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DestanlarÕn kültür tarihimizde çok önemli bir yeri vardÕr. Onlar edebî bir mahsul olmakla
beraber tarihin kÕrÕk dökük aynalarÕdÕr. KonularÕ ço÷unlukla tarihî gerçeklere dayanmaktadÕr. GeçPLú
zaman içHULVLQGH \DúDQPÕú ROD\ODU YH \DúDPÕú NDKUDPDQODU KDNNÕndaki bilgileri hiç de÷ilse ana
hatlarÕyla, |÷renmemizi sa÷lamaktadÕrlar. Bu türdeki yazÕlÕPHWLQOHUGLNNDWOLELUúHNLOGHLQFHOHQGL÷inde
uzak geçPLúLOHLOJLOLçok kÕymetli malzemeler elde edilmektedir.
Destanlar milletlerin ansiklopedileridir. Tarihî unsurlarÕn yanÕnda milletlerin geçPLúWHNL
gelenek, göUHQHN YH \DúD\Õú WDU]ODUÕ ile ilgili olarak belki de hiç bir kaynakta bulunamayacak bilgiler
destanlarda yer almaktadÕr. GeçPLúWH 7ürklerin yedikleri yemekler, çaldÕklarÕ çalgÕlar, kullandÕklarÕ
VDYDú âletleri, a÷ÕrlÕk ölçüleri, giydikleri elbiseler, ... hakkÕndaki ayrÕntÕlÕ gerçekleri destan yazarlarÕ
farkÕQGDROPDGDQEL]OHUHNDGDUXODúWÕrmÕúWÕr.
n hikâ\HOHULGLU %DúDUÕlmasÕ hemen hemen imkânsÕz hadiselerin
zekâsÕ ve gücü ile bir kahraman tarafÕndan olumlu bir sonuç ile bitirilmesi, destanlarÕn genel olarak
konusudur. Bu hadiseler bazÕ destanlarda bir milletin yok olmasÕ veya varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilmesi gibi
hayatî meselelerdir. BazÕlarÕnda ise ola÷anüstüEDúDUÕlar anlatÕlmaktadÕr.
'HVWDQODU ]RUX EDúDUPDQÕ

Bu eserler aynÕ zamanda yazÕ dilinin önemli belgeleridir. Türkçenin tarihî JHOLúPHVLQLQ
r lmasÕnda çok önemli malzemelerdir. Genellikle halk a÷zÕndan derlenip yazÕya geçirildi÷i için
dilin özelliklerini çok yönlü yansÕtan bu yazÕlÕ metinler, tarihî Türkçe aoÕsÕndan âdeta bir hazine
durumundadÕr.

DUDúWÕ Õ

DâQLúPHQG *D]L 'HVWDQÕ da bunlardan biridir. Türk destanlarÕ zinciri içerisinde önemli
KDONDODUGDQ ELULQL ROXúWXUPDNWDGÕU +DWWD \DúDGÕ÷ÕmÕz co÷UDI\DGD WHúekküO HWPLú üç destandan ve
Anadolu’da kaleme alÕnmÕúLON\D]ÕlÕ eserlerden biri olmasÕ gibi seçkin özelliklere de sahiptir.
(VHU ELOLQGL÷L JLEL \]\ÕOODUFD |QFH \D]ÕOPÕúWÕU $QDGROX \X YDWDQ \DSDUNHQ KD\DWÕQÕ RUWD\D
NR\DQODUÕQ WRUXQODUÕ RODUDN EL]OHU EX VÕNÕQWÕODUÕ |÷UHQVLQOHU YDWDQODUÕQÕQ NÕ\PHWLQL ELOVLQOHU GL\H
NDOHPHDOÕQPÕúWÕU=DPDQLoHULVLQGH7UNoHQLQGR÷DOJHOLúLPLVRQXFXQGDDQODúÕODPD]GXUXPDJHOPLú
NWSKDQHYHúDKVvNLWDSOÕNODUÕQWR]OXUDIODUÕQGDPDKVXUNDOPÕúWÕU
%X oDOÕúPD *LULú 'kQLúPHQG *D]L 'HVWDQÕ¶QÕQ 7UNL\H 7UNoHVLQH $NWDUÕOÕúÕ
*HoHQg]HOøVLPOHU

ve Metinde

Dizini¶QGHQROXúPDNWDGÕU

*LULú E|OPQGH 'kQLúPHQG *D]L 'HVWDQÕ KDNNÕQGD ELOJLOHU YHULOPLúWLU  'HVWDQÕQ \D]DUODUÕ
\D]ÕOÕúWDULKOHULQVKDODUÕúDKÕVNDGURVX

mekâQROD\|UJVYHGLO|]HOOLNOHUL]HULQGHGXUXOPXúWXU

ÇalÕúPDPÕzÕn ikinci bölümü DâQLúPHQG *D]L 'HVWDQÕ'nin Türkiye Türkçesine AktarÕlÕúÕ¶dÕr.
Metin kurulurken Muallim Cevdet nüshasÕ esas alÕnmÕúWÕr. Bu nüshada eksik ve yanlÕú\D]ÕlmÕúRODQD]
sayÕdaki kelime, kelime grubu ve cümleler; cümle veya mÕsra yakÕnlÕklarÕ esas alÕnarak Paris, Niksar,
Hüseyin NamÕk Orkun nüshalarÕna göre dü]HOWLOPLúWLU 'L÷er nüshalardan alÕnan bölümler italik
karakterle yazÕlmÕúWÕr. Müstensihin fazladan yazdÕ÷Õ, mananÕn veya veznin bozulmasÕna sebep oldu÷u
ek veya kelimeler oÕkarÕlmÕúWÕr. Varaklar ve satÕrlar tarafÕmÕzdan numaralandÕrÕlmÕú nesir kÕsÕmlarÕnda
bugünkü imlâ ve noktalama sistemi kullanÕlmÕúWÕr.
AktarÕlma sÕrasÕnda mümkün oldu÷u kadar metnin aslÕna sadÕk kalÕnmÕúWÕr. Mukayesenin
kolay yapÕlabilmesi için imkanlar ölçüsünde varak ve satÕr numaralarÕna ba÷lÕ kalÕnmÕúWÕr. Bu durum
bazÕSUREOHPOHULGHEHUDEHULQGHJHWLUPLúWLU%D]Õ özel isimlerin aynÕ satÕr numarasÕnda kalabilmesi için
ki’li cümlelerin bazÕlarÕ yapÕ bakÕmÕndan korunmak zorunda kalÕnmÕúWÕr. Buna benzer bir problem de
eserin manzum kÕsÕmlarÕQGD \DúDQPÕúWÕr. Manzum kÕsÕmlar mümkün oldu÷unca mÕsra mÕsra
aktarÕlmÕúWÕr. Bu aktarma sÕrasÕnda çok gayret gösterilmesine ra÷men tam bir tek örneklik sa÷lamakta

zorluk çHNLOPLúWLU%D]Õ beyitlerde kelime eklemek, kelime oÕkartmak, yüklemi ikinci mÕVUD\DWDúÕmak,
az sayÕdaki beyitte mÕsralarÕn yerinin de÷LúWLUPHNYEJLELWDVDrUXIODUGDEXOXQXOPXúWXU
Aktarma yapÕlÕUNHQ NDUúÕlÕk verilenemeyen kelimeler aynen bÕrakÕlmÕú PDQDODUÕ dipnotta
YHULOPLúWLU

