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1. Manzum Destan: 
Destan incelemelerinde ve destan

tan›m›nda kullan›lan bu terim; destan
oluflturma ve tür tan›m›yla ilgili olarak
kullan›lmaktad›r. Aristo’nun “epope” ta-
n›m›nda yer alan “epope veya epos met-
rik (ölçülü)” olmal›d›r ifadesinde de yer
ald›¤› gibi, metrik, yani ölçülü olma do¤-
rudan do¤ruya bir anlat› eserin manzum
karakterine ve manzum olufluna gönder-
me yapar.

Manzum, yani fliir fleklinde olufl, bir
taraftan destanî yaratmalar›n flekil özel-
liklerinden birine gönderme yaparken,
di¤er taraftan bu eserlerin oluflturulma
ifllemine de gönderme yapmaktad›r. Bafl-
ka bir ifadeyle, destanî eserlerin man-
zum flekilde oluflturulmalar›n› da ifade
etmektedir (Köprülü 1986:49-130).

Oluflum ve flekil bak›m›ndan man-

zum fleklin benimsenmesi ise, do¤rudan
do¤ruya bir tür olarak destan tan›m›n›
etkilemekte ve ilk defa Aristo taraf›ndan
belirtilen bu özellik, destan tan›m›n›n ol-
mazsa olmaz flartlar›ndan birisi olarak
say›lmaktad›r. Sonuç olarak, “destan;
manzum bir türdür” yarg›s›na ulafl›l-
maktad›r.

Erken dönemlerde yarat›lan destan-
lara bakt›¤›m›zda, genellikle manzum
olarak yarat›ld›klar›n›, bu eserlerin met-
ne ait flekil özelliklerinden birinin de
“manzum” halde bulunma oldu¤unu gö-
rüyoruz. Belli bir döneme kadar kesin-
likle aranan bu flekil özelli¤i dolay›s›yla,
bu tür yaratmalar›n flekil özelli¤inden
hareketle ortaya ç›kt›¤›n› düflündü¤ü-
müz “Destanî fiiir (Epic Poetry)” terimi
de, gerek Türk dünyas›nda ve gerekse
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bat› dünyas›nda yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r.

Muhtemeldir ki, ister tarihi bir ola-
y›n bir toplumu derinden etkilemesin-
den kaynaklans›n, isterse bir ka¤an›n,
hakan›n veya kral›n baflar›lar›n› övmek
amac›yla yarat›lm›fl olsunlar, ilk destan-
lar›n manzum olufllar›, onlar› yaratanla-
r›n “destanc›” kimliklerinden kaynak-
lanm›fl olmal›d›r. Eski veya yeni, destanî
eserler kendilerini yaratan destanc›lar-
dan ba¤›ms›z de¤ildir. Destanlar sözlü
gelenekte ve bir destanc›-flair taraf›ndan
yarat›lm›fl veya düzenlenmifl olmal›d›r-
lar. Destanlar›n yarat›c›lar› olan flair-
destanc›lar, dini kimlik sahibi olsun ve-
ya olmas›n, belli bir müzik aleti çalma
konusunda da usta kifliler olmal›d›r.
E¤er flair-destanc›lar›n bir müzik aleti
eflli¤inde bu eserleri yaratt›klar› kabul
edilirse, destanlar›n manzum olarak ya-
rat›lmalar›n›n sebebi de daha aç›k hale
gelir. Çünkü müziksel ritim, söze bir fle-
kil kazand›racak, dilin fonolojik yap›s›
üzerinde hakim olup, sözün bir ritme uy-
gun flekilde düzenlenmesini sa¤layacak-
t›r. Müziksel anlat›m, sözlü anlat›m› et-
kileyecek ve dilin imkanlar› ölçüsünde,
sözün belli bir flekil kazanmas› sonucu-
nu yaratacak ve sözlü olarak yarat›m
müzikle birlikte oldu¤u anda, büyük bir
ihtimalle manzum bir sözün ve manzum
bir anlat› eserinin ortaya ç›kmas› sa¤-
lanm›fl olacakt›r.

Müzi¤in getirmifl oldu¤u ritmik ya-
p›n›n, söz üzerindeki etkisi ve bir anlat-
maya manzum flekil kazand›rmas›, des-
tanî yaratmalar›n hem oluflum, hem de
ö¤renim ve aktar›m (ustadan-ç›ra¤a)
özelliklerini de etkilemektedir. Herhangi
bir konuyu destanlaflt›rmak isteyen flair-
destanc› ve ayn› zamanda müzisyen olan
kifli için müzik büyük bir kolayl›k sa¤la-
makta, birkaç m›sradan birkaç yüz veya
birkaç bin m›sraa ulaflan bir anlat› yara-
t›labilmektedir. Yarat›lan eserin ö¤reni-

minde de ilk olarak bir destanî eserin
melodi yap›s› veya yap›lar› ö¤renilmekte
ve daha sonra melodik yap›yla birlikte
bu sözel yap›, t›pk› bir bebe¤in dil ö¤ren-
mesinde oldu¤u gibi, kavranmakta ve
sonuçta bütün metnin manzum olarak
ö¤renilmesi müziksel yap› üzerine otur-
tularak gerçeklefltirilmektedir. Dolay›-
s›yla, destan metinleri ezberlenmemek-
te, aflama aflama belli bir sürede ö¤renil-
mektedir (Lord 1960).

Manzum olufl, destan tan›m›n›n vaz-
geçilmez bir özelli¤i midir? Destani eser-
lerin ilk örneklerindeki flekil göz önüne
al›nacak olursa evet, ancak eldeki çeflitli
destan metinlerine göre bir de¤erlendir-
me yap›lacak olursa ve daha sonraki me-
tinlerin flekil özellikleri de bu de¤erlen-
dirmeye kat›l›rsa hay›r fleklinde bir ce-
vap vermek mümkündür. Çünkü, elimiz-
de sadece manzum olarak yarat›lm›fl
destan metinleri yoktur. Yine metin mer-
kezli bir yaklafl›mla konuya bakacak
olursak, elimizde bulunan destan metin-
lerinin sadece manzum flekilde de¤il,
manzum-mensur kar›fl›k veya mensur
fleklin a¤›rl›kl› oldu¤u bir flekilde de ya-
rat›ld›klar›n› da görürüz. Bu konuyu bir
sonraki terim olan “mensur destan” teri-
mi içinde ele alal›m.

2. Mensur Destan:
Manzum destan k›sm›nda da ifade

etti¤imiz gibi, baz› destan metinleri, ör-
ne¤in; Battalname, Daniflmendname ve
Saltukname gibi destanlar, a¤›rl›kl› ola-
rak nesir anlat›m›n hakim oldu¤u bir fle-
kilde, yani ço¤u k›sm› mensur ve k›smen
manzum olarak yarat›lm›fllard›r. Bu tür
destanlardaki naz›m k›s›mlar da çok
güçlü bir naz›m karakterinde de¤ildir.
Neden bu destanlar a¤›rl›kl› olarak nesir
halde yarat›lm›fllard›r? Bu noktada çe-
flitli fikirler ileri sürmek mümkündür.
‹lk olarak konunun etkili olabilece¤i dü-
flünülebilir, ancak konular› dolay›s›yla
bu eserlerin nesir a¤›rl›kl› oluflturulduk-
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lar›n› düflünmek do¤ru bir yaklafl›m ol-
maz. Dinî kimli¤i ön plana ç›km›fl olan
yöneticilerin, din ad›na yapm›fl olduklar›
mücadelelerin as›l konuyu oluflturdu¤u
bu eserlerde, konu flekli etkilemifl ola-
maz. Çünkü hem Türk dünyas›ndan
hem de Bat› dünyas›ndan dinî mücade-
lelerin a¤›rl›kl› olarak veya k›smen konu
edildi¤i manzum destanlar vard›r. Örne-
¤in; Manas Destan›’nda Müslüman K›r-
g›zlarla, Budist veya “dinsiz” olarak ad-
land›r›lan Kalmuklar aras›nda k›smen
dinî bir mücadele söz konusudur ve Ma-
nas Destan› manzum bir destand›r. Av-
rupa destanlar›ndan “La Chanson de Ro-
land” adl› Roland Destan› da dinî müca-
deleyi esas alan bir konu üzerine kurul-
mufltur. Bu destanda, H›ristiyanlar ve
onlara karfl› duran ve “dinsiz” olarak ad-
land›r›lan “Saracenliler” aras›ndaki dinî
bir mücadele konu edilmifltir ve konu ba-
k›m›ndan ‹slamiyet sonras› Anadolu sa-
has› destanlar›n›n benzeri olan bu des-
tan tamamen manzum bir flekilde yara-
t›lm›flt›r (The Song of Roland 1990). 

Konunun, flekli etkilemedi¤i bir du-
rumda, dönem mi etkili olmufltur? Yani,
Battalname, Daniflmendname ve Saltuk-
name’nin daha geç bir dönemde yarat›l-
m›fl olmalar› m›, bu eserlerin nesir a¤›r-
l›kl› olmalar›n› sa¤lam›flt›r? Bu durum,
belki konudan daha önemlidir. Toplum-
lar›n belli bir geliflim ve yaflam tarzla-
r›ndaki de¤iflim sonucu, baz› edebi yap›-
lar›n ve türlerin temel özellikleri de ke-
sinleflmifl olabilir. Naz›m ve nesir flekil
özelliklerinin edebi eserler içinde belli
bir kullan›m döneminden sonra, bir tür
gelene¤inin oluflmas› ve bunun sonucun-
da fleklin sabit bir durum arz etmesi ka-
ç›n›lmazd›r. Naz›m ve nesrin bir edebî
eser veya anlat›da nas›l kullan›laca¤›
netleflmifl olup, örneklerin artmas›yla,
belli bir türün flekli belirlenmifl olabilir.
Ancak örnek olarak verilen ve a¤›rl›kl›
olarak nesir halde yarat›lan yukar›daki

destanlarda bu durum söz konusu ola-
mam›flt›r. 

Konu ve dönemin flekli belirlemedi¤i
bir durumda, yani eski destanlar›n sa-
bitlenmifl kabul edebilece¤imiz flekil
özelli¤i naz›m dururken, nesrin kullan›l-
maya bafllanmas› ve naz›ma çok az yer
verilmesi konu veya dönemle ilgili de¤il-
se, bu eserlerin nesir olarak yarat›lmala-
r›nda etkili olan nedir? Bu özellik tama-
men bu eserleri “yaratan›n kimli¤i” “ya-
ratma amac›” ile ilgili görülmelidir. Des-
tani bir eser yaratmada flu yarat›m yön-
temlerinden bahsetmek mümkündür.

Bunlardan birincisi; müziksel ritim
sa¤layan melodi ve müzik aleti kullana-
rak sözlü yarat›md›r. Bir destani eserin
sözlü gelenekte yarat›m›nda, müziksel
ritim sa¤layan melodi ve müzik aleti
varsa, yarat›lan eserin büyük ihtimalle
tamamen “manzum” olarak yarat›lmas›-
n›n söz konusu oldu¤unu söylemek
mümkündür. ‹lk destanlar›n yarat›m›n-
da izlenmifl olan ve daha sonra gelenek-
selleflen yöntem bu olmal›d›r.

‹kinci yöntem ise; yine sözlü gele-
nekte, ancak melodi ve müzik aleti kul-
lan›m› söz konusu olmaks›z›n yarat›m-
d›r. Sözlü gelenekte melodi ve müzik ale-
ti kullan›m› söz konusu olmaks›z›n yara-
t›lan eserin k›smen manzum ve yarat›c›-
s›n›n flairlik kabiliyetine ba¤l› olarak,
k›smen de mensur olarak yarat›lmas›
söz konusudur. Bu durum da, manzum-
mensur kar›fl›k bir eserin ortaya ç›kma-
s›n› sa¤layacakt›r. Bu tipteki yaratmalar
daha geç bir dönemde yarat›lm›fl olmal›-
d›r. 

Üçüncü yöntem ise; sözlü olarak ya-
rat›lm›fl destanî bir eserin, yaz›l› olarak
yeniden yarat›lmas› veya düzenlenmesi-
dir. Yaz›l› olarak, naz›m halde yarat›lm›fl
eski destanlar ise, muhtemelen sözlü ge-
lenekten derlenip, yaz›ya geçirilmifl me-
tinler olmal›d›r. Bu yaz›ya geçirme veya
yaz›l› olarak yeniden düzenleme ve ya-
ratma noktas›nda, eseri yaz›ya geçirenin
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“kimli¤i” ve “amac›” öne ç›kmaktad›r.
Bunu daha genifl olarak, flöyle aç›kla-
mak mümkündür. Sözlü gelenekte
manzum olarak yarat›lm›fl bir destan›n
yarat›ld›¤› dili konuflan, yani sözlü ola-
rak ve manzum flekilde yarat›lm›fl bir
destan›n yarat›ld›¤› dil, ana dili olan ve
ayn› zamanda flairlik kabiliyeti çok yük-
sek bir baflka flair taraf›ndan bu eser ya-
z›ya aktar›l›yorsa, eserin tamam› man-
zum flekilde yaz›ya geçirilebilir. Örne¤in
Firdevsi’nin fiehname adl› eseri veya
Homer’in Odissey ve ‹lyada destanlar›
bu türden yaz›l› destanlard›r.

Sözlü bir destanî eseri yaz›ya geçi-
ren kiflinin ana dili, eserin dili ile ayn›
de¤ilse, yani yaz›ya geçiren kifli bir tür
tercüme yapacaksa, fakat belli seviyede
flairlik kabiliyeti de varsa, yaz›ya geçiri-
len destan›n a¤›rl›kl› olarak mensur ve
k›smen de manzum bir flekilde yaz›ya
geçirilmifl olmas› mümkündür. Battalnâ-
me bu tür bir destan olmal›d›r. Çünkü,
orijinal anlatma veya Battalnâme’nin
yarat›m›nda kaynak olarak kullan›lan
anlatma Arapça’d›r. Türkçe olarak ve
esas itibariyle amaca ba¤l› kalarak böy-
lesi bir anlatma oluflturmak isteyen kifli
veya kifliler, Arapça fliirleri ve özellikle
bir destan›n hareketli k›s›mlar› olan ak-
siyonlar› fliir olarak çevirmede zorlanm›fl
ve bu noktalarda naz›m yerine, nesri ter-
cih etmifl olabilirler. Çünkü, böyle bir an-
latmay› yaz›ya geçirmenin as›l amac›,
belli bir dinî kiflili¤in mücadelelerini ak-
tarmakt›r ve amaç birinci planda tutul-
du¤unda, flekil önemini kaybetmifl ve
eser a¤›rl›kl› olarak mensur bir flekilde
yaz›ya geçirilmifl olmal›d›r. Bu konudaki
örnekleri ço¤altmak mümkündür. Bu-
gün, Türk destanlar› hakk›nda bilgi ve-
ren Çin kaynaklar›na veya bat›l› kay-
naklara bak›ld›¤›nda, asl› naz›m halde
bulunan pek çok Türk destan›n›n özet
halde ve nesir olarak veya ço¤unlu¤u-
nun nesir, k›smen de naz›m olarak yaz›-
ya geçirildi¤ini görmek mümkündür.

Nesir a¤›rl›kl› olarak yarat›lm›fl di-
¤er baz› destanlarda, örne¤in Danifl-
mendname ve Saltukname’de hakim
fleklin nesir olmas›n›n sebebini aç›kla-
mak biraz daha zor olmakla birlikte, bi-
ze göre, en az›ndan bu eserlerin yazarla-
r›n›n sözlü Türk destan gelene¤inden ye-
tiflen kimseler olmad›klar›n› söylemek
mümkündür. Dahas›, bu kifliler için ör-
nek al›nmas› gereken metinler, sözlü
Türk destanlar› de¤il, Battalname gibi
dinî konularda yarat›lm›fl eserlerdir. Bu
eserleri yaz›l› olarak yaratanlar›n, yaz›-
ya geçirecekleri din ulusunun baflar›lar›
hakk›ndaki oluflturacaklar› esere uygun,
yaz›l› bir örne¤i tercih etmifl olmalar› ve
eserlerini nesir a¤›rl›kl› olarak yaratma-
lar› söz konusu olmufltur.

Muhtemeldir ki, ‹slamî dönem Türk
destanlar› ad›n› verdi¤imiz eserler, yeni
bir flekil oluflturma konusunda ›srarc› ol-
mamalar›na ra¤men, bu destani eserleri
yaz›ya geçirenler veya yaratanlar, ister
tamamen yaz›l› olarak yaratm›fl olsun-
lar, isterse baflka dildeki bir eserden
kopya etmifl olsunlar veya esin kaynak-
lar› baflka bir eser olsun, kesinlikle mü-
ziksel ritmi sa¤layacak melodi ve müzik
aletinden uzak bir ortamda bu eserleri
yaratm›fl olmal›d›rlar. Burada oldukça
karmafl›k bir yaratma ifllemini çok basi-
te indirgedi¤imiz düflünülebilece¤i gibi,
bu duruma ters düflebilecek örnekler de
verilebilir.

Buradaki sözlerimiz, herhangi bir
eserin naz›m halde oluflunun veya naz›m
halde yarat›lmas›n›n mutlaka müzikle
ilgili oldu¤unu düflündü¤ümüz veya sa-
vundu¤umuz anlam›na gelmez. Tabii ki,
divan edebiyat› gelene¤i içinde ve aruz
ölçülerine ba¤l› olarak yarat›lm›fl, uzun
soluklu anlat› eserlerinin müziksiz bir
ortamda yarat›lmalar› mümkün olmufl-
tur. Ancak bu eserlerin manzum olarak
ve de müziksiz olarak yarat›lmalar› ko-
numuz d›fl›nda kalmakta ve bu konuda-
ki yaratma problemini aç›klamak da bi-
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ze de¤il, divan edebiyat› ile u¤raflanlara
düflmektedir. 

Dîvan Edebiyat› flairlerinin, örne¤in
Ali fiir Nevaî’nin Hamse oluflturan mes-
nevilerini veya fieyh Galib’in “Hüsn ü
Aflk” adl› mesneviyi yaz›l› olarak ve
manzum flekilde yaratt›klar› gibi örnek-
ler verilebilir. Bu tür örnekler destanî fli-
irin melodi ve müzik aleti eflli¤inde yara-
t›m› olgusundan çok daha farkl› bir ya-
rat›m iflleminden geçirilmifl olmal›lar.
Her fleyden önce bu eserlerin yaz›l› ola-
rak yarat›m›nda flu temel unsurlardan
bahsedilebilir. Birincisi yarat›m süresi,
ikincisi ise melodik yap› yerine kullan›-
lan aruz vezni ve bu türde daha önce ya-
rat›lm›fl eserlerin varl›¤› ve son olarak
da bu eserlerin dilini çok iyi bilen bir fla-
ir kimli¤i. 

Uzun süreli bir çal›flma sonucunda
flairlik kabiliyeti olan bir kiflinin belli bir
konuda ve belli uzunlukta bir eseri yaz›-
l› olarak yaratmas› kesinlikle mümkün-
dür ve bu yarat›m s›ras›nda melodik m›-
r›ldanma veya müzik aleti kullanma ge-
re¤i olmayabilir. Yine bu tür bir yarat›m
çal›flmas›nda flekli kesin olarak belirlen-
mifl bir ölçü kal›b›na uygun eser yarat›-
labilece¤i gibi, klasik fliirin “mazmun” ve
“ölçü (aruz)” kaynaklar› kullan›lmak su-
retiyle hacimli bir anlat› eseri manzum
olarak yarat›labilir. Burada unutulma-
mas› ve göz ard› edilmemesi gereken
önemli noktalardan biri de, mesnevi tü-
rünün Türk edebiyat›na girmeden flekil
özelliklerinin yerleflmifl olmas›d›r ve bu
türde örnek verecek olan Türk flairlerin,
muhtemelen kendilerinden önce yarat›l-
m›fl olan mesnevilerin tür özelliklerini
ve veznin getirmifl oldu¤u naz›m olarak
bu tür bir eser yaratma zorunlulu¤unu
görmüfl ve ö¤renmifl olmalar›d›r.

Bu aç›klamalar› yeterli görmeyenler
için daha baflka örneklerle konuyu aç›k-
layal›m. Köro¤lu anlatmalar›n›n Anado-
lu ve Orta Asya örnekleri metin ve yara-
t›c›lar› bak›m›ndan ele al›nd›¤›nda flöyle

bir resim ortaya ç›kmaktad›r: belli bir
flairlik kabiliyetine sahip ve sözlü gele-
nekte bir müzik aleti veya melodi eflli-
¤inde yarat›lan veya aktar›lan Köro¤lu
anlatmalar› tamamen manzum veya ne-
sir k›s›mlar› çok az olan anlatmalar ha-
linde ortaya ç›karken, Anadolu sahas›n-
daki âfl›k ad›yla bilinen ve belli bir mü-
zik aletini anlat›m s›ras›nda k›smen kul-
lanan anlat›c›lar›n anlatmalar›n›n man-
zum-mensur kar›fl›k oldu¤unu, hiç mü-
zik aleti ve melodisi kullanmadan anla-
t›m yapan Behçet Mahir gibi anlat›c›la-
r›n tamamen mensur (içinde ancak çok
az fliir bulunmaktad›r) olarak anlatma
yapt›klar›n›, flair-destanc› ve anlat›c›lar-
dan bu anlatmalar› ö¤renenlerin ise, ta-
mamen nesir ve sadece ezberledikleri bir
iki dörtlü¤ü manzum olarak aktard›kla-
r›n› söyleyebiliriz. Bu aktar›c›lar›n, ya-
ratman›n ilk fleklini bir flekilde örnekle-
diklerini de söylemek mümkündür. 

Burada tart›flt›¤›m›z temel konu na-
z›m ve nesir aras›ndaki iliflkinin ne oldu-
¤u de¤ildir. Bu iki edebî flekil aras›ndaki
iliflki metin ba¤laml› olarak ele al›nd›-
¤›nda, unutulmamal›d›r ki, bizi her za-
man farkl› de¤erlendirmelere götürecek
örnekler verilebilir. Ancak, destanî eser-
ler söz konusu oldu¤unda, genel olarak
naz›mdan nesre do¤ru bir gidifl oldu¤u-
nu söylemek mümkündür. Sözlü bir des-
tanî eseri nesir olarak yaz›ya geçiren ör-
neklerin yan›nda, nesir bir anlatmay›
nazma çekecek kabiliyette sözlü gele-
nekte yetiflmifl destan anlat›c›lar›n›n bu-
lunmas› da her zaman söz konusudur.
Naz›m ve nesir aras›ndaki girintili, ç›-
k›nt›l› iliflkinin s›n›rlar›n› tam olarak be-
lirlemek, en az›ndan metinlerden hare-
ketle mümkün de¤ildir. Bu iliflki en aç›k
bir flekilde, bu eserleri yaratanlar›n ede-
bi kifliliklerinin çok iyi bir flekilde tespit
edilmesiyle sa¤lanabilir. Bu noktada,
naz›m ve nesir fleklin destanlarda kulla-
n›m›n›n baflka bir boyutunu oluflturan
“ölçülü nesir” terimini ele alal›m.
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3. Ölçülü Nesir (Prosimetrik)
Destan:

Bu terim, manzum-mensur kar›fl›k
olarak yarat›lm›fl destanlar›n nesir k›-
s›mlar› için kullan›lmaktad›r. Bir desta-
n›n nesir k›sm›n›n mümkün oldu¤unca
fliir cümlelerine yak›n bir flekilde yara-
t›lmas› durumunda, böylesi nesir k›s›m-
lar için “Ölçülü Nesir (Prosimetrik)” ifa-
desi kullan›lmaktad›r (Reichl 1992:126-
130). 

Ölçülü nesir flekline sahip anlatma-
lar›n en tipik örne¤i Dede Korkut Kita-
b›’d›r. Kitap içindeki her anlatma ve gi-
rifl k›sm› tam nesir cümlelerinden çok,
kullan›lan iç kafiye ve aliterasyon vb.
vas›tas›yla fliir cümlelerine oldukça ya-
k›n bir flekilde oluflturulmufltur. Bu tür-
den, ne tam anlam›yla nesir, ne de tam
anlam›yla fliir cümlesi oluflturmayan
metinler için ölçülü nesir teriminin kul-
lan›lmas› oldukça yerindedir.

Ölçülü nesir kullan›m›n›n veya bu
flekilde bir anlat›m yapman›n da bir ön-
ceki terim olan manzum ve mensur des-
tan k›sm›nda yer verdi¤imiz “yaratma”
problemi ve “yaz›ya geçirenin kimli¤i” ile
yak›ndan ilgili oldu¤u unutulmamal›d›r.
Dede Korkut Kitab› içinde yer alan an-
latmalar›n ilk fleklinin kesinlikle man-
zum oldu¤u, ancak anlatmalar›n yaz›ya
geçirilmesi s›ras›nda bu manzum yap›-
n›n k›smen bozuldu¤u, yazar ne kadar
hassas olursa olsun, anlatmalar›n tama-
m›n› manzum olarak yaz›ya geçirme gü-
cüne sahip olmad›¤›n› ve bu sebeple de
eserin manzum k›s›mlar›n›n bir k›sm›
muhafaza edilirken, bir k›sm›n›n da an-
cak ölçülü nesir fleklinde yaz›ya geçiril-
mifl olabilece¤ini düflündü¤ümüzü belir-
telim.

4. Büyük Destan – Küçük Des-
tan: 

Destanlar›n tasnif edilmesi s›ras›n-
da, bir destan›n uzunluk ve k›sal›¤›na gö-
re hangi kategoride yer alaca¤›n› veya al-
mas› gerekti¤ini belirlemek için kullan›-

lan terimlerdir. Örne¤in; Manas Destan›
için “Büyük Destan” terimi uygun görü-
lürken, ço¤u Altay destan› için “Küçük
Destan” terimi uygun bulunmaktad›r. 

Gerçekten de Manas Destan› uzun-
luk bak›m›ndan dünyada bir benzeri da-
ha olmayan bir Türk yaratmas›d›r. 500
bin m›sral›k hacmiyle tek bir örnek olan
bu destan kesinlikle bir istisnad›r. Di¤er
taraftan Türk destanlar›n›n hacim bak›-
m›ndan oldukça farkl› boyutlarda oldu-
¤unu, Altaylardan Anadolu’ya do¤ru ge-
lindi¤inde bu ölçünün kesinlikle her des-
tan için de¤iflti¤ini, yine tek bir Türk bo-
yunun sahip oldu¤u destanlar›n bile ha-
cim bak›m›ndan oldukça farkl› uzunluk
veya k›sal›kta oldu¤unu görmekteyiz.
Örne¤in; Altay destanlar›ndan, yeni ya-
y›mlanan “Altay Destanlar›” (Dilek:
2002) adl› eserde bulunan Er Sam›r Des-
tan› 2660, Ak Taya Destan› 2040, Kökin
Erkey Destan› 960, Altay Buuçay 1015,
Malç› Mergen 800, Koz›n Erkefl 1780,
Közüyke 1945 m›sra uzunlu¤a sahiptir.
Faz›l Yoldaflo¤lu versiyonu olan Alpam›fl
Destan› ise, nesir k›s›mlar›yla birlikte
20.000 m›sra-sat›rdan fazlad›r. 

Balkan ve Rus destanlar›na bakt›¤›-
m›zda bu uzunlu¤un 1.000 ile 3.000 m›s-
ra aras›nda de¤iflti¤ini, eski Yunan des-
tanlar›n›n ise 14 ile 15 bin m›sra aras›n-
da bir uzunlu¤a sahip olduklar›n›, Avru-
pa destanlar›n›n da, örne¤in Roland
Destan›’n›n 3.000, Beowolf Destan›’n›n
4.000 m›sra olufllar›na bak›l›rsa, bir ese-
rin destan olmas› için uzunlu¤un ölçü
olarak al›namayaca¤› gibi, tasnif iflinde
de hacmin çok yararl› bir ölçüt olmaya-
ca¤› anlafl›lmaktad›r. 

5. Destanc›:
Farsça “destan” kelimesinden türeti-

len bu terim, Türk boylar› aras›nda des-
tani bir anlatma yaratan, anlatan, akta-
ran ve yaz›ya geçiren anlam›nda oldukça
yayg›n bir kullan›ma sahiptir. fiairlik
kabiliyetine sahip olan ve genellikle söz-
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lü destan gelene¤i içinde yetiflmifl des-
tanc›lar belli bir müzik aleti eflli¤inde
destan yaratma ve anlatma iflini gerçek-
lefltirmektedirler. Destanlar› yaz›ya ge-
çirenlerin ise, bir müzik aleti kullan›-
m›ndan çok, flairlik yeteneklerinin ön
planda oldu¤u düflünülebilir. 

Destanc› terimi de t›pk› destan teri-
mi gibi, belli ölçüde bir mu¤lak kapsama
sahiptir ve tam olarak hangi tip yarat›c›
veya anlat›c›y› ifade etti¤i belirsizlefl-
mifltir. Ancak bu terimin en temel olarak
“bir destani anlatmay› bir müzik aleti ve-
ya melodisi kullanarak manzum veya
a¤›rl›kl› olarak manzum, k›smen de ne-
sir olarak bir dinleyici kitlesi önünde ir-
ticalen icra edip, anlatan kifli” fleklinde
tan›mlamak yerinde olacakt›r. 

Bu aç›klamalardan sonra, birbirle-
riyle iliflkileri yukar›da verdi¤imiz ta-
n›m noktas›nda birleflen, ancak Türk
boylar› aras›nda farkl› adlar alan destan
anlat›c› ve yarat›c›lar› için kullan›lan te-
rimleri Karl Reichl’in çal›flmas›ndan
al›p, bir tablo halinde flöyle vermek ya-
rarl› olacakt›r (Reichl 1992: 57-87):

6.Destan:
Türk dünyas› ve dünya genelinde

tam olarak hangi flekil ve yap›da anlat-
malar› ifade etti¤i günümüzde bir hayli
belirsizleflmifl olan bu terim, sözlü ve ya-
z›l› olarak oluflturulmufl belli anlatmala-

r› karfl›lamak için kullan›lmaktad›r. Bu
makalenin birinci bölümünde bu terimin
Farsça’dan Türk lehçelerine geçti¤ini,
Aristo’dan günümüze kadar da pek çok
tan›m›n›n yap›ld›¤›n› belirtmifltik. Bura-
da uzun uzad›ya, flimdiye kadar yap›l-
m›fl olan tan›mlar› vermek ve her tan›-
m›n sahip oldu¤u baz› yetersizlikleri tar-
t›flmak gereksizdir. Bu tan›mlar›n bir
listesini ve ayr›ca anlat›lar d›fl›nda halk
fliirinde ve hatta divan fliirinde bir tür
olarak kullan›m›n› ve özelliklerini fiük-
rü Elçin hocam›z vermifltir (Elçin 1967).

Destan teriminin daha yeni bir tan›-
m›n› yapmak istersek hareket noktam›z
sadece eldeki metinler olmamal›, yani
bak›fl aç›m›z metin merkezli bir yakla-
fl›mdan kaynaklanmamal›d›r. Destan ta-
n›m›nda, metni ve metni oluflturan flekil,
konu vb. gibi unsurlar yan›nda, anlat›c›,
anlatma yeri, flekli ve anlat›m tarz›n› da
ele alan “icra merkezli” bir bak›fl aç›s›y-
la konuya yaklaflmak daha yerinde ola-
cakt›r. Yine bu yaklafl›ma fonksiyon (ifl-
lev) ölçütünü de eklemek gerekmektedir.

Karl Reichl metin özelliklerine ve ic-
raya gönderme yaparak destan› flöyle ta-
n›mlamaktad›r (Reichl 1992: 124):

“fiiir halinde veya naz›m ve nesir ka-
r›fl›k halde bir anlat›, birden fazla epizo-
du içine alacak bir uzunlu¤a sahip ve de
flahsî sahneleri ayr›nt›l› olarak (tek kifli-
lik konuflmalar ve fliirlerle veya karfl›l›k-
l› konuflmalar ve fliirlerle) anlatmaya

Yakut Altay Uygur Kazak K›rg›z Özbek Karakalpak Türkmen Baflk›rt Tatar Azerbaycan 
ve Türkiye
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izin veren bir anlat›d›r. Bu flekil özellik-
lerinden daha önemli olan bir özellik ise
ölçüdür.

Anlatmaya dayal› bir hadise olarak
tarif edildi¤inde destan, bir flölen hava-
s›nda, usta bir flair-destanc› taraf›ndan
(ve sadece ustalar›n anlatt›klar›ndan ö¤-
rendiklerini söyleyebilen ç›rak flair-des-
tanc›lar taraf›ndan) özel bir söyleyifl ve
anlat›fl tarz›yla ve bir kural olarak da bir
müzik aleti eflli¤inde icra edilen bir an-
latmad›r. Bir dinleyicinin kafas›nda,
onun bir destan dinleyip dinlemedi¤i ko-
nusunda hiçbir zaman bir flüphe uyan-
maz.”

Bu tan›mda esas olarak flekil, yap›
ve icraya gönderme yap›ld›¤›n› görüyo-
ruz. Destan kelimesinin kahramanl›k ve
aflk konulu anlatmalar›n her ikisini de
içine alacak flekilde çok genifl bir flekilde
kullan›ld›¤›n› belirterek tan›ma devam
eden Reichl, daha iyi aç›klama yapmak
için “kahramanl›k fliiri” ve “kahramanl›k
masal›” terimlerini de iflin içine katar.
Bütün bunlar›n genel bir de¤erlendirme-
si yap›lacak olursa, yukar›daki tan›ma
ek olarak konu bak›m›ndan da “bir kah-
ramanl›k konusunun, sonuçlar› itibariy-
le bir milletin tamam›n› içine alacak bir
konuda olmas›” fleklinde tan›m› gelifltir-
mek ve fonksiyon bak›m›ndan da “milli
de¤erleri, flahsî de¤erlerin üstünde tut-
may› benimseten anlatmalar” fleklinde
tan›mlamak mümkündür. 

Sonuç olarak destan; “bir millet ve-
ya toplumun hayat›nda derin bir iz b›-
rakm›fl olaylardan kaynaklan›p; ço¤un-
lukla manzum, bazen de manzum-men-
sur kar›fl›k; birden fazla olay›n aktar›m›-
na izin veren genifllikte; usta bir anlat›c›
taraf›ndan veyahut da ustalardan ö¤ren-
di¤ini aktaran bir ç›rak taraf›ndan, bir
dinleyici kitlesi önünde bir müzik aleti
eflli¤inde ya da bir melodiyle anlat›lan;

sözlü olarak anlat›lanlar›ndan baz›lar›
yaz›ya geçirilmifl; bir milleti veya toplu-
mu sonuçlar› bak›m›ndan ilgilendiren
bir kahramanl›k konusuna sahip; din-
lendi¤inde veya okundu¤unda milli de-
¤erleri, flahsî de¤erlerin üstünde tutmay›
benimseten sözlü veya yaz›l› edebi yarat-
mad›r. ”

Bu iki makale boyunca tart›flm›fl ol-
du¤umuz terimler hakk›nda daha farkl›
düflünenler, verilen tan›mlar› elefltiren-
ler olacakt›r. Birinci makalede de belirt-
ti¤imiz gibi, bu makalelerin amac›, Türk
dünyas› destan araflt›rmalar›nda daha
iyi ve güzeli bulma giriflimidir. Bu giri-
flim de kuflak olarak bize miras b›rak›lan
problemlere çözüm aramaya yöneliktir.
Burada tart›fl›lan terimler hakk›ndaki
de¤erlendirmelerimiz, konu üzerinde ça-
l›flma yapan bilim adamlar›nca daha da
geniflletilmeli ve sonuçta, bizden sonraki
kuflaklara daha aç›k ve net terimler, ta-
n›mlar ve tasnifler b›rakabilmeliyiz.

KAYNAKLAR:
1. Burges, Glyn (hzl.). The Son of Roland.

New York: Penguin Books, 1990. 
2. Dilek, ‹brahim (hzl.). Altay Destanlar›: Er

Sam›r, Ak Tayç›, Kökin Erkey, Altay Buuçay,
Malç› Mergen, Koz›n Erkefl, Közüyke. Ankara:
Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Türk Destanlar› Dizisi,
2002.

3. Elçin fiükrü. “Türk Dilinde ‘Destan’ Keli-
mesi ve Mefhumu.” Türk Kültürü, Say›: 61, Anka-
ra, 1967.

4. Köprülü, Fuad. Edebiyat Araflt›rmalar›.
Ankara: T.T.K. Bas›mevi, 1986.

5. Lord, A. Bates. The Singer of Tales. Mas-

sachusetts and London: Harvard Unv. Press, 1960.

Y›l: 14  Say›: 54

18 Millî Folklor


	54 11
	54 12
	54 13
	54 14
	54 15
	54 16
	54 17
	54 18

