UYGUR HALK DESTANCILIĞININ BUGÜNKÜ DURUMU
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Uygur Türkleri, bugün ekseriyet hâlinde yaĢadıkları Doğu Türkistan‟a, Moğolistan‟da kendi
adlarıyla kurdukları Uygur devletinin 840 yılında Kırgızlarca yıkılmasından sonra yerleĢmiĢlerdir (1).
X. Asrın baĢlarında Abdülkerim Satuk Buğra Han ilk Müslüman Türk devletini bu coğrafî saha
üstünde kurmuĢ ve bu devleti 1130 yılında Karahıtaylar yıkarak iktidarı ele geçirmiĢlerdir. Bundan
sonra sırayla Nayman Han‟ı Küçlük ve 1217 yılında da Cengiz Han‟ın ordusu Doğu Türkistan‟ı iĢgal
etmiĢlerdir. 291 yıl Çağatay evlatlarıyla, onların tayin ettikleri Duglatlarca idare edilen Doğu
Türkistan 1658 yılında Hiladayet Hoca‟nın hakimiyeti altına girer (2). Bu devir 1759 yılında tekmil
ülkenin Çinliler tarafından iĢgal edilmesine kadar devam eder. Doğu Türkistan Türkleri günümüze
kadar süren Çin hakimiyetine karĢı birçok isyanlar çıkartmıĢ, kısa ömürlü, mevzî hükümetler
kurmuĢlardır.
Tarihi çerçevesini kısaca çizdiğimiz Uygur Türkleri, yeni coğrafyalarında KaraĢehir, BeĢbalık,
Karahoça gibi yerleĢim merkezlerini kurarak yeni bir Ģehir medeniyeti vücuda getirmiĢlerdir. Türklük
Bilgisinin en mühim eserlerinden olan Divan-ı Lugati‟t Türk ve Kutadgu Bilig müellifleri Mahmud
KâĢgari ve Yusuf Has Hâcib, Doğu Türkistan hudutları içerisindeki KâĢgar ve Balasagun
Ģehirlerindendir.
Doğu Türkistan‟da XIV-XVIII. Yüzyıllar arasında meydana getirilen edebiyat, bütün Doğu ve
Kuzey Türklüğünde olduğu gibi Çağatay edebiyatı dairesinde inkiĢaf etmiĢtir. XV. Asrın ilk yarısına
kadar, Farsça‟nın kuvvetli tesiriyle vücuda getirilen klasik edebiyat bu asrın ikinci yarısından itibaren
Nevâi ile yeni bir Ģahsiyet kazanmıĢtır (3). Nevâi‟nin açtığı çığır Türkçenin Farsça karĢısında edebiyat
dili olarak tercih edilmesi fikrinin güçlenmesine sebep olmuĢtur. Bilhassa bu asırdan sonra telif edilen
klasik edebiyat mahsullerinin halk arasında da itibar gördüğünü hatta sadece münevverlere ait bir
zümre edebiyatının pek söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Doğu Türkistan‟da XVII. Asırda
Xirketi, XVIII. Asırı müteakip Zelilî, Rehim Baba MeĢrep. Nevbetî, Muhammed Rehim KâĢgarî,
Abdurrahim Nizâri, Yunus Yârkendi, Kasımî, Molla NĠyâz, Norâzahim Ziyaî, Turdî, Garibî, Molla
ġakir, Molla Nâzım, ġemseddin gibi Ģair ve nasirler yetiĢmiĢtir. Bu Ģairlerin eserleri, Halk arasında
geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢ, hatta makam musikilerindeki meĢreplere güfte olmuĢtur (4).
Ġslâmiyet‟ten önceki Türk Edebiyatı nev‟ileri olan koĢak, sagu, sav ve takĢutlar, Ġslâmiyet‟in
kabulünden sonra teĢekkül eden klasik edebiyatın yanıbaĢında koĢak (koĢma), çoçek (hikâye), dastan,
tapaca (bilmece), makal-temsiller (atasözleri) gibi yeni ad ve nev‟ilerle zenginleĢerek varlıklarını
sürdürmüĢtür. Uygur Türklerinin zengin halk edebiyatı mahsulleri arasında yer alan ve bugün de sözlü
gelenekte yaĢayan destanlar da ALP ER TUNGA destanından baĢlayarak XIII. Asırda Uygur
Türkçesiyle tespit edilen OĞUZ KAĞAN DESTANI, GÖÇ ve TÜREYĠġ DESTANLARI,
KÖROĞLU, MANAS destanı ve DEDE KORKUT BOYLARININ yanı sıra ÇaĢtâni Bey Hikâyesi
gibi muhtelif halk hikaye ve masallarında tesiri vardır.
Sözlü gelenekte yaĢayan Uygur Halk Destanlarından NÖZÜĞÜM, ÇĠN TÖMÜR BATIR,
ġEYĠT NOÇĠ, ABDURRAHMNAN HAN GOCA, KIZIK GÜLÜM, KEMERġAH VE
ġEMSĠCANAN, HORLĠKA HEMRECAN, GERĠP-SENEM destanları ABDUKERĠM RAHMAN

adlı bir bilim adamı tarafında derlenmiĢ ve 1981 yılında Uygur Ģivesiyle Urumçi‟de yayınlanmıĢtır (5).
Bu destanlardan baĢka “BOZYĠĞĠT”, “YUSUPBEK-EHMET-BEK”, “SADĠR PÖLVAN”, “BABA
RUġEN” gibi otuzu aĢkın destan varyantının Ģifahi halk edebiyatı geleneğinde yaĢadığı çeĢitli
kaynaklarda zikredilmektedir (6).
Uygur Türk destanlarını konu bakımından baĢlıca iki kısımda değerlendirmek mümkündür.
Birinci gruptaki destanlar, “Seyit Noçi, Nözüğüm, Abdurrahman Han Goca, Sadir Pölvan” gibi
muayyen tarihi Ģahısların 1759-1923 yılları arasında Çin-Mançu Sülalesine karĢı vermiĢ oldukları
olağanüstü maceraları konu alır. Destanların hemen hepsinde hürriyet, kahramanlık, aĢk, milli felaket
temaları iĢlenmekte; Uygur Türk halkının siyasi, içtimâi, ahlâki, endiĢe ve özlemleri dile
getirilmektedir.
Nözüğüm Destanı, Ġlk defa Bilâl Nâzım tarafından 1860‟lı yıllarda tasnif edilmiĢtir.
Abdurrahman Han Goca Destanı ile Sadir Pölvan XIX. Asrın ikinci yarısında, Seyit Noçi Destanı ise
XX. asrın baĢında teĢekkül etmiĢtir. Bu gruba, Türk boyları arasında muhtelif rivayeleri bulunan
“GUROĞLU veya BABA RUġEN” destanını da ekleyebiliriz.
Ġkinci grup destanlar, YUSUP BĠLEN ZELĠHA, GERĠP-SENEM, TAHĠR-ZÜHRE gibi bazıları
mesnevi tarzında yazılmıĢ klasik ġark hikâyelerinin zaman içinde tabiatüstü motiflerle bezenerek
destan üslubunda iĢlenmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Uygur Türkleri, bu türdeki eserleri “çoçek” denilen
halk hikâyelerinden farklı düĢünüp destan kabul etmiĢlerdir. Ġçinde masal ve hikâye unsurlarının
fazlaca yer aldığı bu mahsulleri, DESTÂNÎ HĠKÂYE olarak nitelendirmek daha uygun olur. Bu
grupta mütalaâ edebileceğimiz HORLĠKA-HEMRACAN DESTÂNI da Batı Türkistan‟da özellikle
Özbek bahĢılarınca söylenen destanlardan birisidir. Gerip-Senem Destanı ise Batı Türkleri arasında
birçok epizotu olan ÂĢık Garip hikâyesinin XIX. asır klasik Uygur Ģairi ġemseddin tarafından yeni
vak‟a motif ve temlerle tasnif edilmiĢ Ģeklidir.
Uygur Destanları, “MEDDAH” (--MEDDAL) yahut “VAĠZ” adı verilen halk sanatkârlarınca
söylenmektedir. Bu sanatkârlar, „samavar çayhanalari‟nde, meydanlarda, pazar yerlerinde, sanatlarını
icra etmektedirler. Meddahların birçoğu, destanlardan baĢka, toy ve merasim nahĢa-koĢakları gibi
çeĢitli Ģiirler okuyup, çoçekler de anlatmaktadırlar. Bütün bu an‟anevi nev‟ileri dutar, rewap, satar gibi
Uygur Musiki aletleri eĢliğinde belirli teganni ile icra ederler (7).
Destan musikisi, Uygur musikisi içinde önemli bir yer tutar. On iki makamdan ibaret Uygur
Klasik Musikisi “çonğ negme”, “dastan” ve “meĢrep” bölümlerinden müteĢekkildir. “Çonğ
negme”den sonra baĢlayan Uygur halk destanlarının segah ve ırak makamlarında örnekleri olmayıp
diğer on makama ait örnekler sözlü gelenekte muhafaza edilmiĢtir. (Çargâh, Pencigâh, Özhal, Ecem,
UĢâk, Bayat, Nava, MuĢavirenk). Ekseriyetle dutarla 3/4 „ lük ölçüde bestelenen her bir destanın ezgi
yapısı birbirinden farklıdır. Destanların manzum kısımları müzik eĢliğinde terennüm edilmekle
beraber mensur kısımları herhangi bir nağme olmadan söylenmektedir. Ancak bazı destanlarda mergul
adı verilen güftesiz giriĢ musikisi bulunmaktadır. Makamlara bağlı olarak söylenen destanlar merguldestan, mergul-destân Ģeklinde kurulur (8).
Uygurlarda meddahlık sanatı canlı olarak yaĢamakla birlikte günümüzde pek meddah
yetiĢmemektedir. Hayatta olan meddahların birçoğu artık yaĢlanmıĢtır. Uygurların yetiĢtirdiği son
devrin en ünlü meddahı, 1881 yılında Yengihisar‟da doğan ve 1956 yılında vefat eden TURDĠ AHUN
AKA‟dır. Farklı makamlarda yedi destan söyleyebilen Turdi Ahun Aka aynı zamanda meĢhur Uygur
Klasik On Ġki Makam Musikisini maharetle otantik biçimde icra etmekteydi. MEHEMMET MOLLA
adlı bir baĢka meddahın ise on iki parça halk destanını bildiği rivayet edilmektedir. Hayatları zaruretler
içinde geçen ve cemiyette pek itibarları olmayan bu rind-meĢrep insanların Ģöhretli temsilcilerinden

olan Avut Ahun 89 yaĢında KâĢgar‟da vefat etmiĢ ve geriye Seyit Noçi, Gerip-Senem, Boz Yiğit,
Yusupbek-Ehmetbek gibi destanları bırakmıĢtır. Üzerinde durulmaya değer meddahlardan biri de
Hoten‟in KarakaĢ ilçesinden olan “Boz Yiğit, Abdurrahman Han Goca, Tutinam, Gerip Senem” gibi
destanların anlatıcısı 61 yaĢındaki ġÂ MEHEMMET‟dir.
Uygur Türk destanları, Uygur halkının ruh, duygu, düĢünce ideallerini aksettiren estetik seviye
kazanmıĢ eserlerdir. Uygur destanlarında epope ve legande izlerini bulmakla beraber, onları
tamamıyla ne epope, ne de legande kabul edebiliriz. Destanlar hacim itibariyle pek büyük değildir,
ancak birkaç vak‟adan kurulmuĢtur. Dil ve üslup bakımından muhtevasındaki aksiyonu aksettiren sade
samimi akıcı ifadeleri ihtiva etmektedir. ġekil itibariyle manzum ve mensur karıĢık yapıya sahiptir.
Mensur kısımlar, hikâyelerde olduğu gibi destanlarda da vak‟aları açıklayıcı ve vak‟alararası geçiĢleri
sağlayıcı birkaç cümleden itibaren kısa unsurlardır. Uygurlar, saz ile Ģiir söylemeye “KOġAK KOġ-“,
“NAġHA KÜY-/EYT-“ demelerine rağmen destanlardaki manzumeler için “MÜNACAAT” tabirini
kullanmaktadırlar.
Manzumelerdeki nazım birimi dörtlüktür. Ancak, birkaç Ģiirin sonunda mesnevi tarzında iki
mısradan ibaret beyitlerle, beĢ mısradan ibaret Ģekillere de rastlanır. Umumiyetle her kıt‟anın ikinci ve
dördüncü mısraları kafiyelidir. Destanların manzum kısımlarında kafiye için gramatikal ses
benzerlikleri esas alınmıĢtır. Bazı kıt‟alarda mısralar kendi arasında manide olduğu gibi (aaxa)
Ģeklinde kafiyelenmiĢtir. Haneleri beĢ mısradan kurulu Ģiirlerde, beĢinci mısra diğer hanelerin birinci
mısraı ile kafiyelidir. Nazım birimi beyit olan Ģiirlerde her beyit kendi içinde mesnevi tarzında
kafiyelidir. Nadir de olsa birkaç Ģiirde dörtlüklerin dört mısraı da kendi içinde (aaaa) Ģeklinde
kafiyelenmiĢtir. Destan metninde yer alan Ģiirler de yarım ve tam kafiyeler ekseriyet teĢkil eder.
Mensur kısımlarda kullanılan cümlelerde fâil-mef‟ul-fiil sıralanıĢına riayet edilir. Bazı
destanlarda anlatıma ahenk katan secilere de rastlamak mümkündür. Mensur kısımlar, “elkisse”,
“Heweri…….‟den anlayla” gibi geçiĢ formelleriyle bağlanır.
Uygur halk destanlarında hece vezninin 4+3=7, 5+5=10, 5+6=11, 4+4+4+4=12, 7+8=15‟li
kalıpları kullanılmıĢtır.
Uygur halk destanları motif bakımından oldukça zengindir.
Destanlarda Stith Thompsen‟in Motif Index of Folk Literature adlı milletlerarası motif
kataloğunda yer alan motiflerin yanı sıra birçok millî motifler de bulunmaktadır. Ayrı bir inceleme
konusu olacak kadar zengin olan motifler hakkında fikir vermek için birkaç ilginç örneği burada
zikrederek tebliğime son vermek istiyorum.
Horlika-hemrecan, KemerĢah ve ġemsicanan, Çin Tömür Batır destanlarındaki kahramanlar
Dede Korkut kitabındaki Basat‟ın Tepegözü öldürdüğü boyda olduğu gibi tabiat ve insanüstü
varlıklarla savaĢırlar. Çin Tömür batır destanında Kanlı Koca oğlu Kanturalı Boyu ve Salur Kazan‟ın
oğlu Uruz‟u tutsaklıktan çıkardığı Boy‟larda olduğu gibi kahraman Çin Tömür Batır kırk gün uyur.
Yine Çin Tömür Batır Destanında, Kam Büre oğlu Beyrek Boyunda rastladığımız gibi Tömür Batır‟ın
kör gözü, kardeĢi Mehtumsula‟nın verdiği toprağı (bazı varyantlarda elmayı) sürmesiyle açılır. Hızır
motifi her destanda “appak sakkal, appak sakkal bovay, Hızır, Hızır-Ġlyas, Ġlyas” adlarıyla
kahramanları güç durumlardan kurtaran birisi olarak yer almaktadır (9).
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