬂ Destan›’n›n
farkl› destan anlat›c›lar›ndan derlenen
varyantlar› yay›nlanm›ﬂt›r. Destan›n
Faz›l Yoldaﬂo¤lu varyant›n›n Özbek
Türkçesiyle beraber Rusça çevirisi Fan
Neﬂriyat› taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r.
Destan›n Polkan ﬁâir ve Ergaﬂ Cumanbülbülo¤lu’ndan derlenen varyant› “Yazuvçi Neﬂriyat›” taraf›ndan yine 1999’da
yay›nlanm›ﬂt›r. 1999’da yap›lm›ﬂ bir baﬂka metin yay›n›, destan›n Berdi Bahﬂ›
(Berdiyar Pirimkulo¤lu) anlatmas›d›r.
2000 y›l›nda ise, Alpam›ﬂ Destan›’n›n
Saidmurad Penaho¤lu anlatmas› ve Alpam›ﬂ’›n o¤lu “Yadgar” etraf›nda oluﬂturulan “Yadgar Destan›”n›n Faz›l Yoldaﬂo¤lu anlatmas› tek bir kitapta Alpam›ﬂYadgar ad›yla yine “Yazuvçi Neﬂriyat›”
taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r. Bu kitap, Özbekistan’da günümüzde kullan›lmakta
olan Latin Alfabesi ile yay›nlanm›ﬂt›r.
1860’l› y›llarda baﬂlayan Özbek destan araﬂt›rmalar›, Çarl›k yönetimi ve
Sovyetler Birli¤i dönemindeki her türlü
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bask› ve olumsuzlu¤a ra¤men, kesintiye
u¤ramadan günümüze kadar sürmüﬂtür.
Özbekistan Bilimler Akademisi Aliﬂir
Nevaî Edebiyat Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Töre Mirzayev’in verdi¤i bilgilere göre; Hadi Zarif Folklor Arﬂivi’nde 2000’e
yak›n folklorik malzeme mevcuttur. Bu
malzemeler içinde, seksen civar›nda çeﬂitli destan metni bulunmaktad›r. Destanlar›n farkl› anlat›c›lardan derlenmiﬂ
eﬂ metinleri de dahil edildi¤inde, söz konusu arﬂivde, üç yüzden fazla destan
metni oldu¤u ifade edilmektedir.
Özbek destan gelene¤i içinde oluﬂturulmuﬂ destan metinlerinin derlenmesi, yay›nlanmas› ve incelenmesinde Gazi
Alim Yunusov, Büyük Kerimov, Hadi Zarifov, Maksud ﬁeyhzade, Mansur Afzalov, ﬁakir Süleyman, Yunus Sultanov ve
Müzeyyene Alaviye, Ahuncan Sabirov,
Töre Mirzayev, Kamilcan ‹mamov, Bahad›r Sar›msakov, Melik Muradov ve Zübeyde Hüseyinova gibi bilim adamlar›n›n çok büyük emekleri vard›r.
NOTLAR
1
N. P. Ostroumov, Taﬂkent’te kurdu¤u “Türkistan Vilayetinin Gazeti” (Tuzemni Gazit) adl› gazeteyi 1883-1917 aras›nda 35 y›l ç›karm›ﬂt›r. Bu gazeteyi de kullanarak Taﬂkent a¤z›n› kullanan yerleﬂik halk için bir “Sart” dili oluﬂturulmas› amac›na
yönelik çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Özbek Türkçesini Tatarca Türkçesi ve Kazak Türkçesinden ay›rmak için
‹lminskiy’nin çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirmiﬂtir. Ostroumov’un Türkistan’daki faaliyetleri hakk›nda bkz.
A. Zeki Velidi Togan. Bugünkü Türkili Türkistan ve
Yak›n Tarihî. ‹stanbul: Enderun Kitabevi, (2. Bask›),
1981.
2
Çarl›k Hükümeti taraf›ndan Orta Asya’ya
gönderilen di¤er oryantalistler gibi E. F. Kal da, bölge hakk›nda edindi¤i bilgileri Rusya ‹mparatorlu¤u
Co¤rafya Cemiyeti’ne sözlü bir rapor halinde sunmuﬂtur, bkz. H. Zarifov. “Ülken Halk ﬁâiri”. Bülbül
Teraneleri. Yay›na Haz›rlayan: Hadi Zarif, Cilt: I,
Taﬂkent: Fan Neﬂriyat›, 1971, s. 6.
3
Pertev Naili Boratav, 1931 y›l›nda haz›rlad›¤› Köro¤lu Destan› adl› çal›ﬂmas›nda Özbek rivâyeti
olarak bu anlatmay› esas alm›ﬂt›r.
4
Bu önergede “S›n›fs›z bir toplumda tarafs›z
bir sanat olmad›¤› ve olamayaca¤›” aç›klamas› yer
alm›ﬂt›r. Bkz. Baysal 1991: 63-64.
5
Bu arﬂiv, A. S. Puﬂkin Dil ve Edebiyat Ensti-
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tüsü Folklor Bölümü Arﬂivi’nin temelini oluﬂturmuﬂtur. Söz konusu arﬂiv, Özbekistan Cumhuriyeti
ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra Aliﬂir Nevaî Dil ve
Edebiyat Enstitüsü Folklor Bölümü Hadi Zarif Arﬂivi ad›n› alm›ﬂt›r.
6
Bahﬂ›lar›n oluﬂturdu¤u lirik parçalar, destanlardan bölümler bazen de klasik edebiyattan al›nan parçalard›r. Termeler, genellikle bahﬂ›n›n kendisini destan anlatmaya, dinleyiciyi de dinlemeye
haz›rlamak için domb›ra veya dutar eﬂli¤inde anlat›lmaktad›r. Bahﬂ›lar kendi oluﬂturdu¤u termelerde,
genellikle günlük olaylar hakk›nda fikir beyan eder,
nasihatler verir, kendini veya baﬂkas›n› över. Terme
hakk›nda bkz. A. Bak›yev. “ﬁair Termelerining Ayr›m Hususiyetleri Hak›da”. Faz›l ﬁair. Taﬂkent: Fen
Neﬂriyat›, 1973. ss. 158-161; A. Musakulov. “Terma”.
Özbek Folkloru Oçerkleri. Cilt: I, Taﬂkent: Fen Neﬂriyat›, 1988, ss. 261-272.
7
Kongrede sunulan bildiriler için bkz. Tezis›
dokladov i soobtﬂeniy regionalnogo sovetﬂaniya po
eposu “Alpam›ﬂ”. Taﬂkent: Akademia Nauk Uzbekskoy SSR, 1956; Geniﬂletilmiﬂ bask› için bkz. Ob Epose Alpam›ﬂ. Yay›na Haz›rlayanlar: V. ‹. Çiçerov - H.
T. Zarifov, Taﬂkent: Akademia Nauk Uzbekskoy
SSR, 1959.
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