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xızn, GÜLÜM DESTANı
Nerin KÖSE
z'

Ortak bir geçmişe sahip olan ve hangi sebeple olursa olsun, dünyanın
çeşitli bölgelerine dağılmış toplulukların ekonomik, sosyal, siyasi v.b. hayatlarında eski kültürlerinden izler taşımaları, tabiidir. Şüphesiz bu durum
tarihin en eski çağlarından beri çok geniş bir coğrafi saha içinde yaşamış,
savaşmış, daha sonra çeşitli, sebeplerle dünyanın çeşitli bölgelerine göç edip,
dağılmış olan Türk milleti için de, geçerlidir. Bugün bir kültür ürününün,
Anadolu' dışındaki Türk topluluklarında da rastlamasının sebebi, budur,
Özellikle dünyadaki son gelişmeler sebebiyle Anadolu ile diğer Türk boyları arasındaki ilişkilerin artması, yok denecek kadar az olan veya Türkiye'
de hiç bilinmeyen birçok destanın -bir bakıma- keşfi olmaktadır.
Türk' Destanları yayılma bakımından değerlendirildiğinde şöyle bir
tablo ortaya çıkm~ktadır:
1 ~ Bütün Türk dünyasında bilinen (yaygın olan) destanlar:
Oğuzname, Seyfülmülük gibi.
'
2. Bazı boylarda
Han gibi.

yayılmış

olan destanlar:

Alpamış,

Köroğlu,

Yusuf Ahmet

3. Sadece bir boyda teşekkül etmiş ve diğerlerine yayılamamiş destanlar : Tuva destanları, Altay destanlarından bazıları, Anadolu'da teşek
kül eden bazı hikayeler gibi.
Aslında

"destan" ve "halk hikayeleri" terimleri, kavram olarak bazı
karışıklıklar yaratmaktadır: Nitekim Anadolu sahasında "halk hikayesi"
diye bilinen. bazı anlatılar, diğer Türk boylarında "destan" veya "das- .
tan" olarak isimlendirilmektedir. İşte divan edebiyatımızda "Gül", "Bülbül", "Gül'ü Nevruz" v.b. isimlerde işlenen konu halk edebiyatımızda
"Nevruz Şah" adıyla hikaye olarak bilinen 've bir örneğine Doğu Türkis(57)
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tan Halkları'nda yaşadığını tesbit ettiğimiz "Kızıl Gülüm", hemen bütün
Türk boylarında rastladığımız yeni bir versiyondur.
Söz konusu Uygurca metin, 1982 yılında "Uygur Halk Destan ları" ( 1)
adıyla neşredilen kitabın 5. hikayesi olup, sözü edilen eserin 120- 142 sayfaları arasında bulunmaktadır. Eserin önsözünde de belirtildiği gibi Kızıl
Gülüm ve diğer üç hikaye Abdülkerim Rahman tarafından kaynağı Oğuz
lara dayanan halk hikayelerinin unutulmaması maksadıyla (1, s: 1-7)
bugünkü Doğu Türkistan'ın güneyindeki Lu'nur rrahiyesinde oturan Uzun
Mehmet, İbrahim :rnek, Sattan Kam, Yunus Koşak (şair) ve Büvihan adlı
dördü erkek, beş kişiden derlenmiştir (I, s:5). Arap harfleriyle basılmış olan
bu kitap, bugün kullanılan yeni Uygur dili ile kaleme alınmıştır. Metnin
elim e geçmesini sağlayan ve halen Üniversitemizde yüksek lisans yapan
Alim Can An ayet'e teşekkür ederim.
Kızıl

klasik Türk halk hikayelerirnizin şekil özelliğini
nazım ve rıesir karışıktır. Nesir kısmının az olmasına karşılık nazmın ağırlık teşkil etmesi bize, hikayenin destandan romana geçiş
tlöneminin henüz başlarında olduğunu göstermesi açısından' önemlidir.
Yalnız, hikayenin bu geçiş dönemini yeni mi geçirdiği, yoksa bu geçiş dönemindeki haliyle mi muhafaza edildiği hakkında -anlatının bize ulaşması
nı sağlayan araştırmacıdan da- bilgi edinemedik. Bu konunun, anlatının
yaygın olduğu farklı kültür seviyelerindeki topluluklar üzerinde yapılacak
geniş çaplı bir inceleme ile çözüleceği şüphesizdir.
Gülüm
göstermekte olup,

Destanı,

Hikayede bulunan 5 şiir, değişik mısra ve hece ölçülerine sahip olup, farklı
sayıdaki bentlerden müteşekkildir. Nitekim:
Lu'nur Göli'ndin attum,
Guna bir tulum bilen (1, 8:123)
'.

mısralarıyla başlayan

ve hikaye kahramanının "sevgilisinin Eysa adındaki
bir zalim tarafından çok uzaklara kaçırıldığını, kendisinin de o zalimin yanında çalıştığını" anlatan ilk şiir, 7 heceli ve 6'şar mısra1ı 21 bentten müteşekkildir (I, s: 123-129). Destandaki ikinci şiir-sonuncusu 4 olmak üzere6 mısralık ve 7 heceli 12 bentlerden meydana gelmiş olup "kahramanın
sevgilisini mutlaka bulacağı, bu zamana kadar ona sadık kalacağı" anlatıl
maktadır (1, s: 129-132). Yine kahramanın ağzından "sevgilinin güzelliği
nin ve geçen mutlu günlere olan hasretle birlikte gelecekte de birlikte olma
hayal1eri"nin dile getirildiği üçüncü şiir ise; yine 7'şer heceli, ancak 5'er
570
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mısralı

6 bent halindedir (1, s: 133-134). 4'er mısra1ık, ll'rerhecelik ve
27 bentlik dördüncü şiirde ise, "kahramanın bu aşk yüzünden çektiği ızdı
rabı ve sevgilisine olan özlemini, kaderden şikayetini, çocuklarının olmasını
ümid etmesini ve nihayet sevgilisini kaçıran kişiye meydan okumasını"
tesbit ediyoruz (1, s: 135-140). "Kahramanın sevgilisine kavuşmasından
duyduğu mutluluğun" verildiği son şiir de, 7 heceli ve 4'er mısralı II bent
halindedir (1, s: 140-142).
Kızıl

Gülüm Destanı'nda -klasik halk hileayelerimizde olduğug'bi
nesirden nazma ı;eçişi belirtmek için "nazım okudu" (1, s: 120, 123, 133,
134) veya "nazmını okudu" (1, s: 140) v.b. klişeler görülmektedir.
KızılGülüm Destanı'nda

vaka, derlemenin yapıldığı Lu'nun nahiyesinde başlar: Bülbül adlı çoban, geçim derdi yüzünden Eysa adlı zalime
köle olarak satılmıştır.. Bir müddet sonra Bülbül'ün sevgilisi Kızıl Gül, Lunur'a asker olmaya gelen bu zalim tarafından uzak diyarlara kaçırılır.
Bunun üzerine Bülbül (çoban), önce Lu'nur çevresinde, daha sonra da Dun
Kotan Tarım ve Çun Kuduk (Büyük Kuyu') boylarında arar. Uzun yıllar
karabatırlarla mücadele eden Bülbül ile Eysa'nm işkencelerinden kaçan
Kızıl Gül, nihayet kavuşurlar.
Bilindiği

gibi "Gül-Bülbül rnünazarası", bir başka ifadeyle "gülbülbül aşkı", tran ve özellikle divan edebiyatımızda pek çok işlenen bir
konudur. Bu sebeple, Attar'ın, Fazlt'nin, Lütfi'nin, Rıfat'nin çeşitli adlar
altında işledikleri "Gül-Bülbülaşkı"nınbirversiyonu olarak karşımıza çı
kan Kızıl Gülüm Destanı'nın sözü edilen eserlerle olan münasebetini
-ıkısaca- ortaya koymak yararlı olacaktır.
.Kızıl Gülüm'deki Gül ile Bülbül'ün aşkı, Attar'ın "Hüsrevname'tsinde
Gül ile Hüsrev'in (2, s: 9) Hacuy-ı Kırrnari'nin "Gül'ü Nevruz"unda Gül
ile Nevruz'un (2, s: 10); Rıfüi'nin "Bülbülname'tsi (2, s: 11) ile Fazlf'nin
"Gül'ü Bülbül"ünde Gül
Bülbül'ün (2, s: 17); Lütfi'nin "Gül'ü Nevruzt'unda ise, Gül ile Nevruz'un sevdası (2, s: 17) olarak karşımıza çıkmak

ile

tadır.

Kızıl

Gülüm'de Bülbül, sevgilisi Gül'ü kaçıran zalimlerin (karabatır)
arkasından diyar diyar -dolaşır (1, s: 129-140) . Aynı olay Attar'ın "Hüsrevnarnevsinde Hüsrev'in (2, s: 9); kavuşamadığı sevgilisinin üzüntüsünden
Hüsrev'in (2, s: 9) Rifat'nin Bülbülname'sinde Bülbül'ün (2, s: ll); Lütfi'nin "Gül'ü Nevruz'unda ise Nevruz Şah'ın (3, s: 86 a - 87 b ... ) sevgililerine kavuşmak maksadıylagurbete gitmeleri şeklinde görülmektedir.
(59)

571

SAYI 365

YIL XXXI

TÜRK KÜ,.LTÜRÜ

Tanıttığımız

hikayede karabatırlar Gül'ü Bülbül'den kaçırarak, ayrıl
malarına sebep olurlar (1, s: 123). Bu motif Rifat'nin "Bülbülname'rsiyle

Fazli'nin "Gül'ü Bülbül"ünde Gülile Bülbül'ün aşkını
zararveren har (diken) olarak işlenmiştir (2, s: 13).
Şimdiye

kadar belirtmiş
lar da söz konusudur.

olduğumuz

benzerliklerin

kıskanan,

Bülbül'e

yanında farklılık

Herşeyden önce "Hüsrevname", "Gül ve Bülbül"ler (Attar ve Rıfa!'

nin) ve "Gül'ü Nevruz" rnesnevi tarzında, baştan sona nazım olarak kaleme alınmışlardır. Qysa "Kızıl Gülüm Destanı" nazım-nesir karışık şekil
dedir. Bu da bize yazımızın konusu olan anlatının, mukayesesini yapmaya
çalıştığımız mesnevilerden daha sonra teşekkül ettiğini göstermektedir.
Attar'ın

"Gül'ü Hüsrev" (Hüsrevnarne) inde olaylar, Rumve Huzistan'da (2, s: 9); Rıfat'nin "Bülbülname" sinde ve Fazli'nin "Gül'üBülbül"
ünde İrem Bağı'nda (2, s: ll); Lütfi'nin "Gül'ü Nevruz"unda Nevşad ve
Ferhar 'ülkelerinde (2, s: 20) geçer. Dikkat edilecek olursa sözü edilen yerler gerçekte var olmayan hayali memleketlerdir. Oysa "Kızıl Gülüm"
de Bülbül'ün sevgilisini ararken dolaştığı Çun Kuduk, Don Koton (I, s:
123-129), Lu'nun (I, s: 123), Laysu (I, s: 127) Doğu Türkistan.
Kızıl

Bülbül (çoban), sevgilisinin elinden alın
masına
fakirliğini (parasızlığını) göstermekte; "eğerzengin
olsaydı çobanlık yapmayacağını dolayısıyla Gül'ü kimseye kaptırmayaca
ğını" (1, s: 125-129) söylemektedir. Oysa bu durum mukayese ederken
. başvurduğumuz eserlerin hiçbirinde Gül'ü-Bülbül'den ya da Nevruz Şah'
tan ayrı olmasına sebep teşkil etmez. YaNevruz Şah'la Gül (2, s: 20),
Hüsrev ile Gül (2, s: 9) gibi birbirlerine çok uzak ülkelerde doğmuşlardır;
ya da dikenden sakınmadığı için terk-i diyar etmeye mecbur kalmıştır
(2, s: 11-13).
Gülüm'ün
sebep olarak

kahramanı

Kızıl

Gülüm'ün aşığı Bülbül hikayesinin bir yerinde "kavuştuklan
zaman çocuklarının olmasını istediği"(1, s: 135-140)nden . bahseder.
Aynı konuyu işleyen mesrıevilerin hiçbirinde bu durum söz konusu değildir.
Doğum Nevruz Şah'ta olduğu gibi ya hikayenin başındadır (3, s: 74 b),
. ya da "Gül'ü Bülbül" (Fazli) de ve "Bülbülname" (Rıfai) de olduğu gibi
hiç söz edilmez.
Yine söz konusu mesnevilerde görülmeyen,
karşımıza çıkan "koyun çobanlığı yapan hikaye
dukça ilginçbir tiptir.
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Incelediğimiz hikayedeki Maşencan adının derlemenin yapıldığı Lu'-

nur bölgesinde yaşamış eski bir idareciye ait olduğunu tesbit ettik. Anlattıklarına göre Maşencan son derece zalim, sözünden çıkılmasını istemeyen,
istediğini yaptırmak için her kötülüğü yapabilecek tabiatta bir kaymakam
imiş (1, s: 127).
. Bunlara ilaveten Kızıl Gülüm'ü kaçıran askerlere verilen "karabatır"
(kötü, zalim adam) lakabı sadece tanıtmaya çalıştığımız hikayede olup,
mahalli bir sıfattır.
•
Gerek "sevğililerin parasızlık yüzünden ayrılmaları ve olayların gerçekten de mevcut ülkelerdegeçmesi", gerekse kavuştuklarında çocuklarının
olmasını isteği ile zalim "idareci Maşencan" ve "çoban kahraman" tipi anlatının toplumlardaki farklı zümrelerin teşekkül etmeye, dolayısıyla farklı
düşüncelerin ortaya çıkmaya başladığı dönemde teşekkül ettiğini göstermektedir. Yaygın olduğu topluluğun iç çatışmalarını, problemlerini (kölelik v.b.) de ortaya koyan bu altı faktör aynı zamanda mahalli bir niteliğe
sahip olup, halk hikayelerinin realist motifleri de ihtiva ettiğini belirtınesi
açısından önemlidir.
Gül bülbül aşkı, sadece doğu edebiyatında değil, batıda da vardır.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu sembollerin ele alınışı, eserin ait olduğu toplulukların çeşitli (sosyal, siyasi, kültürel, ahlaki v.b.) özelliklerini
aksettirecek niteliktedir (2, s: 25":'30).
Incelemeye çalıştığımız Kızıl Gülüm Destanı da, derlendiği çevreye
yer, tip, ekonomik ve sosyal gerçekler itibariyle gösterdiği uygunluk sebebiyle Doğu ve Batı edebiyatıarında işlenen gül-bülbül münazarasının bir
versiyonu olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca söz konusu hikayenin Doğu Türkistan'ın bir bölgesinden derlenmiş olması ile Doğu edebiyatındaki
paralellerine Batıdakilerden daha çok benzerlik göstermesi; Avrupalılar'ın
"bu tür sembolleri işleyen eserlerin Doğu kaynaklı olduğu" (2, s: 28) yolundaki düşüncelerini doğrulamaktadır.

(1)
(2)
. (3)

(61)

RAHMAN, Abdülkadir, "Uygur Kalık Destanları", Şincan Kalık Neşriyatı, 2. Neşr (resmi
basım) 1982.
ÖZTEKİN, Nezahat, "Gül ü Bülbül, Fazli Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1987 (Basılmamış Doktora Tezi) .
LÜTFİ, Mevlana "Hikaye-i Nevruz Şah" Supplement Ture, 99"8.

573

