ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU
TÜRK DİL KURUMU

VI. TÜRK DİL KURULTAYI

<Bir Dil Malzemesi Olarak Şikâri Destanı
Nabi KOBOTARİAN

Ankara 2008

Bir Dil Malzemesi Olarak Şikâri Destanı
Nabi KOBOTARİAN



Öz
Âşıklar şifahi halk edebiyatının önde gelen temsilcileridir. İran’da yoğun Türk
nüfusunun yaşaması engin bir sözlü gelenek ortaya koymuştur. Türk dilinin devamını ve
gelişmesini sağlayan âşıklar, aynı zamanda kültür taşıyıcı görevini de üstlenmektedirler.
Şikâri Destanı Tebriz âşıklarının anlattığı en uzun destandır. Bu destan aynı zamanda
âşıklık geleneğinin en uzun manzum ve mensur destanı olarak da bilinmektedir. Dede
Korkut geleneğinin devamı niteliğini taşıyan ve Anadolu sahasında görülen Battal Gazi
ve Danişmend Gazi benzerliği taşıyan destanın ana teması Müslümanlığı Rum diyarında
yaymak olmuştur. 55 saat süren destan aynı zamanda Tebriz ağzından bir dil malzemesi
olarak da elimizde bulunmaktadır. Bu bildirimizde destanı bir dil malzemesi olarak
tanıtmak istiyoruz.
Açar sözcükler: Şikâri Destanı, Tebriz âşıkları, Destan söyleme.

Giriş
İran’da yoğun Türk nüfusunun yaşamasına rağmen yeterince
araştırılmayan bölgeler arasında yer almıştır. Alman seyyahı Adam Olearus
bölgede incelemede bulunduktan sonra,1 Dede Korkut Kitabı’nın üç önemli
kahramanı; Dede Korkut, Kazan Han ve Burla Hatun’un mezarlarının
Azerbaycan’da olduğunun tespit etmiştir. Adam Olearus’un tespitine göre Dede
Korkut’un mezarı Azerbaycan’ın Derbend kentinde, Burla Hatun’un mezarı
Urmiye Kalesinde ve Kazan Han mezarı Tebriz’de Acı Çay ırmağının kenarında
bulunmaktadır. Meşhur Osmanlı seyyahı Evliyâ Çelebi “Seyahetnâme” adlı
eserinde Dede Korkut’un mezarının Derbent’te olduğunu belirtmiştir.
Meherrem Kasımlı İran Azerbaycan’ına yaptığı bilimsel gezilerde Adam
Olearus ve Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilerle, Burla Hatun’un mezarını Urmiye
kalesinde olduğunu doğrulamıştır. Muharrem Kasımlı’nın dediği gibi Azerbaycan
şifahi halk edebiyatının kolu Kuzey Azerbaycan’da olsa gövdesi İran
Azerbaycan’ındadır.


Nabi KOBOTARİAN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Doktora öğrencisi.
1
1 Alman seyyahı “Adam Olearus” 1633 yılında Azerbaycan, Rusya ve İran’a yaptığı seyahatlerde
görüşlerini “Moscovitische und Persanische Reiseberschreibung” adlı kitabında 1696 yılında Hamburg
da yayımlatmıştır.

Sahada araştırmada bulunan bir diğer bilim adamı Gerhard Dorefer,
bölgede yoğun Türk kültürünün bulunduğunu belirtmiştir. Minorsky’nin Halaç
Türklerini bilim dünyasına tanıttıktan sonra bölgede incelemeler yapan Alman
bilim adamı Dorefer Halaç Türkleri ile ilgili “İran’da Türklerimiz yok olmaktadır”
ifadesini kullanmıştır.
İran’da bulunan bazı yer isimlerinin “Kurkut”, “Gerger” ve “Baba Gerger
Türbesi” gibi özel yer adlarının Korkut baba ile ilgili olduğu ortaya koyulmuştur.
Bölge âşıkları Dede Korkut hakkında şu bilgileri aktarmışlar: “Korkut Dede,
peygamber (a.s) ziyaret ettikten sonra İslam dinini Oğuz Türkleri arasında yaymak
için dönüşte bu yerlerden geçmiş ve bu yerlere kendi ismini vermiştir.
Türk kültürünün önemli kolunu oluşturan âşıklar, Dede Korkut
geleneğinin devamcısı olarak bugün de Türk yurtlarında bu geleneği
sürdürmektedirler. Âşıklar sözlü geleneği nesilden nesile aktararak, Türk dilinin
sürekliliğini sağlamışlar ve bir tür kültür taşıyıcılığı görevini üslenmişler.
Âşıkların kullandıkları arı Türkçe, Türk dilini diri tutmuş ve gelişmesine ortam
yaratmıştır. Sürekli halkın arasında olan âşıklar, kullandıkları sözcükleri halkın
dilinden alırlar. Âşıkları bu yönden dilin doğal gelişimine yardım etmektedirler.
Eski Türk yurdu olan Azerbaycan, Türk folkloru yönünden en zengin
geleneğe sahip olan bölgelerdendir. Bu nedenle âşıklık geleneğine daha yoğun bir
şekilde rastlayabiliriz. Âşıkların destan söyleme geleneği bu bölgede daha canlı
görülmektedir. Bu destanlardan biri Âşık “Yedullah’ın “Şikari Destanı” olmuştur.
Dört âşık neslinden aktarılan bu uzun destan2 birçok arkaik Türkçe sözcük
içermektedir.
Şikâri destanının konusu bakımından kahramanlık destanları sınıfında yer
almaktadır. Destanın ana kahramanı, Şikâri olağan üstü özelliklere sahip
kahraman âşıktır. Hızır peygamber tılsımları yok etmek için onun rüyasına gelip
ve batıl sihri ona öğretmektedir.
Şikâri Destanı son zamanlarda bilim dünyasına tanıtılan önemli
destanlarımızdan olduğu için daha çok inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir.
Türk dünyasının en uzun manzum ve mensur destanı niteliği taşıyan bu destan
Anadolu sahasında karşılaştığımız Battal-name ve Danişment-name ile konu
bakımından benzerliği üzerinde durulması gereken konudur. Aynı dönem ürünü
olan destanın genel konusu Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak olmuştur.
Destanın başlangıcı âşık tarafından bu şekilde anlatılmaktadır: “Rum diyarında
2

2 Âşık Yedullah’ın dediğine göre destanı üstadı Âşık Hac Ali İsperanlı, o da üstadı Âşık Elesger
Gümüşkemer ve o da üstadı Âşık Semed Çakırlı’dan öğrenmiştir.

Dârâ vilayetinde Şah Dara adlı bir padişahın Erçe ve Şikâri adında iki oğlu
vardı…” Bu başlangıç bize birçok ipucu vermektedir. Âşık destanlarının kökeni
İran Azerbaycan’ı sahası olduğu tespitinden yola çıkarak Şikâri Destanı’nın
Battal-name ve Danişment-name’nin kaynağı yoksa iki sahada paralel giden
ürünler olduğu daha sonraki araştırmalarla ortaya çıkacaktır.

Şikâri Destanı’nın Şekil Özellikleri
Âşıklık geleneğinin en uzun manzum ve mensur destanı olan Şikâri
Destanı Azerbaycan Türkçesinin Tebriz şivesiyle söylenmiştir. Destanda, Dede
Korkut hikâyelerinde olduğu gibi nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır. Âşık,
destanı Azerbaycan Türkçesinde anlatsa da Farsça şiirlerden de yararlanmıştır.
Destan 1969 yılında Âşık Yedullah’ın ağzından kayda alınmıştır. 3 üstatname, 255 koşma ve 65 bayatıdan oluşan destanda 11 beyit Farsça şiir tespit
edilmiştir. Destanda nazım birimleri 7, 8 ve 11 heceli olmuştur. Âşık destan
anlatma geleneğine uyarak ara sıra diğer usta âşıklardan öğütleme şiirler
vermektedir.
Şikâri Destanı’nda şiirler hece ölçüsüyle verilmektedir. Türk şiirinde milli
ölçü olarak tanınan bu kalıp aynı zamanda Türk diline en uygun kalıp olarak
Türkçenin ilk devrelerinden itibaren kullanmaktadır. Şiirlerini yazmayıp sözlü
olarak düzenleyenlerin heceleri denkleştirmek için parmaklarını kullandıkları için
parmak ölçüsü söylenmiştir. Bu tür şiirde mısraların hece sayısı şiirin kalıbını
gösterir.
Mısralar yedi heceden oluşursa “yedili”, mısralar sekiz heceden oluşursa
“sekizli”, on bir heceden oluşursa “on birli” hece ölçüsü adlanır. Hece ölçüsünde
mısralar duraksız olabilir. Belirli sayıda hecelerin birleşmesinden oluşan duraklar
da olabilir.
Şikâri Destanı’nda kullanılan hece ölçüleri:
Yedili hece: (3+4), (4+3).
Sekizli hece: (4+4).
Dokuzlu hece: (4+5), (5+4).
On birli hece: (5+6), (6+5).

Yedili (4+3) ve (3+4) örnekler:
Män ‘âşıqäm oyan gül,
Oyan bülbül oyan gül,
Öpäm xumar gözünnän,
Nä yatmısan oyan gül.
(Şikâri Destanı, s.91)

Gedäräm yol käsännän,
Qorxmaram yol käsännän,
Gäl bir qol boyun olax,
Bälkä ayrıldım sännän.
(Şikâri Destanı, s.92)

Äbirlär äbir eylär,
Gözlärim äbir eylär,
Yanasan bu üräyim,
Necä bu säbir eylär?
(Şikâri Destanı, s.92)

Män âşık o güneylär,
O quzeylär o güneylär,
İki häsrät birbirin görändä,
Elä bayramın o gün eylär.
Sekizli (4+4) örnekler:
Şah-ı Dara oğlu Şikâri’yi dağlardan bu sözlerle sorar:
Mänim adım Şâh-ı Dâra,
Fäläk salıb ah-ı zâra,
Çıxmışdı şirim şikâra,
Dağlar necä oldu Şikâri?
(Şikâri Destanı, s.10)

Şikâri bacısından ayrılırken şunu söyler:
Esir oldux bunnan belä,
Yardan düşdük kenârä biz.
Didâr galdı gıyâmetä,
Göremmerik dübâre biz.
(Şikâri Destanı, s.239)

Şikâri’ye haber getirildiğinde:
Ne yatmısan xâb içindä,
Getirmişäm xäbär sänä.
Bülbülül ayrılıb gülünnen,
Gätirmişäm xäbär sänä.
(Şikâri Destanı, s.248)

On birli (4+4+3) örnekler:
Şikâri karşısındaki pehlivana şöyle der:
İskendär’dän vardı mändä nişânä,
Bu yer gäräk gannan döne ümmânä,
Çok iltimâs etdim män o Sübhânä,
Felek häsrät qoydu o yârä meni.
(Şikâri, Destanı, s.242)

Şikâri Allah’a yalvarırken bunları söyler:
Qâdir Allah budur sännän diläyim,
Özün düzält bu işläri düzäldän.
Sâkit ola bälkä mänim üräyim,
Özün düzält bu işläri düzäldän.
(Şikâri Destanı, s.250)

On bir heceli (6+5), (5+6) örnekler:
Şikâri’nin oğlu Cehandâr dedesine şöyle seslenir:
Dolanım başıva gül üzlü ata,
Dolandı zemânem zimistân3 oldu,
Çok ağladım gözüm yaşım sedrime,
Karışdı deryâye sel ümmân oldu.
(Şikâri Destanı, s.7)

Şikâri abdest alıp namazda Allah’a şöyle yalvarmaktadır:
Kimim vardı kimä gedim harayä,
Tebīb ola märhäm sala yarayä,
Şâhlar şahı özün yetiş harayä,
Verginän murâdim Şâh merdân menim.

3

Zimistan: Kış.

Tärifin eyläsem gälmäz şumârä,
Düşmanın elindä galdım âvârä,
Şikâri’yem eylä çağırram harayä,
Yetiş hayımä ey subhân mänim.
(Şikari Destanı, s.245)

Destanda kullanılan bayatılardan Örnekler:
Men âşık güle nâz,
Bülbül eylär gülä nâz,
Zemânä belä getsä,
Ağlıyan çox gülän az.
Män âşıq bu dağınan,
El gezär bu dağınan,
Säneä yaxşı diyällär?
Män ölsäm bu dağınan?
Destanın Dil Yönünden Önemi
Şikâri Destanı 1960 yıllarda kayda alınsa da bu gün kullanılmayan bazı
sözcükleri tesbit ettik. Bunun yanı sıra destanda birkaç arkaik sözcüklerin tespiti
tarafımızca yapıldı. Örnek olarak bu gün kullanılmayan “yasavul - qaravul”
(yasaları koruyan ve bekçi anlamında), Türkçe taş yazıtlarda rastladığımız
“budun” (millet anlamında) destanda “ölüräm ay budun” kalıbında
kullanılmaktadır.
Destanda tespit edilen başka arkaik sözcükler:
Gıvrag (kıvrak): Hızlı (Şikâri Destanı, s.27, 97, 304).
Yolun yöndemin nişan verib… (Şikâri Destanı, s.193).
Oturag elmäk: (Bir yerde gecelemek, kalmak) (Şikâri Destanı, s.22, 37).
Atları qulaqlaştırdılar: (Atları yarıştırdılar) (Şikâri Destanı, s.12).
Bu gün kullanılmayan ve Eski Anadolu Türkçesinde de görülen –UbAn
eki Şikâri destanında birçok şiirlerde kullanılmaktadır:
Dolandırıp peymanämi doldurram,
Saraldubän gül rängivi soldurram,
Oğulsuz qoyaram özüm öldürrem,
Söyle görüm mänim atam kimdi?
(Şikâri Destanı, s.136)

O peyämber çıxıban mämbärdä durdi,
Çekibän Zülfikâri kâfärä girdi,
Göyün mälehläri säf çäkib durdu,
O sırât köprüsün kim geçär indi?
(Şikâri Destanı, s. 35)

Dolu dolu peymânälär doldurram,
Saraldubän gül rängini soldurram,
Yegin bil ki durram säni öldürrem,
Gel meni batırma na-hax qana sän.
(Şikâri Destanı, s.34)

Bazı Türk lehçelerinde görülen gıl/gil emir eki bu gün Azerbaycan
Türkçesi ağızlarında gınan/ginen şeklinde görülmektedir. Destanda birkaç yerde
bu ekten yapılan sözcükler karşımıza çıkmaktadır.
Âşık dinleyicilere öğüt verirken:
Oturanda otur durginän,
Zat-ı sütü dürüst merdinän,
Gen dolanıb gen gäzginän,
Hemmeşe na-merdinän.
Cehangir babasından at isterken:
Sänä qurban olum gül üzlü baba,
Verginän getirsin yaxşı at mänä,
Gecä gündüz zikr eylersän kitâbä,
Verginän gätirsin yaxşı at mänä.

Yapmak filli Azerbaycan Türkçesinde bu gün çörek yapmak ve birkaç fiil
ile birlikte işlevi bulunmaktadır. Şikâri destanı’nda dermen yapmak şeklinde
kullandığını görmekteyiz.
Qoy sürüdän bir täk quzu qapım män,
Sınıx göyüllärä därman yapım män,
Ferhad olum, qayaları çapım män,
Gelib geden qoy desin ferhad mänä.
(Şikâri Destanı, s.140)

Şikâri Destanı’nda Anlatım Kalıpları
Deyim ve Atasözleri
Âşıklar din, ahlak, hukuk, eğitim, gelenek ve doğa olaylarını dile
getirirken kısa ve anlamlı anlatım yolu olan atasözlerinden yararlanırlar. Âşıklar
anlatımı renklendiren kısa kalıp sözler olan alkış ve kargışları kullanırlar. (Artun
2005: 145). Âşık Yedullah, Şikâri Destanı’nı anlatırken atasözleri ve deyimlere
geniş yer vermiştir.
Sınanmamış atın dalı qabağına geşmäginän. (Şikâri Destanı, s.157)
Qurd ilä qiyamätä qalmaq. Uzun yaşamak. (Şikâri Destanı, s.240)
İnsan dilläşä dilläşä, heyvan iyläşä iyläşä. (Şikâri Destanı, s.124)
Ot otun su suyun alsın. (Şikâri Destanı, s.232)
Dedin sözüvü saxla sazıvı. (Şikâri Destanı, s.121)
Er girdi üräyinä. (Şikâri Destanı, s. 123)
Er dä bir olar gör da bir. (Şikâri Destanı, s.55)
Göz niyä qorkxar? Gördüyünnän. (Şikâri Destanı, s.88)
Häqq incälär amma üzülmäz. (Şikâri Destanı, s.130)
Yurd yuvama su bağlar. (Şikâri Destanı, s.166)
Qadın var atdını piyâde elär, piyâdani ata mindirär. (Şikâri Destanı, s. 122)
Çuğul4 çuğulluğun elädi, Allah çuğulun birin iki eläsin, ikisin üç eläsin, üçündä
yer üzünnen puç eläsin. (Şikâri Destanı, s.194)
Kişi qızı olmayasan, kişi arvadı olasan. (Şikâri Destanı, s.199)
Dadaşım aslanın ärkäk dişisi olmaz. (Şikâri Destanı, s.210)
Ağıllı çayı bulunca bir onda görersän däli vurdu geşdi o yana. (Şikâri Destanı,
s.217)

İnsanın üş dädäsi olar. Bir öz dädäsidi, bir qeyin atasıdı, biride ustâdi. (Şikâri,
s.219)

Göz dolandırmaq. (Göz gezdirmek anlamında) (Şikâri Destanı, s.33)
İlan vuran yatdı bu yatabilmädi. (Şikâri Destanı, s.246)
Asta qaçana göy imâm qänim olsun. (Şikâri Destanı, s.272)
Getmeli qonağın getmäsi qalmasından yaxşı. (Şikâri Destanı, s.312)
Suya döndülär: (Dona kaldılar) (Şikâr, s.333)
Alkışlar ve Kargışlar
Alkış ve kargış konuşmayı süsleyen, duyguları belirten, anlatımı
güçlendiren dil öğeleridir. Alkış kişinin iyiliğini ve kargış kişinin kötülüğünü
isteyen söz kalıplarıdır (Artun, 2005, 152). Alkış, halk edebiyatında karşındaki
kişinin iyiliğinin istendiğini gösteren söz kalıplarıdır Kargış veya kara alkış tam
tersine söylenen kişinin kötülüğünü isteyen söz kalıplarıdır. Kısa ve anlatımı
4

. Söz gezdiren.

güçlendirici dil ögeleri olmaları nedeniyle kullanılmaktadır (Boratav, 1982,
136).
Destanda ant içme şekillerine baktığımızda Dede Korkuta olduğu gibi
eski Türk inanç sistemlerinden ipuçları buluyoruz:
Şikari Destanı’nda ant içme örneklerden:
Yähärim qan ile dolsun. (Şikâri Destanı, s.220)
Asta qaçana göy imâm qänim olsun. (Şikâri Destanı, s.272)
Ey Särhäng-i Şâmi täxtin tabût olsun. (Şikâri Destanı, s.238)
Evin yıxılmasın. (Şikâri Destanı, s.74,159, 160, 169, 271, 287, 404, 74)

Şikâri Destanı’nda Anlatım
Şikâri Destanı’nın kompozisyonunu incelediğimizde destanın farklı
anlatım şahıslarını görmekteyiz. Destanın bazı yerlerinde birinci tekil kişi bazı
yerlerinde üçüncü tekil kişi görünmektedir. Karşılıklı konuşmalarda birinci
şahıslar ağzından anlatılmıştır.
Cehangir, anası Pernaz Hanım’a der:
Sänin bu sınıx göylüvi bitirräm,
Gedib mvn özümü o Şâmä yetirräm,
Yâ öläräm yâ dädämi getirräm,
Nä bile ki onun färzendiyäm män?
Cehangir’in anası Pernaz Hanım Cehangir’e der:
Get senä män tapşırıram sübhânä,
Ayrılıxdı, bağrımı döndermä qanä,
Atan veribdi mänä bir nişânä,
Veriräm gätirsän onu sänä män.
Cehangir anasına der:
Cehângiri sayma ana her yana,
Az galır Mecnun täk olam divâna,
Atam sänä nä veribdi nişâna?
Onu indi sändän almalıyam män.
Anası, Cehângir’e babasının nişanesini açıkladı:
Fäläh veribdi mänä neçä fendi,
Salıbdı boynuma ayrılıx kämändi,

Pernâzâm veribdi bir bazu-bändi,5
Onu indiyecän saxlamışam män.
Şikâri Destanı’nda Mekân:
Şikâri Destanında 32 çeşitli yer adı bulunmaktadır. Destanında yer adlarına
baktığımızda gerçek mekân ve hayali mekânlarla karşılaşmaktayız. Rum Diyarı,
Şam, Kabil, Hindistan gibi gerçek yer adlarının yanı sıra, Kafdağı, Gülistan-i
Erem, Gülbar Vilayeti, Serheng Abad, Kasr-i Bilkays ve birçok hayali mekânda
olayların geçtiğini görmekteyiz.
Şikâri Destanı’nda Kişiler:
Şikari Destanı geniş bir kişi kadrosuna sahiptir. Destanda 142 kişinin adı
geçmektedir. Kişi adlarını çoğu Farsça ve Farsça tamlamalardan olmuştur. Rum
Diyarı’nın padişahı olan Şah-ı Dara’nın büyük oğlunun adı Erçe ve küçük
oğlunun adı Şikâridir.
Şikâri vahşi hayvanları avladığı için bu ad ile
tanınmaktadır. Sünbüle Hanım Şah-ı Dara’nın tek kızıdır. Keyvan Sovdager
Şikari’yi kuyudan kurtaran kişidir. Diğer kişi adlarında Serheng-i Şami, Keyvan
Dilaver, Menzer Şah-ı Yemeni, Hurşid Banu, Hocand Vezir, Behmen Vezir’i
adlandırabiliriz. Olağan üstü tiplerden ise: Ergevan Şah, Elave Şah, Reyhane
Cadu, Hemheme Cadu, Eflak Dev’i adlandırabiliriz.
Serefraz Şah yarı insan, yarı dev şeklindedir.
Envcüm Peri bir günde yer küresini gezebilen bir peridir.
Elâve Şah ve oğlu Zerdân Kaf dağında yaşayan devlerdirler.
Ergevan Şah: Ot yandırmaz, kılıç kesmez, su boğmazdır.
Destanda Tespit Edilen Ses Olayları:
Ses benzeşmesi:
Sänä deyim ay şer Şikâri,
Day bu yerdä qalmaq olmaz,
Elden alallar6 Sīmizârı,
Qol boynuna salmaq olmaz.
Firūz deyir gäl söz eşid Şikâri,
Götür üreyimnen7 bu gäm gubâri,

5
6
7

Bâzu-bend: Kol bağı.
Alırlar.
Yüreğimden.

Şikâri Destanı’nın geçmişi eski çağlara uzanır. Destanda olağanüstü
insanlar ve yaratıklar, yarı insan yarı hayvan motiflerle bizi eski çağlara
götürmektedir. Destan birçok yönden araştırma konusu olabilir. Bu bakımdan
araştırmacıların dikkatine sunmaktan gurur duyarız.
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