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Kendilerini tarihi kaynaklarda Saha ve Uraanhay Saha 

olarak adlandıran Saha (Yakut)Türkleri, Türk dünyası içinde diğer 

Türk topluluklarından coğrafya olarak en uzak bölgede yaşayan Türk 

topluluğudur. Folklorik malzeme açısından oldukça zengin bir 

envantere sahip olan Saha folklorunun gerek gelenek, gerekse içerik 

olarak en önemli türü olonho adı verilen kahramanlık destanlarıdır. 

Destan anlatıcıları Olonhohutların dilinde ruh bulan bu tür, Saha sözlü 

edebiyatının zirvesi olarak kabul görmüştür. 

                                                 
 Dr., Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, ntemur@gazi.edu.tr. 
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Çarlık dönemi sürgün politikaları, esasında Saha 

folklorunun, dilinin araştırılması, derlenmesi açısından dönüm noktası 

olmuştur. Söz konusu politikalar sonucunda bölgeye sürülen devlet 

adamı, asker ve sanatçıların yaptıkları çalışmalar, derlemeler yakın 

tarih ve günümüz araştırmacılarına oldukça zengin malzemeler 

sunmuştur. Olonhoyu şiirin en önemli türü, eğitimin en önemli aracı 

şeklinde tanımlayan İvan Aleksandroviç Hudyakov, Saha folkloru 

ürünlerinin derlenmesi ve araştırılması konusunda önemli bir yere 

sahiptir. İ. A. Hudyakov’dan sonra siyasî nedenlerle sürgüne 

gönderilen birçok kişi Sahaların etnografisini, folklorunu ve dilini 

incelemiştir. Bunların arasında meşhur “Saha Dili Sözlüğü” 

çalışmasının yazarı olan ve Hudyakov’un çalışmalarını bilim 

dünyasına ilk duyuran Edvard Karloviç Pekarskiy özel bir yer 

tutmaktadır.  

Pekarskiy 1881-1905 yılları arasında Sahalarla birlikte 

yaşamıştır. Bu dönemde Saha folkloruna ait zengin malzemeler 

derlemiştir. Pekarskiy’nin kayda geçirdiği bu malzemelerden biri de 

Konstantin Grigoryeviç Orosin’den derlediği Culuruyar Nurgun 

Bootur adlı olonhodur. Söz konusu olonhoyu Dr. Murat ERSÖZ 2004-

2005 yıllarında Saha Cumhuriyeti’nde hem Saha Türkçesi öğrenip 

hem de söz konusu olonhoların ruh bulduğu havayı teneffüs ederek 

Türkiye Türkçesi’ne aktarıp Türkiye’deki bilim adamlarının hizmetine 

sunmuştur. Uzun soluklu bir emeğin sindiği söz konusu eser 

TÜRKSOY’un desteğiyle de Türk okuyucusuyla buluşturulmuştur. Bu 

yönüyle çalışma, Türkiye Türkçesine aktarılıp incelemesi yapılan ilk 

Saha destanı özelliğine sahiptir. 

Dr. Ersöz’ün her bir satırına büyük özen gösterdiği çalışma 

dört bölümden meydana gelmektedir. Olonhoların derlenme ve 

yayımlanma tarihçesinin ayrıntılı bir şekilde verildiği birinci bölümde 

(26-56.s.) ayrıca Türk destancılık geleneği çerçevesinde olonho 

geleneğine dair bilgi ve değerlendirmeler yer almaktadır.  Bu bölümde 

olonho kelimesinin sözlük anlamı açıklanıp terim olarak kullanılma 

süreci üzerinde durulmuştur. Önemli olonhoların ve olonhohutların 

tanıtıldığı bu bölümde olonho anlatma geleneği üzerinde genel 

hatlarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Olonho metinlerinin 

geçmişten günümüze derlenme ve yayımlanma süreci de kronolojik 

olarak bu bölümde ele alınmıştır. 

İkinci bölümde (56-91.s.) söz konusu olonho çeşitli 

açılardan incelenmiştir. Öncelikle Culuruyar Nurgun Bootur 

Destanı’nın olonho anlatma geleneği içerisindeki yeri tespit edilip 

varyantları karşılaştırmalı yöntem ile değerlendirilmiştir. Destanın 

derlenme dönemi, anlatıldığı coğrafya ve icracısı K.G. Orosin’in 
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hayatı, sanatı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha sonra destanın 

şahıs kadrosunun verildiği bu bölümde şahıs kadrosu, kahramanların 

doğduğu dünyaya göre değil, onların hayatlarını sürdürüp 

mücadelelerini verdiği dünyaya göre tasnif edilmiştir. Orta dünyada 

yaşayan kahramanlar da cinsiyetlerine göre iki alt başlık altında 

incelenmiştir. Ayrıca kahramanlar destan içerisindeki konumlarına 

göre değil, alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.  Kahramanların 

adlarının geçtiği mısraların numaraları verilmiş ve numaralandırmada 

transkripsiyonlu metin esas alınmıştır. Ayrıca bu bölümde destanın 

konusu özetlenirken genel çerçevenin dışına çıkılmamıştır. 

Destanın motif örgüsünün incelendiği üçüncü bölümde(91-

130.s.) motifler, mitolojik ve diğer motifler şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Mitolojik motiflerin içerisinde Saha Türklerinin 

inanç sistemini oluşturan uygulamalara yer verilmiştir. Motifler 

bölümü incelenirken ilgili motifin geçtiği metin içerisindeki 

bölümlerden alıntılar yapılmıştır. 

Destan metninin yer aldığı dördüncü bölümde (130-401.s.) 

ise destan hem Saha hem de Türkiye Türkçesiyle verilmiştir. Burada 

K.G. Orosin’in Culuruyar Nurgun Bootur Olonhosu’nun G. U. Ergis 

tarafından 1947’de baskıya hazırlanmış metni esas alınmıştır. Destan 

metni, nazım ve nesir kısımları birbirinden ayrılmış ve epizotlarına 

göre on altı başlığa bölünerek yayımlanmıştır. Metnin transkripsiyonu 

ve aktarılmış mısraları beşerli olarak numaralandırılmıştır. 

Numaralandırılmaya bölüm başlıkları da dahil edilmiş ve nesir 

kısımların numaralandırılmasında paragraflar esas alınmıştır. Aktarma 

bölümünde destanda geçen Saha Türklerinin inanç sistemi, hayat 

tarzına dair bazı kelimeler özgün şekliyle verilmiş ve söz konusu 

kelimelerin anlam ve açıklamaları dipnotta gösterilmiştir.  

Dördüncü bölümünden sonra ise metnin dizini ve ekler 

bölümü (423-521.s.) yer almaktadır. Ekler bölümünde verilen 

haritalarla okuyucuya Saha Türklerinin dünya üzerindeki yeri ve 

destanın anlatıldığı bölge gösterilmiştir. Destanın şahıs kadrosu bu 

bölümde tablolarla gösterilmiştir. Ayrıca ekler bölümünde bazı 

metinler orijinal şekliyle dikkatlere sunulmuştur. Destandaki bazı 

sahnelerin tasvir edildiği resimler verilerek esere estetik çerçevede 

görsel bir boyut kazandırılmıştır. Söz konusu çalışma, Türk 

destancılık geleneği ile ilgili yapılan çalışmaları bir adım daha ileriye 

götürmüş ve Saha folklorunun Türkiye’de daha yakından tanınmasına 

önemli katkı sağlamıştır. 


