SÖZLÜ KÜLTÜR BA⁄LAMINDA
ESK‹ TÜRK YAZITLARI
An Evaluation of The Ancient Turkish Inscriptions
In Oral Cultural Context
Les anciennes inscriptions turques dans le contexte de la culture orale

Prof. Dr. Fuzulî BAYAT*
ÖZET
Makalede Orhun-Yenisey Yaz›tlar›n›n ortaya ç›kmas›nda sözlü kültürün belirleyici neteli¤i ve ozansöyleyici gelene¤inin oynad›¤› rol araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sagu (a¤›t), küg (türkü), destan, rivayet, mitolojik hikayeler
Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n, Uygur tercüme edebiyat›n›n yaln›z ﬂekil ve mazmununda de¤il, ayr›ca ideolojisinde de aç›kça görülmektedir. Ancak incelemeler sonunda destan üslûbunun, an›t-mezar abidelerin yaz›lmas›nda önemli bir rol oynad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Destan üslûbu için karakteristik olan ﬂiir dili kategorileri mevcuttur ki (eﬂ anlaml› fiiller ve eﬂ anlaml› isimler, tekrarlanan sentaktik ifadeler, ön aliterasyonlar (anaforlar),
paralelizmler) bunlar›n da hemen hemen hepsini eski Türk yaz›tlar›nda (baz›lar›nda çok, baz›lar›nda ise az)
görebiliriz. Sözlü kültürün bütün bu kategorileri Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n ﬂekillenmesinde önemli bir rol
oynam›ﬂt›r.
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ABSTRACT
This article deals with the determining role that oral culture and the tradition of poetic storytelling
have played in the creation of the Orhun-Yenisey inscriptions. The influence of laments, folk-songs, legends,
tales and mythological stories is clearly observed not only in the form and contents of the Orhun-Yenisey
inscriptions and Uygur translation literature, but also in the ideology found in these writings. Still, research
has shown that especially the style of the legend has played an important role in the writing of the inscriptions found on the mausoleum monuments. There are categories of poetic language which are characteristic
of the style of the legend, such as synonymous verbs and nouns, repeated syntactic features, pre-alliterations
and parallelisms, almost all of which can be observed, to varying degrees, in the ancient Turkish inscriptions.
These categories of oral culture have played an important role in creating the Orhun-Yenisey inscriptions.
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Atl› göçebe bir milletin sözlü kültür
gelene¤inin medeniyetin bütün katlar›nda görünmesi kültür tarihi aç›s›ndan oldukça önemli bir meseledir. ‹lk tarihî,
bediî vesikalar›m›z say›labilecek Göktürk yaz›tlar›ndan, ça¤daﬂ edebiyat›m›za kadar bu gelene¤imiz edebiyat ve kültürümüzde müﬂahede edilmektedir. Sözlü kültür; yaﬂayan tarih, yaﬂayan geleneklerimiz, yaﬂayan kimli¤imiz ba¤lam›nda da önemli bir fonksiyon üstlenmiﬂtir. Sözlü kültürün taﬂ›y›c›lar› olan

ozanlar›n Göktürk döneminden beri
mevcut oldu¤u bilinmektedir. ‹ﬂte ilk
edebî eserler say›lacak Orhun-Yenisey
yaz›tlar›nda sözlü kültürün belirleyici
niteli¤e sahip olmas› ozan-söyleyici gelene¤i ile ilgilidir.
VII-VIII.yy.larda yaz›ld›¤› bilinen
Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n Türk bediî
ﬂuurunun yetkin mahsulü olmas› düﬂüncesi iki ﬂekilde izah edilebilir.
1. Türklerin bize kadar ulaﬂmam›ﬂ
yaz›l› edebî eserleri olmuﬂtur ki bunun
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da en eski kan›t› m.ö. IV. yy.a ait olan
Is›k Kurgan’da arkeolojik kaz›lar sonucunda Alt›n Elbiseli ﬁehzadenin mezar›nda bulunan gümüﬂ kâse üzerindeki
yaz›tt›r.
2. Türkler taﬂ kitabelere var›ncaya
kadar sözlü kültür geleneklerini, tarihlerini, düﬂüncelerini, yaﬂam öykülerini
yaﬂatm›ﬂlard›r. Bütün bu öyküler, Türklerin sözlü olarak yaﬂatt›klar› zengin
halk edebiyat›nda mevcuttur.
Yaln›z dil aç›s›ndan de¤il, ayr›ca
edebî metin aç›s›ndan da büyük de¤er
taﬂ›yan Orhun-Yenisey abideleri belli bir
sisteme tâbi tutularak yaz›lm›ﬂt›r. Herhâlde ikinci kan›ta üstünlük vererek
söyleyebiliriz ki eski Türk yaz›tlar› sözlü
kültür gelene¤i ba¤lam›nda, zengin halk
edebiyat›n›n aktif tesiri olmadan ﬂekillenemezdi. Etnik medeniyetin bütün alanlar›nda fonksiyonelleﬂen halk edebiyat›,
an›t kitabelerin oluﬂmas›nda da büyük
rol oynam›ﬂt›r. ﬁunu da belirtelim ki
halk edebiyat›n›n – destanlar›n, türkülerin, a¤›tlar›n Orhun-Yenisey ve Uygur
tercüme edebiyat›na etkisi, halk edebiyat›n›n ayr› ayr› türlerinin taﬂ kitabelerin edebî estetik kayna¤› rolünde yer almas› hâlen de yeterince araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. ‹lk araﬂt›rmac›lardan tutun da son
dönemin bilim adamlar›na kadar bir çok
araﬂt›rmac› abidelerin üslûbunda destan
elemanlar›n› ve ﬂiirsel dilin vermiﬂ oldu¤u ak›c›l›¤› kaydetmiﬂlerdir. (Melioranskiy 1899, Korﬂ 1910, Bernﬂtam 1946)
Maalesef ilk baﬂta sezilen bu fikir, yeterince geliﬂtirilemedi. Sagu (a¤›t), küg
(türkü), destan, rivayet, mitolojik hikayeler Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n, Uygur
tercüme edebiyat›n›n yaln›z ﬂekil ve
mazmununda de¤il, ayr›ca ideolojisinde
de aç›kça görülmektedir. Ancak incelemeler sonunda destan üslûbunun, an›tmezar abidelerin yaz›lmas›nda önemli
bir rol oynad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Tabiî ki
destan üslûbu için karakteristik olan
aﬂa¤›da belirtilmiﬂ olan ﬂiir dili kategorileri mevcuttur ki bunlar›n da hemen he-
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men hepsini eski Türk yaz›tlar›nda (baz›lar›nda çok, baz›lar›nda ise az) görebiliriz:
a) Destan gelene¤i için karakteristik olan eﬂ anlaml› fiiller ve eﬂ anlaml›
isimler Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n dilinde bol bol iﬂlenerek metinde bir canl›l›k
oluﬂturmaktad›r. Meselâ, iﬂ-güç, kutülük (durum, hâl, vaziyet), öl-yit (mahvolmak), içik-yükün (tâbi olmak, boyun
e¤mek), it-yarat (oluﬂturmak, kurmak),
emgek-tolkak (kederlenmek), çurtayogla (a¤lamak) vs. Bu çift veya eﬂanlaml› fiiller abidelerin diline bediîlik, ﬂiiriyet vermektedir.
b) Tekrarlanan sentaktik ifadeler
destan metni için karakteristik bir hâl
arz etmektedir. Baz› cümle yap›lar›n›n
tekrarlanmas› Orhun-Yenisey abidelerinin dilinde somut bir amaçla kullan›lm›ﬂt›r. Meselâ, erür-berür (geliyor, gidiyor) azat olmak, kurtulmak anlamlar›nda; adak kamﬂatt› (ayaklar›n› ç›rpt›) isyan, ayaklanma, baﬂ kald›rma manalar›nda; közü kaﬂ› yablaç boltaç›
(gözleri ve kaﬂlar› birbirine kar›ﬂt›, bozuldu) yas, matem anlamlar›nda; közü
yukar› kopt› (gözü yukar› kalkt›) hafiflik, kendini bilmezlik manalar›nda; içre
aﬂs›z, taﬂra tonsuz (içi aç, d›ﬂ› elbisesiz) fakirlik anlam›nda; ot sub k›lmat›m (ateﬂi su yapmad›m) sulh, sakinlik,
bar›ﬂ›k anlamlar›nda; tün ud›mat›m,
kündüz olurmat›m (gece uyumad›m,
gündüz oturmad›m) çal›ﬂmak manas›nda, baﬂl›k›g yükündürmüﬂ, tizligig
sökürmiﬂ (baﬂ› olana baﬂ indirtmiﬂ, dizi
olana diz çöktürmüﬂ) güç, kuvvet ve sadakat anlamlar›nda; körür közüm
körmes teg, bilir bilgim bilmez teg
(görür gözüm görmez oldu, bilir biligim
bilmez oldu) korku, telâﬂ, belirsizlik manalar›nda. Bütün bunlar metinde sentaktik ifadeler olarak kullan›lm›ﬂt›r. Yaz›l› edebî eserlere has olmayan bu tip deyimleﬂmiﬂ mecazi söyleyiﬂlere Orhun-Yenisey yaz›tlar›nda çok s›k rastlamam›z,
abidelerin destan metnini örnek alarak
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ﬂekillendi¤ini ifade etmemize olanak verir.
c) Abidelerin dilinde aliterasyonlar,
özellikle ön aliterasyonlar (anaforalar)
geniﬂ bir biçimde iﬂlenmiﬂtir. Anaforan›n
en yayg›n ﬂekli, iki m›sran›n birleﬂmesi
sonunda oluﬂanlard›r. Eski Türk yaz›tlar›nda aliterasyonlu dörtlükler abbc,
abcb, abca, aabb, abaa, abac, aabc, abcc
ﬂeklinde tasnif edilebilir. (Stebleva
1965:27) “Anafora hem halk ﬂiirinde,
hem eski destanlarda, meselâ, Hakas,
Tuva, Yakut, Çuvaﬂ destanlar›nda, hem
de klâsik destanlarda, meselâ K›rg›z ve
Kazak destanlar›nda yer verilmiﬂtir. Eski Türk ﬂiirinin (alitarasyonlu ﬂiir) yap›s›n› koruyan Yakut, Hakas, Tuva, Altay
destanlar›nda anofora, ﬂiiri oluﬂturan
sanatsal elemanlardan biriyken, hece
vezinli halk ﬂirlerinde ise anafora, ﬂiire
ilâve güzellik veren bir sanatt›r. (Kulakovskiy 1946, Ungivitskaya 1950, Toguy-ool 1953)
ç) Eski Türk halk ﬂiiri, atasözleri,
türküler ve destanlarda görülen paralelizmler Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n ﬂekillenmesinde önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
Paralelizmler epik eserlerdeki ﬂekliyle
taﬂ kitabelerde de kullan›lm›ﬂt›r. Paralelizm, ayn› cümle yap›s›na sahip iki ve
daha çok cümlenin beraber kullan›lmas›
olup, esasen türkü, atasözleri ve destanlarda, özellikle Yakut, Altay, Hakas, ﬁor,
Tuva destanlar›nda çokça kullan›lm›ﬂ
bir sanatsal kategoridir. Bu destan üslûbu Orhun-Yenisey abidelerinin dilinde
esasen, aﬂa¤›daki ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r:
1) Eﬂ anlaml› paralelizmler:
Kutum bar üçün
Ülügüm bar üçün
(Baht›m oldu¤u için
Talihim oldu¤u için)

Karﬂ›laﬂt›rma ifade eden paralelizmler:
Üze kök tengri
Asra yag›z yir
(Üste mavi gök
Aﬂa¤›da ya¤›z yer)
http://www.millifolklor.com

Veya,
Üze tengri basmasar
Asra yir telinmeser
(Üstten gök basmasa
Aﬂa¤›da yer yar›lmasa

2) s›ralama paralelizmleri:
Beglik ur› ogl›n kul bolt›
‹ﬂilik k›z ogl›n küng bolt›
(Bey as›ll› o¤lun kul oldu
Temiz k›z çocu¤un hizmetçi oldu)

3) de¤iﬂik varyantl› paralelizmler:
Ölteçi budunug tirgüri içitim
Yal›n budunug tonluk k›lt›m
Ç›gay budunug bay k›lt›m
Az budunug üküﬂ k›lt›m
(Mahvolan halk› kurtard›m
Ç›plak halk› donlu ettim
Fakir halk› zengin ettim
Az halk› çok ettim)

Eski Türk yaz›tlar›, Türk destanlar› ve genellikle halk edebiyat›n›n anonim anlat›m türleri için karakteristik
olan epik kliﬂeler (epik formeller) üzerinde kurulmuﬂtur. Bunun en yayg›n örne¤ine baﬂlang›ç formellerde rastlar›z. Meselâ arkaik Yakut, ﬁor, Hakas, Altay, Tuva destanlar›n›n baﬂlang›çlar›nda dünyan›n yarat›lmas› hakk›nda mitolojik
bilgiler verilmiﬂtir. Orhun-Yenisey yaz›tlar›nda tarihî ﬂahsiyetler olan Bilge Ka¤an, Tonyukuk, Kül Tigin ve di¤er abidelerdeki kahramanlardan bahsedilmeden
önce, dünyan›n yarat›lmas›, evrenin katmanlar›n›n oluﬂmas›, insan›n türemesi
hakk›nda mitolojik tasavvurlara yer verilmiﬂtir. Abidelerde epiklik (buna epik
genelleﬂtirme de denilebilir) o kadar güçlüdür ki Çin y›ll›klar›nda etrafl›ca bahis
mevzuu olan So¤d, Ming savaﬂlar› bile
ikinci dereceden, gereksiz bir ﬂey olarak
takdim edilir. Bu tip tarihî olaylar› anlatan yaz›tlarda, esas dikkat edilen, merhumun tarihî ﬂahsiyeti ve kimli¤i de¤il,
onun karﬂ›laﬂt›¤› zorluklard›r. Ayr›ca
onun gücünün övülmesine, at›n›n rengine ve yi¤itli¤ine de burada yer verilir.
Bundan dolay›d›r ki abidelerde konu edi-
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len kahraman›n savaﬂ tekni¤ine, at›na
ve savaﬂ alan›n›n tasvirine ayr›lan k›s›mlar reel savaﬂ sahnelerine ayr›lan
hisselerden çok yer tutar. Buradan anlaﬂ›l›yor ki Orhun-Yenisey abidelerini mezar taﬂlar› üzerine yazanlar› tarihî-kronolojik bilgi de¤il, epik tahkiye, savaﬂ
de¤il, kahramanl›k, olaylar de¤il, epik
hadiseler ilgilendirmiﬂtir. Bu anlamda
yazar, sanki reel tarihî ﬂahsiyet ve hadiselerden daha çok, ozan, bakﬂ›, kayç› (Altay destan söyleyicisi), olonhist (Yakut
destan söyleyicisi) gibi ideal (örnek) bir
kahraman hakk›nda destan okur. Tarihî
olaylar›n uygun tasviri ve reel tarihî
ﬂartlar yaln›z baz› yerlerde, meselâ Bilge
Ka¤an›n Türk halk›na müracaat›nda
kendisini gösterir:
Ol ödke kul kullu¤ bolm›ﬂ erti
Küng künglüg bolm›s erti
‹nisi eçisin bilmez erti
O¤lu kang›n bilmez erti
Ança kaz¤anm›ﬂ itmiﬂ
‹limiz törümüz erti
Türk O¤uz begleri budun› eﬂiding
Üze tengri basmasar
Asra yir telinmeser
Türk budun ilingin töringin
kem artat› (Stebleva 1965:78)
(O zamanlar kul kullu
hizmetçi hizmetçili olmuﬂtu
Küçük kardeﬂ büyük kardeﬂini tan›mazd›
O¤lu babas›n› tan›mazd›
Na kadar kazansa da
‹limiz, töremiz kayboldu
Türk O¤uz beyleri, halk duyun
Üstten gök basmasa
Aﬂa¤›da yer yar›lmasa
Senin ilini, töreni kim bozar)

Tarihî olaylar›n, özellikle de Türk
milletine müracaatlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u
k›s›mlarda heyecan verici, gösteriﬂli bir
dil hâkimdir. Ancak Kül Tigin’in ve Bilge Ka¤an’›n savaﬂlar›n›n tasvirinde, yazar Yoluk Tigin’in esas amac› tarihî kronolojiyi, tarihî savaﬂ sahnelerini ve co¤rafî mekan› vermek de¤il, ka¤an›n kah-
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ramanl›¤›n› övmek, gücünün, cesaretinin yenilmez oldu¤unu göstermektir.
... yeti yigirmi yaﬂ›ma
Tangut tapa süledim
Tangut budununu buzd›m
O¤l›n yotuz›n y›lk›s›n bar›m›n anta alt›m
Sekiz yigirmi yaﬂ›ma
Alt› çub so¤dak tapa süledim
Budunung anta buzd›m
Tab¤aç ong tutug beﬂ tümen sü kelti
Iduk baﬂta süngüﬂdüm
Ol süg anta yokk›ﬂt›m
Yigirmi yaﬂ›ma basm›l ›d›kut
O¤uﬂ›m budung erti... (Stebleva 1965:94)
(On yedi yaﬂ›mda
Tangutlar›n üzerine ordu çektim
Tangut halk›n› bozguna u¤ratt›m
O¤lunu, k›z-gelinini, var-devletini ald›m
on sekiz yaﬂ›mda
Alt› vilayetli So¤dlar›n üzerine ordu çektim
Halk›n› bozguna u¤ratt›m
Tabgaç On Tutug elli binlik orduyla geldi
Ben baﬂta savaﬂt›m
O orduyu orada yok ettim
Yirmi yaﬂ›mda Basm›l
Benim kendi halk›m idi...)

Geniﬂ bir ﬂekilde ﬂiirin dilinin tahlil
edilmesi, taﬂ kitabelerin destan üslûbu
ile ilgisini belirtmeye yard›m eder. Burada poetik formellerden tutun da vas›tas›z nutuk, psikolojik ve sentaktik paralelizm, bediî tayin (epitet), metaforik dil
sistemine kadar destanlarla geniﬂ manada halk edebiyat› ile mükayese edilebilecek türde edebî sanatlara rastlan›lmaktad›r. Kardeﬂ kavgas›, akraba olan soylar›n birbirine karﬂ› düﬂmanl›klar›, ayr›
ayr› kabilelerin devlete engel teﬂkil etmesi, beylerin birbiriyle çekiﬂmeleri,
boylar›n merkezî hâkimiyete tâbi olmak
istememeleri, di¤er kavimlerin baﬂ kald›rmalar›, Çin’in k›ﬂk›rtmalar› vs. dramatik bir ﬂekilde, epik tahkiyeye has bir
tarzda takdim edilir. Bu tahkiyeden tarihî bir eseri de¤il de bir kahramanl›k destan›n› okudu¤umuz hissine kap›l›r›z.
Hatta do¤an›n tasviri de halk edebiyat›
için karakteristik olan ekspressif (hissi)
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ifadelerle zengindir. Meselâ an›t abidelerde yolsuz, izsiz, geçilmez da¤l›k ormanlardan, sahili görünmeyen derin nehirlerden, yalç›n kayalardan, tek kelime
ile savaﬂ›n ruhuna uygun gelen tasvirlerden bahsedilir. Bu ise an›t yaz›lar›
için karakteristik olmayan, daha çok
destan kahramanlar›n›n rastlad›¤› do¤al
zorluklar› hat›rlat›r.
Destan üslûbunun eski Türk yaz›tlar›na bir büyük etkisi de atla ilgilidir.
‹ster arkaik, isterse de klâsik destanlarda kahraman› ats›z tasavvur etmek
mümkün de¤ildir. Türk savaﬂ takti¤inde, “Ats›z savaﬂç›, savaﬂç› de¤ildir.” kural› Orhun-Yenisey abidelerinde de görüldü¤ünden at, hususî bir ﬂekilde, büyük bir sayg›yla övülür. Baz› destanlarda (meselâ, Alt›n Ar›k Destan›’nda) atla
kahraman aras›nda bir akrabal›k ba¤›
oldu¤unu ve atla kahraman›n ayn› zamanda do¤du¤unu görüyoruz. (Alt›n
Ar›k 1988) Eski Türk yaz›tlar›n›n mazmununda ve ruhunda ata karﬂ› bir sevgi,
hayranl›k ve sayg› sezilmektedir. Bu, bir
yandan destan etkisi ile izah edilirse, di¤er yandan göçebe kavmin ata ba¤l›l›¤›
ile de çok ilgilidir. Kül Tigin abidesi bu
aç›dan özel bir yere sahiptir. Kül Tigin’in
ﬂerefine dikilmiﬂ an›tta kahraman›n savaﬂta bindi¤i atlar›n adlar›, renkleri,
özellikleri yüksek bir üslûpla terennüm
edilir. Göçebe-maldar bir kavmin Asya’n›n içerilerinden kopup Avrupa’n›n
merkezine kadar galibiyetle gelmesinin
tek s›rr›n› W.M. Mc Covern h›zl› atlarda
görür. (Mc Covern 1939) Atla yap›lan savaﬂ›n üstünlükleri Kül Tigin ve Bilge
Ka¤an abidelerinde de görülmektedir.
Destanlarda oldu¤u gibi eski Türk abidelerinde, özellikle de Kül Tigin yaz›t›nda atla kahraman bir sentez oluﬂturmaktad›r.
Kül Tigin Bayurkunung
A¤ ad¤uru¤ binip oplayu tegdi
Bir erig okun urt›
Eki erig ud›ﬂru sançt› (Stebleva 1965:81)
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(Kül Tigin Bayurku adl›
a¤ ata binip düﬂmana hücum etti
Bir kiﬂiyi okla vurdu
iki kiﬂiyi m›zrak ile parçalad›)

Kül Tigin’in bindi¤i atlar›n adlar›
ve renkleri de ilgimizi çekmektedir. Bayuku (beyaz at), Baﬂ¤u (boz at), Alp ﬁalç› (beyaz at), Azman a¤ at, Az keher vs.
Atlardan birinin alp ünvan› taﬂ›mas›
Türklerin at› kültleﬂtirdiklerini ve ata
da kahramanl›k ünvan› verdiklerini ispatlam›ﬂ olur. Destan kahramanlar› gibi
Kül Tigin de Türk mitolojik düﬂüncesinde yücelik, kutsall›k ve u¤ur sembolü
olan beyaz ve boz renkli atlara biner.
Abidelerin dilindeki poetiklik, yüksek üslûp, heyecanl› müracaat gibi unsurlar sözlü kültürümüzün ürünlerinin
katk›s› olmadan ortaya ç›kamazd›. Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n dilindeki ﬂiir
problemine ilk kez yaklaﬂanlardan biri
de A.Bombaci olmuﬂtur. (Bombac›
1964:67) V.Stebleva ise Orhun-Yenisey
yaz›tlar›n›n aliterasyon sistemi ve ﬂiir
yap›s› hakk›nda birkaç eser yazm›ﬂt›r.
Ancak Göktürk yaz›tlar›n›n poetikas›
hakk›nda ﬂimdiye kadar halk edebiyat›n›n ve eski metinlerin özelli¤ini göz
önünde bulundurarak tutarl› bir eser yaz›lmam›ﬂt›r.
Epikli¤in veya epik tahkiyenin, Orhun-Yenisey abidelerinin özünde olmas›
bir faktörle de tasdik edilebilir. Epik tahkiyede savaﬂ sahneleri, geçmiﬂe dönüﬂ
ve geçmiﬂi özlem, dünya ve zaman hakk›nda felsefî düﬂünceler ayn› formül üzerinde kuruldu¤undan Bilge Ka¤anla Kül
Tigin (k›smen de Tonyukuk ve Ongin
abideleri) yaz›tlar› birbirinden farkl›l›k
göstermez. Bu, bir taraftan yaz›tlar›n
ayn› olaylar›n iﬂtirakçisi olan iki kardeﬂin an›t›na dikilmesinde, olaylar›n ayn›
zamanda baﬂ göstermesinde ve her iki
abideyi ayn› adam›n, yani Yoluk Tigin’in
yazmas›nda kendini gösterir. Di¤er taraftan aynîyet her iki mezar taﬂ›n›n destan üslûbunda yaz›lmas›, epik kuralla-

17

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

r›n kitabelerin oluﬂmas›nda önemli bir
rol üstlenmesi ile ilgilidir. Bu anlamda
Selengi ve Ongin abideleri de adlar› geçen yaz›tlarla ortak özeli¤e sahiptir, denilebilir. Epik motif, bediî ifade vas›talar›, üslûbî seciye, aliterasyonlu cümle tipleri di¤er an›t-mezar mahiyetindeki yaz›tlar için de karakteristik bir özelliktir.
Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n kahramanlar›, özellikle Kül Tigin, Tonyukuk,
Bilge Ka¤an, Moyun Çur ve Kuli Çur adlar› ile bilinen tarihi ﬂah›slar destan
kahramanlar› gibi vas›fland›r›l›rlar. Bu
tarihî kahramanlar da destan kahramanlar› gibi kendi düﬂünceleri, amaçlar›
(meselâ, Türk devletini güçlendirmek ve
s›n›rlar›n› geniﬂletmek, halk›n yaﬂam
ﬂartlar›n› iyileﬂtirmek, iç ve d›ﬂ düﬂmanlara karﬂ› amans›z olmak, geçmiﬂi unutmamak vs.) u¤runda mücadele gösterirler. Onlar da destan kahramanlar› gibi
teketek dövüﬂür, fiziksel güç gösterir,
ola¤anüstü iﬂler yaparlar (mesalâ, Kül
Tigin gibi), ak›ll› tedbirlerle düﬂmanlar›n ma¤lup olmas›na yard›m ederler
(meselâ, Tonyukuk gibi). Tonyukuk, Kül
Tigin, Bilge Ka¤an, Ongin abidelerinde
mevcut olan mevzular›n hepsinde destan üslûbundan gelen formellerden halk
ﬂiirinden gelen ifadelere kadar birtak›m
unsurlar› görmek mümkündür. Bu mevzular ﬂunlard›r: Mitolojik hikâyeler, mitolojik zaman ve mekânla ilgili malûmat, Türklerin ecdatlar› ve 1. ve 2. Göktürk devletlerinin kurucular› hakk›nda
malûmat, komﬂular› ve özellikle Çin’i
kendilerine tâbi etmeleri konusu, Türklerin esaret devri, esaretten kurtulma,
ayr› ayr› ka¤anlar›n (‹lteriﬂ, Kapa¤an)
ikinci Göktürk devletini kurmak yolunda mücadeleleri, ﬂerefine abide yüceltilen ﬂahs›n savaﬂlar›, kahramanl›klar›.
Destan üslûbu için karakteristik olan
epitetler (bediî tayin) de abidelerde çokça iﬂlenmiﬂtir. Meselâ, Bilge Ka¤an, Alp
Ka¤an, ya¤›z yir, kök tengri, ›d›k yir-sub,
süçin sab, sary¤ altun vs. gibi epitetler
yaz›l› edebiyat için karakteristik de¤il-
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dir. Bediî tayinlerin esas fonksiyonu 1)
dilde yüksek heyecanl› bir üslûp oluﬂturmak ve 2) tarihî ﬂahsiyeti ideal kahraman s›fatlar›na sahip bir ﬂekilde ortaya
koymakt›r. Aﬂa¤›daki örnekten bunu
aç›kça görmek mümkündür:
Bilge Ka¤an ermis
Alp Ka¤an ermis
Buyruzu yama bilge ermis arinç
Alp ermis arinç
Begleri yeme budunu yeme tüz ermis
An› için ilig ança tutm›s erinç
‹lig tut›p törig itmis
Özünçe kergek bolm›s (Stebleva 1965:74-75)
(Bilge Ka¤an idiler
cesur ka¤anlar idiler
Onlar›n iﬂleri de bilimli idi
Cesur idiler
Beyleri, halk› do¤ru idi
Onun için il tutmuﬂtular
‹l tutup töre oluﬂturmuﬂ
Kendisi ise helâk olmuﬂtu)

Destan üslûbu ve destan düﬂüncesi
Orhun-Yenisey yaz›tlar›nda o kadar güçlüdür ki, hatta baz› makamlarda taﬂ kitabeleri destandan, destan› taﬂ kitabelerden ay›rmak mümkün de¤ildir. Bu nedenle de kahramanlar›n, düﬂmanlar›n
tasviri geniﬂ epik planda verilmiﬂ, do¤a
tasviri yukar›da da de¤inildi¤i gibi yaln›z olaylar›n h›zlanmas›na yard›mc› olmuﬂtur. Tabiat olaylar› yaln›z kahramanlar›n haraketinde canl›l›k kazanm›ﬂt›r.
Destanlar için karakteristik olan
epik zaman ve mekan birli¤i, yazar zaman›na oranla Orhun-Yenisey yaz›tlar›nda belirgin bir ﬂekilde korunmuﬂtur.
Hadiseler ne kadar tarihi zaman› içermiﬂ olsa da anlat›m bak›m›ndan bu bir
epik zaman özelli¤i taﬂ›maktad›r. Abide
kahraman›n yolu sanki bize destan kahraman›n›n seferlerini hat›rlad›r.
Destanlarda oldu¤u gibi abidelerde
de aliterasyonlu ﬂiir, paralelizm ve ses ç›k›ﬂ noktas› aç›s›ndan istedi¤imiz kadar iç
kafiyeli m›sralar bulmak mümkündür.
http://www.millifolklor.com
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Orhun-Yenisey yaz›tlar›n›n dilindeki ﬂiiriyeti baz› araﬂt›rmac›lar da görebilmiﬂtir. (Melioranskiy 1898, Korﬂ 1909) Halk
edebiyat› unsurlar›n›n ve motiflerinin eski Türk yaz›tlar›na geçmesi ve de¤iﬂime
u¤ramas› daha çok Bilge Ka¤an ve Kül
Tigin abidelerinde görülür. Kül Tigin an›t›na dikilmiﬂ olan abidede destan üslûbunun çok güçlü oldu¤unu görürüz. Özellikle ideal kahraman tipi, bediî üslûp ve nihayet, epik kliﬂeler abideyi halk edebiyat›n›n bir türü ﬂeklinde anlamaya yard›m
eder. Destan üslûbu da bu abidede daha
çok baﬂlang›çlarda rastlad›¤›m›z formüllerde korunmuﬂtur. Baﬂlang›çta takdim
edilen zaman ve mekân anlay›ﬂ› tarihî
reel zaman› de¤il, epik zaman› ve mekân› gösterir. Bu hâl ayn› ﬂekilde Bilge Ka¤an metninde de geçmektedir.
Üze kök tengri
Asra ya¤›z yir k›l›nt›kta
Ekin aras› kiﬂi o¤l› k›l›nm›ﬂ
(Stebleva 1965:74)
(Üstte mavi gök
Aﬂa¤›da yer oluﬂtu¤unda
‹kisinin aras›nda insan o¤lu yarat›lm›ﬂ)

Bu tip baﬂlang›ç zaman kliﬂesi,
W.Radloff’un derleyip yay›nlad›¤› Manas
Destan› için de karakteristik bir özelliktir.
Yer yer bol¤anda
Su su bol¤anda (Radlov 1885:61)
(Yer yer oldu¤unda
Su su oldu¤unda)

Ayn› hal Moyun-Çor abidesi için de
geçerlidir. Bu abidede zaman tarihi gerçekli¤ini kaybetti¤i gibi, reel yer adlar›
da epikleﬂmiﬂtir.
Tengride bolm›ﬂ
‹l etmiﬂ bilge ka¤an
Tölis...
Ötügen tegresi ili ekin ara olurm›s
Sub› Selenge ermis
Anta ili... ermis barm›s...
Su anta kalm›s› bodun on uy¤ur
Tokuz o¤uz üse yüz y›l olurd›
(Recebov 1993:145)
http://www.millifolklor.com

(Tanr›da olmuﬂ
il oluﬂturmuﬂ bilimli ka¤an
Tölis...
‹li Ötükende ikisinin aras›nda (gökle yerin)
yerleﬂmiﬂ
Suyu Selenge imiﬂ
Orada ili ba¤›ms›z yaﬂarm›ﬂ
Su orada kalm›ﬂ, on Uygur halk›
Dokuz O¤uz halk› üzerinde yüz y›l
hükümranl›k yapm›ﬂ.)

ﬁunu belirtelim ki, hat›rat edebiyat› türünün güçlü oldu¤u Tonyukuk, KuliÇur gibi abidelerde baﬂlang›ç epik zaman ve mekân›n tasviri olmadan sunulmuﬂtur. Bir iki abedenin d›ﬂ›nda kalan
abidelerde baﬂlang›ç k›sm›nda epik zaman ve mekân hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. Meselâ, Ongin abidesi epik zaman ve
mekânl› baﬂlang›ca örnek olabilir. (Clauson 1957) Kitab-› Dede Korkut destanlar›ndaki epik kliﬂeler ayn› ﬂekilde Kül
Tigin, k›smen de Tonyukuk yaz›t›nda
tekrarlan›r. Bu üslûbî poetik unsurlar
her iki abidenin ayn› epik an’ane üzerinde ﬂekillendi¤ini ispat eder. Meselâ, Sa¤da oturan sa¤ bigler, sol kolda oturan sol
bigler. ‹ﬂikdeki ›naklar. Düpde oturan
has bigler. Kutlu olsun devletünüz. (D110). Beriye ﬂadap›t begler, y›rya tarkat
buyruk begler otuz (tatar)... tokuz o¤uz
begleri budun› bu sab›m›n edgüti eﬂit.
(Orkun 1994:22) Dede Korkut metninde:
Biter senün otlar›n Kaz›l›k Ta¤›, biter
iken bitmez olsun, kaçar senün geyiklerün Kaz›l›k Ta¤› kaçar iken kaçmaz olsun, (D-27). Körür közüm körmez teg, bilir bilgim bilmez teg bolt›. (Orkun
1994:50) Dede Korkut’un bu alk›ﬂ›
(yom), Çapar iken a¤ boz atun büdrimesün. Çal›ﬂanda kara polat öz k›l›cun gedilmesün, dürtiﬂür iken ala gönderin
ufanmasun. (D-35), Ongin yaz›t›ndaki
Ag›t›nda y›lk›n bolzun özün uzun bolzun
timiﬂ, (Orkun 1994:271) cümlesine çok
uygundur. Yine Dede Korkut Kitab›’nda
verilmiﬂ olan ﬂu cümleler Orhun-Yenisey
yaz›tlar›nda hem ruhen, hem de ﬂekilce
aynîyat oluﬂturmaktad›r: Yalunuz yigit
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alp olmaz, Yavﬂan dibi berk olmaz (D248). Yuyka kal›n bolsar toplaguluk alp
ermiﬂ, yinçge yo¤›n bolsar üzgülük alp
ermiﬂ, (Orkun 1994:104) gibi cümlelerle
k›yaslanmas› da ozanla Yoluk Tigin’in
hem manaca, hem ﬂekilce ayn›, hem de
anlamca ayn›, ﬂekilce farkl› epik formelleri kulland›klar›n› ispat eder.
Orhun-Yenisey abidelerinin dilinde
özellikle alk›ﬂ türü ve atasözleri için karakteristik olan bir tak›m ifadelere de
rastlamaktay›z. Meselâ Türk Budun yok
bolmasun, tiyin, budun bolgun tiyin; Yir
sub idisiz kalmazun tiyin (Orkun
1994:35-39) atasözüne örnek olarak da
‹çre aﬂs›z, taﬂra tons›z; Semiz at agz› kat›k bolt›; veya Bilgelik yan›lmaz, yirçilig
azmaz (Orkun 1994:282-287) Bununla
beraber metinlerin dilinde epik destanlara özgü olan sefer, yol tasvirleri de vard›r. ‹lgeri ﬁantun yaz›ka tegi süledim,
taluyka kiçik tegmedim. Birgerü tokuz
ersenke tegi süledim, tüpütke kiçik tegmedim, kur›¤aru Y›nçu ü¤ keçe, temir
kap›¤ka tegi süledim, y›r¤aru Yir Bay›rku yirine tegi süledim, bunça y›rka tegi
yor›td›m. (Orkun 1994:23-25)
Sonuç olarak ﬂunu belirtmekte yarar vard›r ki halk edebiyat›n›n büyük
katk›s› sonunda daha çok destan an’anesinde yaz›lan Orhun-Yenisey abideleri
yap›s›na göre de¤iﬂik içerikli ve birbirinden farkl›laﬂan metinlerden oluﬂmaktad›r. ﬁöyle ki, Barl›k abidesinde halk dili,
Elegeﬂ kitabesinde epiklik, baz›lar›nda
destan üslûbu, baz›lar›nda ise a¤›t unsurlar› a¤›rl›k basmaktad›r. Bütün bu
farkl›l›klar Göktürk abidelerinin yaz›l›ﬂ
amac›ndan, ait oldu¤u kiﬂiden ve bu kiﬂinin bilgi seviyesinden kaynaklanm›ﬂt›r.
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