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Halk destanlari, Turkmen edebiyat sanatinin, eski edebi mirasinin buyuk
bir parqasidlr. Turkmen halki kendisinin edebi sanatinin kendine ozgu bir qegidi olan halk destanlarma ayri bir ilgi gosterir. Arzularinl, dunyaya bakigini,
yagadig~hayata ait olaylarl, toplumun geligmesinin qegitli donemlerinde tuttugu yeri sanatla beyan etmigtir. Halk destanlari, halkin kahramanlik, vatanseverlik, insanperverlik, halka, yurda, aileye, birbirlerine vefaldik duygularini
yuzylllarca igleyen edebiyat eserleridir.
Turkmen halk edebiyatinin on saflarmda yer alan halk destanlari gunumuzde de egitici, ogretici onemi buyitktur. Destanlarin, onun kahramanlari,
geqmigin onde gelen temsilcileri olarak ornek alinabilir tiplerdir. Onlarin tiplerinde insanliga ait olan iyi huylarm, slfatlarin qogu canlandirdmaktadir. Halk
destanlari one surdiigu kahramanlarinin hangisi olursa olsun bir aqidan ornek
alinabilir. Tuhaf kahramanlar ise nefret edilecek gekilde canlandirdmaktadir. 0
yuzden bunlarm onemi hiqbir zaman kaybolmamaktadlr.
Halk destanlari, sanat eseri olarak eski Dogunun Turk ve Fars dilli halklarinda ortaya qikmigtir. Sekil baklmmdan destanlar nesir ve giirlerden olugmaktadir. Destanlarln nesirleri beyan edici nitelikte olmaktadir. Nesir, destan kahramanlarinin yagadiklari olaylardaki hareketlerini, kendi iqindeki iligkilerini
gostermektedir. Destanlarin qiir edebiyati mevcut kahramanlarin, anlatilan
olaylar ile ilgili iq duygularmi, sevinqlerini, huzunlerini, arzu hayallerini, baklglarmi edebi bir uslupla canlandirmaktadlr. 1qerigi sanatl baklmindan destanlarin giirleri lirik giirlere benzemektedir.
Destanlarda nesir ve giir eserin esas unsurlarini olugturmaktadir. ~ r n e g i n ,
nesir olmadan destanlarm ayri ayri lirik 9iirlerden ibaret olurdu. Nesir destan* Filoloji Bilimleri Ogretim ~ y e s i .

lara iqerik baklmindan siireklilik kazand.irmakta, oradaki giirlerin hangi gartlarda, durumlarda soylendigini anlatmaktadlr. Bu durum, destanin nesir ve giirini birbirine baglamaktadlr, onlarm bir biitiin olarak edebi sanat eseri tarzin a sokmaktadlr. ~ n l edebiyatq,
u
filolojik ilimlerinin doktoru R. Recebov bu durumu, destanlarinm esas ozelliklerinden biri olarak nitelendirmektedir.
Onun yazdlgma gore: "Destanlarm tumiine mahsus en 6nemli ozelligi, onlarin nesir ile nazmm birbirine bag11 olarak yazllrnasldlr. Kahramanlarln yagadlklarl durumlar, hadiseler, olaylar, genel olarak soylenirse destan nesrinde beyan edilmektedir. Kahramanlarin ruhi baklmdan gergin durumlari, duygulari
lirik giirde gosterilmektedir."
Bu fikirlere dayanarak, destanlari lirik ve destan ozelliklerini biraraya getiren tarz lirik-destansi tarz olarak gormek mumkiindiir.
Turkmenlerin meghur "Koroglu" destanln~n"0vez ve Glrat", "0vez'in Oglu
Nurali", "Ahmet Bey'in Evlenmesi" ad11 boliimleri yalnlz nesir tarzmda olugturulmugtur. Bu destanlarl soyleyen ve kaleme alan Togtabazar bolgesinin onceki "komunizm" kolhozunda yagayan Gurban Cumayev bahgi olmamigtlr, o bildigi folklor eserlerini dilden motiflendirerek soylemekle yetinmigtir. Dutarda
calip, p r k l soylemedikten sonra, soyleyici bu destanlarin giirleri as11 olsa dahi,
onlari o$enip soylemig degildir. Belki, diger bahgiler bu destanlarln garkdl versiyonlarlni da soylemi~olabilirler. Her nasdsa da, onlarin kompozisyon konusu
yapisi halk destanlarma benzer, kahramanlari da diger halk destanlarlndaki
kahramanlar gibi hareket etmektedirler. Buna gore, onlarl da halk destanl olarak kabul etmek mumkundur. Fakat, genel olarak ele aldlii;m~zda,Turkmen
edebi mirasinda destanlarln giirsiz gekli yaygm olmarnigtlr. Bu durum Turkmen
edebi mirasina mahsus degildir.
Halk destanlarlnln yalnlzca giir ile olugturulan geklinde Kazak, Kq$z, Karakalpak gibi halklarln halk sanat~ndada rastlanllmaktadir. Krgularm meghur
"Manas", Kazaklarm "Koblandl", Karakalpaklarln "firk klz" gibi kahramanlik
destanlari da buna birer ornektir. Bu destanlarda eserin olaylarl, kahramanlarin psikolojik durumu da giir aracdigiyla beyan edilmektedir, yani nazlrnlar
hem destanci hem de lirik nitelikte olmaktadlr. Halk destanlarlnm nesir ve nazlm (birlegimi ile karigtlrdarak) yaratdigi uzun aslrlar devam etmig, Dogu halklarmm, bunun i ~ i n d eTurkmen halkmm edebiyatlnda ve folklorunda yaygln
olan s a n a t ~ d t kadetine doniigmiigtiir. Bu adet birkac Nzydlardan beri halklarm estetik ihtiyaqlarmi kargdayagelmekle birlikte, insanligin zihninin ortaya ~ i
kiginin, eski donemlerin qegitli v2kaarml yansittigina kendine ozgu bir tarz olarak belirtilegelmigtir. Ydlar, yuzydlar ge~tiktensonra halk destanmm konusu-

-

nun geligmesinde buflk degigmeler ortaya ~lkmigolsa da, onun boyle gekli degigmemig gibi saklanmigtir. Bunun esas nedeni halk destanlarlnm bahgilik sanati ile siki iligki iqinde bulunarak gelmesidir. Sarki-saz sanati destanlarin ilk
dogug biqirninde muhafaza edilrnesinde biiyuk rol oynamigtir. Destan kahramanlarinin ruhi halleri belirli bir garki biqiminde sazla birlegtirilerek anlatddiginda, dinleyeciler uzerinde biiyuk bir etki yaratmaktadlr.
Halk destanlarlnm lirik giirlerin tumu belirli bir motif esasmda garkiya donugturulmektedir. $ark1 olarak soylenmesi iqin zaruri gartlar onlarda degigmeden saklanlimaktadir. Profesor 0. Abdullayev "Lirik eserlerinin saz ile soylenmesine garki denilmektedir" diye yazmaktadir. Bu fikirden hareketle, halk destanlarinin giirlerini garki olarak kabul etmek mumkundur.
Destanlar~nnesirlerin ezbere soylenmesi, sozden soze aktarllmasi sonucunda gunumuze ulagmigtir, onlarm garkllarla, sazla birlikte soylenmesi ile
halk garkllari geklinde de muhafaza edilmigtir. Nesir destanlarin kompozisyonunu ve konusunu tegkil etmektedir. Bu nesirler, halkin konugma diline yakin
sade bir dilde anlatllrnaktadir. Bahailer bunlara nesir demektedirler. Sanat bakimindan gunumuzun geligmig, kusursuz nesirlerinden daha duguk oldugu
iqin destanlarin nesirlerine "kissa" demek daha uygun olmaktadir.
Halk destanlarlni inceleyen alimlerin bazllari, destanlarln sanat derecesine
Turkmen alimi, Turkesasen giirlerde ortaya ~iktiginibelirtmektedirler. ~ n l u
menistan 1lirnler Akademisinin akademigi A. Kekilov bu durumu ozellikle vurgulamaktadlr. A. Kekilov "Mollanepes" (Aggabat 1957) ad11 qaligmasinda halk
destanlarinin beyan ediligi bakiml~ldanbeg ozelliginin bulundugunu gostermektedir. Halk destanlarmda nesir ile giirin sahip oldugu onemi konusunda
gunlarl yazmaktadir: "Anlatm biqiminde giir ile nesrin birlegtirilerek getirilmesi, eserin esasi konusu nesir bolumunde, fakat sanat ve ustatlik bakimmdan
giir bolumunun, nesir bolumune nazaran daha biiyuk oneme sahiptir ve bazi
durumlarda giir dilinin nesir diline nazaran halkm konugma diline daha yakm
olmasi, halk destanlarinln ikinci biiyuk ozelligidir. Halk destanlarinin nesrinde
konunun tegkil etmesi, sanatin ise daha qok giir bolumune ait oldugunu du9unursek, alimin bu fikri dogru gorulmektedir. Fakat, kahramanllk destani "KQroglu'nun" dili bahis konusu oldugunda, bu fikir bazi dogrulamalari gerektirir.
"Koro~1u"nunnesir dili halk diline daha yakmdir. ikinciden, baglangici, olaylarin birbirine baglanmasl bakimindan genelde halk destanlarina mahsus anlat m yontemlerine rastlandi~inlgozardi edersek, destanin nesri de ortaya qiktigi
donemine uygun sanat derecesine ve kiymetine (degerine) sahiptir. Destan biqirninde ortaya qikarilan "Koroglu" destaninin nesrinde halk dilinin birsok ede-

bi sanat a r a ~ l a nyerinde kullanllmaktadn. Edebiyat eserini ortaya gkaran belirli bir kompozisyon, yap1 ve konu kahramanllk destanl " G o r o ~ uve
" halk destanlarlnda tamamen muhafaza edilmektedir. Destana ve halk destanlarma katlllmi olan kahramanlar ve onlarin nitelikleri esas olarak nesir vasltaslyla canlandnlmaktadn, gekilleri nesirlerde yaratllrnaktadlr. Bu ise destanlarm nesirlerinin da biiyuk sebebi sanat onemine sahip olduguna, sanat gorevini iistlenegeldigine tanikllk etmektedir.
Boylece, Dogu'nun Tiirki ve farsi dilli halklarm ~ o g u n d aoldugu gibi, Tiirkmen edebiyatlnda ve folklorunda nesir ve giir biraraya getirilerek, suaslyla yazllan biiyiik kompozisyon konu yapisi olan eserler destan olarak adlandlrdmaktadlr. Nesir ile giirin biraraya getirilerek ortaya ~lkarllmasibu eserlerin
esas ozelligidir.
Destanlara Turkmen edebiyatinda ve folklorunda rastlanllan destanlar birbirine benzemektedirler. Klasik edebiyatinda rastlanllan destanlarin yazarlarinin adlari saklanmaktadlr. o r n e g h , Andalip'm "Leyla ile Mecnun", "Yusuf-Zuleyha", "$abehrem", "Hocamberdi Han", Seydayi'nin "Gul-Senuber",Mollaneppes'in "Zohre-Tahir" destanlari. Bu destanlar yazarli ya da yazlh edebiyatm destanlari olarak adlandirllmaktadir. ornegin, "Yusuf-Zuleyha" destaninin bagmda Andallb'in bu destani donemindekilerin istekleri do~rultusundayaqadlgma
igaret etmektedir.
"Zohre-Tahir" destaninda Mollanepes'in kendisinin egi Bossantaq'in katllmas1 bu destani bizzat kendisinin yazdigini kesinlikle ispatlamaktadir.
Yazarli destanlarin ve yazar tarafmdan ilk elyazmalari bize ulagmamlgtn.
Onlar qegitli elyazmalari vasitasiyla bize hatira olarak kalmigtn. 0 elyazmalannm ilkleri yazarln elyazmasmdan kopye edilmesi muhtemeldir. Bu destanlar
halk bahgileri tarafrndan destan olarak pek de soylenmemigtir. Gerqek gu ki,
"Zolire-Tahir" destan~nihalk gairi Durdi Glliq, Daghovuz vilayetinin Boldumsuz
efrad~ndayagamlg bahgi Recep Hocayev "Yusuf Ahmet", "Babarovgen", destanlarini Daghovuz bahgileri daha kisa, yazar metinden biraz farkli goriinugte soylemigler. "Yusuf Ahmed3'i,"Babarovgen3'ibahgiler gunumuzde de soylemektedirler. Bu destanlarin bahgiler tarafindan soylenen versiyonlarl saymak mumkiindur, qunku onlarm nesri ve giiri iyice krsatdmakta, dili halkm konugma diline
yaklagtirmaktadir. Boylece, bahis konusu destanlarin halk versiyonlari onlarin
elyazma geklinde ulagan versiyonlarindan o l d u k ~ afarklllagmaktadir.
Destanlarin ikinci bir tarafi ise, yazarsu, yazari belli olmayan destanlardir.
Bu destanlar anonim destanlar veya halk destanlarl olarak adlandirdmaktadlr.

$uphesiz, halk destani olarak adlandlrilmasi onlari halkin biraraya toplanip
yazdigi anlamma gelmemektedir. Asliyetinde meghur "Koroglu" destaninin gunumuzdeki yaylnlanan 30 destanini ''$ahsenem Garip". "Huyrlukga Hemra",
"Sayat'li Hemra", "Asli-Kerem", "Necep oglan", "Kasun oglan", "Agik Elbent",
"Govher giz Sirall Beg", "Gulzerefqan" gibi yazarslz destanlarln belirli bir yazari olmamigtir. Fakat, uzun ylllarin devammda, onlar ilk yazar metinden iyice
uzaklagmiglardir. Onlari qok saylda bahgiler soylemiglerdir. Bahgilerin dile, soze ustatligma bakarak, onlarln her birinin soyledigi tarz kendi bagma bir versiyon durumuna gelmektedir.
~ r n e g i n ,"Koroglu" destanindaki "Bezirgen" destanmm 27, "Harmandeli"
destaninin 22, "Kempir" destaninin 14, "Ovesi getiren" destaninin 11 versiyonu
Turkmenistan, Saparmurat Turkmenbagi Milli elyazmalar enstitusiiniin elyazmalar fonunda muhafaza edilmektedir. Destanin 30 varyantlnin 200'den fazla
elyazmasi mevcuttur. Yukarida ad1 geqen halk destanlarinin qegitli bahgilerden
alinip kaleme alinan versiyonlarmln saylsi yuzu agmaktadir. Metinlerin qok qegitli olmalari halk destani eserlerine mahsus bir ozelliktir.
Boylece halk destanlari halk edebiyat sanatinin boyle tekstolojik ozelliklerini kendisine tamamen sindirmig eserlerdir.
k
soylenmesi sonucunda, halk
Turkmen halk bahgileri tarafindan ~ o defa
destanlarl dil, sanat itibariyle ileri duzeyde olgunlagmigtir. Bu dogrultuda onlarm nesirlerinden gunumuzdeki dinleylcilere anlam tagunaya (anlamsu) bazi
Arap, Fars kelimeleri denmigtir. Halk destanlarlnm giirlerinin garkiya donugturulmesi qok uygun olmasi vesilesiyle 7-8 I1 bendi muropbag biqimindeki giirler
saklanmigtlr. Bu ise halk destanlarin~ndilinin tamamen halklagmasma, halk
qogunluguna tamamen anlaqdlr olmasiria neden olmaktardir. Halk sanat eserlerinin halk dilinde yayllmasi, qogunluga anlagllir olmasi onlarin esas ozelliklerinden-birisidir. Bu ozellikler yazarslz destanlarm halk destanlari olarak kabul
edllrnesine olanak vermektedir. Bu kitapta biz onlari "Halk destanlari" olarak
adlandiracaii;~.
Turkmen halk destanlari, biiyiikliigu baklmmdan biiyiik hacimli eserlerdir. Akademik A. Kekilov: "Destan hacmi itibariyle romana yaklagmaktadir" diye yazmaktadir. "Koroglu" destani hacmine gore birkaq romana denk qok buyitk ozelliklerini tagiyan bir eserdir. Romanda oldugu gibi, halk destanlarlnda
birkaq kahraman hareket etmektedir. Destan biqiminde yaratllan "Koro~1u"nun
her bir destaninda say1 bakunmdan diger destanlarmkine yakm kahraman hareket etrnektedir, qok sayida olaylar canlandlrdmaktadir. Bu ise, halk destanlarlnln biiyuk lirik-destanci eser oldugunu gostermektedir.

Halk destanlarmm olugumu, kendine ozgii tarz olarak olgunlagmasi halk
edebiyat sanatinin diger tarzlari, ozellikle de halk masallari ile bagdagtirllmaktadir. Halk destanlarinln da, yazarli destanlarin da bazdari masal konulari esasinda yaratdmigtir. Buna yazarli destanlardan seydayi'nin "Gul-Senuber",
"Magrupi"nm "Seypelmelek=Methalcemal", "$abende"nin, "Giil-Bilbil", halk
destanlarindan "Hiiyrlukga-Hemra", "Kaslm-oglan"gibi destanlari ornek olarak
gosterebiliriz. Bunlar esasen fantastik masallarin konulari temeline dayanarak
yaratdmigtlr. Fakat, fantastik masallardan farki, destanlarin edebi kahramanlari aqlkqa isimlendirilrnekte, onlarin hareket ettikleri yerleri yurtlarm isimleri
ozellikleri verilmektedir. Bu durumlar, bu destanlarln sanat iqerigini iylce anlagdmasina neden olrnugtur. 1qerigi itibariyle bu destanlara fantastik destanlar
ad1 verilrnektedir.
"sahsenem-Garip", "Sayatli Hemra", "Necep o ~ l a n gibi
" destanlar tarihi-hayati hadiselerin temelinde yaratdmigtir. Fantastik destanlarm bag kahramanlari dev, peri, ejderha gibi hayali yaratlklar ile ig ali~verigindebulunmaktalar ise,
bu destanlarm kahramanlari, yan karakterleri, hanlar, padigahlar ile ig aligveriginde bulunmaktalar, kendilerinin gahsi ozgiirliigu, gahsi sevgisi ugrunda
mucadele etmektedirler. Bu destanlar i~ki-link,hayati destanlar olarak adlandirdmaktadirlar.
Fantastik destanlarda da igki-lirik, hayati destanlarda da bagkahramanlar
mucadelede muzaffer qlkmakta, onlarda adalet saglanmaktadir. Onlar romantik durumda isteklerine, gayelerine erigmektedirler. Boyle ozellik halk destanlarinm bu iki tipine de rnahsustur.
Meghur "Koroglu" destanl, "Yusup-Ahmet", "Allbeg-Ballbeg"gibi iqerigi biitiinuyle kahramanlik ozelligine (niteliklerine ) sahip olan eserler Do@ edebiyatinda ve folklorunda kahramanllk destanlari olarak adlandirllmaktadir. Kmacasi, bu destanlar biqirni itibariyle destan, iqerigi itibariyle kahramanlik niteligine sahip olduklarr nedeniyle (Epos) olarak adlandirllrnaktadir. 1qerigi kahramanlik mahiyetinde ise, biqimine bakilmaksiz~n,sanat eserleri "Epos" olarak
adlandlrllrnaktadlr. 0rnegin "Aygitli adlrn", "Perman", "Doil;anlar" romanlari birer "epos"tur.
Boylece Turkmen halk sanatinda yaratllan destanlar~fantastik, ~gki-lirik,
hayati kahramanlikli destanlar olarak adlandirmak mumkundur.

