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Karakoç, bu çalışmada yabancı diller-
den alınan sözlerin dilimize bilinçsizce 
sokulması ve buna karşılık dilimizdeki 
Türkçe sözlerin dilden atılması yönün-
deki “tasfiyecilik” yönteminin yanlış-
lığı ile Türkçemizi zaman içinde zayıf-
latmış olduğunu da dile getiriyor. Bu 
hususta Timur Kocaoğlu’nun söylediği 

“yürek” yerine “kalp”; “soluk” yerine 
“nefes”; “arkadaş” yerine “dost”; “neden” 
yerine “sebep”; “yoksul” yerine “fakir”; 

“varlıklı” yerine “zengin”; “durak” ye-
rine “istasyon” gibi yabancı sözler ge-
tirilmesinin dili fakirleştirebileceğini 
belirtiyor. Böylece bu yazarın ele aldığı 
konuşmalar; dil-alfabe, sadeleştirme ve 
dil-kültür bağlantısındaki konular dile 
getirilerek şimdiye kadar yapılan uygu-

lamaların yanlışlarını sıralayıp bunlar-
la ilgilenmemiz gereken doğru yolları 
göstermektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki bu eser di-
limizde yer alan ve dilimizi dil-kültür 
bağlantısı açısından çeşitli yönler ile 
değerlendiren bütün yazarların tahlilî 
değerlendirmesini içermektedir.  Yaza-
rın eserin kapağında bir cetvel içinde 
sıraladığı isimleri ele alıp işlediği bu 
eser, dil ve kültür tarihimiz açısından 
beğeni ile karşılanacak bir çalışma ni-
teliğindedir.

Kaynak
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Edebiyat Üzerine Söyleşiler, Kutlu Yayınları, 
İstanbul 2020.

YİNE OĞUZNAME
Nevzat Gözaydın

Türk dilinin ata yadigârları arasında 
günümüze kadar gelen masallar, efsa-
neler, hikâyeler içinde farklı motifleriy-
le kendinden söz ettiren destanlar ara-
sında Oğuz Kağan Destanı veya bir baş-
ka başlıkla Oğuzname önemli bir yere 
sahiptir. En eskisi ve tam bir yazma 
nüshası hâlâ bulunamayan bu desta-
nın bir yandan dil ve tarih, öte yandan 
mitoloji/kültür açısından sık sık gün-
deme getirilip değişik bakış açılarıyla 
değerlendirilmesi nerdeyse yüz yıldan 
fazladır sürüp gidiyor. Oğuz Kağan Des-
tanı’nın elde bulunan yazma parçala-
rındaki dil özellikleri, maddi ve manevi 
kültür örnekleri, tarihî olaylara ilişkin 
bazı bilgiler çeşitli yerli ve yabancı araş-
tırmalara konu edilmiştir.

Sözlü geleneklerde yaşatılarak bugüne 
gelen birçok motifin yanı sıra metinde 
geçen arkaik kelimeler, deyimler, ata-
sözleri ve bazı ibareler üzerinde yapılan 
çalışmalar, bu destanın mitolojik yanı 
kadar edebî gücünün de kanıtlanması-
nı sağlamıştır.

Yurt içinde yapılan son monografik ça-
lışma Ferruh Ağca imzasını taşımakta-
dır.1 Oğuz Kağan Destanı olarak ondan 
ilk söz eden Türk de Rıza Nur olmuş-
tur.2 Ancak ünlü Türkolog Wilhelm 
Radloff Kutadgu Bilig üzerindeki çalış-
masını ortaya koyduğu için bu destan 
ile ilgili ilk kıvılcımın ondan çıktığını 
söyleyebiliriz.3 Uygur harfli yazma des-
tanın ilk sekiz sayfasını yayımlayan 
Radloff bunları Almancaya tercüme et-

1 Ferruh Ağca, Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı:  
Metin Aktarma, Notlar, Dizin, Tıpkıbasım, Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, An-
kara 2019, 292 s.

2 Rıza Nour, Oughuz-namé, é popé e turque, 
Alexandrie, 1928.

3 Wilhelm Radloff, Kudatku Bilik, Facsimile der 
Uigurischen Handschrift, St. Petersburg 1890.
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miştir. Daha sonra Paul Pelliot “Sur la lé 
gende d’Uguz-Khan en écriture ouigou-
re” (Toung Pao, 1930, C 27, s. 247-358) 
başlığını taşıyan yazısıyla dikkatleri 
üzerine çekmiştir. İki yıl sonra da Reşit 
Rahmeti Arat ile Willi Bang önce Ber-
lin’de, sonra da İstanbul’da Oğuz Kağan 
Destanı’nı Türkoloji dünyasına kazan-
dırmışlardır.4 

Böylece geniş çevrelerin dikkatini çe-
ken destan üzerine birçok çalışma 
kaleme alınmıştır. Yurt içinde yayım-
lananlar dışında, yurt dışında da ilgi 
gören değerlendirmeler ve eleştiriler 
yapılmış, bunların etkisiyle Oğuz Ka-
ğan Destanı çok özel bir durum kazan-
mıştır. İşte, yabancıların yaptığı en son 
çalışmayı Macar bilim insanı Balazs 
Danka ortaya koymuştur.5 Prof. Dr. 
Lars Johanson’un yönetimi altında bir 
dizi olarak yayımlanan Turcologica’nın 
113. cildi bu çalışmaya ayrılmıştır. Her 
ne kadar kitap 2019 yılında, Türkoloji 
yayınlarıyla ünlenmiş olan Wiesba-
den/Almanya’daki Harrassowitz eliyle 
kitaplıklara ulaştıysa da, geçen yıl ıs-
marlamama rağmen, benim elime an-
cak Ocak 2021 sonunda geçebildi. Oğuz 
Kağan Destanı üzerinde bugüne kadar 
yapılan çalışmalar gibi, Türk dilinin 
zenginliğini ortaya koyan değerli bir 
yayın olmuştur.6 

B. Danka’nın ele aldığı Uygur harfli 
yazma Paris’teki Bibliothek Nationale 
de France envanteri içinde bulunmak-
tadır. Yazar kitabının giriş bölümünde 
yazmanın özelliklerini, sahiplerini, kü-

4 Willi Bang-R.Rahmeti Arat, Die Legende von 
Oghuz Qaghan, Berlin 1932 ile Oğuz Kağan Des-
tanı, İstanbul 1936.

5 Balazs Danka, The ‘pagan’ Oguz-nāmȁ - A Phi-
lological and Linguistic Analysis, Turcologica, C 
113,  Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 377 s.

6 Bu kitabı Ferruh Ağca’nın eseriyle karşılaştı-
ran Utku Işık, her ikisini de arıtları ve eksile-
riyle değerlendirmiştir. bk. Utku Işık, “DANKA, 
B. The ‘Pagan’ Oɣuz-namä, A Philological and 
Linguistic Analysis”, The Journal of Old Turkic 
Studies, C 4, S 1, s. 251-261.

tüphaneye girişini özetledikten sonra 
destan hakkında söz eden bilim insan-
larını, onların yazıları ile kitaplarını 
tarih sırasına göre göstermiştir. En son 
sırada da destanın Moğolca kopyası-
nı işleyen Ağca ile Bülent Gül’ün ortak 
çalışmasını zikreder (s. 15-18). Bu say-
falardan önce de içindekiler (s. 5-9), ön 
söz (s. 11) ve kısaltmalar (s. 12-13) yer 
almıştır.

Kitabın ikinci bölümü Uygur yazısının 
özelliklerine ayrılmıştır (s. 19-41). Bu-
rada metinde geçen kelimeler ve harf-
ler üzerinde durulmuştur. Uygur yazısı 
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, ya-
zarlarıyla birlikte, ele alınmış, çalışan-
ların görüşleri özetlenmiş, kaynakları 
gösterilmiştir. Özel olarak renkli baskı-
ları yapılan Uygur harfleri başta, orta-
da ve sonda olmak üzere ayrı ayrı s. 23-
41 arasında sıralanmıştır. Dikkatimizi 
çeken yön, her harfle ilgili olarak veri-
len bilgilerin zenginliğidir. Yazmadaki 
sayfalarda bulunan, söz gelimi (k) ile 
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gösterilen tam yirmi beş fotoğraf gös-
terilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümü metin edisyo-
nuna ayrılmıştır (s. 41-135). Bölümde 
önce ünlülerin transkripsiyonu açık-
landıktan sonra özellikleri belirten 
çizelgeler hazırlanmıştır. Aynı şekilde 
ünsüzlerin transkripsiyonu verilmiş, 
sonra da transliterasyon ile tercüme 
üzerinde durulmuştur. Yazma metnin 
kahverengi sayfaları s. 52-135 arasında 
bulunmaktadır. Sol tarafta orijinal fo-
toğraf, hemen karşısında da Latin harf-
li transkripsiyonu, altında tercümesi 
gösterilmiştir.

Kitabın dördüncü bölümü metin hak-
kındaki notlara ayrılmıştır (s. 136-
153). Metindeki kelimeler ve ibareler 
ayrı ayrı ele alınmış, farklı sayfalardaki 
özellikleri belirtilmiş, o harf veya ibare 
ile ilgili önceden yapılan çalışmalardan 
söz edilmiş, anlamlar hakkında bilgi 
verilmiştir.

Beşinci bölümde metnin yazı biçiminin 
fonolojik ve fonetik özellikleri araştı-
rılmıştır (s. 154-184). Uygur yazısı ile 
Oğuz Kağan Destanı’ndaki farklılıklar 
belirtilmiş, farklı kelimelerin yazılış bi-
çimleri incelenmiş, yer yer çizelgelerle 
karşılaştırmalar yapılmıştır.

Kelimelerin yapısıyla ilgili bölüm altın-
cı bölümdür (s. 185-205). Türetme ko-
nusu geniş bir biçimde işlenmiş, farklı 
kelimeler ve cümleler ayrı ayrı gösteri-
lerek özellikleri açıklanmıştır. Sonun-
da da bu bilgiler toplu olarak çizelgeler 
içinde gösterilmiştir. İkinci alt bölüm-
de fiiller ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Yedinci bölüm cümle bilgisine ve çe-
kimlere ayrılmıştır (s. 212-256). İlk 
olarak isimler, sonra sırasıyla zamirler, 

sıfatlar ve fiiller alt bölümlerde örnek-
leriyle birlikte işlenmiştir. Bu bölüm-
deki zengin bilgilerin yer aldığı yazma 
sayfalar da ayrıca belirtilmiştir.

Oğuz Kağan Destanı ile ilgili farklı var-
yantlar veya destandan bahseden 
yahut destana aitmiş gibi görünen 
eserlerin incelendiği bölüm sekizin-
ci ana bölümdür (s. 257-275).  Burada 
Oğuz’un doğumu ile gençliği, metinde 
geçen Türk boyları ve sözü edilen diğer 
eserlerle Oğuz Kağan Destanı arasında 
arasındaki ilişkiler gözden geçirilmiş-
tir. Son açıklamalar 276-283. sayfalar 
arasındadır. Zengin bir kaynakça listesi 
de s. 285-289 arasında verilmiştir.

Kitabın sonunda birinci ek olarak söz-
lük yer alır (s. 291-356). Destanda ge-
çen her kelime ayrı ayrı olarak, hangi 
yazma sayfasında nasıl yer almışsa, be-
lirtilerek anlamlandırılmıştır. İkinci ek 
de metindeki eklerin dizinine ayrılmış-
tır (s. 357-377).

Balazs Danka’nın bu çalışması Oğuz 
Kağan Destanı hakkında yapılan önem-
li bir araştırma olarak kendini kanıt-
lamıştır. Kaynakçada da gösterilen 
eserlere sık sık başvurulmuş, olumlu 
veya olumsuz savlara yer verilmiştir. 
Çok teferruatlı işlenen yazma metin 
sayfaları nerdeyse didik didik edilmiş 
ve karşılaştırmalı bilgilerle yorumlar 
zenginleştirilmiştir. Kaynakçadan öğ-
rendiğimize göre Danka’nın Oğuzname 
üzerine çalışmaları 2015 yılında başla-
mış ve sonunda bu kitap başarılı bir şe-
kilde Turcologica dizisinde yer almıştır. 
Yazarı verdiği emekler dolayısıyla kut-
larken, adı geçen dizide bu kitaba yer 
veren Lars Johanson’u ve yayını güzel 
bir şekilde gerçekleştiren Harrassowitz 
Yayınevinin ilgililerini de kutluyorum.


