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* Bu bölümdeki metinleri dikkatlice okuyunuz.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

* Konular ile ilgili olarak verilen bilgileri okuyup kavramaya çal›fl›n›z.

* Bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar›n anlamlar›n› sözlükten bulunuz.

* Zorluk çekti¤iniz bölümleri yazarak çal›fl›n›z.

Bu ünitenin sonunda;

* Destan döneminin genel özelliklerini kavrayacak,

* Sözlü edebiyat ürünlerinden destan, kofluk, sagu, sav örneklerini inceleyecek ve bu 
türleri tan›mlayabilecek,

* Sözlü edebiyat ürünlerinin özelliklerini kavrayacak,

* Destan dönemi fliirlerini inceleyebilecek,

* Yaz›l› edebiyat›n örneklerini inceleyecek ve özelliklerini söyleyebilecek,

* Göktürk ile Uygur alfabelerinin ve eserlerinin özelliklerini sayabileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍
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ÜN‹TE II

DESTAN DÖNEM‹ TÜRK EDEB‹YATI

SAVAfi DESTANLARI

Divan-› Lügat’it Türk

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

‹nsanlar önce konuflmufllar, çok sonra dili yaz›ya geçirmifllerdir. De¤iflik 
biçimlerde yaz›ya geçirme ifllemlerinin hepsi temelde konuflma diline dayan›r.

Sözlü anlat›m, yaz›n›n bulunuflundan çok önce meydana ç›km›flt›r. ‹lk edebiyat
eserleri olan destanlar da sözlü anlat›m ürünlerinin bafl›nda gelir.

Toplum sorunlar›yla ilgili görüfllerimizi de daha çok konuflarak dile getiririz.
Birçok alanda baflar›l› olabilmemiz büyük ölçüde konuflma yetene¤imizin geliflmesine
ba¤l›d›r.

‹çinde yaflad›¤›m›z ça¤ “iletiflim ça¤›” olarak adland›r›l›yor. Radyo, televizyon ve
gazetelerden örnekler vererek ça¤›m›zda anlat›m›n vazgeçilmezli¤ini aç›klay›n›z.

Kemi içre olturup

Ila suv›n keçtimiz

Uygur tapa bafllanup

M›nglak ilin açt›m›z

A¤d› k›z›l bayrak

To¤d› kara toprak

Yeti kelip o¤rak

Tok›fl›p an›n keçtimiz.

Tünle bile köçelim

Yamar suv›n keçelim

Terngük suv›n içelim

Yuvka ya¤› uvulsun.

Gemi içerisinde oturarak

Ila suyunu geçtik

Uygurlara karfl› durmakla

M›nglak ilini açt›k.

K›z›l bayrak yükseldi;

Kara toprak canland›;

O¤rak binicileri de yetiflip

Savafla tutuflarak geciktik.

Geceleyin göçelim;

Yamar suyunu geçelim;

P›nar suyundan içelim;

Yufka düflman ezilsin.

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz destan›n konusu nedir?

2. Metinde destanlara özgü bir özellik söyleyiniz.

3. Eski Türk flairlerine Türk boylar› aras›nda hangi adlar  veriliyordu?

4. ‹lk ça¤larda söylenen fliirler neyi simgeliyordu?

AÇIKLAMALAR

Eski Türklerin fliirlerinde kahramanl›k, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik,
savafl, aflk ve tabiat ifllenen bafll›ca konulard›r.

‹slaml›k öncesi Orta Asya Türk fliirinin Divan-› Lügat-it Türk d›fl›nda bulunan en
dikkate de¤er örneklerini Uygur alfabeli Turfan metinlerinde görüyoruz.

Eski Türk flairlerine Türk boylar› aras›nda flaman, oyun, baks›, ozan gibi adlar
veriliyordu. Bu adlar eski ça¤larda kullan›lm›fl, geleneklerine çok ba¤l› Türkler
aras›nda ‹slamiyet’ten sonra da yaflam›flt›. Ba¤l› bulunduklar› boylara yaflad›klar›
ça¤lara göre adlar›, k›yafetleri, kulland›klar› sazlar az çok de¤iflmekle birlikte kopuz
isimli sazla fliirler söylemifllerdir. Bunlar›n yan›nda aflk fliirleri ve ölenlerin arkas›ndan
a¤›tlar söylüyorlard›. Ayr›ca Tanr›lara kurban sunmak, kötü cinlerden gelen kötülük ve
hastal›klara afsunla engel olmak, hastalar› iyilefltirmek gibi görevleri de vard›. Baks›lar
bu iflleri yaparken kendilerinden geçip dinleyenler üzerinde büyük etki b›rak›rlard›.

‹lk ça¤larda söylenen bu fliirler halk›n ortak duygular›n› simgeliyordu. Törenlerde
bir a¤›zdan söylenip halk›n mal› oluyordu. fiiirler yeni a¤›zlardan yap›lan eklelemelerle
az çok de¤iflse bile, söylendi¤i zamanlardan hat›ralar sakl›yorlard›.
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☛
fiU DESTANI

fiU DESTANI

‹skender de bir öncü kuvvet göndermiflti. Türkler, ‹skender’in öncülerini bir gece
bask›n›nda bozguna u¤ratt›lar. Bir Türk bir ‹skender askerini öldürdü.  Ölü beline alt›n
dolu bir kemer ba¤lam›flt›. Bu kemer parçaland›. Kana bulanm›fl alt›nlar yere döküldü.
Ertesi gün Türkler, kanl› alt›nlar› gördüler. Birbirlerine “Alt›n Kan” dediler. Bu sözler,
o çevrede bulunan bir da¤›n ad› oldu. Bugün oraya Altun Han deniliyor.

Sonra ‹skender, Türk hakan› ile bar›flt›. Hatta Uygurlar için flehirler yapt› ve bir
zaman kald›ktan sonra geriye döndü. O zaman fiu, Balasagun’a gelip flimdi fiu ismiyle
an›lan flehri yapt›rd›. Oraya öyle t›ls›m koydurdu ki bugün hâlâ leylekler bu flehre kadar
gelir fakat flehri afl›p da ileri gidemezler.

Divan-› Lügat’it Türk

AÇIKLAMALAR

Sakalar›n destan zinciri içinde “fiu” parçalar yer al›r.

fiu destan› Balasagun yak›nlar›nda bir flehir kuran fiu adl› hükümdar›n çevresinde
oluflturulmufltur. Destanda fiu’nun ilginç özellikleri, Büyük ‹skender’le savafllar›,
Balasagun’da büyük bir kale ve flehir yapt›rmas› anlat›l›r.

fiu destan› Türk destan uslubundan çizgiler tafl›r. Türklerin su sevgisinden; kaz,
ördek gibi kufllar› u¤urlu sayan fiaman inan›fl›ndan yans›malar vard›r destanda. Eski
Türk hayat›nda büyük yeri olan musikiden ve hükümdar saray› önünde ordu beyleri için
her gün 360 marfl çal›nd›¤›n› anlatan bölümler hayli ilgi çekicidir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz destan›n konusu nedir?

2. fiu Destan›, kimin çevresinde oluflturulmufltur?

3. Destan kahraman› fiu’nun özellikleri nelerdir?

4. fiu Destan›’nda hangi inanc›n yans›malar› vard›r?

HAZIRLIK

Destan›n kahraman› olan fiu’nun MÖ 4. yüzy›lda yaflam›fl bir Saka hükümdar›
oldu¤u san›lmaktad›r.

Destanda, O¤uz boylar›n›n ve Türkmenlerin kayna¤› anlat›ld›ktan sonra,
‹skender’in Asya seferinde ordusunun bir gece bask›n›yla Türklere yenildi¤i
anlat›lmaktad›r.

Destanlarda savafllar›n çokça yer almas›n›n nedenlerini araflt›r›n›z.
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HAZIRLIK 

‹lyada ve Odysseia, Bat› kültürünün yap› tafllar›ndand›r. Dünyan›n en eski do¤al
destanlar›ndand›r. Homeros adl› bir ozan taraf›ndan derlenip manzum olarak yaz›ya
geçirilmifltir.

Odysseia destan›na ad›n› veren Odysseus, Troya Savafl›’na kat›lan ‹thake kral›d›r.
Destan, savafl bittikten sonra ülkesine dönmek isteyen Odysseus’un on y›l boyunca
bafl›ndan geçen maceralar› ve ülkesine dönüflünü anlat›r.

Konusunu tarihteki savafllardan alan baflka destanlar da biliyor musunuz?

ODYSSEIA

Odysseus her fleyi anlatmadan göz kapaklar›na uyku girmedi.

K›konlar› nas›l alt etti¤ini anlatt› ilkin, sonra nas›l geldi¤ini anlatt› Lotofaglar›n
semiz topraklar›na,

sonra Tepegöz’ün ettiklerini ve soylu arkadafllar›n› nas›l 

hiç ac›madan yedi¤ini ve nas›l  öç ald›¤›n› ondan,

nas›l Ailos’a gidip de iyi karfl›land›¤›n› ve u¤urland›¤›n›,

ama dönmek nasip olmad›¤›ndan yurduna, 

f›rt›naya tutulup allak bullak oldu¤unu bal›kl› denizde,

sonra düzenlerini anlatt› kurnaz Kirke’nin

ve sorular sormak için Thebai’li Theiresias’›n ruhuna,

çok kürekli gemiyle nas›l indi¤ini gölgeli Hades ülkesine,

anlatt› sonra sesini nas›l duydu¤unu deniz Siren’lerinin.

Homeros

ODYSSEIA

☛

Homeros
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AÇIKLAMALAR

Yunan sitelerinin Troya (Çanakkale’deki Truva) flehrini ele geçirmek için 
girifltikleri savafllar› konu al›r. Troyva’n›n y›k›l›fl›ndan sonra yurduna dönmek için yola
ç›kan ‹thake kral› Odysseus’un serüvenlerini anlatan Odysseia ise yaz›l› destan türünün
en iyi örnekleri aras›ndad›r.

Destanlar›n saraylarda ve flölenlerde flark›c›lar›n ve savaflç›lar›n söyledi¤i fliir ve
flark›lar›n geliflmesiyle ortaya ç›kt›¤› san›lmaktad›r.  Bu flark›larda eski ve yeni 
kahramanlar›n eylemleri övülür ve çeflitli mitolojilerin ilk ögeleri belirir. Sözlü destan
gelene¤i kahramanl›k ça¤lar›ndan sonra da etkisini sürdürmüfltür. Bir halk›n 
kahramanlar›n›n efsaneleflmesi, genellikle savafllar›n bitti¤i ya da yenilgiyle 
sonuçland›¤› durgun dönemlerde olur.

Odysseia bir destan›n dünyas› içinde her fleyi bar›nd›ran çok yönlü bir dünyad›r.
Hemen bütün destanlarda kahramanlar uzun yolculuklara ç›karlar. Ad›n› destana veren
Odysseus da tehlikelerle dolu yolculuklara ç›kar. Zorlu s›navlardan geçer. Destan
geriye dönüfllerle, an›msamalarla a¤›r, sakin ve huzurlu bir tempoyla geliflir.

‹lyada ve Odysseia destanlar›n›n yazan Hemeros’un dili sade ve gerçekcidir.
Soylu duygular, yüksek düflünceler, zengin bilgi görgü ve hayal ögeleriyle birleflmifl bir
destan dilidir. Ritmik vezinle söylenen m›sralarda  sözcüklerle yap›lm›fl bir musiki ve
resim sanat› vard›r. Nihat Sami Banarl›’ya göre ‹lyada ve Odysseia destan›nda olaylar›n
Akdeniz çevresinde geçti¤ini belirtecek flekilde  bir deniz ikliminin renkleri çizgileri ve
esteti¤i içinde söylenmifltir. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Metindeki olay› özetleyiniz.

2. Odysseus’un ülkesine dönerken bafl›ndan geçenleri k›saca anlat›n›z.

3. Metindeki destan özelliklerini gösteriniz.

4. Odysseia ile O¤uz Ka¤an Destan›’n›n kahramanlar› aras›ndaki benzerlik ve 
farkl›l›klar› belirtiniz.
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Gemi yedinci günde tamam oldu. Gemiyi k›zaktan indirmek güç oldu. Çünkü
geminin üçte ikisi suya girinceye dek onu k›zak üzerinde afla¤›dan ve yukar›dan itmek
zorunlulu¤u vard›. Elime geçen her fleyi içine yükledim. Bütün soyumu, sopumu ve
kavmimi gemiye bindirdim. Evcil hayvanlar› ve bütün ustalar› gemiye ald›m. Samas,
bana bir süre verdi. Bulutlar› güden, akflamleyin bir bu¤day ya¤muru ya¤d›racak diye.
O zaman gemiye bin ve kap›n› kapa diye Hava bak›lmayacak kadar korkunçtu.  Ben
geminin içine bindim ve kap›m› kapad›m. Gökten kara bulutlar yükseldi. F›rt›na
tanr›s›n›n saçt›¤› yal›m gökyüzünü yal›yordu. Bütün güneflin ›fl›klar›n› karartt›lar.
Büyük f›rt›na, ülkeyi bir çanak gibi parçalad›. Bir gün karayel esip hepsini sildi
süpürdü. Sonra birdenbire poyraz esip ülkenin alt›n› üstüne getirdi. Kimse kimseyi
göremiyordu. Tanr›lar›n ecesi, güzel sesiyle ah ediyordu. Benim sevgili insanlar›m,
denizi bal›klar gibi doldursunlar diye mi do¤uyordu? F›rt›na ve tufan alt› gün yedi
geceyi geçti. Art›k yedinci gün gelince tufan savafl›m› durdurdu. Kötü 
rüzgâr dindi ve tufan sona erdi. Diz çöküp oturdum ve a¤lad›m.

G›lgam›fl Destan›

HAZIRLIK 

Tarihte bilinen en eski destanlardan biri olan G›lgam›fl Destan›’nda Uruk kral›
G›lgam›fl ile arkadafl› Enkidu’nun ölümsüz öyküsü anlat›l›r.

Okudu¤unuz destanlar›n üzerinizde b›rakt›¤› etkiyi düflündünüz mü?

GILGAMIfi DESTANI

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz G›lgam›fl Destan›’ndaki kahraman›n sonunda a¤lamas›n› neye 
ba¤l›yorsunuz?

2. Baflka destanlarla G›lgam›fl destan›n› karfl›laflt›r›n›z.

3. Do¤a ile insan aras›ndaki iliflkiye G›lgam›fl Destan›’ndan birkaç örnek gösteriniz.

4. G›lgam›fl’›n hiçbir zaman vazgeçmedi¤i, peflinden kofltu¤u fley nedir?

5. G›lgam›fl Destan›’n›n esin kayna¤› oldu¤u birkaç eser ad›n› belirtiniz.

Sanat eserlerine esin kayna¤› olan G›lgam›fl Destan›, Orhan Asena’n›n Tanr›lar ve
‹nsanlar adl› oyununun konusunu oluflturur. Nevit Kodall›, Asena’n›n oyunu için
haz›rlad›¤› sahne müzi¤i üzerine G›lgam›fl operas›n› bestelemifltir. Melih Cevdet Anday
da Ölümsüzlük Ard›nda G›lgam›fl (1981) adl› eserinde bu destandan esinlenmifltir.

Destanlar›n di¤er ortak özelliklerini araflt›r›n›z.

AÇIKLAMALAR

‹Ö 3000’lerde Mezopotamya’da do¤mufl olan G›lgam›fl, bilinen en eski destand›r.
G›lgam›fl Destan›’n›n günümüze ulaflm›fl en kapsaml› metni Akad dilinde yaz›lm›fl ve
Asur kral› Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmufltur.

fiiirlerde ve destanda ad› geçen G›lgam›fl, Uruk’ta hüküm sürmüfl bir krald›r.

G›lgam›fl Destan›’nda uzun aray›fllardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir
y›lana kapt›ran zalim Uruk kral› G›lgam›fl ile arkadafl› Enkidu’nun öyküsü anlat›l›r.
G›lgam›fl, Babil Tufan›’ndan sa¤ kurtulan Utnapifltim’i bularak ölüme yakalanmaman›n
s›rr›n› ö¤renmek için tehlikeli bir yokculu¤a ç›kar. Sonunda Utnapifltim’e ulafl›r.
Utnapifltim ona tufan›n öyküsünü anlat›r ve  gençli¤ini geri getirecek bitkiyi nerede
bulaca¤›n› gösterir. Ama G›lgam›fl, bitkiyi elde ettikten sonra bir y›lana kapt›r›r ve 
mutsuzluk içinde Uruk’a döner. Destan, Enkidu’nun yitik nesneleri bulaca¤›na söz 
vererek geri dönen ruhunun yeralt› dünyas›yla ilgili u¤ursuz bilgiler vermesiyle son
bulur. 

Çivi yaz›s›yla piflmifl çamur tabletlere geçirilen G›lgam›fl’›n serüvenleri destan
türünün bütün ana özelliklerini tafl›r.

Destanlar›n ortak özellikleri vard›r. Hepsinde  yar› tanr›sal nitelikler tafl›yan bir
ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanlar›n yapt›klar› üzerine 
kurulmufltur. Olaylar çok genifl bir co¤rafya üzerinde geçer.

☛
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1

Oysa ‹thake’yi hiç görmemifltim

Penelopeia  yoktu, Telemakhos da

Ama ‹thake kafamda onlardan kurulu idi

Tanr›çalar›n en tanr›sal›

Kirke’nin bile söyleyemedi¤i

Bu yolu bulup geçece¤im;

Ama ne denli güç olursa olsun

Bilerek varmak istiyorum flimdi

Sirenlerin ezgilerini dinleyece¤im

Dedim ve büyük bir mum pete¤ini

Tunç hançer ucu ile ezdim çabucak

T›kad›m kürekçilerin kulaklar›n› bir bir

Orta dire¤e ba¤latt›m kendimi

Kürekçilerim hasats›z denizi

Köpürttüler kürekleriyle

Tez yürüyüfllü gemi gün batarken

Ulaflt› Sirenlerin adas›na,

Yüre¤im kopacak gibiydi, ama

Sirenlerin izi bile yoktu ortada

Yaln›z bir ezgi, ta derinden

Ta içerimden gelen bir ezgi

Bafllad› yavafl yavafl yükselmeye;

O yabans›, o büyülü türküleri ben

Söylüyordum sa¤›r gemicilere

Yaln›z ben duyuyordum sirenleri.

Kirke, bilge tanr›ça, selam sana!

Sa¤ salim geçtim kendimi.

Melih Cevdet ANDAY

HAZIRLIK 

Geçmifl dönemlerdeki destanlardaki olaylardan yola ç›karak yeni eserler üreten
Ça¤dafl Türk edebiyatç›lar›ndan birisi de Melih Cevdet Anday’d›r.

Melih Cevdet Anday “Kollar› Ba¤l› Odysseus” adl› uzun fliirinde  Odysseus’un
on y›l aradan sonra ülkesine dönüflünü fliirsel bir dille anlat›r bizlere. Türk 
edebiyat›ndan buna benzer baflka çal›flmalar biliyor musunuz? Araflt›r›n›z.

KOLLARI BA⁄LI ODYSSEUS

Melih Cevdet ANDAY

☛
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AÇIKLAMALAR

Ça¤dafl Türk edebiyat›n›n önde gelen adlar›ndan Melih Cevdet Anday “Kollar›
Ba¤l› Odysseus’u yazarken çeflitli ozanlardan ve kitaplardan yararlan›r. Homerous’un
birtak›m deyimlerini, benzetmelerini seve seve kulland›¤›n›n alt›n› çizer.

Bat› edebiyat›nda oldu¤u gibi ça¤dafl Türk edebiyat›nda da destan örneklerine
rastlan›r. Bunlar klasik anlamda destan olmaktan çok, coflku yaratan konulardaki 
özellikle de Kurtulufl Savafl›’yla ilgili eserlerdir. Bunlarda kiflisel dramlardan çok, genifl
halk y›¤›nlar›n›n dram› yans›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Naz›m Hikmet’in Kurtulufl Savafl›
Destan› (1940), Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n Çak›r’›n Destan› (1945), ‹stiklal Savafl›
(1951) ve Çanakkale Destan›, Cahit Külebi’nin  Atatürk Kurtulufl Savafl›’nda (1952),
Ceyhun Atuf Kansu’nun Sakarya Meydan Savafl› (1970), Gülten Ak›n’›n Marafl’›n ve
Ökkefl’in Destan› (1972) bunlar›n bafll›calar›d›r. Son y›llarda Türk toplumunun yaflad›¤›
toplumsal-siyasal içerikli dramlar›n, halk›n diliyle epik ögelerle donat›lm›fl olarak
fliirlefltirildi¤i de görülmektedir. Gülten Ak›n’›n Seyran Destan› (1979) ile Aras Ören’in
Berlin Üçlemesi (1980) buna örnektir. Eski destan  ve efsanelerin ça¤dtafl bir yorumla
fliirlefltirilmifl örnekleri aras›nda ise N.Y. Gençosmano¤lu’nun Bozkurtlar›n Destan›
(1973) adl› eseri ile Melih Cevdet Anday’›n Ölümsüz Ard›nda G›lgam›fl’› (1981)
say›labilir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz fliirde Odysseus. gemisindeki kürekçilerin kulaklar›n› niçin mum 
pete¤i ile kapat›yor?

2. Gemide sirenleri duyan tek kifli kimdir?

3. Melih Cevdet Anday, “Kollar› Ba¤l› Odysseus” adl› fliirini hangi destandan yola 
ç›karak yazm›flt›r?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Destan dönemini belirleyen flartlar›n özelli¤i nedir?

2. Efsanelerin do¤uflu hakk›nda bilgi veriniz.

3. Birbirinden farkl› uygarl›klarda destan döneminin yaflan›p yaflanmad›¤›n› 
aç›klay›n›z.
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2. SÖZLÜ EDEB‹YAT

KOfiUK

HAZIRLIK 

‹slamiyet Öncesi Türk Edebiyat›’nda sözlü eserler içinde en yayg›n olanlardan
biri de kofluktur. K›fl›n bitimiyle birlikte tabiattaki büyük de¤iflim hepimizi etkileyip
güzel bir dünyan›n kap›lar›n› açar her bahar.

Tabiat güzelliklerini anlatan fliirlerini okumak sizde nas›l duygular uyand›r›r? Bu
tür konular› iflleyen fliirlere verilen adlar› araflt›r›n›z.

BAHAR KONULU 

KOfiUK

1

Kar buz kamug erüflti

Taglar suv› ak›flt›

Kökflin bul›t örüflti

Kayguk bolup egriflür

2

Keldi esin esneyü

Kadga tükel üzneyü

Kirdi budun kasnayu

Kara bul›t kükreflür

3

Ay kopup evlenüp

Ak bulut örlenüp

Bir bir üzre öklünüp

Saçl›p suv› enreflür

GÜNÜMÜZ 

TÜRKÇES‹YLE

1

Kar buz tümü eridi

Da¤lar›n sular› ak›flt›

Mavi bulut yükseldi

Kay›k gibi sallan›r.

2

Yel eserek geldi

T›pk› tipiye benziyor

‹nsanlar üflüyerek  ürperiyor

Kara bulut kükreflir

3

Ay kopup hâlelendi

Ak bulut yücelendi

Üst üste kümelendi

Saç›l›p suyu inleflir.

☛
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Bozk›r kültüründe hayvanc›l›k ve tabiat aras›nda önemli bir iliflki vard›r. fiiirde
bahar›n gelifliyle birlikte duyulan yaflama sevincinde bu ilginin etkisi var m›d›r?

fiiirin naz›m türü kofluktur.

Bugünkü halk edebiyat›nda koflma ad› verilen aflk, tabiat konular›n› iflleyen fliir
türünün ilk örneklerindendir.

Uyak düzeni flöyledir:

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz fliirde bugün ayn› olan ve söylenifli de¤iflmifl sözcüklere 
rastl›yor musunuz? Örnek veriniz.

2. Do¤adaki  ani de¤iflim nas›l anlat›l›yor?

3. fiiiri dil ve anlat›m yönünden inceleyip ölçü ve uyaklar›n› gösteriniz.

Her dörtlü¤ün ilk üç dizesi kendi aras›nda; son dizeleriyse ilk

dörtlü¤ün son dizesiyle uyakl›d›r.

fiiirin ölçüsü hece ölçüsüdür. Duraklar ise 4+3’tür.

Sanats›z ve yal›n bir dil kullan›lan fliirde benzetmelerin yan› s›ra

üçüncü dörtlükte “bulutun inleyerek ç›kt›¤›” söylenerek

kiflilefltirme yap›lm›flt›r.

Tabiat›n baharla birlikte canlan›fl›n›n verdi¤i duygu ve

düflünceler coflkulu bir dille anlat›lm›flt›r.

AÇIKLAMALAR

Kofluk, yaz›n›n kullan›lmaya bafllanmas›ndan önceki sözlü edebiyat döneminin
ürünüdür.  Okudu¤unuz metin ilk kez Kaflgarl› Mahmud’un Divan-› Lügat’it Türk
(Türk Dilleri Sözlü¤ü) adl› eserinde yaz›ya geçirilmifltir.

‹slâml›k’tan önceki dönemde kofluk, günümüz halk edebiyat›ndaki koflman›n ilk
biçimidir. fiiirde tabiat konusunun ifllenmesi Türklerin o dönemde tabiat ile içli d›fll›
yaflamalar›n›n bir göstergesidir. Göçebelik ve hayvanc›l›kla sürdürülen dönemde 
özellikle bahar mevsiminin farkl› bir yeri vard›.

Okudu¤unuz fliirde bahar›n gelifliyle birlikte tabiatta ortaya ç›kan de¤iflimler
çocuksu bir içtenlikle ifade edilmifltir. Karlar›n erimesi, da¤lar›n, ovalar›n çiçekle
donanmas›, havan›n ›s›nmas› duyarl› bir tabiat fliiri (pastoral) anlay›fl›yla anlat›lm›flt›r.

................... a

................... a

................... a

................... b

................... c

................... c

................... c

................... b

................... ç

................... ç

................... ç

................... b

☛
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SAGU

HAZIRLIK

Eski Türk edebiyat›nda oldu¤u gibi halk edebiyat›nda da ölen kiflinin ard›ndan
onun yi¤itliklerini, iyiliklerini ve erdemlerini anlatan fliirler yaz›ld›¤›n› biliyorsunuz.

Bu tür fliirlere ne ad verildi¤ini araflt›r›n›z.

ALP ER TUNGA SAGUSU

Divan-› Lügat’it Türk

1

Alp Er Tunga öldi mü

Iss›z ajun kald› mu

Ödlek öçin ald› m›

Emdi yürek y›rt›lur

2

Ödlek yarag közetti

Ogr› tuzak uzatt›

Begler begin az›tt›

Kaçan kal› kurtulur

GÜNÜMÜZ  TÜRKÇES‹YLE

1

Alp Er Tunga öldü mü

Geçici dünya kald› m›

Felek öcünü ald› m›

fiimdi yürek y›rt›l›r

2

Felek f›rsat gözetti

Gizli tuzak uzatt›

Beyler beyini flafl›rtt›

Kaçan nas›l kurtulur   

☛
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Toplumlar daha çok hangi insanlar›n ölümün üzülürler? Niçin?

Halk fliirimizin temel özelliklerini tafl›yan sagu her dörtlü¤ün ilk iki üç dizesi
kendi aras›nda, son dizeleriyse ilk dörtlü¤ün son dizesiyle uyakl›d›r.

................... a ................... c

................... a ................... c

................... a ................... c

................... b ................... b

fiiirin ölçüsü hece ölçüsüdür.  Duraklar 4+3’tür.

1. dörtlükte, a¤›tç›, sürekli soru sorarak soru sorma sanat›n› kullan›yor ve Alp Er
Tunga’n›n ölümü karfl›s›ndaki flaflk›nl›k duygusunu kuvvetlendiriyor. Bu dörtlükte
a¤›tç›, Alp Er Tunga’n›n öldü¤ünü, evrenin kald›¤›n› ve fele¤in öcünü ald›¤›n› bildi¤i
hâlde  bilmiyormufl gibi hareket ediyor. A¤›tç› fele¤in öcünü al›p almad›¤›n›  sorarak
kiflilefltirme yap›yor. Öç almay› fele¤e yüklüyor.

2. dörtlükte, kiflilefltirme sanat› insana has olan “f›rsat gözetme”, “tuzak
haz›rlama” özelli¤i zamana yöneltiliyor.

fiiirin dili içtendir. Çok eski bir sözcük olan “ajun” sözcü¤ü d›fl›nda yabanc›
sözcük, dil bilgisi ögesi ya da söz dizimi görülmemektedir. Tasvirler oldukça canl›
tutulmufltur. Alp Er Tunga’n›n ölümünden duyulan ac› dinleyenlere ustal›kla duyurul-
mufltur.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Ard›ndan duyulan büyük ac›n›n dile getirildi¤i Alp Er Tunga’n›n özellikleri nelerdir?

2. Okudu¤unuz “sagu”daki “Emdi yürek y›rt›lur” sözünü aç›klay›n›z.

3. Alp Er Tunga’n›n ard›ndan sagu söylenmesinin nedenini belirtiniz.

AÇIKLAMALAR

‹slaml›k’tan önceki dönemde a¤›t, yas fliiri anlam›na gelen sagu herkes taraf›ndan
sevilen kimselerin ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden fliirlerdir. Kopuz çal›narak
söylenirdi. Eski Türklerde ölünün arkas›ndan üzüntünün gösterilmesi bir gelenekti.
Hakanlar öldü¤ünde yu¤ ad› verilen büyük bir yas töreni yap›l›rd›. Bu törenlerde 
ozanlar, s›g›tç› ad› verilen a¤›tç›lar güzel sözlerle ölen kiflinin niteliklerini dile getiren
a¤›tlar söylerlerdi.

Okudu¤unuz sagu, ‹ranl› Firdevsi’nin fiehname adl› ünlü destan›nda Efrâsiyâb
ad›yla an›lan Alp Er Tunga için yak›lan a¤›tt›r. Alp Er Tunga’n›n Türkler aras›nda çok
sevilen bir hükümdar oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

☛
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HAZIRLIK 

Sav, gözlem ve uzun deneyimlerden süzülen duygu ve düflüncelerin özlü bir
anlat›m›d›r.

Günümüzde sav yerine atasözü kullan›lmaktad›r.

Savlar›n bir özelli¤i de ak›lda kolayca kalmalar›, dilden dile aktar›lmalar›d›r.
Orhun Abideleri’nde Türk atasözlerinin en eski örneklerine rastl›yoruz.

Yüzy›llara meydan okuyan bu sözlerin varl›klar›n› koruyabilmelerinin nedenini
hiç düflündünüz mü? Araflt›r›n›z.

Kaflgarl› Mahmud

Divan-› Lügat’it Türk

SAV ÖRNEKLER‹

1. Bifl ernek tüz ermes.

2. Tegirmende togm›fl s›çgan

kök kökreginge korkmas.

3. Y›rak yir sav›n ark›fl keltürür.

4. Aç ne yimes tok ne times.

5. Ag›lda oglak bolsa ar›kda 

ot› biter. 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Befl parmak düz olmaz.

2. De¤irmende do¤mufl s›çan gök

gürültüsünden korkmaz.

3. Uzak yerin haberini kervan getirir.

4. Aç ne yemez, tok ne demez.

5. A¤›lda o¤lak do¤sa, ›rmakta otu biter.

SAV

☛
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Aradan yaklafl›k bin y›l geçmesine karfl›n yukar›daki sözlerin insanlara yol
göstermelerinin nedeni ne olabilir?

Savlar,  Türklerin hayat anlay›fllar› konusunda birçok ipucu içerirler.

Divan-› Lügat’it Türk’teki aç›klamaya göre sav, “söz, haber, sal›k, mektup, risale,
atalar sözü, darb-› mesel, k›ssa, hikâye, tarihsel fleyler” anlam›na gelir.

Savlar dil bilgisi yönünden ba¤›ms›z cümlelerdir. Kimi savlarda da ölçülü ve
uyakl› söyleme gözetilmifltir.

Savlar›n en belirgin özellikleri, anahtar sözcüklerin daha genifl anlamlarda yani
mecazl› olarak kullan›lmalar›d›r.

Verilen örneklerde hangi tarz ö¤ütlerde bulunulmufltur?

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz savlardan günümüzde bile de¤iflmeden kullan›lan sözler hangileridir?

2. Savlardaki anlam ve anlat›m gücü eski Türklerin edebiyat alan›ndaki güçlerinin bir 
göstergesi olabilir mi?

3. Savlar içinde sosyal yaflamla ilgili olanlar› gösteriniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Sagu, kofluk ve savlardaki söz sanatlar› hangileridir?

2. Destan dönemindeki fliirlerin ortak temas› nedir?

3. Destan dönemindeki yaflamla eserler aras›nda nas›l bir iliflkiden söz edebi-liriz?

4. Eski Türklerde flairlere ne ad veriliyordu, bunlar›n toplumdaki görevleri nelerdi?

AÇIKLAMALAR

Savlar, günümüzdeki ad›yla atasözleri, Türk ulusunun uzun geçmifli boyunca
biriktirdi¤i hayat deneyimlerini içeren özlü sözlerdir. Geçmiflteki kuflaklar›n yüzy›llar
boyunca edindi¤i deneyimleri, gelecek kuflaklara aktard›klar› birer miras olarak da
düflünülebilir. Türklerin en eski savlar› Kaflgarl› Mahmut’un Divan-› Lügat’it Türk adl›
eserindedir.

☛

☛
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YARATILIfi DESTANI

HAZIRLIK 

En eski Türk destanlar› içinde Yarat›l›fl Destan›’n›n önemli bir yeri vard›r.

Bu destan› okurken sanki farkl› bir zaman dilimine do¤ru gizemli bir yolculu¤a
ç›km›fl gibi oluruz.

Yarat›l›fl Destan›’n› di¤er Türk destanlar›yla karfl›laflt›rd›¤›m›zda nas›l bir sonuç
elde ederiz?

Daha hiçbir fley yokken Tanr› Kayra Han’la uçsuz bucaks›z su vard›. Kayra
Han’dan baflka gören, sudan baflka görünen yoktu. Ay, y›ld›zlar, gök ve toprak
yarat›lmam›flt›. Bütün tanr›lar›n en büyü¤ü, varl›klar›n bafllang›c›, insano¤ullar›n›n da
ilk atas›, Tanr› Kayra Han’›n bu sade sudan alemde can› s›k›l›yordu. O, yaln›zl›k içinde
düflünürken suda bir dalga belirdi. Ak Ana denilen bir kad›n hayali görünerek Tanr›’ya
“Yarat!” dedi yine suya gömüldü.

Tanr› Kayra Han, flimdi on yedinci kat gökten kainat› idare etmektedir.

AÇIKLAMALAR

En eski Türk destanlar›n›n tarihsel s›n›fland›rmas› içinde baflta Yarat›l›fl Destan›
gelir. V. Radlov tarz›ndan yaz›ya geçirilmifltir ve Altay Türkleri aras›nda günümüzde de
söylenmektedir.

Türk destanlar›n› flöyle grupland›rabiliriz:

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yarat›l›fl Destan›’n› okudu¤umuzda onun ilk destanlar›m›zdan oldu¤unu nas›l 
anl›yoruz?

2. Yarat›l›fl Destan› kim taraf›ndan okunup yaz›ya geçirilmifltir?

3. Belli bafll› Türk destanlar› nelerdir? Genellikle bu destanlar›n konusu nedir?

TÜRK DESTANLARI

‹slamiyetten Önceki

Türk Destanlar›

‹slamiyetten Sonraki

Türk Destanlar›

1. Yarat›l›fl Destan›

2. Saka Destanlar›

a. Alp Er Tunga Destan›

b. fiu Destan›

3. Hun-O¤uz Destanlar›

a. O¤uz Ka¤an  Destan›

b. Atilla Destan›

4. Göktürk Destanlar›

a. Bozkurt Destan›

b. Ergenekon  Destan›

5. Siyempi Destanlar›

6. Uygur Destanlar›

a. Türeyifl  Destan›
b. Mani Dininin 

Kabulü Destan›  

c. Göç Destan›

1. Manas Destan›

2. Cengiz Han 

Destan›

3. Timur Destan› 

4. Seyit Battal 

Gazi Destan›

5. Daniflment Gazi

Destan›

6. Köro¤lu Destan›
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GÖÇ DESTANI

Çinliler kayan›n etraf›na odun y›¤›p atefl yakt›lar. Tafl› iyice k›zd›rd›ktan sonra
üzerine keskin sirke dökerek parçalad›lar.  Parçalar› arabalara yükleyip birer birer
Çin’e götürdüler. Bu büyük olay oldu. Vatandaki bütün kufllar, hayvanlar, kendi 
dilleriyle bu kayan›n gidifline a¤lad›lar. Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket
felaketten kurtulamad›. Halk rahat yüzü görmedi. Irmaklar kurudu. Göllerin suyu 
tükendi. Toprak çatlad›, yiyecek vermez oldu. Yurtlar›n› b›rak›p göçmeye bafllad›lar.
Nihayet Befl Bal›g’›n bulundu¤u yere geldiler. Uygurlar burada durup befl mahalle 
(befl flehir) yapt›lar. Ad›n›  Befl Bal›g koydular. Burada yaflay›p ço¤ald›lar. 

HAZIRLIK 

Uygur ülkesine bereket ve mutluluk veren Kutlu Da¤’›n Çinliler taraf›ndan parça
parça sökülüp tafl›nmas›yla bozulan U¤ur (t›ls›m) sonucu ülkede görülmemifl bir k›tl›k
bafllar. Yaflam çekilmez hâle dönüflür. Bunun üzerine Uygur Türkleri, güney bat›ya göç
ederler.

Zorlu göçün sonunda Türkler, Befl Bal›g flehrinin bulundu¤u yere gelip orada
yeniden kendilerine yurt kurarlar.

Göç temas›na destanlarda s›kça rastlanmas›n›n nedenini araflt›r›n›z.

☛
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AÇIKLAMALAR

Göç Destan›’nda inan›fl, toprak, vatan anlay›fl› ve devlet idaresi yönünden ilgi
ekici önemli çizgiler vard›r.Vatandan bir parça tafl vermeye kalkman›n zamanla bütün
yurdu yok edebilecek bir bafllang›ç olabilece¤i vurgulan›yor.

981 y›l›nda Uygur ‹li’ne gelen Çin elçisi yazd›¤› sefaretnamesinde büyük 
surlarla çevrili bak›ml› flehirler gördü¤ünü, güzel kanallarla sulanan üzüm ba¤lar›,
m›s›r bu¤day tarlalar› ve yollar›n kenar›nda kavak a¤açlar›n›n s›raland›¤›na dikkat
çeker. 

Destanlar, kahramanlar›n bafl›ndan geçen olaganüstü olaylar› törensel bir 
üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluflan uzun manzum eserlerdir. Bilinen
en eski edebiyat türlerinden biridir. 

Bütün büyük destanlar, bir kavmin ya da ulusun dünyada kendine bir yurt bulma,
kimlik edinme çabalar›n› dile getirir.

Destanlar iki öbekte toplanabilir: Birinci öbekte yaz›n›n henüz bulunmad›¤› ya da
yayg›nlaflmad›¤› bir kültürde do¤an ve ancak kuflaktan kufla¤a sözlü olarak
aktar›ld›ktan sonra yaz›ya geçirilen G›lgam›fl ve ‹lyada gibi anonim destanlar yer al›r.
Belirli bir yazar taraf›ndan eski örneklere uygun olarak kaleme al›nm›fl eserler ise edebî
destan olarak nitelendirilir.

K›saca bir milletin do¤al destan› olabilmesi için o milletin tarihinde unutulmaz
tabiat olaylar›, büyük savafllar, göçler, istilalar, yeni co¤rafyalarda vatan kurma gibi
kuflaklarca halk›n haf›zas›nda yer edecek olaylar›n bulunmas› gerekmektedir.

Türk destanlar›ndan hayal ve mesal ögeleri ç›kar›ld›¤›nda geriye o dönemlerin
tarihi kal›r. Ayr›ca güzel sanatlar›n geliflmesini sa¤layan bir birikim vard›r. Tarih 
boyunca flairler, ressamlar, sanatç›lar eserleri için gerekli olan malzemeyi mitolji ve 
destanlardan alm›fllard›r.

Türk destanlar›nda savafl, göç, ›fl›k, a¤aç, maden isimleri Bozkurt, kad›n, at, tafl,
su sevgisi; ak saçl› bilge ihtiyarlar, müzik; gelenek; görenekler; devlet yönetimi 
önemli bir yer tutmaktad›r. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Çinliler kayay› parçalay›p niçin yurtlar›na götürüyorlar?

2. Kayan›n götürülüflüne kimler üzülüp a¤l›yor?

3. Kayan›n Türk yurdundan götürülüflünden sonraki geliflmeler nelerdir?

4. Göçten sonra Türkler hangi flehre gelip yerlefliyorlar?
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ERGENEKON DESTANI

Dört yüz y›l sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o kadar ço¤ald›lar ki
s›¤mad›lar. Dediler ki atalar›m›zdan iflittik Ergenekon’un d›fl›nda genifl yerler, güzel
yurtlar olurmufl. Bizim yurdumuz eskiden o yerlerde imifl. Göçüp ç›kal›m. Hepsi bu
sözü be¤enip ç›kmaya yol izlediler, bulamad›lar. O zaman bir demirci dedi ki “Burada
bir demir madeni var. Yal›n kata benziyor. fiunun demirini eritsek bir yol olurdu”. Var›p
o yeri gördüler. Bu sözü de be¤endiler. Da¤›n genifl yerine bir kat odun bir kat kömür
dizdiler. Da¤›n üstünü arka yan›n› beri yan›n› doldurduktan sonra yetmifl deriden körük
yap›p yetmifl yerde kurdular. Ateflleyip körüklediler.

Tanr›n›n gücü ile atefl k›zd›ktan sonra demir da¤ eriyip ak›verdi. Yüklü deve
ç›kacak kadar yol oldu. O günü, o ay›, o saati belleyip d›flar› ç›kt›lar. O günden beri
Göktürklerde âdet olmufltur. O günü bayram sayarlar. Bir parça demiri atefle sal›p
k›zd›r›rlar. Önce Han, bunu  k›skaçla tutup örse koyar, çekiçle döver, ondan sonra
beyler de öyle yapar. Bugünü mukaddes bilirler.

Ebü’l- Gazi Bahad›r Han  

fiecere-i Türk

HAZIRLIK 

Ergenekon Destan›, 13. yüzy›l Mo¤ol tarihçisi Reflîdüddîn taraf›ndan yaz›ya
geçirilmifltir.

Ebü’l-Gazi Bahad›r Han, 17. yüzy›lda yazd›¤› fiecere-i Türk adl› eserinde
Ergenekon Destan›’na yer vermifltir.

Ergenekon Destan›’nda Hun birli¤inin da¤›lmas›ndan sonra Altay Da¤lar›
taraf›na göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesi anlat›l›r.

Tarih bilgilerinizden faydalanarak Kurtulufl Savafl›’n›n ateflten günlerini
anlat›n›z.

☛
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Maden ifllemek, demirden en iyi çelikten silahlar yapmak, eski Türklerin gurur
duyduklar› bir sanatt›. Göktürklerin demirden bir tafl eritmeleri, bunu yapan kahramanlar›n›
da demirci sözüyle ebedilefltirmeleri önemli bir ögedir. Demircilik sayesinde
tutsakl›ktan kurtulduklar›na inanm›fllard›r.

Uluslar›n, yi¤itlerin çok eski ça¤lardaki savafllar›n›, bafllar›ndan geçenleri anlatan
manzum eserler olan destanlar geçmifl ile günümüzü birbirine ba¤lar. Geçmiflten
kuvvet, heyecan ve yaflama gücü kazan›lmas›n› sa¤lar.

Destanlarda tasvir, portre, hikâye, diyalog, hitabe çokça bulunur. Henüz yaz›n›n
olmad›¤› dönemlerde ortaya ç›kan destanlar do¤al ve yapma olarak ikiye ayr›l›r. ‹lyada,
Odysseia, Kalevela, fiehname destanlar› yapma; O¤uz Ka¤an, Ergenekon, Göç, Manas
destanlar› do¤ald›r. Eflâtun Cem Güney’e göre destanlar ulusumuzun binlerce y›l 
önceki hayatlar›n› inan›fl ve davran›fllar›n› dile getiren birer tablodur.

Destanlarda genellikle ola¤anüstü olaylar ve varl›klara yer verildi¤ini biliyor-
sunuz. Ergenekon Destan›’nda böyle olaylara ve varl›klara yer verilmesinin nedenini
aç›klay›n›z.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Türkler, Ergenekon’dan niçin ç›k›yorlar?

2. Ergenekon’dan ç›kmak için nas›l bir yol buluyorlar?

3. Ergenekon’dan ç›kt›klar› günü niçin bayram olarak kabul ediyorlar?

4. Okudu¤unuz metni destan yapan özellikler nelerdir?

☛
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O⁄UZ KA⁄AN DESTANI

“Gün, Ay, Y›ld›z! Tan yönüne sizler var›n! Gök, Da¤›, Deniz! Gece, bat› yönüne
sizler var›n.”  dedi. Ondan sonra üç tanesi tan yönüne vard›lar. Üç tanesi de bat› yönüne
vard›lar. Gün, Ay, Y›ld›z çok avlar, çok kufllar avlad›ktan sonra, yolda bir alt›n  yay 
buldular. Ald›lar, babalar›na verdiler. O¤uz Ka¤an sevindi, güldü, dahi yay› üçe böldü.
“Ey büyük o¤ullar›m. Yay sizlerin olsun. Yay gibi, oklar› gö¤e at›n!” dedi.

Gene ondan sonra Gök, Da¤, Deniz çok avlar, çok kufllar avlad›ktan sonra yolda
üç gümüfl ok buldular. Ald›lar, babalar›na verdiler. O¤uz Ka¤an sevindi, güldü, dahi
oklar› üçe böldü. Dahi söyledi ki “Ey küçük  o¤ullar›m, oklar sizlerin olsun. Yay oku
att›. Sizler oklar gibi olun.” dedi.

Gene ondan sonra O¤uz Ka¤an ulu kurultay ça¤›rd›. Nökerlerini, halk›n› buyruk
verip ça¤›rtt›. Onlar gelip birbirlerine dan›fl›p oturdular.

Sa¤  yanda Bozoklar oturdu

Sol yanda Üçoklar oturdu

K›rk gün k›rk gece yediler, içtiler, sevindiler. Ondan sonra, O¤uz Ka¤an
o¤ullar›na yurdunu ülefltirip verdi.

O¤uz Ka¤an Destan›

W. Banq- Reflit Rahmeti ARAT

HAZIRLIK

Destanlar, uluslar›n yaflamlar›ndaki unutulmaz olaylar› içine ola¤anüstü ögeler de
katarak anlat›r. Binlerce y›ll›k bu tarih içinde yaflanan kahramanl›k, savafl, göç, felaket,
do¤al afetler gibi iz b›rakan olaylar destanlar›n vazgeçilmez konular›d›r.

O¤uz Ka¤an Destan›, halk›n yöneticilerden beklentilerini yans›t›r.

Devlet adamlar› sizce ne tür özellikleri tafl›mal›d›r?

☛
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O¤uz Ka¤an Destan›, 13. yüzy›l ile 14. yüzy›l bafllar›nda yaz›ya geçirilmifltir.
Destanda  O¤uz Ka¤an’›n do¤umu, üstün nitelikleri, askeri baflar›lar›, ölümünden önce
develetini o¤ullar› aras›nda paylaflt›rmas› anlat›l›r.  Düflünce ve prensiplerini çevresinde
toplanan Türk beylerine benimseterek döneminde çok ileri bir toplum yap›s›
oluflturdu¤u kabul edilmektedir. Bu törelerin Osmanl› padiflahlar›na kadar a¤›zdan
a¤›za geldi¤i söylenir. Osman Gazi’nin o¤luna verdi¤i ö¤üt, bu gelene¤in en önemli
belgelerinden say›l›r.

O¤uz Ka¤an Destan›, ‹lhanl›lar döneminde tarihçi Reflidüddin taraf›ndan yaz›ya
geçirilmifltir.

Anonim olan destanlar genellikle manzumdur. Az olmakla birlikte naz›m-nesir
kar›fl›k olan destanlar da vard›r.

Destanlar üç safhada oluflurlar:

1. Do¤ufl Safhas›: Toplum  hayat›nda iz b›rakan tarihi veya sosyal olaylar ve bu
olaylar içinde  üstün niteliklerle yükseltilmifl efsanevi kahramanlar rol oynar.

2. Yay›lma Safhas›: Bu olaylar sözlü gelenek yoluyla a¤›zdan a¤›za, nesilden
nesile geçer.

3. Derleme ve Yaz›ya Geçme Safhas›: Güçlü bir flair, bu olaylar› bir bütün hâlinde
toplar, manzum olarak yaz›ya geçirir. Ço¤u zaman kimin taraf›ndan yaz›ya geçirildi¤i
bilinmez.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Destanlar nas›l meydana getirilmifltir? Örneklerle aç›klay›n›z.

2. Türk destanlar›n› grupland›r›n›z.

3. Destanlardaki kahramanlar›n ifllevlerini belirtiniz.

4. Destanlar›n  temalar› hangi ögelerden oluflmaktad›r?

5. Türk destanlar›n› di¤er kültürlerin destanlar›yla tema ve kifliler yönünden 
karfl›laflt›r›n›z.

6. Destanlar›n Ça¤dafl Türk Edebiyat›na yans›mas›n› birkaç örnekle gösteriniz.

O¤uz Kagan her fleye yaln›z kendisi mi karar veriyor? Kurtulufl Savafl›’nda
Mustafa Kemal’in savafl› bir meclisle birlikte yönetmesiyle bu durum aras›nda bir iliflki
olabilir mi?

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metindeki destan özelliklerini bulunuz.

2. Destanda abart›l› buldu¤unuz yerleri gösteriniz.

3. O¤uz Ka¤an, bir destan kahraman› say›labilir mi? Niçin?

4. Destan metnini dil ve biçim aç›s›ndan inceleyiniz.

☛



TÜRK EDEB‹YATI 3

52

3. YAZILI EDEB‹YAT

GÖKTÜRK YAZITLARI

KÜL T‹G‹N YAZITI

Do¤u Yüzü

Günümüz Türkçesiyle

Üstte mavi gök (yüzü), altta (da) kara yer yarat›ld›¤›nda, ikisinin aras›nda
insano¤ullar› yarat›lm›fl. ‹nsano¤ullar›n›n üzerine (de) atalar›m, dedelerim, Bumin
Hakan (ve) ‹stemi Hakan (hükümdar olarak)  tahta oturmufl. Tahta oturarak Türk
halk›n›n devletini (ve) yasalar›n› yönetivermifl, düzenleyivermifller.

Dört  bucak hep düflman imifl. Ordular sevkederek dört bucaktaki halklar› hep
alm›fl, hep (kendilerine) ba¤›ml› k›lm›fllar.  Bafll›lara bafl e¤dirmifl, dizlilere diz 
çöktürmüfller. Do¤uda Kingan Da¤lar›’na kadar, bat›da Demir Kap›’ya kadar 
(halklar›n›) yerlefltirmifller. (bu) ‹ki (s›n›r) aras›nda pek örgütsüz (ve düzensiz yaflayan)

HAZIRLIK 

Türkçenin zenginli¤ini ve benzersiz, anlat›m gücünü ortaya koyan metinlerden
biri de 8. yüzy›lda dikilen Göktürk Kitabeleridir. Çok geliflmifl bir dil ve edebiyat ürünü
olan bu metinler dil, kültür, ahlak ve töreleri dile getirmesi yönüyle büyük bir önem
tafl›rlar.

Tarihi eserlerin ve kültürel birikimlerin yaflam›m›zdaki yerini, önemini
araflt›r›n›z.

☛
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Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerler imifl (onlar). Ak›ll› hükümdarlar
imifl, cesur hükümdarlar imifl; (emirleri alt›ndaki) kumandanlar› da ak›ll› imifller 
flüphesiz, cesur imifller flüphesiz. Beyleri de halklar› da bar›fl ve uyum içinde imifller
flüphesiz. Onun için devleti öylece yönetmifller flüphesiz, devleti yönetip yasalar›
düzenlemifller. (sonra) Kendileri öylece vefat etmifller. (cenaze törenlerine) Yasç› (ve)
a¤lay›c› (olarak)  do¤uda, gün do¤usundan Bükli Çöl halk›, Çinliler, Tibetliler, Avarlar,
Bizansl›lar, K›rg›zlar, Üç Kur›kanlar, Otuz Tatarlar, K›tyalar, Tatab›lar...bunca halklar
gelerek a¤lam›fllar, yas tutmufllar. (onlar) Onca ünlü hükümdarlar imifl. Ondan sonra,
erkek kardeflleri hükümdar olmufllar flüphesiz, o¤ullar› hükümdar olmufllar flüphesiz.
Ondan sonra erkek kardeflleri, a¤abeyleri gibi yarat›lmam›fl flüphesiz, o¤ullar› babalar›
gib yarat›lmam›fl flüphesiz. Ak›ls›z hakanlar tahta oturmufl flüphesiz, kötü hakanlar tahta
oturmufl flüphesiz. (onlar›n) Kumandanlar› da ak›ls›z imifller flüphesiz, kötü imifller
flüphesiz.

Beyleri (ve) halk› itaatkâr olmad›¤› için, Çin halk› hilekâr (ve) sahtekâr oldu¤u
için, aldat›c› oldu¤u için, erkek kardefllerle a¤abeyleri birbirlerine düflürdü¤ü için
beylerle halk› karfl›l›kl› k›flk›rtt›¤› için, Türk halk›, kurdu¤u devletini elden
ç›kar›vermifl, tahta oturtu¤u hakan›n› kaybedivermifl. (bu yüzden)  Çin halk›na, bey
olma¤a lay›k erkek evlad› kul oldu, han›m olmaya lay›k k›z evlad› (da)  cariye oldu.
Türk beyleri Türk unvanlar›n› b›rakt›; Çinlilerin hizmetindeki (Türk) beyleri, Çin
unvanlar› alarak Çin hakan›na tabi olmufllar. Elli y›l hizmet etmifller. Do¤uda gün
do¤usunda Bükli hakan›na kadar sefer edivermifller, bat›da demir Kap›’ya kadar sefer
edivemifller, Çin hakan› için (böylece) fetihler yapm›fl ülkeler alm›fllar. Türk halk› flöyle
demifl: “Devlet sahibi (bir) halk idim; devletim flimdi merde? Kimin için ülkeler
fethediyorum?” der imifl. “Hakan sahibi (bir) halk idim, hakan›m nerde? Hangi hakana
hizmet ediyorum?” der imifl. Böyle deyip Çin hakan›na düflman olmufl.

Düflman olmufl, (fakat) kendini düzene sokup (iyi) örgütlenememifl, yine
(Çinlilere) ba¤›ml› olmufl. (Çin halk›) Bunca hizmet etti¤ini düflünmeden “Türk halk›n›
öldüreyim, neslini yok edeyim.”, der imifl. (Türk halk›) Yok olmak üzere imifl.
Yukar›daki Türk Tanr›s› (ve) Türk kutsal yer ve su (ruhlar›) flöyle yapm›fllar. Türk halk›
yok olmas›n diye, halk olsun diye, babam ‹lterifl Hakan› (ve)  annem ‹lbilge Hatunu
gö¤ün tepesinden tutup (daha) yükse¤e kald›rm›fllar, muhakkak ki  babam hakan on
yedi adamla bafl kald›rm›fl, (‹lterifl) bafl kald›r›yor diye haber al›p flehir dekiler da¤a
ç›km›fl, da¤dakiler (flehire) inmifl, derlenip toplan›p yetmifl kifli olmufllar. Tanr› güç
vermifl (oldu¤u) için, babam hakan›n askerleri kurt gibi imifl, düflmanlar› (da) koyun
gibi imifl. Do¤uya (ve) bat›ya sefer edip (adam›) toplam›fl (ve) y›¤m›fl, (sonunda) hepsi
yedi yüz kifli olmufllar. Yedi yüz kifli olup devletsiz kalm›fl, hakans›z kalm›fl halk›,
cariye olmufl, kul olmufl halk›. Türk gelenek ve göreneklerini b›rakm›fl halk›, atalar›n›n
dedelerinin töresince (yeniden) yaratm›fl (ve) e¤itmifl.

Orhon Yaz›tlar›

Prof. Dr. Talât TEK‹N
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Orhun Yaz›tlar›, bir baflka deyiflle Göktürk Kitabeleri, tarihte “Türk” sözcü¤ünün
geçti¤i  ilk metinlerdir. Göktürk devleti Bumin Ka¤an önderli¤inde  552’de kuruldu.
Türkler Göktürk ad›n› hakim olduklar› topraklar›n büyüklü¤ü  ve enginli¤i nedeniyle
ald›lar.

Orhun Yaz›tlar›, Göktürk ‹mparatorlu¤unun en parlak dönemini yaflad›¤›  Bilge
Ka¤an’›n hükümdarl›¤› s›ras›nda dikilmifl yaz›tlard›r. Bu an›tlar dilimizin en eski yaz›l›
metinleridir. Türk dili tarihi aç›s›ndan önemli belge niteli¤i tafl›yan yaz›tlar›n en
önemlileri Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Ka¤an ad›na dikilmifl olanlard›r. Bunlardan
Tonyukuk an›t›, vezirin kendisince 725’te Kül Tigin’inki Bilge Ka¤an’ca 732’de ve
Bilge Ka¤an’›nki de onun o¤lunca 735’te dikilmifltir.

Kendi an›t›nda vezir Tonyukuk an› türünün ilk ve en güzel örneklerinden 
birini vererek kendi yaflam öyküsünün yan› s›ra, Türklerin tarihinden bir bölümü kiflisel
bir anlat›mla ortaya koymaktad›r. Bilge Ka¤an an›t›n›n birçok yeri Kül Tigin’inkiyle
benzerlik göstermekte, anlat›lanlara Kül Tigin’in ölümünden sonraki olaylar da 
eklenmektedir.

Eski Çin kaynaklar› d›fl›nda Orhun Yan›tlar›’ndan ilk söz eden kaynak, 
13. yüzy›lda tarihçi Cüveyni’nin Tarih-i Cihanküfla adl› kitab›d›r.

Bütün  dünyan›n ilgisini çeken bu tafllardaki metinler 1893’te Danimarkal› bilgin
Wilhelm Thomsen’in önce “tenri”, “Türk” ve “Kül Tigin” sözcüklerini sonra da bütün
yaz›lar› çözmesiyle okundu.

Orhun  Yaz›tlar›, Türkiye’de ilk kez Arap harfleriyle Necib As›m taraf›ndan
yay›mland›. Metinler üzerinde Hüseyin Nam›k Orkun, Talat Tekin, Muharrem Ergin vb.
çal›flt›.

An›tlar›n alt›n› çizdi¤i iki ana düflünce, “düflmanlar› yenip ülkeyi büyütme” ve
“bilgili, iyi olman›n devleti ve ulusu yükseltece¤i”dir. Yaz›tlarda Göktürklerin yay›ld›¤›
co¤rafyan›n s›n›rlar› dönemler içinde çizilmektedir. Bu yönüyle Göktürk yaz›tlar›, 
tarihçiler aç›s›ndan ilk elden yaz›l› kaynak olma özelli¤i tafl›maktad›r.

Okudu¤umuz yaz›t›n metninin, bir önderin ulusuna seslenifli, ona hesap verifli ve
önerilerde bulunufluna bak›larak biçim yönünden söylev (nutuk) oldu¤unu söyleyebiliriz.
Tonyukuk an›t›nda an› özellikleri görüldü¤ünü daha önce söylemifltik. An›tlardaki
metinlerin sözlü ürünlerin aksine, de¤iflmeden günümüze kadar ulaflmas› dil tarihi
yönünden çok önemlidir.

Orhun Yaz›tlar›’n›n dilini inceledi¤imizde kimi sözcüklerin az çok günümüzde
kullan›lan biçimlerde oldu¤unu (gök, il vb.), kimi sözcüklerin  biçim de¤iflikli¤ine
u¤rad›¤›n› görürüz. Kimi sözcükler de günümüzde unutulmufl, yerlerine baflka 
sözcükler türemifltir (idi ok: hükümdar).

Yaz›tlarda Türkçe’nin söz dizimi günümüzdeki flekliyle özne-tümleç-yüklem
biçimindedir.

Göktürk tarihini an› biçiminde kaleme alan Bilge Tonyukuk an›t›n›n anlat›m›yla
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Yollug Tigin’in anlat›m› farkl›d›r. Tonyukuk’un dili daha yal›n, konuflma diline yak›n,
atasözleriyle desteklenmifl net bir söyleyifli ve k›sa cümlelerden oluflur.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Bilge Ka¤an, Türk birli¤ini da¤›lmaktan kurtarmak için neler yapm›flt›r?

2. Metinde Türklerin da¤›l›p yok olmas›yla ilgili hangi nedenler gösterilmifltir?

3. Göktürk Kitabeleri’nin dikilifl amac› nedir?

4. Bilge Ka¤an, Türk beylerine ve halk›na hangi ö¤ütleri vermektedir?

Okudu¤unuz Kültigin Yaz›t›’nn›n Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u ile benzer
yanlar› var m›d›r? Araflt›r›n›z.

Türkler ‹slamiyet’ten önce hangi alfabeleri kulland›lar? Bu alfabelerin özellikleri
nelerdir?

Türkler, 5. ve 9. yüzy›llar aras› yaz›l› edebiyat olarak adland›rd›¤›m›z dönemde
Göktürk, Uygur, Mani ve Sogut alfabelerini kullanm›fllard›r. Göktürk ve Uygur 
alfabeleri en yayg›n olanlard›r. Göktürk alfabesinde 38 harf bulunur. Bunlardan 4’ü
ünlü, 8’i bitiflik, 26 tanesi ünsüzdür. Göktürk yaz›s› sa¤dan sola do¤ru ya da yukar›dan
afla¤› do¤ru yaz›l›r. Harflerde kal›n ünlüler ile ince ünlülerde farkl› iflaretler kullan›l›r.

Uygur alfebesinde ise 14 harf bulunmaktad›r. Harfler sözcü¤ün bafl›nda ortas›nda
veya sonunda olufluna göre flekiller al›r.  Ç›k›fl noktalar› birbirine benzeyen sesler ayn›
harfle gösterilir. b, p, f, g, h, o, v, ö, ü gibi seslerde tek harf kullan›lm›flt›r. Uygur
alfabesindeki harflerin birbirine çok benzemesi yazma ve okuma s›ras›nda zorluk 
ç›karmaktad›r.

☛

☛
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UYGUR MET‹NLER‹

KALYANAMKARA VE PAPAMKARA

O s›¤›rtmaç, bir kopuz  isteyip getirip prense verdi. Oradan onu götürüp flehrin
ortas›nda kavflakta büyük kalabal›¤›n aras›na oturttu, prens kopuz çalmakta çok
ustayd›. Eli kopuz çalarak, a¤z› flark› söyleyerek oturdu. Ülke halk› tümüyle bafl›na 
topland›, flark›s›na hayran kalarak ona ac›y›p a¤layarak etraf›n› doldurup duruyorlard›.
Ayr›ca o ülkede ne kadar sefil dilenci varsa hepsi orada topland›. Prens orada befl yüz
dilenciyi besledi.  Hepsi mutlu oldu. 

Prens Kalyanamkara ve Papamkara

Hüseyin Nam›k ORKUN

Hikâyesinin Uygurcas›

HAZIRLIK 

Günümüzden yaklafl›k 1300 y›l önce yaz›lan “Kalyanamkara ve Papamkara” adl›
metni anlaml› buluyor musunuz?

Baflka Uygur metinlerini de bulup okumaya çal›fl›n›z. 

☛
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AÇIKLAMALAR

Kalyanamkara ve Papamkara masal›, daha önce fliir dili söylev dili, olarak ne
kadar ince zengin bir sanat dili oldu¤unu gördü¤ümüz Eski Türkçe’nin baflka bir
yönünü göstermektedir. Yinelemeler ve duygu yüklü sözler metne fliir havas› 
vermektedir. Cümleler k›sad›r. Cümle yap›s›nda bazen öznenin de¤iflti¤i görülür.
Sanatsal anlat›m›n göstergesi olarak yer yer benzetmelere, e¤retilemelere ilginç 
deyimlere yer verilmektedir. 

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

1. Yaz›l› edebiyat›n en önemli kaynaklar› hangi yaz›tlard›r? Önemleri nereden 
kaynaklanmaktad›r?

2. Göktürk Yaz›tlar›’n›n temel düflüncesi nedir?

3. Göktürk Yaz›tlar›’n›n dil ve anlat›m özelliklerini belirtiniz.

4. Uygurlar dönemine ait yaz›l› metinlerin özellikleri nelerdir?

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metinde prens ne yapmaktad›r?

2. Dilenciler niçin mutlu oluyorlar?

3. Okudu¤unuz metnin dil ve flekil özelliklerini söyleyiniz.

Türk edebiyat›n›n en önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara iyi
düflünceli prensle kötü düflünceli prensin adlar›d›r. Eserin asl› Sanskritçedir. Dinsel
masal niteli¤i tafl›yan metinde as›l anlat›lmak istenen Budizm’dir.

Hemen her konunun ifllendi¤i göz kamaflt›r›c› yaz›l› bir edebiyat›n ortaya ç›kt›¤›
Uygur döneminde dil oldukça zenginleflmifltir. Metindeki efl anlaml› sözcükler dikkat
çekicidir. ‹kilemelere çokça yer verilmifltir. Yabanc› kökenli sözcükler Türkçe söyleyifle
uydurulmufltur. 

Kalyanamkara ve Papamkara adl› Uygur masal metnindeki prensin davran›fl›n›
anlaml› buluyor musunuz?☛
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ÖZET

Destan dönemi Türk edebiyat› sözlü ve yaz›l› edebiyat olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Sözlü edebiyat ürünleri destan, kofluk, sagu ve savd›r. Bu dönem edebiyat› yabanc› 
etkilerden uzak, yerli bir edebiyatt›r. Eserlerde  sade bir dil, hece ölçüsü ve naz›m 
birimi dörtlük kullan›lm›flt›r. Ürünler genellikle kopuz eflli¤inde söylenir, sanatç›lara
baks›, flaman, oyun, ozan gibi adlar verilirdi.

Yaz›l› edebiyat ise Türklerin yaz›y› kulland›klar› 5. ve 9. yüzy›llar aras› dönemi
kapsar. Bu dönemden günümüze Göktürk An›tlar› ile Uygur metinleri kalm›flt›r. Bunlar
Yenisey Mezar Tafllar›, Göktürk An›tlar›, Tonyukuk An›t›, Kül Tigin An›t› ve Bilge
Ka¤an An›t›’d›r. Kitabelerde Türklerin sosyal yaflam›ndan savafllardan, komflular› ile
iliflkilerinden söz edilmifltir.

Destan dönemi Türk edebiyat›nda Türkler, Göktürk ve Uygur yaz›s›
kullanm›fllard›r. Göktürk alfabesinde 38, Uygur alfebesinde 4 harf vard›r. Harf say›s›
yönünden Göktürk yaz›s› Uygur yaz›s›na göre daha zengindir.

Kalan belgeler Türklerin zengin bir edebiyatlar›  oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Bu
döneme damgas›n› vuran eserler Türk dili ve tarihi aç›s›ndan önemli belgelerdir.
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✎
TEST II

1. “Sade bir dille, ulusal ölçümüz hece ölçüsü ile ve dörtlük naz›m birimiyle yaz›lm›fl 
sözlü edebiyat ürünlerindendir.”

Afla¤›dakilerden hangisi bu tan›ma uymaz? 

A) kofluk

B) destan

C) sav

D) sagu

2. Afla¤›dakilerden hangisinde koflu¤un tan›m› yap›lm›flt›r?

A) Do¤a güzellikleri ve aflk konulu fliirlerdir.

B) Ölen bir kiflinin ard›ndan onun iyili¤ini anlatan fliirlerdir.

C) K›sa, öz ve az sözle çok anlam ifade eden sözlerdir.

D) Savafl, yi¤itlik, do¤al afet gibi önemli olaylar›n etkisiyle söylenmifl fliirlerdir.

3. Afla¤›dakilerden angisi ilk yaz›l› edebiyat ürünlerdendir?

A) O¤uz Ka¤an Destan›

B) Uygur metinleri

C) kofluk

D) Göktürk Yaz›tlar›

4. Ölen bir kiflinin ard›ndan onun iyiliklerini, yi¤itliklerini anlatan fliirlere ne ad 
verilir?

A) sav

B) destan

C) sagu

D) kofluk

5. Afla¤›dakilerden hangisi Türk destanlar›ndan de¤ildir?

A) Türeyifl Destan›

B) ‹lyada ve Odysseia Destan›

C) fiu Destan›

D) Manas Destan›    




