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DESTANLARDA OLA�ANÜSTÜ DO�UM MOT�F� 

 

Cabbar ��ANKUL* 

 

Destanlardaki herhangi bir söz, m�sra, tip veya motif derinlemesine ara�t�r�ld���nda veya 
kar��la�t�rmal� olarak tahlil edildi�inde onlar�n derin manalar ta��yan birer sanat eseri olduklar� 
görülmektedir. Kahramanl�k destanlar�nda, bu tip destanlar�n kendine has özelliklerini gösteren birçok 
motif mevcuttur. Bu motiflerin en s�k rastlananlar�ndan biri ise “ola�anüstü do�um” motifidir. 

Alpam�� Destan�’nda kahraman�n do�umu ola�anüstü bir özellik arz etmektedir. Ola�anüstü 
do�um motifi, en çok kullan�lan motiflerden biri olup, birkaç basamaktan olu�ur. Bu basamaklardan 
birincisi; kahraman�n do�umundan önce onun ana-babas�n�n çocuksuz olmalar�d�r. Bu durum sembolik 
bir mana ihtiva etmektedir. Bu, bir taraftan anaerkillik ile alakal� dü�üncelerin destan�n çe�itli 
tabakalar�nda saklan�p kald���n� gösterirken di�er taraftan ise, hakimiyetini sa�lamla�t�racak, da��lm�� 
halk� tekrar bir araya toplayacak yeni bir kahraman�n do�aca��n� haber verir. �kinci basamak; kahraman�n 
do�umunda bir tak�m ilâhî kerametlerin gösterili�idir. Üçüncü basamak ise; kahraman�n do�umunda ona 
yüklenen vazife, yani ba�armas� �art olan s�navlar�n önceden belirlenmesidir.  

 Tan�nm�� bilim adam� V. Jirmunski, ola�anüstü do�um motifinin kad�nlar�n s�rl�, yani bilinmeyen 
bir �ekilde hamile kalmas� ile, yani çok eski tasavvurlarla s�k� s�k�ya ba�l� oldu�unu belirtmi�tir.1  

Destanlarda kahraman�n herhangi bir meyve yahut totem ve bir hayvan sebebiyle ya da koruyucu 
güçlerin (hami ruhlar) etkisiyle dünyaya gelmesi ve kahraman�n do�umu s�ras�nda babas�n�n evde 
bulunmamas�, Jirmunski’nin yukar�daki fikrini destekler mahiyettedir. 

V. Propp da ola�anüstü do�um motifini anaerkil döneme ba�lar ve bu motifin birkaç türü 
oldu�unu ileri sürer. Bu türler; 1. Meyvenin etkisiyle do�um, 2. Söz ve dua etkisiyle do�um, 3. Ruhlar�n 
etkisiyle do�um, 4. Ocaktan do�um, 5. Yarat�lma (A�açtan veya ba�ka bir nesneden yarat�lma)d�r.2 

Propp’un bu tasnifi oldukça dü�ündürücüdür. Zira, tasnifteki meyve etkisiyle do�um ile a�aç 
veya bir bitki fidesinden yarat�lma ayn� �ekillerdir. Yine, söz ve dua etkisiyle do�um ile ruhlar�n etkisiyle 
do�umun ayr� ayr� �ekiller olarak de�il, bir tek �eklin farkl� metinlerdeki çe�itli görünü�leri olarak 
de�erlendirilmelidir. Özbek Destanlar�ndaki ola�anüstü do�um motifi ise esasen; 1. Totemistik 
dü�ünceler ve 2. Atalar kültüne ba�l� tasavvurlar�n ürünü olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  

Alpam�� Destan�’n�n; Polkan �air, Erga� Cumanbülbülo�lu ve Bekmurad Corabayo�lu 
varyantlar�nda Bayböri’ye çocu�unun olaca�� rüyas�nda bildirilir. Alpam��’�n ba�ka varyantlar�ndaki 
ola�anüstü do�um motifi derinlemesine tahlil edildi�inde, motifin do�rudan rüya ile ba�lant�l� oldu�u 
görülür. Faz�l �air varyant�nda Alpam��’�n do�umu, �ah� Merdan Pir’in bahçesinde geceleme ile 
ba�lant�l�d�r, yani kahraman�n do�umu, onlar�n rüyas�nda ilahi keramet gösterilmesine ba�lan�r.3 
Genellikle rüya ve do�um motifleri, destanlarda yan yana bulunmaktad�r. Manas Destan�’nda da, 
Manas’�n do�aca�� rüyada malum olur. Manas’�n babas� Cak�p’�n rüyas�n� Baycigit’ten ba�ka hiç kimse 
yorumlayamaz. Cak�p’�n rüyas�ndaki kartal ve kaplan do�acak çocu�un sembolü olarak tabir edilmi�tir. 

                                                 
* Doç. Dr., Özbekistan Bilimler Akademisi, Ali�ir Nevayi Dil ve Edebiyat Enstitüsü. 
1 V. M., Jirmunskiy, Tyurskiy Geroiçeskiy Epos (Türk Kahramanl�k Destan�). Leningrad: Nauka, 1974, ss. 224-233.  
2 V. V. Propp, “Motiv Çudesnego Rojdeniya”, Folklor i Deystvitelnost�, Moskova, 1976, ss. 203-240. 
3 Alpam��, Aytuvçi (Anlatan): Faz�l Yolda�o�lu, Ta�kent, 1998, s. 16.  
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Bayböri’nin çocuksuz olmas� destanda sembolik bir anlam içermekte ve bir çocu�un, yani 
kahraman�n do�aca�� anlat�lmaktad�r. Kahraman�n do�umundan önce onun yurdunda kaosun ve 
bölünmü�lü�ün hüküm sürmesi, “arkaik” destanlar�n tümüne has bir özelliktir. Alpam��’�n, destanda 
dedesi Alp�nbiy’den kalan paslanm�� yaya sahip olu�u ve alp olarak adland�r�lmas� bize bu sembolik 
ifadeyi göstermektedir. Yay, destanda kozmos ve saltanat�n sembolü olarak kullan�lm��t�r. Alpam��’�n 
do�umu, kaosun kozmosa dönü�ü, düzensizli�e bir düzen getirilmesi, bölünmü�lü�ün ortadan kald�r�larak 
beraberli�in sa�lanmas�, kuvvetin bir elde toplanmas� ve adaletin sa�lanmas� gibi sembolik anlamlar 
ta��maktad�r. 

Destandaki �ah� Merdan Pir ile ba�lant�l� noktalar� �slam’dan sonraki dü�ünceler olarak 
de�erlendirmek gerekir. Zira, destan�n esas olay örgüsü ve yap�s� �slamiyet’ten çok daha eski inançlar ile 
ba�lant�l�d�r. Bize göre, �ah� Merdan Pir ile ba�lant�l� noktalar asl�nda atalar kültünü temsil eden Kultay 
tipi ile alakal�d�r. Kultay s�radan bir çoban de�il, Alpam��’a daima yard�m eden koruyucu ruhtur. 
Alpam��’�n Kultay taraf�ndan korunan bir o�ul oldu�u destanda anlat�lmaktad�r. “Bilmaganlar Alpam��n� 
Kultayning ul� der edi [Bilmeyenler Alpam��’� Kultay’�n o�lu zannederdi]”. Alpam��’�n omzundaki be� 
parmak izinin Kultay’la da alakal� olmas� ve zindandan dönen, yani yeniden do�an, Alpam��’�n Kultay 
k�l���na girmesi bo� yere anlat�lmamaktad�r.  

Kahraman�n do�umu ve onun �eceresinin ilahlara ba�lanmas� birçok epik eserde mevcuttur. 
G�lgam�� Destan�’nda G�lgam�� ve Enkidu yar� insan-yar� tanr� olarak tasvir edilir. “Sen üstünsün Enkidu, 
tanr� gibi”.4 Mahabharata Destan�’nda da Pendeviler, Pend �ah�n�n o�ullar�d�r. Fakat, �ah Pend 
lanetlenmi�tir ve onun han�mlar� tanr�n�n inayeti ile çocuk sahibi olurlar.5 Odysseia Destan�’nda da 
Odysseus, Laertes’in o�ludur, o ayn� zamanda Zeus’un da o�ludur. “Çok kurnaz Odysseus, Zeus’tan 
do�ma Laerteso�lu”.6 

Ola�anüstü do�um motifinde kahraman bir taraftan ilahlar ile ba�lant�l�d�r, di�er taraftan da kendi 
�eceresinin devamc�s�d�r. Buna göre Alpam��, hem Bayböri’nin o�ludur hem de Dabanbiy ile Alp�nbiy’in 
�eceresini devam ettiren bir kahramand�r. Alpam�� ayn� zamanda, çocuksuz olmas� sebebiyle Bayböri’ye 
�ah� Merdan Pir taraf�ndan, yani Kultay taraf�ndan bah�edilen ola�anüstü güçlere sahip bir çocuktur. 
Alpam��, bu nedenle Kultay’�n o�lu olarak da kabul edilebilir. Dede Korkut Kitab�’nda bu durum çok 
aç�k bir �ekilde ifade edilmi�tir. Bams� Beyrek, kendisine ad veren ve daima hamilik eden ozan, Dede 
Korkut, k�l���na girer. Alpam�� Destan�’ndaki Kultay da, Dede Korkut Kitab�’ndaki Dede Korkut da 
atalar kültünü temsil eden tiplerdir.  

Birçok bilim adam� ola�anüstü do�um motifinin epik kahraman�n özelliklerini göstermek için 
kullan�lan bir araç oldu�u görü�ündedir. Fakat bu motif, kahraman�n destandaki fonksiyonu ile ilgidir. 
Ola�anüstü do�um motifi bir araç olarak kabul edilirse motifin mitolojik temellerinin aç�klanmas� 
oldukça zorla��r. Çünkü, destanlarda fonksiyon ve temel ayr� kavramlard�r. Ola�anüstü do�um motifi 
arkaik destanlara özgü bir motif olup, destana has bir tak�m kanunlar�n, destan�n yap�sal özelliklerinin, 
destan ve mit ili�kisinin aç�klanmas�nda çok büyük bir öneme sahiptir. Destandaki bir tek motif ile destan 
ve mit ili�kisini aç�klamak çok zordur. Bu nedenle, destanlarda mevcut ba�ka önemli motifler de 
birbirleriyle kar��la�t�rmal� olarak incelenmek zorundad�r. Destan ve mit ili�kisinde hem destanda ve hem 
de mitte bir tek s�ralamaya riayet edildi�ini görürüz: “Çocuksuzluk”, “Ola�anüstü Do�um”, “Büyüme”, 
“Sefer ve S�nav”, “Dönü�”. Bu nedenle, ola�anüstü do�um motifi destandaki ba�ka önemli motifler 
kar��la�t�rmal� olarak incelendi�inde destan�n mitolojik temelleri ve destana ait bir tak�m özellikler daha 
derin olarak ortaya konulabilir. Mit veya masalda oldu�u gibi, destandaki kahraman da çok k�sa zamanda 
ve ola�anüstü bir �ekilde büyür ve kahramanl�klar�n� gençli�inde gerçekle�tirir. Alpam�� yedi ya��nda 
Alp�nbiy dedesinden kalan, on dört batman a��rl���nda, pirinçten yap�lm�� yay�n� kullan�r ve alp olarak 
adland�r�l�r: “Ahiri Alpam��bek alp bol�b, toksan alpning biri bol�b, sanaga ötib, alplik at�n� kötarib, yetti 
ya��da Alpam�� at� koy�ld� [Sonunda Alpam�� Bey alp oldu, doksan alpten biri olup, y�llar� a�t�, alplik 
                                                 
4 Epos o G�lgame�e, Moskova, 1961, s. 12. 
5 P. A. Grintser, “Epos drevnogo mira”, Tipologiya i vzaimosvyaz� literatur� drevnogo mira, Moskova: Nauka, 1971, ss. 134-205. 
6 Odisseya, Moskova, 1985, s. 133.  
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ad�na sahip oldu, ona yedi ya��nda Alpam�� ad� verildi]”7 Bu bölüm Alpam��’�n bütün varyant ve 
versiyonlar�nda tekrar edilmektedir. Dede Korkut Kitab�’nda Bams� Beyrek kervana hücum ederek onlar� 
yenme cesaretini gösterir.8 Manas da yedi ya��ndayken cesur oldu�unu kan�tlar.9 

Kahramana bir varl�k gösterdikten sonra isim verilmesi Kültigin Abidelerinde de mevcuttur. 
“Babam hakan öldü�ünde karde�im Kültigin yedi ya��ndayd�. On ya��nda, Umay gibi anam�n baht�yla 
karde�im Kültigin Er ad�n� ald�”10 

Birçok arkaik destanda kahraman kötülü�ün sembolü olan ejderha, dev vb. yarat�klarla mücadele 
eder. Gerçi destanlarda bu kötü güçler bir çok de�i�ime u�ram�� olsa da kahraman belirli dü�manlara 
kar�� sava� verse de asl�nda bu kötülük dü�üncesi, yer alt� dünyas�n�n kötü güçlerine kar�� mücadeleyi 
anlat�r. Bunun için Alpam�� Destan�’n�n ba�ka varyantlar�nda “Tayç� Han’�n 90 dev askeri, ya�l� cad�n�n 5 
dev o�lu vard�” denilir ve Alpam�� 90 ar��nl�k devlere kar�� sava��r.11  

P. A. Grintser kötülük sembolü olan mitolojik yarat�klara kar�� sava�man�n kahraman�n cesaretini 
gösteren bir özellik oldu�unu, bunun da bütün dünya destanlar�nda mevcut motiflerden biri oldu�unu ileri 
sürmü�tür.12  

Bu tip yar� insan-yar� tanr� kahramanlar�n küçük ya�ta cesaret göstermeleri, kahramanl�k 
destanlar�na özgü bir özellik olup, kahraman�n do�mas� için kerametler gösterildi�inde onun kaderine 
yaz�lm�� ve üzerinde yüklenmi� görevlerdir. G�lgam�� Destan�’nda G�lgam��, Odessa Destan�’nda 
Odessey ve Dede Korkut Kitab�’ndaki Bams� Beyrek bu konu için gösterilecek en iyi örneklerdir. 
Alpam�� Destan�’na da özgü olan bu tip özellikler, Alpam�� Destan�’n� di�er dünya destanlar� ile 
mukayese etme imkan�n� vermektedir. Kahraman�n tanr�lara özgü bir tak�m özellikleri, onlar�n d�� 
görünü� tasvirlerinde de aç�k bir �ekilde görülmektedir. Alpam��, Köro�lu ve bir çok ba�ka kahraman�n 
d�� görünü� tasvirleri bize dev ya da ejderhalar�n heybetini hat�rlat�r. Kahramanlar�n heybetli olmas� ve 
ola�anüstü güçlere sahip olmas�, d�� görünü� tasvirleri ile dev ve ejderha gibi mitolojik yarat�klarla 
mukayese edilir.  

“… Boyu-posu Hz. Ali’ye benzer, yüzü Yusuf peygambere benzer, boyu otuz iki ar��n”13 
Alpam��’�n alt� batman alt�n çemberi sallamas�, naras�ndan onbir da��n titremesi, bir oturu�ta doksan 
koyunu yemesi sadece mübala�a olarak de�il, tanr�lar hakk�ndaki eski inançlar�n destana yans�mas� 
olarak da de�erlendirilebilir.  

Destanlarda kahramanlar�n ola�anüstü güçlere sahip olmas�, onlar�n tasvirlerindeki bu tip 
mübala�al� yerlerde, bir taraftan kahramanlar tanr�salla�t�r�l�r, di�er taraftan halk�n ilahi güçler 
hakk�ndaki dü�üncelerinin yava� yava� kahramanlara geçmeye ba�lad���n� gösterir. Destanlar�m�zdaki 
do�um motifinin mukayeseli tahlili, destanlar�m�zdaki ba�ka önde gelen motifleri incelemede, onun 
yap�sal özelliklerinin, mitolojik tabakalar�n�n köklerinin ve onlardaki as�l mana ve mahiyetin daha 
derinlemesine ara�t�r�lmas�nda çok büyük faydalar sa�layacakt�r. 
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