
DESTAN 

nu edinen Aşub-i Hindustan ve Nadir 
Şah · ın Hindistan· daki fetihlerinin anla
tıldığı Şehname-i Nadirf gibi eserleri 
zikredilebilir. 

Milli destanların yanında dinf karak
terde olanlar da yazılmıştır. Bunların 

kahramanları Hz. Ali gibi İslam· ın ileri 
gelen kişileriydi ve Hz. Ali zamanla millf 
destanlardaki kahramanların yerine geç
ti. Bu tür eserlerin belli başlıları şunlar
dır: 

Ijaveranname. İbn Hüsam diye tanı
nan Muhammed b. Hüsameddin'in (ö . 

875 / 1470) kaleme aldığı bu destanın ko
nusunu, Hz. Ali'nin Eşter ve Ebü'l- Mih
cen'le birlikte Doğu ülkesi hükümdan 
Kubad'a karşı yaptığı savaşlar oluşturur. 
Eser. adı bilinmeyen bir mütercim tara
fından kısaltılarak Haverzemin ismiyle 
Türkçe'ye çevrilmiştir. 

Şehname-i ljayreti. Hayreti adlı bir 
şairin 953'te ( 1546) tamamladığı bu ese
rin konusunu Hz. Peygamber ve imam
ların savaşları oluşturur. 

Gazvndme-i Esiri. Esirf adlı bir şairin 
Kanünf Sultan Süleyman adına yazdığı 
bu dinf destan Hz. Peygamber'in savaş
larını anlatır. 

Sdf:ıibl!;ırdnndme. 1073'te (1662) naz
medilen, ancak yazarı belli olmayan bu 
eserde Hz. Hamza ' nın İranlılaştırılmış 
menkıbeleri anlatılır. hatta kendisi Enü
şirvan ' ın sarayında padişahın kızının aşı

ğı olarak gösterilir. 

ljamle-i ljaydari. Mir Muhammed Re
ff' Han-ı Bazil'in. Mufn b. Haccf Muham
med Ferahf'nin Mecdricü 'n-nübüvve 
ve meddricü '1- fütüvve adlı mensur ese
rine dayanarak yazdığı bu destanın ko
nusunu Hz. Peygamber'in ve özellikle 
Hz. Ali'nin hayat hikayeleriyle gazveleri 
oluşturur. Eser. yazarın 1124'te (1712) 
ölümü üzerine yarım kalmış ve Ebü Ta
lib-i İsfahani tarafından tamamlanmış
tır. 

Dilgüşdname. Azact-ı Bilgramfnin (ö. 

1200/ 1786) yazdığı bu destanının ko
nusunu Muhtar b. Ebü Ubeyd es-Seka
ff'nin başından geçenler oluşturmak

tadır. 

Kitdb -ı ljamle-i Rdci (Kitfib·ı Ham· 

le·i Molla Bemfinali). Raci (Xlll. /XIX. yüz
yı l) mahlaslı bir şair tarafından manzum 
olarak kaleme alınan eser Hamle-i Hay
dari ile aynı konuları işler. 

Ijuddvendnô.me. Melikü'ş-şuara Fet
halihan-ı Saba-yi Kaşanrnin (ö 1238/ 
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1823) bu destanı Hz. Peygamber ile Hz. 
Ali'nin savaşlarını en ayrıntılı şekilde an
latan eserlerden biridir. 

Mul]tômô.me. Meftun mahlası ile ta
nınan Abdürrezzakbeg b. Necef Kulı Han 
(ö. 1243 / 1827) tarafından nazmedilmiş 
olup Muhtar es-Sekaff' nin savaşlarını 

konu alır. 

Ürd-i Bihişt. Sürüş-i İsfahanfnin (ö. 

12851 1868) bu manzum destanı Hz. Pey
gamber ve on iki imarnın hal tercüme
leriyle başlarından geçenleri anlatır. 

Cengnô.me. Ateşi mahlaslı bir şair ta
rafından kaleme alınan eser Hz. Ali'nin 
cenklerine dairdir. 

Dostan-ı cAli-yi Ekber. Hz. Hüseyin 
ve oğlu Ali Ekber ile Hz. Hasan'ın oğlu 

Kasım'ın hal tercümelerini destan biçi
minde anlatır. 
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~ T AHSİN Y AZI CI 

Arap Edebiyatında Destan. Genel anlam
da destan türünün Arap edebiyatında 
bulunup bulunmadığı konusu tartışma
lıdır. Süleyman ei-Bustani, Homeres'un 
İliada tercümesine yazdığı uzunca mu
kaddimesinde (Kahire 1904) Arap edebi
yatında destan konusunu ele alarak İli
ada, Mahabarata ve Şehndme tarzın
da destanın Arap edebiyatında bulun
madığını ileri sürmüş, ancak muallaka-

tın ve Cemhere tü eş cdri'l- CArab 'daki şi
irlerin birer destan parçası olabileceğini 
belirtmiştir. Margoliouth da İbnü'I-Mu'
tezz'in (ö. 296/908) Abbasi Halifesi Mu'
tazıd- Billah ve dönemi hakkındaki 418 
beyitlik urcOzesinin, İbn Abdürabbih 'in 
(ö . 328/ 940) Endülüs Emevi Halifesi lll. 
Abdurrahman hakkındaki 445 beyitlik 
urcOzesi ile Ebu Firas ei-Hamdanf'nin 
kendisi. ailesi ve daha önceki akraba ve 
ecdadı ile övünmek maksadıyla yazdığı 
225 beyitlik Rô., iyye'sinin suni tarzda 
birer destan (epopee) olabileceğini söyle~ 
miştir (Abdülvehhab es-Sabüni, s. 276) 
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın (ö. 

2091 824) Kitô.bü Eyydmi'l- cArab l!;ab
le'l-İsldm adlı eserini tahkik edere}< neş
reden Adil Casim ei-Beyati, bu eserin de 
tıpkı Gılgamış ve İliada gibi bir destan 
olduğunu, ancak rivayet edilirken parça 
parça nakledilmeleri sebebiyle bütünlü
ğü sağlayan geçiş kısımlarının kayboldu
ğunu öne sürmüştür (naşirin mukaddi
mesi. s. 11 9- 155) . Şevki Dayf ile Hanna 
ei-FahOri ise şiirin genel olarak epik, li
rik, dramatik ve didaktik olmak üzere 
dört kısma ayrıldığını . bilhassa Cahiliye 
dönemi Arap şiirinin lirik (gınaT) olduğu
nu, destan kısmını ihtiva eden epik (kı
sasi) şiirin Cahiliye dönemi şiirinde, do
layısıyla Arap edebiyatında bulunmadı
ğını söylemektedir. 

Bütün bunlardan, elde mevcut ilk dö
nem Arap edebiyatında tabii destan öl
çülerine uygun bir destan olmadığı or
taya çıkmaktadır. Ancak suni destan tar
zında kahramanlığı konu edinen şiir ve 
nesir parçaları bulunmaktadır. Bunlar
dan, Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna·
nın Cahiliye Arapları'nın savaşlarını ko
nu edinen Kitôbü Eyyô.mi'l- cArab l!;ab
le'l- İslam 'ı, anonim eserlerden Antere 
b. Şeddad'ın (ö . m. 614 [?J) kahramanlık
larını anlatan Siretü Anter, Hilal kabile
sinin Yemen'den Magrib'e göçünü hika
ye eden Siretü Ebi Zeyd el-Hilali (Sf· 

retü Benf Hilal). Yemen Arapları'nın Ha
beş istilasına karşı direnişini ve Habeş
liler'in Yemen'den atılışını konu edinen 
Siretü Seyi b. :?iyezen, Beni Kilab ile 
Beni Süleym arasında geçen savaşları ve 
bu savaşlarda Beni Kilab kabilesine men
sup Zatülhimme'nin yaptıklarını anla
tan Siretü'l-Emi're :?dti'l-himme, Ebü'I
Aia ei-Maarrfnin (ö. 449/ 1057) öbür dün
yaya yaptığı hayali bir seyahati anlatan 
Risdletü'l-guirdn'ı, İbnü'I-Mu'tez ile İbn 
Abdürabbih ·in urcOzeleri ve Ebu Firas 
ei-Hamdanfnin Rô ,iyye'si sunf tarzda 
birer destan sayılabilir. 
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IMI HuLusı Kruç 

Aşık Edebiyatı ve MOsikisinde Destan. 
Cemiyet hayatında meydana gelen bü
yük olaylar üzerine hece vezniyle ve koş
ma tarzında düzülen. belli bir ezgiyle 
çalınıp söylenen uzun manzumelere des
tan denir. Aşık edebiyatı nazım şekille
rinden olan destanın aşık fasıllarında 

önemli bir yeri vardır (bk. AŞlK; AŞlK EDE

BiYATI). Manzum hikaye tarzında olan 
destanlar genellikle yedili, sekizli, on birli 
hece vezniyle ve kolay bir beste ile söy
lenir. Destan bu özelliğinden ötürü Batı 
şiirindeki balatlara benzer. Bazı araştır
macılar destanların on iki kıtadan az ol
maması gerektiğini söylerse de umu
miyetle bu sayı üç ile 100 dörtlük ara
sında değişmekte, bazan 100 dörtlüğü 
aşan destan örneklerine de rastlanmak
tadır. Fakat dinleyicileri sıkmamak için 
özellikle meclislerde okunan destanla
rın uzun olmamasına dikkat edilir. Des
tan bir kişi tarafından okunabileceği gi
bi iki kişinin karşılıklı birer kıta söyle
mesi şeklinde de okunınası mümkün
dür. Toplumu derinden etkileyen olay
ları, çeşitli hayat sahnelerini halk dili, 
halk duygu ve düşüncesiyle anlatan bu 
manzumeler, dörtlük sayısının çok olu
şundan dolayı koşma ve türküye göre şiir 
gücü bakımından daha zayıftır. 

Günümüze ulaşan en eski destan ör
nekleri XVI. yüzyıldan kalmış olmakla 
beraber Türk edebiyatında bu türde çok 
eski bir destan geleneği olduğu bilin
mektedir. Şekil bakımından Anadolu'da 
görülen destaniara çok benzeyen Diva
nü lugati 't- Türk'teki yedili ve sekizli he
ce vezniyle söylenmiş manzumeler des
tan geleneğinin eldeki en eski örnekle
ridir. On birli hece vezniyle söylenen des
tanlar ise Anadolu aşık edebiyatında yay
gınlık kazanmıştır. 

XVI ve XVII. yüzyıllarda hemen hemen 
koşma uzunluğunda tertiplendiği halde 

XVIII. yüzyıldan itibaren dörtlük sayısı 
artan destanların başlangıçtaki en önem
li özelliği. düşman üzerine yürüyen Türk
islam ordularını tavsif edişidir. impara
torluğun her tarafından gelen çeşitli or
dular birer birer sayılarak Osmanlı or
dusu çok heybetli gösterilir, fethe çıkan 
bu orduya çeşitli tarikatiara mensup on 
binlerce dervişin pirleriyle birlikte katıl
dığı bilhassa zikredilirdi. Bu destanların 
diğer bir özelliği de başta Hz. Peygam
ber olmak üzere ashabın. evliyanın. bü
tün eski ve yeni kahramanların çok muh
teşem bir ruh ordusu halinde askerin 
önünde fethe katıldığının önemle belir
tilmesidir. XVIII. yüzyılda Aşık Rühi'nin 
"Prut Destanı", Aşık Mustafa'nın "Mos
kof Destanı", XIX. yüzyılda Ahü mahlaslı 
bir saz şairinin "Önünce" redifli destanı. 
Sürüri'nin "Yürüdü Destanı", Hayali'nin 
"Silistre Destanı" bunların en önemlile
ridir (geniş bilgi için bk. Banarlı , RTET, ll, 
723, 798, 848-85 ı) . 

Cumhuriyet'ten sonra Anadolu'nun çe
şitli yörelerinde yapılan halk müsikisi 
derleme çalışmalarında savaş, deprem. 
yangın , salgın hastalık, kıtlık, kuraklik, 
göç gibi olayların yanında XIX. yüzyılın 
sonlarından itibaren güldürü, taşlama. 
tenkit, öğüt ve hiciv unsurlarının hakim 
olduğu destaniara da rastlanmıştır. Ay
rıca şehir. kasaba ve köy destanları, halk 
arasında yaşayan bekçi, berber gibi çe
şitli meslek erbabı, halk gelenekleri ve 
sosyal düzenle ilgili konularda yazılı ve 
ezgili destanlar da görülmüştür. "Pire 
Destanı ", "Saat Destanı" gibi tekerierne 
tarzındaki uzun manzumeler de bazı ede
biyat araştırmacıları tarafından destan 
türüne dahil edilmektedir. 

Aşık müsikisinde destanlar özel ezgi 
kalıplarına göre okunur. güfteler de bu 
melodi kalıplarına döşenir. Konunun ifa
de tarzına göre zaman zaman farklı me
Jodi kalıpları da kullanılır. Mesela Erzu
rum- Kars yöresi aşıkları tarafından İC
ra edilen destanlar bilhassa "destani ha
vaları (makamları)" ile okunur. Eskiden 
istanbul'da ve Anadolu'nun birçok yöre
sinde mahalle mahalle dolaşarak yanık 
ezgilerle destan okuyan kişilere günü
müzde çok az da olsa rastlanmaktadır. 

Destan güftelerinde nazım birimi ge
nellikle dörtlüktür. Bu dörtlükler zaman 
zaman birbirine bağlandığında melodik 
biçim genişler. Bazan da kıtalar arasın
da kullanılabilen saz melodileri (ayak) 
beyitler arasına da serpiştirilir. Ayaklar 
çok defa birkaç ölçüyü geçmeyecek uzun
luktadır. Destanlarda her mısraın oku-
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nuşundan sonra diğer mısraa geçmek 
için sazla bir köprü yapılır. Bu köprü da
ha çok serbest gezintiler şeklindedir . 

Destanlar genellikle uzun hava tar
zında serbest bir ritimle, konuşma dili
ne yakın bir şekilde ve saz eşliğinde ic
ra edilir. Ancak saza ihtiyaç duymayan 
destan okuyucuları da vardır. Bazan ke
mençe veya kemane gibi değişik enstrü
manlar eşliğinde okunan destanlar gö
rülmektedir. Serbest ritimli destanlar
da sazla giriş melodilerine "destan aya
ğı" denir ve bunlar çok defa ritimli olur. 

Serbest ritimli destanların yanı sıra 

usullü destanlar da vardır. Bu destan
larda ayak kullanımları daha çok dört
lükler arasında veya birden fazla kıta

nın ardarda birbirine bağlı olarak okun
ması durumunda anlatıma uygun düşe
cek bir bölümde yapılır. Çoğunlukla ak
sak olmayan ritimlerin tercih edildiği 

usullü destanlarda anlatım gücünü art
tırmak için hareket, mimik ve nüans kul
lanılır. Bilhassa aşıkların icralarında saz. 
ezgi, raks. mimik ve nüanslar destana 
etkileyicilik kazandırdığından büyük önem 
taşır. Bazan bağlantı mısraları ilave edi
lerek biçimi değiştirilen güftenin baş
langıç, orta veya bitiş bölümlerinde an
lamlı veya anlamsız terennümler kulla
nılır. Zaman zaman cinas sanatına da 
yer verilen destanların son dörtlüğünün 
birinci veya dördüncü mısraında destan 
şairinin adı veya mahlası söylenerek des
tana kimlik kazandırılır. 

Gazetelerin henüz yaygın olmadığı dö
nemlerde çeşitli olaylar hakkında halka 
bilgi vermek için destanlar önemli bir 
vasıta olmuştur. Bundan dolayı edebi 
kıymetlerinden çok halk kitlelerine hi
tap etmeleriyle değer kazanmışlardır. 
Bu özellikleri dışında destanların kazanç 
kaygısıyla da yazıldığı söylenebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Rıza Tevfik 'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile 
ilgili Makaleleri (haz. Abdullah Uçman), Anka· 
ra 1982, s. 357-368; İhsan Ozanoğıu. Aşık Ede
biyatı, Kastamonu 1940, tür.yer.; Hikmet Diz
daroğlu, Halk Şiirinde Türler, Ankara 1969, 
tür.yer.; Banarlı, RTET, ll, 723, 798, 848-851 ; 
Şeref Taşlıova, "Kars ve Çevresinde Sazla ve 
Sesle Söylenen Aşık Makamlarının isimle
ri", Uluslararası Falklor ve Halk Edebiyatı Se
mineri Bildirileri, Ankara 1976, s. 136; M. Sab
ri Koz, "Aşık Edebiyatında Destan ve Destan 
Konulan", Türk Halk Edebiyatı ve Falklorun
da Yeni Görüşler, Ankara 1985, s. 92; R. Ek
rem Koçu, "Destan, Destanlar", ist.A, Vlll, 4521-
4523; Sermed Muhtar Alus, "Destan, Destan 
Satıcıları", ae., VIII , 4523-4524; Öztuna, BTMA, 
I, 220. ~ SüLEYMAN ŞENEL 

209 


