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SUNUŞ 

Doğunun incisi Van’da yapılan Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun 

dördüncüsünü  (UTAS IV) başarıyla gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen sempozyum, ismine yakışırcasına bir bilgi 

şöleni faaliyetini icra etmiştir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Tataristan, Arnavutluk, Makedonya, Irak ve Japonya olmak üzere 10 farklı ülkeden bilim 

insanının katıldığı sempozyumda 170’ten fazla bilim insanı çeşitli alanlara dair sözlü sunum 

yapmış, 88 tam metin yayımlanmıştır. Bilimsel üretimin ve yeni bulguların bilim dünyasına 

tanıtıldığı 4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’nda bilgi ve düşünceler 

tartışmalarla pekiştirilmiştir. Sempozyumumuz ilgili bilim alanlarındaki araştırmacıların fikir 

paylaşımlarıyla geleneksel ve önemli bir bilim etkinliğine dönüşmüştür. Türkoloji alanında 

önemli çalışmalar bir araya gelmiş, Van ve çevresi ile ilgili kültür ve sanat ürünleri de 

incelenmiştir. 

2022, UNESCO tarafından “Süleyman Çelebi’nin Vefatının 600. Yıl Dönümü” olarak 

anma ve kutlama yılı ilan edilmiştir. Türk milleti tarafından Mevlid ismiyle bilinen Vesiletü’n-

Necât eserinin şairi Süleyman Çelebi, Hz. Peygamber sevgisini ve aşkını samimiyetle dile 

getirmiş, halka da bu sevgi ve aşkı eseriyle aşılamıştır. 4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları 

Sempozyumu, bu hususun önemine binaen “Süleyman Çelebi ve Mevlid (Vesiletü’n-Necât)” 

özel temasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda “Süleyman Çelebi ve Mevlid” temalı özel 

oturumlar gerçekleştirilmiştir. 

4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’na iştirak eden bilim insanlarına 

katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Önemli ve değerli çalışmaların yer aldığı Tam 

Metin Kitabı’nın Türkoloji’ye katkı sağlayacağı inancıyla yararlanılan bir kaynak olmasını 

temenni ediyoruz. 

                      Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına 

              Editörler 

Doç. Dr. Ferit YÜCEBAŞ 

     Özcan TUNÇADAM   
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THE CONTRIBUTION OF TATAR SCIENTISTS TO THE STUDY OF THE 

HISTORY OF JUCHI ULUS 

A. S. SHAKIYEVА 1 

Abstract 

The article presents a historiographical review of works on the history of the medieval state of 

Ulus Jochi in Russian historiography. In particular, attention was drawn to the conceptual changes and 

new approaches in the work of Tatar researchers on this topic after the collapse of the Soviet Union. 

Analyzing scientific works, the author identifies four main areas in the study of the history of the Ulus 

of Jochi in modern Russia. Thus, the author shows the dynamics of changing opinions on this topic, the 

emergence of new data and ideas. The main sources of the article are works and articles published during 

this period. The author is looking for a peculiar paradigm of studying the history of Ulus Jochi in the 

works of Tatar researchers of the last thirty years and seeks to determine the course and scope of the 

study of the current topic. The paper describes a set of new theoretical ideas about the history of the 

Jochi Ulus, analyzes the works of Russian researchers. In particular, there are aspects of the latest 

medieval history that require significant changes in the object of study, a positive assessment of the 

researchers of the Ulus Jochi. In the article, the author focuses on studies that have a liberal orientation 

instead of a formative approach to the interpretation of historical facts. 

Keywords: Ulus Jochi, Tatar Scientists, Mongol Empire, Kievan Rus, Batu Khan 

Considering the works written under the influence of the administrative system in Soviet 

historiography, it is believed that they were influenced by ideology for a long time, and not by scientific 

criticism. In this regard, we know that the conclusions regarding the study of the Middle Ages in the 

history of Kazakhstan have changed. Although the subject of Ulus Jochi was studied during the reign of 

the Communist Party, the number of negative opinions increased. This is because, in the process of 

implementing Soviet policy, they tried to influence the minds of people. Despite the fact that the study 

of the history of the Golden Horde during the Soviet era was strictly controlled, it was one of the most 

interesting topics for Soviet and foreign researchers. Initially, the influence of the Golden Horde state 

on Kievan Rus, its socio-economic and cultural aspects attracted the attention of Soviet researchers. 

Thus, we see that researchers have different views on the history of the Golden Horde. Getting 

acquainted with the works of Soviet and foreign scientists, one can analyze the data on the history of 

the Jochi dynasty and gain the necessary historical experience of the last century. In this regard, the 

analysis of the works of Soviet and foreign scientists is relevant. 

During the reign of the Communist Party of the Soviet Union, researchers in the republics were 

influenced by the requirements for the study of national history. Undoubtedly, Ulus Jochi (Golden 

Horde) existed for about 200-250 years and influenced the socio-economic and cultural institutions of 

their peoples. However, the legacy of Soviet historiography proves that an objective assessment of the 

history of the medieval state was weak.It is also known that the historiographic tradition of the history 

of the Golden Horde in the Soviet era was not unified. In addition to the official data known in history, 

there are many hidden and distorted aspects under the influence of political influence. Thus, the works 

of the Soviet era were severely criticized by the "party-ideological" authorities, were immediately 

withdrawn from scientific circulation, and a large number of works of a Soviet political nature were 

published. When writing this article, we sought to identify and analyze the influence of the ideological 

attitudes that were formed during the Soviet period on the study of the history of the Ulus of Jochi. 

                                                           
1 L. N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, aisaule_10@mail.ru 
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When writing the article, comparative-historical, chronological methods were used. The first 

comparative historical analysis makes it possible to reveal the differences between Soviet and foreign 

historiography, analyze the patterns of research, and free oneself from the narrowness of the field of 

opinions. This methodological approach allows us to more accurately analyze the significance of the 

article, the specifics of the content of the works under consideration. The use of the second periodical 

approach makes it possible to deepen the knowledge of periodical historiographical knowledge when 

studying the history of the Jochi Ulus. Given the peculiarities of the historical era, this avoids 

misconceptions. 

Since the establishment of Soviet power in the Kazakh steppes, it has influenced the internal 

politics of the state, including its historical and cultural aspects. However, with the help of Soviet 

historiography, rich methodological experience in studying our national history has been accumulated; 

it is possible to form some views on the history of the Ulus of Jochi. Of course, the study of the topic of 

Ulus Jochi begins in Tsarist Russia. For the first time in 1826, the Russian Academy of Sciences decided 

that Russian and Western European scientists should publish scientific works that determine the 

consequences of the Mongol invasion. However, the submitted works will be evaluated negatively by a 

special commission. Six years later, the Academy of Sciences again became interested in the Mongolian 

topic as part of the modernization of this topic and decided for the second time to hold a competition to 

collect information on the history of the Golden Horde. In this regard, in 1832, the well-known 

orientalist of the 19th century, H.M. Fren. According to the orientalist Fren, “to write the history of the 

Great Jochi, known as the Golden Horde, it is necessary to use critically processed eastern sources, 

especially Muslim manuscripts that preserve monuments of the Khan dynasty, fragments from ancient 

Slavic, Polish and Hungarian manuscripts.” Frenv's work gives new information about the history of the 

Golden Horde, but does not address the socio-economic problems of the Jochi dynasty. According to 

the scientist, "We know the medieval state known as the Golden Horde during the Mongol rule" 

(Safargaliev, 1960: 9). 

G.M. Fren considered the history of the Golden Horde to be a very tragic period, so he was 

interested in the topic only from a scientific point of view. The second competition of the Russian 

Academy of Sciences failed and did not lead to great success. The reason for the failure of this event 

was the lack of scientific research on the history of the Golden Horde. However, interest in the study of 

the Golden Horde did not decrease, and research continued. In general, pre-revolutionary historiography 

introduced new concrete materials to the scientific community in the study of the history of the Golden 

Horde. 

Shikhabetdin Marjani is a cult figure who studied the sources, the author of more than thirty 

works on history, including the history of the Golden Horde. According to Sh. Marjani, the Golden 

Horde became one of the greatest states of the Middle Ages. In his work, he pointed out the decline of 

the economy, culture, internal strife and civil strife as the main reasons for the collapse of the state. In 

his work, Sh. Marjani did not confine himself to studying sources, he also compared and analyzed. 

Thanks to this, the history of the Golden Horde is revealed with new details. The history of the Golden 

Horde was one of the most important topics in the scientific community of the Soviet period. Due to the 

totalitarian system that developed during the Soviet period, the work of all researchers was strictly 

controlled. Its main feature is the use of Marxist methodology. With the establishment of a rigid political 

system at that time, historical science was completely subordinated to the party ideological system. 

On this topic, we can mention the scientific work of Professor R.F. Ballon "The Old and New 

Palace of the Golden Horde", published in 1922 based on the results of archaeological work (Ballon, 

1923). As a result of archaeological work, the author recognized the territory of the Golden Horde as a 

developed cultural center. In general, the work of R.F. Ballona is written with a positive assessment of 
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the history of the Golden Horde. In the work with the help of archaeological research, a significant 

number of settlements were identified in the Golden Horde period. The author's research has changed 

the attitude towards the Golden Horde settlements. 

In 1930, the work of N. Arzyutov "The Golden Horde" was published, dedicated to the history 

of the Ulus of Jochi. According to the author: “The Golden Horde was the culmination of a number of 

major military and political events in Asia. The world famous Genghis Khan sought to conquer a large 

territory and send his army to all corners of the world” (Arzyutov, 1930: 1). The work, initiated by N. 

Arzyutov, was aimed at acquainting the public with the political history of the medieval Golden Horde. 

In 1934 Academician B.Ya. Vladimirtsov "The social structure of the Mongols" was published 

on behalf of the Academy of Sciences of the Soviet Union (Vladimirtsov, 1934). This work contains 

information about the medieval history, economy and feudal nature of the Mongolian state founded by 

Genghis Khan. The work of B.Ya. Vladimirtsova describes the features of the social structure of the 

Mongol Empire. He also said that the country has influenced the history of Asian and European 

countries. The author's work lacks information about the social structure of the Mongols as a whole, 

only some mention of the social structure. Therefore, when writing a work, the author travels to 

Mongolia and gets acquainted with the social structure of the population. This work was aimed at writing 

the history of the social structure of the Mongolian state in the Soviet era. In our opinion, it is impossible 

to compare the life of medieval Mongolia with the twentieth century. This is due to the fact that the 

social structure of the Mongolian people, which has gone through centuries of change and global 

development, may change. Therefore, the work of B. Ya. Vladimirtsev is a subjective version. 

As a result of ignoring historical facts, the bourgeois nationalists became more and more 

accustomed to writing historical facts differently. Thus, when writing history, not only historical figures 

are overlooked, but also some historically significant events. In the 40s of the twentieth century, the 

influence of the "Pokrovsky school" was formed in society. This is because the work of supporters of 

Pokrovsky's idea is considered anti-Marxist perverted. M. N. Pokrovsky and representatives of his 

school believed that "history is the politics of the past." This leads to a further distortion of historical 

thought, and hence to the process of the revival of history. The Pokrovsky school led to the emergence 

of an opposing view of the emerging Marxist-Leninist politics. The work of A. F. Ryazanov is a vivid 

proof of such work (Ryazanov, 1928). Thus, in the 1940s, a search began for solutions to the problems 

that arose in a spatial society. By decision of the Central Committee, a decision was made to publish 

scientific literature "A Short Course in the History of the All-Union Communist Party of Bolsheviks". 

The historical significance of this work lies in the fact that, according to Marxist teaching, it would be 

the answer to a number of questions in the interpretation of the theory of Marxism-Leninism in order to 

avoid the mistakes made by representatives of the Pokrovsky school. 

In 1941, at the initiative of the Academy of Sciences of the USSR, the work "Collection of 

materials related to the history of the Golden Horde" was published. This work contains a collection of 

medieval manuscripts by V.G. Tizenhausen, as well as its originality, published by scientists A. A. 

Romaskevich and S. A. Volin. V.G.Tiesenhausen received a Venetian manuscript containing 

information about the history of the Golden Horde, copies of Leiden and Parisian manuscripts, as well 

as translations of some manuscripts in the work (Tiesenhausen, 1941). For example, in this collection 

of materials we find valuable information in the works of Tyzenhausen "History and Guzide", 

"Anonymous Alexander", translations of the works of medieval authors Juzzani, Juvaini and Rashid-ad-

Dinsin (Romaskevich, Volin, 1941: 6). Despite the historical significance of these materials, it should 

be noted that they do not contain geographic information, which often coincides with ancient chronicles. 

The narrowness of the circle of historical and geographical information was largely due to the fact that 

the vast majority of Arab authors never visited the Jochi dynasty, but often received information from 
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diplomats and merchants. Of course, in some cases, the work may contain distorted or even unreliable 

information. From a geographical point of view, of great interest is the general characteristics of the 

territory of the state, including a list of various regions and cities. It is noteworthy that the information 

contained in the work contains detailed information about the geographical areas that have changed as 

a result of the military wars between Amir Temir and Toktamysh, which are not found in Arabic sources. 

In 1941, as part of the definition of the scientific concept of the Soviet Union, “Essays on the 

history of the Kazakh SSR” by M. Vyatkin were published, aimed at describing the national history of 

the Kazakh people. When writing the work, the author uses archival documents, direct and indirect 

manuscripts. When writing this textbook, the scientist adhered to the point of view that the Golden 

Horde Empire was a feudal state (Vyatkin, 1941: 69). According to academician M. Vyatkin, the 

western, northern and central parts of the territory of modern Kazakhstan were part of the Juchi Ulus, 

and became known in history as the Kok Orda or the Golden Horde. Thus, the author determined the 

territory of the tribes belonging to the sons of Jochi. In fact, Academician M. Vyatkin actively carried 

out the tasks of the Soviet government, wrote national history. He strove to write in the most Marxist-

Leninist style, quoting passages from Lenin's writings. In writing the history of the Mongol Empire one 

can find opinions about their devastating actions and their consequences. Academician M. Vyatkin also 

said that the Russian principalities were not part of the Golden Horde, but only served as vassals. 

In the course of a historiographic review, it is necessary to study the history of the Golden Horde 

and not forget about general conclusions about certain aspects of its historical geography. One of these 

fundamental works is the "History of the Kazakh SSR" of 1943 (Abdykalykov, Pankratova, 1943). In 

addition to the Soviet historical interpretation of the history of the Golden Horde, there are also errors 

in this work. For example, the political history of the Golden Horde is written from a narrow scientific 

point of view.There is an erroneous idea about the origin of the names "Ak Orda", "Kok Orda" and 

"Golden Horde". The book is written with a direct Marxist-Leninist assessment of the social structure 

of the work. 

The work of A.N. Nasonov "Mongols and Russia" is part of a series of works of a Demarckist-

Leninist character. When writing the history of Mongolia, the author quoted Karl Marx from The Secret 

Diplomatic History of the Eighteenth Century. For example, “The Tatar yoke lasted… more than two 

centuries. It was a yoke that not only suppresses, but destroys and withers the soul of people who fall in 

love with it. The Mongol-Tatars established a regime of systematic terror, armed with looting and 

massacres" (Nasonov, 1940: 3). However, A.N. Nasonov made political mistakes when writing the 

history of the Golden Horde. 

One of the most famous scientific works in Soviet historiography is the work of B. Grekov and 

A. Yakubovsky "The Golden Horde". In his work, Academician A.Yu.Yakubovsky dwells in detail on 

the history of feudal civil strife in the Golden Horde in the 60-70s of the XIV century (Grekov, 

Yabukovsky, 1937). The authors also share information about the emergence of independent peoples, 

i.e. history of the White Horde and the Blue Horde. 

In 1951, B. Grekov and A. Yakubovsky published The Golden Horde and Its Fall. It is known 

that this work was a continuation of the work of the Golden Horde. According to the data, one of the 

main lands belonging to the Ulus of Jochi is the entire territory of Deshty Kipchak. However, during the 

lifetime of Jochi, he was obliged to own the settlement only nominally and actually conquer it.He also 

described the heroic struggle of the Russian people against the Tatars as a result of such historical events 

(Grekov, Yabukovsky, 1950). As a result, the content of their works is generalized, often limited to a 

small number of sources or duplicates. The USSR Academy of Sciences recognized the last section as 

the best work on the discussion of labor. In Soviet times, the authorities fought against all provocative 
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actions in writing the history of the Kazakh people. In 1958, P.P. Ivanov's work "Essays on the history 

of Central Asia (XVI-XIX centuries)" describes the history of the Golden Horde, military and political 

events that took place in the Kypchak steppe. Using the data, the scientist drew attention to the fact that 

“the formation of the White Horde, its political and socio-economic life have not been studied in detail, 

therefore this topic has not been considered in detail” (Tizengauzen, 1941, p. 17). The author states in 

his work: “During the years of the Golden Horde power, the rulers of the White Horde could not achieve 

independence in any power, but acted only as vassals” (Ivanov, 1958, p. 58). 

In 1966, on the basis of archaeological data in the work of G.A. Fedorova-Davydov "Nomads 

of Eastern Europe under the Rule of the Golden Horde Khans" (Fedorov-Davydov, 1966) examines the 

ethnogenesis of nomads, the anthropology of the Pechenegs, the relationship between nomads and 

Kievan Rus. In the course of the study, the author provides data on the burial traditions of the nomads 

of the Golden Horde. However, this tradition belonged not only to the Mongols, but also to the 

Pechenegs and Turkic tribes under the influence of the Golden Horde khans. According to this work, as 

a result of the Mongol invasion, the tradition of tribal division was abolished, and the Desht-Kipchak 

steppe became a form of feudal development under the national system. The author for the first time 

studied the influence of military-political and ethnic processes on the social structure of the state and 

drew conclusions about the history of the formation of new ethnic groups on the territory of the Jochi 

Ulus. 

In 1985, in the monograph by V.L. Egorov considers historical and geographical issues related 

to the Golden Horde (Egorov, 1985). The monograph says that the Mongol aristocracy used Kievan Rus 

for economic gain, as an inexhaustible source of replenishment. In general, the author in his work reveals 

the historical and geographical problems of the Batu Ulus, but little is known about the eastern part of 

the Jochi Ulus - the White Horde. As the historical significance of this work, information about the 

history of the emergence of the term "Golden Horde" is given. Historically, work is important not only 

for the political history of the Golden Horde, but also for the territorial and geographical assessment of 

the state.Disputes about the place and role of the Great Patriotic War in history are still ongoing. There 

are many mysteries in the history of the medieval state. The main reasons are the lack of information, 

the complexity of the problem, and the second is the ideological pressure of the state on researchers. 

Thus, we can conclude that works on Soviet historiography did not have an unambiguous approach to 

the history of the Ulus of Jochi. 

To date, many works on the history of Ulus Jochi have been published. However, 

comprehensive studies of the formation, ethnic composition, culture and history of the world-famous 

medieval giant have not been conducted. Of course, despite the presence of a common historiographic 

trend in the history of the Golden Horde, research was conducted on specific and separate topics. 

However, these historiographic works could not cover all issues related to the history of the Golden 

Horde, and several reasons were identified for this. Firstly, due to the absence of a state in the territory, 

data at different stages are not fully developed at present. Secondly, the works written in the Soviet 

period were considered from the Marxist-Leninist point of view and submitted to the position of the 

central government. And foreign scientists tried to study comprehensively and objectively. For these 

reasons, the history of the Golden Horde still needs to be studied in detail. 
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TARİHTEN SESLER MECMUASINDA İSMİ GEÇEN VE TARİHE MAL OLMUŞ 

KARAKTERLER2 

Abdulhamit DENİZ3 

Özet 

İskender Fahrettin Sertelli’nin kurucusu olduğu Tarihten Sesler Mecmuası 15 Ocak 1943 yılında 

yayın hayatına başlamış ve 1945 yılının mayıs ayına kadar toplam yirmi beş sayı yayınlanmıştır. Latin 

harflerin kabulünden sonra yazılmış tarihi mecmua, Türk tarihi ve tarihçilik, tarihe yardımcı ilimler, 

şehirlerin tarihçesi, ansiklopedik bilgiler ve tarihe yön veren tarihi karakterleri ele almıştır. 

İnsanların sosyal yaşantıları, dönemin ekonomik özellikleri, tarihi zaferleri, kültürel özellikleri, 

dini yaşantıları, edebiyat, şiir, sanat, kahramanlık olaylarında ismi geçen tarihi karakterler incelenmiştir. 

Ulusal tarihimizde yön veren Yusufelili Huzuri, Barbaros, Cleopatra, İhtisap Ağası Hüseyin 

Bey, Soluk Mehmet, Kavakdereli Köylü Fatma, Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana, 

Candaroğlu İsmail Bey, Seyyid Şerif Curcani, Şeydi Ali Reis,Molla Lütfü, Nûreddin Zengî, Yunus Emre 

Baybars, Uluğ Bey, Gazi Osman Paşa, II. Abdülhamit gibi isimlerin yanı sıra Avrupa’nın kaderini 

değiştiren  “Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana” ve Celopatra gibi tarihi karakterleri de konu 

edinmiştir. 

Mecmuada ismi geçen şahsiyetlerin şair, savaşçı, tasarımcı yönlerinin yanı sıra zekâları ve 

dâhiyane yönlerine de değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mecmua, Tarihi Karakterler, Tarihten Sesler 

HISTORY MAKING CHARACTERS MENTIONED IN THE JOURNAL VOICES FROM 

THE HISTORY 

Abstract 

Founded by İskender Fahrettin Sertelli, the journal Voices from History started publication on 

January 15, 1943 and published a total of 25 issues until May 1945. The historical journal, which was 

written after the adoption of Latin alphabet, deals withTurkish history and historiography, sciences 

subsidiaryto history, the history of cities, encyclopedic information and historical characters that have 

shape history. 

The social lives of thepeople, the economic characteristics of the period, historicalv ictories, 

cultural characteristics, religious experiences, literature, poetry, art, and historical figuresmentioned in 

heroic eventswere examined. 

In addition to including the figures such as Yusufelili Huzuri, Barbaros, Cleopatra, İhtisap Ağası 

Hüseyin Bey, Soluk Mehmet, Kavakdereli Köylü Fatma, Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana, 

Candaroğlu İsmail Bey, Seyyid Şerif Curcani, Şeydi Ali Reis,Molla Lütfü, NûreddinZengî, Yunus 

Emre,Baybars, Uluğ Bey, Gazi Osman Pasha, and Abdulhamid II, who have shape dournational history, 

the journal also covered historical figuressuch as "Princess Maryana, the Woman whoSaved Europe" 

and Celopatra, who changed the fate of  Europe. 

                                                           
2  Bu makale, Abdulhamit Deniz tarafından hazırlanan Tarihi Araştırmalara Kaynak Olarak Tarihten Sesler 

Mecmuası Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
3 Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi/ Müdür Yrd. MEB, hamitdeniz0432@gmail.com 
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In addition to touching on the attributions of the figures mentioned in thejournal such as being 

a poet, a warrior, and a designer; we also addressed the irintelligence an dingeniousa spects. 

Keywords: Journal, Historical figures, Voices From History 

Giriş 

Ocak 1943’te yayın hayatına başlayan Tarihten Sesler Mecmuası Türk Tarihini aydınlatma, 

tarihe verdiği önem Tarihi değerleri bir bütün içerisinde ele alma, milli tarih ve edebiyatı yayması ve 

yeni Türk Harfleri ile basılması yönünde tarihte önemli bir yere sahiptir.  Osmanlı Tarihi ve Edebiyatı 

Mecmuasından sonra özel kişiler tarafından yayınlanan ikinci dergi olmasının yanında Aynı zamanda 

Latin harfleriyle yayınlanan ilk popüler tarih dergisi unvanını sahiptir (Yuca, 2015, s. 76-77). 

Mecmua, Türkçülük akımı ve cereyanları, olaylar, ulusal değerlerimiz, milli kültürümüz, 

mimari yapıtlarımız, tarihte yer edinmiş güncel olaylar, şehirlerin tarihi konularının yanı sıra tarihe yön 

veren ulusal ve evrensel isimleri konu edinmiştir. 

Tarihten Sesler mecmuasının ele aldığı tarihi karakterler, tarih, edebiyat, kültür, sanat, ekonomi, 

sosyal yaşam, bilim-teknik, hukuk, devlet yönetimi, ordu, dinsel yaşam, felsefi düşünce, siyasal yaşam 

gibi konularda iz bırakmış önemli şahsiyetlerin hayatları dönemin bakış açısıyla kaleme almıştır. 

Tarih öğrenimini yaygınlaştırma ve ulusal tarih bilinci etrafında bir araya gelmiş Tarihten Sesler 

Mecmuası yazar kadrosunun evvelce üzerinde durdukları hususlar tarih telakisi(görüşü), tarihten hareket 

ile bugünü ve yarını anlama, milli tarihi tanımak, onu yaymak olmuştur. Bu amaçla gerek Türk tarihini 

doğrudan etkileyen şahsiyetler ile gerek dolaylı yollardan etkileyen şahsiyetlerin yaşamları mecmuanın 

bakış açısı ile derlenmiştir. 

1. Tarihi Karakterler 

1.1. Yusufelili Huzuri 

M. Fahrettin Çelik “Yaşayan âşıklarımızın en ustası Yusufelili Huzuri” yazısında Artvin ilinin 

Yusufeli (eski Riskim) kazasının merkez nahiyesine bağlı ve o çevrenin en büyük köylerinden 1000 

nüfuslu Zor köyünün Cami mahallesinde dünyaya gelen Yusufelili Huzuri’yi kaleme almıştır. Derginin 

basım yılı olan 1943’te hayatta olan ve 56 yaşında bulunan Huzuri’nin çağın en usta ve değerli 

âşıklarından olduğu hâlde, ne yazık ki, şimdiye kadar gereğince tanıtılmadığını ifade eden Çelik,hem 

şair hem de âşık olan Huzuri’nin yaşayışı ile eserlerini bize aktarıyor (Çelik, 1943, s. 29). 

Huzuri, 15 yaşında iken saz vurmaya başlayıp, köylülerinden Âşık İzni ile birlikte çalışmıştır. 

Medresede yıllarında yani 20 yaşına kadar, o zaman kazalarının bağlı olduğu Erzurum ile çevresinde 

dolaşmıştır. Karadeniz’in doğu ve kuzey kıyılarındaki şehir ve kasabalarla çevrelerindeki Türk mahalle 

ve kahvelerinde âşıklık ederek dolaşmıştır. Huzuri’nin eserlerini başlıca şu bölümlere ayırabiliriz 

(Çelik,1943, s. 31-32). 

Lütfi Bey Hikâyesi, iki gecelik türkülü bir Hikâye olan ve bütün öteki türkülü halk 

Hikâyelerimize benzeyen bu eserini, âşık, 20 yaşında iken düzmüştür. Mevlidi Nebevi ise Büyük 

Harpten sonra yazıp bitirmiştir. Divan Heceli Deyişleri, Halk Şiirleri diğer eserleridir. Çağındaki 

toplumsal sorunları ve düzensizlikleri, en başarılı ve en güzel bir biçimle şiirlerinde belirtmiştir. Yalnız 

bu yöndeki güzel, canlı ve pek değerli şiirleriyle de Huzuri, gelecekte çok incelenip, tanınmaya değer 

bir varlık sayılır. Taşlama (hiciv) ve gülmece (mizah) yolundaki başarısı da pek önemli değerlidir. 

Huzuri’nin şiirinden “Âdemiz âdem gibi âlemde biz âdemleriz” (Çelik, 1943, s. 33-35). 

İkinci sayının devamında Huzuri’nin eserlerine yer veren Çelik, Huzuri’nin 16 destanı 

bulunduğunu bunlardan şimdiye kadar Kars Destanı, “Bugün Git Yarın, Satıh Destanı olmak üzere 
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yalnız üç tanesinin yayınlanabildiğini belirtmiştir. Ayrıca destanlarından kesitler de sunmuştur (Çelik, 

1943, s. 26-28). 

1.2. Barbaros 

Mecmuanın II. sayısında S. Şamlı’nın ‘Avrupalılar ve Barbaros’ yazısında, Preveze kahramanı 

Barbaros Hayreddin’dir. Şamlı’ yazısında Barbaros’un zaferlerini, kısa hayat öyküsünü anlatmaktadır. 

Barbaros isminin nereden geldiğini ve denizlerdeki zafere giden yolu izah eder (Şamlı, 1943, s. 9-10).: 

Şamlı,“Barbaros” isminin Baba Oruç adından mı, yoksa sakalının kırmızı renginden mi 

geldiğinin belli olmadığını belirtmektedir. Hayreddin, kısa bir müddet zarfında o kadar büyük bir şöhret 

kazanmıştı ki, Kanuni Sultan Süleyman denizde Andrea Doria’ya karşı çıkabilecek bir adam olarak 

Barbaros’u seçti ve onu İstanbul’a davet etti. Hayreddin, birçok limanı, gemileri yağma ederek, padişaha 

deve kuşları, aslanlar, develer ve güzel esir delikanlılarla genç kızlar hediye götürürdü. Kanuni Sultan 

Süleyman, Hayreddin’i Büyük Amiral tayin etti. Bu andan itibaren Barbaros bütün deniz hareket ve 

muharebelerine iştirak etti (Şamlı, 1943, s. 9). 

Kaptan Paşa, Enghien dükünün kumandası altında bulunan Fransız ordusu ile beraber Savoie 

Dükünün elinde bulunan Nis şehrini muhasara etti, Barbaros Fransızların muvaffakiyetsizlikleriyle alay 

etmekten çekinmiyordu. Muhasara(kuşatma) kaldırıldıktan sonra, Barbaros kışı geçirmek üzere 

donanması ile beraber Toulon limanına çekildi. Kaptan paşa cüretkârlığı son haddine vardırarak 

Toulon’u bir Türk şehri hâline soktu. Kiliselerin çan çalmasını bile yasak etti. Barbaros’un Fransa’dan 

ayrılmak niyetinde olmadığını gören Birinci Fransoa, Türk donanmasının yol masrafını karşılamak 

mecburiyetinde kaldı. Donanma İtalya sahilini takiben geri dönerken Barbaros şehirler zapt ediyor, 

yağmalar yapıyor ve binlerce esir alıyordu (Şamlı, 1943, s. 12). 

Mecmuanın X. ve XI. sayısında Tarihçi “Türkün En Büyük Deniz Savaşı Preveze” yazısında 

Barbaros’un Preveze zaferini kaleme almıştır. Barbaros’un 162 parça gemi ve otuz bin askerle Yunan 

kıyılarına geldiğini haber alan düşman amiralinin, elinde 600 parça Hıristiyan milletlerinin gemileri 

altmış bin deniz askeri ve iki bin beş yüz topa güvenerek, hücuma geçtiğini anlatır. Preveze limanında 

yatan Türk donanmasının 24 Eylül salı sabahı, limanın iki mil açığında bütün bir ufku karartan düşman 

gemilerini gördüğünü ve düşman amirali Anderya Dorya’nın yenildiğini ve nasıl kaçtığını anlatmaktadır 

(Tarihçi, 1943, s. 5-8). 

1.3. Soluk Mehmet 

Kadircan Kaflı’nın İskenderiye Beyi Soluk Mehmet’in öyküsünü yazdığı “Eski Deniz 

Kahramanları” yazısında Soluk Mehmet’in kahramanlık dolu mücadelesini şöyle bize aktarır: 

Suriye sahillerinde İngiliz ve Fransız donanmaları arasında harp olduğu 

yazılıyor. Siroco yahut Sirrocco Akdeniz’de ve Afrika sahillerinde güney doğudan 

eserek mahsulleri kurutan ve bizim “sam yeli” dediğimiz yakıcı Rüzgârdır. Türk 

tarihinde bu ismi alan bir amiral vardır. Ona Sirrokko ismini İtalyanlar vermişlerdir; 

zira Hıristiyanların fırsat buldukça Türk sahillerini ve Türk gemilerini vurdukları ve 

Türklerin de mukabele ettikleri o devirde “Mehmet” düşman karat sularında ve düşman 

sahillerinde gerçekten bir sam yeli gibi eser; her tarafı mahvederdi. İtalyanların 

verdikleri ve dost düşman herkesin dilinde yerleşen bu kelimeyi Türkler Soluk şekline 

sokmuşlar.1571 senesi birinci teşrin’in yedinci pazar sabahı Akdeniz’de sahilleri 

bulunan bütün Avrupa devletlerinin gemilerinden mürekkep haçlı donanma ile Türk 

donanması arasında İnebahtı muharebesi başlıyordu. Soluk Mehmet, o sırada Türk 

ordunun sağını kumanda ediyordu. Düşman gemileri Türk gemilerinden hem büyüktü, 

hem de içindeki askerler çoktu (Kaflı, 1943, s. 13). 
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Kaflı yazısının devamında Soluk Mehmet’in sahilde düşman safları arasından süratle geçip ve 

göğüs göğse muharebeye başladığını, Soluk Mehmet’in dosdoğru düşman amirali Barbarigon’un 

gemisine saldırdığını, Barbarigon’un sol gözüne bir ok isabet ettiğini ve ertesi gün öldüğünü belirtir.  

Soluk Mehmet’in gemisine dört taraftan sarılmasına rağmen Soluk Mehmet ve arkadaşları son 

nefeslerine kadar dövüşürlerdir. 

1.4. Cleopatra 

Güzelliği, cazibesi ve zekâsı ile insanlığın hafızasına kazınan Sezar’ın aşkı Cleopatra’yı kaleme 

alan Dr. Celal Tahsin Boran, Cleopatra’nın Sezar ile olan ilişkilerini İskenderiye ve Roma’da gelişen 

olaylar ile ilişkilendirerek ele almıştır. Milattan önce 60 yılında doğup 30 yaşındayken ölen edebiyatta 

yazarların hayranlıkla bahsettiği Cleopatra’nın babası Ptolemo Olet ölünce tahtı hem kızı Cleopatra’ya 

hem de büyük erkek oğluna bırakır; ancak Mısır gelenekleri gereği iki kardeşin evlenmesini de şart 

koşar. Yeni erkek hükümdar Ptoleme Dionidod tek başına saltanatı sürdürmek istediğinden Cleopatra’yı 

sürgün eder. Sezar ile anlaşan Cleopatra saraya girer. Ptoleme de Roma’ya karşı koyamamıştır. 

Cleopatra’da, en genç biraderine varır. Sezar, büyük işleri yüzünden olduğu kadar aşkı sebebi ile de 

birkaç ay daha Mısır’da kalır. Sezar'ın ölümünden sonra Antuan Şarkın idaresini üzerine almıştır. 

Gelişen olayları Tahsin, Cleopatra’nın zekâsını ve güzelliğini nasıl kullandığını bize anlatmaktadır 

(Boran, 1943, s. 24). 

Bunun üzerine Cleopatra, altı dil bilen; güzel, zarif bu kadının sihrine Antuan 

kapılır. Her şeyi ve bu meyanda vazifesini unutup akla gelmedik icatlarla eğlenceler 

tertibine koyuldular. Git gide hiçbir zevkle tatmin edilemez oldular. Kraliçe, sirkenin 

içinde inci eritir ve içerdi. Gündüzleri yollarda adam döver, birlikte “fena yerleri” 

ziyaret ederlerdi. Birbirlerine ölüme kadar vefakâr kalacaklarına dair yemin ettiler. 

Lakin Cleopatra, Antuana gizlice ihanet ediyordu. Oktav'a İskenderiye’yi teslim etti. 

Antuana da öldüğüne dair yalan bir haber yollayınca adam intihar etti. Derken Kraliçe, 

Antuan’ın yerine geçen Oktav’ı etkilemeye uğraştı; bu emelinde muvaffak olamadı. 

Roma’nın hâkimi onu esir olarak götürüp teşhir etmek istiyordu. Bunun üzerine, 

Cleopatra, incir sepetinde getirdiği bir yılana kendini ısırtarak, sırtında hükümdar 

elbiseleriyle, 15 Ağustos 30 da intihar etti. Aşkı ile birlikte gömüldü (Boran, 1943, s. 

25). 

Tahsin’in anlatımında göze çarpan önemli hususlar arasında Mısır geleneklerine göre aile içi 

kardeş evliliklerinin bir gelenek olduğu, taht mücadelelerinin ve kadınların hükümdarları elde etme 

yoluyla devletlerin üzerinden olumlu veya olumsuz etkilerinin olabileceği anlaşılmaktadır. 

            1.5. İhtisap Ağası Hüseyin Bey 

Mustafa Ragıp’ın köşesine taşıdığı” Eski İstanbul’da Şehir İşleri ve İhtisap Ağası Hüseyin Bey” 

yazısında İhtisap Ağası Hüseyin Bey’in belediye başkanlığı yaptığı ve kentin güvenliğinden sorumlu 

tutulduğu dönemdeki icraatlarını anlatırken şehreminliğinde ve ihtisap ağalığında bulunduğu 

zamanlarda şehir işlerinde çok dikkatli ve şiddetli hâlini anlatmakta. Düzeni bozan esnafa yönelik 

yaptırımlarından bahsetmektedir. Şehrin temizliğine riayet etmeyen, o zamanki usule göre süprüntüsünü 

çöpçüye kaldırtmayan kimseyi, fazla fiyat ile malını satan esnafı, hamur, bozuk, noksan tartılı ekmek 

çıkaran; fırıncıyı, müşteriye kokmuş et satan kasabı, çürük meyve satan manavı velhasıl bu gibi suçları 

görülenleri hapsederdi. Çürümüş ve kokmuş mallarını denize döktürür, noksan tartılı ekmekleri fakir 

halka dağıtırdı (Ragıp, 1943, s. 32). 

Hüseyin Bey’in esnafa yönelik icraatları menfaatleri bozulan esnafın saray ile irtibatı sağlayıp 

görevden alınmasına sebep olurlar. Sultan Aziz, bu tecrübeli ve çok etkili olan eski ihtisap ağasını 

affederek tekrar iş başına getirmek istemez. Sultan Aziz’in mizacını bilen devlet adamları, Hüseyin 
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Bey’in şehreminliğine tekrar tayin edilmesini padişaha teklif edemezler ve bu maksatla olayı tiyatro 

yoluyla anlatmak isterler (Ragıp, 1943, s. 34). 

Mustafa Ragıp, yaşanılan düzensizliklerin, çıkar çatışmasının, her dönemde de yaşandığını bu 

sorunların o dönemlerde de var olduğunu belirtmiştir. Ragıp, toplumsal düzenin gerekliliğine ve bu 

düzeni diri tutmanın önemine de vurgu yapmıştır. 

1.6. Kavakdereli Köylü Fatma 

Reşad Ekrem Koçu’nun gerçek yaşanmış olayı Ödemişli kahveci Mehmet’ten dinleyip yazıyı 

döktüğü “Kavakdereli Köylü Fatma” ile kurtuluş mücadelesi yıllarını yaşanılan trajedileri, 

kahramanlıkları okurları ile paylaşıyor. Ödemiş’in küçücük köylerinden biri olan Kavakdere köyünde 

1919’da yaşları on beşle yirmi beş arasında, yirmi delikanlının Yunan askerlerine karşı çete kurdukları, 

çetenin başında bir Mehmet Efe vardır. Mehmet askerde iken, komşularının kızı, Fatma’yı, Mehmed’in 

anası, oğlu askerden gelince, ona, her gün biraz daha serpilen ve büyüyen bu kızcağızı almağa karar 

verir. Sözü edilen Kavakdere köyündeki Fatma da bu kişi olup başından geçen olay da kısaca şu 

şekildedir (Koçu, 1943, s. 35). 

Bir gün İzmir’e Yunan askerinin çıktığı öğrenilir. Yunanlılar Ödemişe gelirler. 

Yunan’ın Ödemişte ne işi vardı? Bir gece köy kahvesinde bir delikanlı: 

‘Anamız bizi bugün için doğurdu!” der. Ertesi sabah da Mehmet Efe’nin çetesi 

dağa çıkar. Akşamına da düşmanın bir nakliye kolunu basarlar. Baskınların ardı arası 

kesilmez. Düşman önce şaşırır, sonra kızar, daha sonra korkar., oralara büyük kuvvet 

yığar. Çetenin izini bulamaz. Dağları kuşatır, köyleri kuşatır. Bu adamlar ot kök yiyecek 

değil ya elbette ki köylülerden elleri var. 

Bir gün, bir dağ yolu karakolunda iki düşman nöbetçisi, yüz, yüz elli adım kadar 

ilerde bir köylü kadının, omzunda dolgun bir heybe ile hızlı hızlı yürüdüğünü görürler. 

Bu askerler adımlarını açarak peşine takılırlar. Askerler koşmaya başlayınca, o da 

koşmaya başlar. Bir ara, kadın, bir yol dirseğinde gözden kaybolur. Takip eden düşman 

askerleri, birkaç saniye içinde, beyinlerini ezen iki müthiş kaya parçasının altında yere 

cansız olarak serilirler. Bu kadın, Mehmet Efenin karısı Fatma’dır (Koçu, 1943, s. 36). 

1.7. Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana 

İskender F. Sertelli’nin yaşamını yitirmeden önce yayınlanmış son yazılarından bir tanesi de 

Avrupa için kendini feda eden “Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana” yazısıdır. Maryana, Emevi 

İslam orduları Endülüs’ü fetih ve istila ettikleri zaman, kara cübbeli bir rahiple İslam ordusu aleyhinde 

tuzaklar kurmaya ve güzelliğine güvenerek, İslam ordusu kumandanlarını pusuya düşürmeye 

çalışıyordu. Rahip Fernando çok kurnaz bir adamdır. O, yalnız İspanya’nın değil, bütün Avrupa’nın 

ilerisini herkesten iyi gören Fernando, Tarık, İspanya dönüşünde Avrupa’nın göbeğinden geçeceği ve 

bütün Avrupa krallarının da yıkacağını biliyordu. İşbiliye kalesi önünde bir yüksek kulede semavi 

kuvvetler bekleyen rahip Fernando, Endülüs’ü baştan başa istila eden bu korkunç ejderin yakında beni 

de yutması muhtemeldir. Diyerek, Prenses Maryana’yı bir sabah dizinin dibine oturttur. Avrupa’nın 

geleceği için planlar kurar (Sertelli, 1943, s. 40). 

 Gökler feryadımızı duymuyor, Maryana! Mesih derin bir uykuya dalmış. 

Şeytanlar kulağıma: “Artık başınızın çaresine bakınız ve kimseden yardım ummayınız!” 

diye haykırıyor. Yarın sen de, ben de müstevlilerin eline düşeceğiz. Benim sağ 

kalacağım şüpheli. Fakat sen, güzelsin. Birçok kaleleri kılıçla fetheden Tarık gibi bir 

kahramanı, bir bakışta kendine secde ettirecek kadar cazibeli ve sevimli bir kadınsın! 

Evet, nihayet sen bir kadınsın. Yaşayacaksın! Yaşamak esir olsan bile yine senin 
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hakkımdır! Eğer Tarık’ın karargâhına düşersen, onu mutlaka avucunun içine almağa 

çalışmalısın! Tarık bu, bütün Hıristiyanlık âlemini istilaya azmetmiş bir kumandandır. 

Onun yolunu şaşırtmak ve Hıristiyanlık âlemini bu suretle korkunç bir istiladan 

kurtarmak senin elindedir, Maryana! Yalnız senin elinde. 

Maryana! Sen, İspanyayı içinden yıkan bir kadınsın! Hele bir düşün: Yengenle 

Kralın arasını açan ve kralı çocukları ile birbirine tutuşturan sen değil misin? Yarın 

esir olduktan ve Tarık’ın eline düştükten sonra, Musa ile onun arasını da açmak ve 

Tarık’ı Avrupa yolundan alıkoymak (Sertelli, 1943, s. 41). 

Tarık’ın ordusu İşbiliye kalesinin yüksek surlarını aşarak şehri kuşattır.  Teslim 

olmayan Fernando kulenin içinde yanar. İki ateş arasında kalan güzel Prenses, İslam 

ordusuna teslim olur. 

Prenses Maryana, Tarık ve Musa’nın arasını bozup Tarık’ın hapsedilmesine sebep olur. 

Avrupa’ya olan akınlar durur. Maryana sıradaki kişi olan Musa ile Vezir Haccac’ın arasını bozmaya 

çalışır. Maryana, ikinci rolünde de muvaffak olur. Dünyanın göbeğinde iki büyük ve canlı zafer abidesi 

gibi duran ve etrafına dehşet salan Tarık’la, Musa’nın göz kamaştırıcı yıldızlarını söndürdükten sonra, 

gözlerini Haccac’a dikiyor. Maryana, bu zeki ve atılgan devlet adamını da yenerse Emevi saltanatını 

yıkmış olmasa bile  Haccac’ın ölümüyle İspanya’nın tekrar dirileceğine inanıyor ve Haccac’ı, yine bir 

sefere çıkmadan, öldürmek teşebbüsüne geçiyor. Durumu anlayan Haccac, Maryana’yı yakalayıp 

zindana atar (Sertelli, 1943, s. 42). 

Maryana zindanda yüzüğünün içinde Haccac için sakladığı bir damla zehri, 

suya karıştırdı, içip öldü. Onun oynadığı rolleri, yine Haccac keşfetmişti. Zindana 

döndüğü zaman Maryana’nın vücudu çoktan soğumuştu. 

Yerdeki kumların üstünde İspanyolca birkaç kelime yazılıydı. Haccac, başka bir 

İspanyol cariyesi vasıtasıyla bu kelimelerin manasını öğrenmişti. Halife Velid, vezirine: 

Maryana son nefesinde neler söylemiş? diye sorduğu zaman, Haccac, halifeye, kum 

üstünde yazılı olan kelimeleri aynen okudu:“Avrupa’yı ben kurtardım!” (Sertelli, 1943, 

s. 43). 

             1.8. Candaroğlu İsmail Bey 

 1443-1460 yılları arasında yaşayan Türk âlim, şair ve aynı zamanda hükümdar olan Candaroğlu 

İsmail Bey’in yaşam Hikâyesini konu edinen M. Şakir Ülkütaşır mecmuada “Türk Âlim ve Şair 

Hükümdarlar Candaroğlu İsmail Bey” isimli yazısında Kastamonu ve civarında hüküm sürdüğünü 

anlatır. Candaroğulları (İsfendiyar) Beyliğinin son hükümdarı İsmail Bey’in, memleketinin birçok 

yerinde medrese, kütüphane gibi İlmi; imaret, köprü, hamam vesaire gibi medeni birçok eserler meydana 

getirir. Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’ in Arnavutluk işlerini hallettikten sonra büyük bir 

ordu ile Bolu ve Ankara üzerinden, Kastamonu’ya yürüdüğünü belirtir. Bu hadise üzerine, 

Kastamonu’nun elinden çıkacağını anlayan İsmail Bey de Sinop kalesine sığınır. Fatih, Kastamonu’ya 

gelir ve burasını zapt eder. Sonrasında Fatih’in İsmail Bey’e muamelesi yazıda şöyle aktarılmaktadır 

(Ülkütaşır, 1943, s. 27). 

1459’ da Kastamonu’dan Sinop’a gelerek burayı da İsmail Bey’den aldı ve ona 

Bursa Yenişehir’i ile İnegöl ve Yarhisar tımar olarak verdi. Fatih, gerek İlmi ve gerek 

ahlaki faziletlerine yakından vakıf bulunduğu İsmail Bey hakkında bir kardeş 

muamelesi yaparak onun şahsına karşı fevkalade hürmette bulundu. İsmail Bey, 

Kastamonu’ya döndü ve oradan “Devrekâni” ye giderek ailesini aldı; veziri “Şahin 

oğlu Şahabeddin” ağa ile birlikte tımar merkezi olan Yenişehir’e geldi. Fakat bir 
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müddet sonra kendisine “Filibe” sancağı verilerek orada ikamete memur edildi. İsmail 

Bey Filibe’de öldü. Bizzat yaptırdığı “Bey mescidi” yanındaki türbeye gömüldü 

(Ülkütaşır, 1943, s. 28). 

                 1.9. Uluğ Bey 

                 M.Şakir Ülkütaşır, 1393 yılında Sultaniye’de doğan Semerkant, Horasan ve 

Maveraünnehir’de hüküm süren Timur devletinin dördüncü hükümdarı, Timur’un torunu, Şahruh’un 

büyük oğlu, âlim, şair, musikişinas Uluğ Bey’i konu edinmiştir. İdaresi esnasında bir taraftan Özbeklerin 

taarruzlarına karşı harp edip, diğer taraftan da Semerkant’ta medrese, rasathane gibi İlmi müesseseler 

kuran Uluğ Bey’in bu otuz sekiz yıllık zamanı, Maveraünnehir için büyük bir refah devri olmuştu. 

Semerkant, Türk mimarisi ile süslenmiş, diğer yerlerde de birçok ilim ve hayır müesseseleri açılmıştır. 

Ülkütaşır yazısında Uluğ Bey’in oğlu Abdüllatif’in babası aleyhine isyan ettiğini isyan sonrası yaşanan 

gelişmeleri ise şöyle aktarmıştır (Ülkütaşır, 1943, s. 14). 

Uluğ Bey, asi oğluna mağlûp oldu ve perişan bir halde Semerkand’a kaçtı. Uluğ 

Bey nihayet oğlunun merhametine sığındı ise de Abdüllatif bir bahane ile babasını 

öldürttü. Öldüğü zaman elli sekiz yaşlarında idi. Uluğ Bey, Osmanlı hükümdarlarından 

ikinci Murad ile aynı dönemde yaşamışlardır (Ülkütaşır, 1943, s. 15). 

Bütün hayatını ilme hizmetle geçirmiş olan Uluğ Bey, şiirler yazmıştır. Türkçe, 

Arapça ve bilhassa Farsçayı çok iyi biliyor ve yazıyordu. Uluğ Bey, Timuriler arasında 

Türkçe yazılı para bastırmış. Semerkant’ta büyük bir medrese, rasathane inşa etmiştir 

(Ülkütaşır, 1943, s. 16). 

            1.10. Gazi Osman Paşa 

Altıncı ve yedinci sayıda yazar Samih N. Tansu “Tuna Boylarında Bir Kahramanlık Destanı 

Müşir Gazi Osman Paşa ve Plevne” yazısında Müşir (Mareşal) Gazi Osman Paşa ve Plevne destanını 

okurları ile paylaşmaktadır. Gazi Osman Paşa Balkanlarda sınır tanınan Tuna boylarına, Çarlık Rusya’yı 

Akdeniz’e çıkarmamıştır. Bu sebeple Müşir (Mareşal) Gazi Osman Paşa ve Plevne kalesinden ismini 

alan Plevne destanının büyük kahramanı olarak tarihe ismini yazdırmıştır.1877-1878 Osmanlı Rus 

Savaşlarını anlatan yazıda Düşman kuvvetleri Rusya ve Romanya ile mücadele anlatırken Gazi Osman 

Paşa’nın verdiği üstün mücadele anlatılmaktadır (Tansu, 1943, s. 5-8). 

1.11.Şair Eşref 

Edebiyatımızın son hicivcisi ve en son mizah şairi olan Şair Eşref’i,yazar Münir Süleyman 

Çapanoğlu: ince zekâsından fışkıran, muhatabına zehirli bir ok gibi okuyucusuna bir nazım hâlinde 

akseden kıtaları, kasideleri, edebiyat tarihinde zarif ve nükte dolu hicivleri ile tanımlamaktadır. Onu, 

altında iftira, yalan, haset, kin, gülüyor zannedilen dudaklar arasında düşmanlık ve hıyanetin dişleri 

gıcırdamadıkça, nefis sanatlar arasında yer almaya layık bir sanat şubesine benzetmektedir (Çapanoğlu, 

1943, s. 30). 

İnsanlar doğrudan doğruya söylenilen hakikatlerden, hadislerden 

hoşlanmazlar, bu sözlerle hatalarını anlayıp doğruya ve eğriye dönmezler, fakat işin 

içine mizah girdi mi iş değişir, hicivden çıkan hakikatten bir ibret çıkarıp doğru yola 

dönerler. Fakat mizahın en ince şekli işin ustası olmayanların karı değildir. Çünkü bu 

sanatın özünü kavrayamayanlar bu işte muvaffak olamazlar. Karşılarındakini 

güldüreyim, derken; kendileri gülünç olurlar (Çapanoğlu, 1943, s. 31-32). 

Çapanoğlu, Hicve gelince, mizahın bu şeklini bizde ayağa düştüğünü, hüviyetini kaybetmiş, bir 

küfürbazlık sayıldığını belirtmiş. Bunun içindir ki, hicivde, hemen herkes küfürbazlık kabiliyeti 
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nispetinde muvaffak olduğunu, hâlbuki Şair Nedim’in bu anlayıştan uzak zarif ve nükte dolu hiciv ile 

diğerlerinden farklı olduğuna vurgu yapmıştır. Şair Nedim ‘in kaleminden dökülen sanat eserlerine 

ayrıca yer vermektedir (Çapanoğlu, 1943, s. 33). 

Çapanoğlu,Şair Eşrefin cesaretini anlatırken Onun en tehlikeli, en korkunç bir istibdat devrinde 

yaşadığını ve hicivlerini böyle bir zamanda yazdığı için ayrıca bir şöhret kazandığına vurgu 

yapmaktadır. Yazdığı yazıların, bu bakımdan önem taşıdığını belirtmiştir (Çapanoğlu, 1943, s. 15). 

Ona göre, o karanlık günlerde, bütün halk Padişahın sıhhatine, ömrünün uzun olmasına dualar 

ederken, bu duaların üstünde, Eşrefin beddualı lisanı, yaman hicvi dolaşırdı. O devrin bütün icraatını 

şiddetli bir lisanla tenkit eder, hükümetin rezaletlerini, hatta bir dost evinde söylemek cüretini 

gösteremezken. Eşref, ağzına geleni sövüyordu (Çapanoğlu, 1943, s. 16-17). 

 1.12. Seyyid Şerif Curcani 

              Medreselerde tahsil edenler, tahsil ettikleri ilimden icazetnameler alırlardı. Sözü geçen 

icazetnameler tahsil eden kimsenin o ilmi iyice kavramış olduğu ve kendisinin de okutabileceğini 

bildirirdi. Bunu takiben de icazeti veren hoca icazetnamesinde ilmi kimden öğrendiğini ve yine kimden 

icazet aldığını bildirir, kendi hocasına kimin icazet verdiğini ve daha sonra hocasının hocasını bir silsile 

hâlinde sonuna kadar zikrederdi. İcazeti alman âlimler tefsir, hadis ve Fıkıh veya diğer din bilgilerine 

ait bulunduğu takdirde bu silsile sahabelere ve nihayet peygambere dayanır ve onunla biterdi. Prof. 

Mükrimin Halil YINANÇ, “İcazetnameler ve Seyyid Şerif Cürcani” yazısında Seyyid Şerif Cürcani 

hakkında icazetle ilgili yazısına şöyle devam eder (Yinanç, 1943, s. 9). 

Biz bu boşluğu doldurmak gayesiyle, Anadolu ve bütün Osmanlı ulemasına XV. 

asır sonundan itibaren medreselerin ilgasına kadar verilen icazetnameler içinde, icazet 

zincirlerinin en büyük halkası olan bu büyük adamdır (Yinanç, 1943, s. 10). 

Prof. Mükrimin Halil Yinanç, mecmuanın on dördüncü sayısında Seyyid Şerif Cürcani yazı 

dizisinin devamında Seyyid Şerif Mısır’da tahsilini yaptıktan sonra arkadaşları ile birlikte İran’a 

döndüğünü, memleketinde büyük bir şöhret kazandığını ve az zaman sonra bütün İslam dünyasına 

şöhreti yayıldığını ifade eder. Timurlenk’in Şiraz’a geldiği ve bu şehrin yağmalanmasını emrettiği 

zaman yalnız Seyyid Şerif’e hürmet ettiği belirtilir (Yinanç, 1943, s. 9). 

Yinanç, Timurlenk’in veziri efendisine Seyyid’in emsali bulunmaz bir âlim olduğunu anlatarak 

onun kadrini yükselttiğini belirtmektedir. Timurlenk ona hürmet göstermiş ve Mâverâün nehire 

gelmesini rica etmiştir. O da bu ricayı kabul etmiş ve Semerkant'a giderek orada tedrisatına devam 

etmiştir. Seyyid Semerkant’ta bulunduğu esnada bir taraftan akli ve nakli ilimlerde uğraşır, sarfa (kelime 

kurma ilmi), nahve (cümle kurma ilmi), belagate (sözü düzgün söyleme ilmi), mantık ve felsefeye, 

riyaziyata ve nihayet fıkıh, tefsir ve diğer dini mevzulara dair eserler yazardı. Kendisinden feyiz almak 

üzere dünyanın her tarafından gelmiş olan yüzlerce kimseye tedris ile meşgul olurken tasavvufa da 

merak sardırmıştır. Seyyid tasavvufa dair eser yazarken bir taraftan da Nakşibendî tarikatına girmiş ve 

adam akıllı mutasavvıf olmuştur (Yinanç, 1943, s. 10). 

            Timurlenk’in ölümü üzerine Semerkant ve bütün Mâverâün nehir büyük bir fesat ocağı hâline 

gelince Seyyid gibi diğer ulemanın birçoğu burayı terk etmişlerdir. O, Şiraz’a dönmüş ve orada yine 

tedrisatına devam etmiştir. İrili ufaklı yüze yakın eser yazdıktan ve birkaçı kendi ayarında olmak üzere 

yüzlerce âlim yetiştirdikten sonra Haziran 1413 Çarşamba günü dünyanın en muhterem adamlarından 

biri olarak şerefli hayatına veda etmiştir (Yinanç, 1943, s. 11). 

1.13. Molla Lütfü 
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Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in, Fatihin hususi kütüphanesi ilk kütüphaneci Molla Lütfü’nün 

vefatında söylenen tarihler üzerinde derlediği yazıda dönemin âlimlerinden Molla Lütfü’nün söylediği 

bir sözün çarptırılmasından ve etrafında onu çekemeyen insanların çarptırılan bu sözden ötürü verdiği 

hükümle idama mahkûm edilmesini anlatır. Ünver yazısında bir eleştiride de bulunarak II. Beyazid‘in 

idama göz yumduğunu da iddia etmiştir. Molla Lütfü’nün anlattığı ve çarptırılan hadise ise şudur 

(Ünver, 1943, s. 11). 

Bir gün dersinde, Peygamberimizin damadı ve sonra dördüncü halifesi olan 

Hazreti Ali’nin bir kazada vücuduna bir okun isabet etmesinden ve ucundaki demirin 

vücutta kalması üzerine çıkarılmasından bir münasebetle bahsediyor. 

Kendisi de bu parçanın çıkarılırken acısına dayanamayacağını görünce, ben 

namaza durayım, o esnada çıkarın diyor ve öyle yapıyorlar ve bundan haberdar 

olmuyor, yani acı duymuyor. Molla Lütfü bunu ağlayarak talebesine anlatmış ve Bu 

namaza nazaran bizim namazlarımız boş yere eğilmek ve doğrulmaktan ibarettir diyor. 

Dersinde bulunanlardan birkaçı bu sofinin sözünü ters anlıyorlar ve namaz hakkında 

boş bir eğilmek ve doğrulmaktadır, dedi diye şahadette bulunuyorlar. Hakiki Müslüman 

ve Anadolu’nun bu temiz özlü ve doğru çocuğuna mülhit ve zındık lekesini sürüyorlar. 

Garazkârları da zavallı Mollanın şahadetine sebep olacak bir yaygara koparıyorlar. 

Nihayet biçare hapis ediliyor. 

Müftü Efdal Zade bu isnatları tetkik ediyor. Ölüm fetvası verecek bir sebep 

bulamıyor. Kendisine pek mağrur olan zamanının âlimlerinden Hatip Zade katline fetva 

vermekten çekinmiyor. Zira Mevlana Lütfü’nün bunun bir kitabını tenkit etmek 

istediğini duyarak ürkmüş bulunuyor. Kendi küçüklüğünü kızmakla ortaya koyuyor. Bu 

o Hatip oğlunun eline geçmiş son bir fırsattır. II. Beyazıt’ın bizce hatalarından biri de 

bu hakiki âlimin canına kıyılmasına göz yummasıdır (Ünver, 1943, s. 12). 

Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, 1495’te bir salı günü bu yüksek âlimin at meydanında kanına 

girildiği ve bu âlimin vefatı onu sevenler ve kıymetini takdir edenlerin yanında pek acı ve ağır bir tesir 

ettiğini belirtir. Bu âlimimizin vefatından duyulan acılar hem devrin hakiki âlimlere gösterdiği saygıyı 

ve hem de her devirde hakiki âlimlere hakiki olmayanlar tarafından reva görülen iftiraların ne gibi acı 

neticeler verdiğini göstermesi itibariyle yazıyı kaleme aldığını belirtmiştir (Ünver, 1943, s. 13). 

1.14. II. Abdülhamid 

Sahici Masallar yazı dizisinde Çelebi,“Abdülhamid ve Yatalak Donanma” yazısı ile padişah ve 

vezirlere ağır sözler ile eleştiri getirmekte Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid’i ise ekonomi ve ordunun 

gerilemesinden sorumlu tutmuştur. Abdülhamid için ise ocağa incir diktiğini, her şeyden fazla canını ve 

saltanatının devamını düşündüğünü belirtmiştir (Çelebi, 1943, s. 14). 

Ona göre, az çok tarihi tetkik edenlere malûm olduğu üzere vaktiyle denizciliğimiz ve 

donanmamız dünyaya parmak ısırttırmıştır. Gitgide, padişahların kafasızlığı, vezirlerin beyinsizliği 

yüzünden bu hâl günden güne eksilmiştir. 

Abdülaziz başına buyruk, devlet hazinesinin altından girip üstünden çıktığı ve Avrupalılardan 

ödünç para ala ala donanmayı kuvvetlendirmekten geri kalmamıştır.  

II.Abdülhamid bu ocağa incir dikti. Her şeyden fazla canını ve saltanatının devamını, 

düşünmede; buluttan nem kapmada amcasının tahttan indirilmesinde Beşiktaş sarayı önündeki zırhlılar 

mürettebatının elebaşlarıyla birlik oluşuna mim koymuş. Ya günün birinde bu işi kendi başına da 

açarlarsa! 
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Böylece, o güzelim donanma Haliçte çürümüştür.Mesela zırhlılarımızdan “Mesudiye” dünyada 

mevcutların en moderni ve mükemmeli sayılıyormuş. Nelerini pas tutmuş, diplerine dağlar gibi midyeler 

yığılmış, âdeta yatalak hâle dönmüştü. İçler acısı hale şu vaka bir numunedir (Çelebi, 1943, s. 14). 

1.15. Yunus Emre 

 Mesut Koman “Karaman’da Yunus Emre Mekânı” başlığı altında büyük halk şairimiz Yunus 

Emre’nin hayatı, menkıbeleri, makamları ve şairin hakkında bilgiler ile Karaman’daki Yunus Emre 

makamı hakkında bilgilere yer veriyor. Yurdun dört bucağında, sekiz yerde Yunus Emre’nin türbesi 

veya mezarı olduğu bunların: Bursa’da, Saruhan Emre köyünde, Erzurum’un Dutçu karyesi, (köy) 

Isparta Keçiborlu kasabası, Sivas civarı, Sakarya nehri civarı, Sarıköy, Aksaray Taptuk köyü ve 

Karaman’dır. Koman, Karaman’da Yunus Emre’nin gömülü olduğunu keza hususi kitaplarım arasında 

bulunan üç yazmada Yunus’un Karaman’da gömülü bulunduğunu kaynaklar ile belirtmiştir.Mevlânâ 

Celâleddîn’in Yunus Emre ile ilgili şu sözlere de ayrıca ye veriyor (Koman, 1943, s. 16-17). 

Hazreti Mevlânâ’ya sorduklarında: Ben hangi makama ayak basmış isem bu 

Türkmen hocasını daima ileride gördüm (Koman, 1943, s. 19). 

1.16. Baybars 

Hasan Adnan Giz’in kaleme aldığı “Büyük Bir Türk Hükümdarı Baybars” yazısı Ord. Prof. 

Şerefeddin Yaltkaya’nın tercümesinden ele alınmıştır. Hasan Adnan Giz’ Baybars’ın öyküleri 

aratmayan yaşam öyküsünde Cengiz ordularının her tarafı kasıp kavurduğu dönemlerde esir tacirlerinin, 

Kıpçak kabilesinden birbiriyle sütkardeşi olan iki küçük çocuk çaldıkları ve satmak için önce Sivas’a, 

sonra Halep’e ve Şama götürdükleri izah ediliyor. Bu kardeşlerden Baybars’ın esmer tenli, mavi gözlü, 

gürbüz ve güzel bir çocuk olduğu Şam’da bir kuyumcuya, sonra da Hama’da sürgün bulunan Mısır 

ordusu kumandanlarından Emir Alâeddin Aytekin’e satıldığı anlatılmaktadır. Bir müddet sonra 

Kahire’ye dönen Emir Alâeddin’in satın aldığı çocuğu Mısır Sultanı Melik Salih’in Harzem ve Kıpçak 

Türklerinden kurduğu bahriye kölemenleri arasına kattığı belirtilmektedir. Ailesinden acı bir şekilde 

ayrılan Baybars’ın asıl yaşam öyküsü de “bahriye kölemenleri” arasında sıkı bir tâlim ve terbiye 

gördükten sonra başlar. 1249 yılında, Mısır Sultanı Melik Salih’in Suriye’de bulunduğu bir sırada Fransa 

Kıralı Saint Louis yedinci haçlı seferini açarak büyük bir ordu ile Mısıra saldırı ve Arapların ihaneti 

yüzünden Dimyatı ele geçirir (Giz, 1943, s. 19). 

Dimyattan ilerleyen haçlı ordusu Masura’da, Mısır ordusuna şiddetli bir baskın yapar ve 

başkumandanın şehit düşmesinden sonra ordu dağılır. Bütün Mısır bir istila tehlikesine maruz kalır. 

Hasan Adnan Giz’ Baybars’ın zekâsı ve cesareti ile Mısır’daki tehditten halkının nasıl kurtulduğunu ve 

Moğol istilasından yerinden yurdundan kaçan Türklerin ve kendi yurttaşlarının intikamını alarak 

Aynelcalut’ta Moğol hükümdarı Hülagu’yu yenerek Moğolları nasıl darmadağın ettiğini devamında 

şöyle anlatır (Giz, 1943, s. 20). 

Bu tehlike karşısında kendilerine Baybars’ı başbuğ yaparak yola çıkan bahriye 

kölemenleri haçlıları bozarak Mısırı istiladan kurtardılar. Veliaht Turan Şah, 

Suriye’den gelip tahta cülûs etti. Yine Masura’da yapılan meşhur savaşta haçlı ordusu 

imha edilerek Kral Saint Louis bütün maiyeti ile beraber esir düştü. Toy ve tecrübesiz 

bir hükümdar olan Turan şah Suriye’den getirdiği nedimlerin sözüyle hareket ediyor, 

memleketi felaketten kurtaran kölemen emirleriyle üvey annesi Şeceretüddür’e karşı 

çok sert davranıyordu. Zaten Mısır’ın mukadderatı günden güne büyük bir kudret olan 

kölemenlerin eline geçiyordu. Şeceretüddür’ün tahrikiyle Memlükler isyan ettiler. 

Turan Şah yemek yerken Baybars hükümdara bir kılıç vurdu. Parmakları doğranan 

Turan Şah kaçtı. Peşinden koşan kölemenler kanlı bir sahneden sonra genç hükümdarı 

öldürdüler. İşte böyle ihtiraslı bir hayatın peşinde koşan Baybars, Suriye’de birçok 
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maceralar geçirdikten sonra Mısır’da idarenin değişmesi ve yeni sultan Kotuz’un 

daveti üzerine tekrar Kahire’ye dönmüştü (Giz, 1943, s. 21). 

Kahire’ye döndükten sonra haçlılardan daha büyük bir tehlike Mısırı tehdit ediyor, bütün yakın 

şark ve Suriye’yi çiğneyen Helagü orduları aman vermeyen bir dehşetle kölemenlerin ülkesine doğru 

yürüyordu. Kölemen ordusu ki ekseriyetle Cengiz’in önünden kaçan Harzem ve Kıpçak Türklerinden 

kurulmuştu. Onların hepsi yurtlarını istila ederek mesut yuvalarını yıkan ve binlerce yurttaşlarını kılıçtan 

geçirdikten sonra şimdi Mısır’da bile peşlerini bırakmayan Moğollara karşı sonsuz bir intikam arzusu 

besliyorlardı. Bu intikam hırsıyla yola çıkan kölemen ordusunun başına Baybars geçmiş ve “Aynelcalut” 

mevkiinde yapılan büyük meydan harbinde Helagü ordularını darmadağın ederek bütün yurttaşlarının 

intikamını almıştı (Giz, 1943, s. 23). 

1.17. NûreddinZengî 

Mecmuanın on ikinci sayısında M. Öktem, Türk büyüklerinden Nûreddin Zengî’yi ele almıştır. 

Nûreddin On ikinci asır Türk İslam âleminin yüce ruhlu bir siması, Türk kahramanlığının kudretli bir 

timsalidir. Zengî, 1117’de doğmuş ve 1174 tarihinde eli yedi yaşında Şam’da vefat eder. Burada 

yaptırdığı medreseye gömülür. Saltanat müddeti, 1146’dan 1174 tarihine kadar yirmi sekiz yıl sürer. 

Babası İmadeddin Zengi’nin “Caber” kalesini kuşatması esnasında bir gece köleleri tarafından 

öldürülmesi üzerine, ülke iki oğlu arasında taksime uğrar.Zengî, Suriye’yi, ağabeyi Seyfeddin Gazi ise 

Musul ve El Cezire’yi alır. Nûreddin Zengî yaşamı boyunca tehlikeye karşı İslam âlemini koruma, 

ülkenin birçok yerinde medrese, cami, tekke, hastane, yol, köprü, kervansaray gibi ilmi ve medeni 

birtakım müesseseler de vücuda getirmiş, haçlılara karşı verdiği mücadeleyi kendisinin yetiştirdiği 

Selahaddin-i Eyyubi devam ettirmiş yaşamında verdiği mücadeleyi ifade eder (Öktem, 1943, s. 18). 

Nûreddin Zengî, babasının ölümü sırasında yanındaydı. Caber’den kalkarak Halep’e geldi ve 

burada hükümdarlığını ilan etti. Bütün Suriye’ye hâkim oldu. Mısır da hâkimiyetini tanıdı. Bu suretle 

Mısırdan ta Fırat kıyılarına kadar uzanan bir devletin hükümdarı olan Nureddin bu sahadaki bütün 

Müslümanları da bu büyük Türk saltanatı altında birleştirmeğe muvaffak oldu. Nûreddin, bu dönemde 

Türk İslam tarihinin büyük ve mümtaz bir simasıdır. Bütün tarihçiler onu, fevkalade bir yaradılış olarak 

tasvir ederler Nureddin uzun boylu, sevimli, güzel yüzlü, ablak şimali ve pek seyrek sakallı idi. 

Askerlikteki iktidarı kadar teşkilatçılık, idarecilikte de büyük bir kudrete malikti. Adalete ve medeniyete 

hizmet gibi büyüklükleri, düşmanları olan, haçlıları bile hayrette bırakmıştı. Bütün Müslümanların ve 

hatta Hıristiyanların sevgi ve saygısını celp etmişti. Hükümeti zamanında birçok ecnebiler adil bir 

hükümdarın idaresi altında rahatça yaşamak için Şama gelmişlerdi (Öktem, 1943, s. 18-19). 

Büyük bir Türk kahramanı olan Nureddin, hayatını sadece savaş meydanlarında geçirmekle 

kalmadı, memleketinin birçok yerlerinde Şam, Halep, Humus’ta medrese, cami, tekke, hastane, yol, 

köprü, kervansaray gibi ilmi ve medeni birtakım müesseseler de vücuda getirdi. Birçok şehirlerin ve 

kalelerin surların tamir ve inşa ettirdi. Bununla beraber Frankların hareketlerini gözlemek üzere 

hudutlarda kaleler de yaptırdı. Şam’da yaptırdığı büyük hastane, o zaman şark tıbbının en ö nemli 

merkezi olmuştu. Medreselerde ise, Hanefi ve Şafii mezhepleri dairesinde tedrisat yapılırdı. Nureddin 

yaptırdığı bu ilim ve hayır müesseseleri için büyük vakıflar da tahsis etmişti. Melik şah saltanatı gibi, 

kuvvetli bir imparatorluk bulunmaması hasebiyle bu müthiş tehlikeye karşı İslam âlemini korumak Türk 

liderlerine kalmıştı. 

Meşhur Selahaddin-i Eyyubi, Nûreddin Zengî’nin kumandanlarındandır. Selahaddin-i Eyyubi, 

Nureddin’in terbiyesi altında yetişmiş ve bütün hayatında onu taklit etmiştir. Eyyübi’yi, Mısır’a 

gönderen Zengi’dir. Fakat Nûreddin Zengî’nin vefatı üzerine yerine geçen oğlu “Meliküs Salih İsmail” 

in henüz on bir yaşında bir çocuktur. Bunun üzerine Selahaddin-i Eyyubi,Nûreddin Zengî’nin yolunda 
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yürür. Haçlılara karşı Nûreddin’nin açmış olduğu mücadeleyi Selahaddin devam ettirmiştir (Öktem, 

1943, s. 19). 

1.18. Şeydi Ali Reis 

Mecmuanın on üçüncü sayısında Şahabettin Tekindağ, “Şeydi Ali Reis Hakkınca Düşünceler” 

yazısında XVI. asrın büyük Türk denizcisi, seyyah ve Şair olan Kâtibi Rumi diye şöhret kazanan Şeydi 

Ali Reis’i kaleme almıştır. Ceddi İstanbul’un fethinden beri denizcilik ve donanma ile 

ilgilenmişlerdir.1552’de Kanuni ile birlikte Rodos seferine iştirak etmiş, Akdeniz’in hemen her yerini 

bilmekteydi (Tekindağ, 1943, s. 21). 

Kafkasya ve Azerbaycan’dan geçerek, Halep’te kış istirahati esnasında bir filozof nezareti 

altında “Hulasatül Hiey’e” adlı kitabı tetkik etti. Mevlana Ali Çelebinin, “Risale’ fi elhey” ismindeki 

klasik eserinin ilaveli tercümelerini hazırlamağa başladı 960’ta ise Kanuni kendisine mısır kaptanlığını 

ihsan ederek, Basra’da Piri beyin bıraktığı gemileri alıp, Mısıra götürmesi emri verilmiştir. Şeydi Ali 

Reis de Halep’ten çıkıp Musul, Bağdat yolundan Basra’ya varıp orada bulunan beş parça gemiyi tamir 

eder. Mısır tarafına giderken o zaman oralarda eksik olmayan bir Portekiz donanmasına rast gelir. Gerek 

o donanma ile yaptığı harpte (maskat harbi diye meşhurdur) gerek fırtınanın şiddetinden Hindistan’ın 

sahiline gelebilmiş. Gemileri oranın hâkimi Melik Esed’e emanet etmiştir. 

Sonuç 

Mecmua Latin harfleri ile Türkçenin özüne uygun olarak yazılmış olup Türkiye 

Cumhuriyeti’nden önce hüküm sürmüş Türk devletlerinin tarihi, sosyal yaşantıları, kültür, sanat ve 

edebiyatı hakkında bilgilerinin yanı sıra dünya ve Türk tarihinde unutulmayan isimlere ayrı ayrı yer 

vermiştir. 

Tarihi karakterlerden sanat, kültür, mimari, edebiyat, devlet yönetimi alanında tanınan 

şahsiyetlerin hayat hikâyelerinin yanında ortaya koyduğu eserler ve kişilik özelliklerini de 

aktarmaktadır. Dönemin popüler kültüründen insanların ilgisini cezbeden tarihi karakterlerin yaşam 

hikâyelerini konu edinerek, okuyucuların dikkati çekmeye çalışmıştır. Temel gayesi Türk tarihini 

sonraki nesillere aktarmak gibi bir görev üstlenen mecmua müessisleri ve yöneticileri Türk tarihinde yer 

edinmiş şahsiyetleri okuyucuları ile buluşturup tarihe mal olmuş kişileri onlara tanıtmayı amaç 

edinmiştir.  

Söz konusu şahsiyetler günümüz coğrafyasının da siyasi sınırlarının şekillenmesinde önemli rol 

oynamışlardır. Özellikle Avrupa’nın kaderini belirleyen Prenses Marya’nın, Hıristiyan coğrafyası olan 

Avrupa kıtasını İslam egemenliğinden nasıl kurtardığı ve verdiği mücadele buna en iyi örnektir. 

Yunus Emre gibi tanınan şairlerin yanı sıra insanlar tarafından az bilinen ama dönemin ünlü 

şairleri olan, Şair Eşref ve Şair Nedim gibi döneme damgasını vuran edebi karakterleri mecmua 

sayesinde tanımaktayız. Tarihi derginin ünlü yazarları vasıtasıyla bilinen yazar, mimar, şair ve 

tarihçilerin yanı sıra bilinmeyenleri tanımakta ve onların yaşama hikâyelerini icra etmiş oldukları 

faaliyetleri okuma araştırma fırsatı bulmaktayız. 
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Ek 1 

VI-VII. II. sayının kapağındaki resim, Plevne 

kahramanı Gazi Osman Paşaya aittir. 

 

 

Ek 2 

X-XI. sayının kapağındaki resimde Türk’ün 

Deniz Büyüğü Barbaros Hayreddin Paşa yer 

almaktadır. 
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İHSAN OKTAY ANAR’IN TİAMAT ROMANINA DERİN EKOLOJİK BİR BAKIŞ 

Abdulkadir ÖNTÜRK4 

Özet 

Ekoeleştiri kısaca edebiyat ile çevre arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Ekoeleştiri, eserleri ve düşünceleri yaşanan çevresel olay ve durumlarla çevresel sorunlara karşı verilen 

tepkiler ve bu tepkilerin tutarlığını ele almaktadır. Birçok görüşe göre ekoeleştirinin kökleri Gılgamış 

destanına kadar uzanmaktadır. Kimi düşünürler günümüzde meydana gelen çevresel krizlerin köklerini 

birkaç bin yıldır süregelen insanlığın kültürel geleneklerinde görmektedir. Özellikle Sanayi İnkılabından 

sonra yaşanan gelişmeler yeryüzü için oldukça yıkıcı olmuştur. Edebiyat çerçevesinden bakılınca çevre-

insan ilişkilerinde çeşitli ekolojik yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar arasında derin 

ekoloji; faydacı ya da rasyonel amaçlar gütmeyen kişisel duygu durumları, değerler, estetik ve felsefi 

düşünceleri ifade etmektedirler. Derin ekolojistler doğanın insan çıkarları için korunması gereken bir 

yer olarak düşünülmesine karşı çıkar ve insan ile doğa arasında organik bir bütünlük olduğunu dile 

getirirler. Romanlarını Steampunk bilim kurgu türünde sınıflayabileceğimiz İhsan Oktay Anar’ın 

Tiamat romanı da çeşitli göndermeleriyle ekolojik yaklaşıma örnekler sunmaktadır.  

Bu bildiride Tiamat romanı ekoeleştiri ekseninde irdelenecek ve eserin muhtevasını oluşturan 

unsurlar mahiyeti itibariyle incelemeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İhsan Oktay Anar, Tiamat, Ekoeleştiri, Çevre, Bilim Kurgu   

A DEEP ECOLOGICAL LOOK AT İHSAN OKTAY ANAR'S NOVEL TİAMAT 

Abstract 

Eco-criticism is briefly Deciphered as the study of the relationship between literature and the 

environment. Ecocriticism, his works and thoughts deal with the reactions to environmental events and 

situations experienced and environmental problems and the consistency of these reactions. According 

to many opinions, the roots of ecocriticism go back to the epic of Gilgamesh. Some thinkers see the 

roots of the environmental crises occurring today in the cultural traditions of humanity that have lasted 

for several thousand years. Especially the developments experienced after the Industrial Revolution have 

been quite devastating for the earth. When viewed from the framework of literature, it is seen that there 

are various ecological approaches in environmental human relations. Among them, deep ecology refers 

to personal states of Decency, values, aesthetic and philosophical thoughts that do not pursue utilitarian 

or rational goals. Deep ecologists decry the idea of nature as a place that must be protected for human 

interests and say that there is an organic unity between man and nature. Ihsan Oktay Anar's novel Tiamat, 

which we can classify as Steampunk science fiction, also offers examples of an ecological approach 

with various references. 

In this statement, the novel Tiamat will be examined on the axis of ecocriticism and the elements 

that make up the content of the work will be examined in terms of their nature. 

Keywords: Ihsan Oktay Anar, Tiamat, Ecocriticism, Environment, Science Fiction 

Giriş 

Bilim kurgu romanları günümüz şartlarında mümkün olmayan teknolojik unsurlar kullanılarak 

gelecekte ortaya çıkabilecek olay ve durumların yazarlar tarafından kurgulanmasıdır. Bu romanlarda 

                                                           
4 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, onturkakdr@gmail.com  
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temel özellik olarak bilim ve tekniğin kullanımı gösterilebilmektedir. Bilim kurgu yazarları, geleceği 

ele aldıkları gibi kimi zaman geçmişi de ele alabilirler. Ancak o zamanın şartlarına göre yenilikçi 

teknolojik ürünleri, makineleri ve diğer gelişmiş unsurları kullanarak bunu sağlarlar. Her şeyin oldukça 

güzel olduğu, mutlu yaşantılar ele alındığı gibi oldukça karamsar, felaketlerin yaşandığı dünyalar da 

konu edinmektedir. Bilim kurgu yazarları kurguları arasına kendileri açısından sorun olunmuş çeşitli 

durumları da sığdırırlar. Şikâyet edilen durumlar arasında yozlaşmış toplumlar, çökmüş adalet 

sistemleri, ekonomik yetersizlikler gibi örneklerin yanı sıra insan ve çevre ilişkileri de büyük yer 

kaplamaktadır. Bu noktada ekoeleştiri akımı kendini göstermektedir.  

 Ekoeleştiri, en genel tanımıyla bozulan ekolojik dengelerin sosyal ve kültürel etkilerini, 

sosyokültürel bağlamlarda incelemektir (Oppermann, 2011: 9). Canlıların ve cansız olarak tanımlanan 

inorganik maddelerin doğayla ve kendileriyle etkileşimli ilişkilerinin edebi metinlerde nasıl 

betimlendikleri, edebiyatın söz konusu ilişkiler ağına yaklaşımı, edebi ve kültürel anlatılarda dil 

kullanımı, ifade biçimleri ve yöntemleri, ekoeleştirin odaklandığı başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır 

(Oppermann, 2011: 9). Burada “edebiyat” ve “kültür”ün kapsamı esas itibariyle bir yaklaşım olan 

“ekoeleştiri”yi ortaya koymaktadır. Glotfelty, The Ecocriticism Reader’ın (1996) kitabının “Giriş” 

kısmında şu tanımı yapmaktadır: 

“Ekoeleştiri nedir? En basit tanımıyla, edebiyatla fiziksel çevre arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Tıpkı feminist eleştirinin dili ve edebiyatı cinsiyet bilincine sahip bir bakış açısıyla 

incelemesi veya Marksist eleştirinin metin okumalarına üretim tarzlarına ve ekonomik sınıflara dayalı 

bir bilinç katması gibi, ekoeleştiri de edebiyat çalışmalarına yeryüzü merkezli bir yaklaşım getirir.” 

(Glotfelty, 1996: xix).  

Ekoeleştirinin bir başka tanımını da Greg Garrard (2020) yapmıştır. Garrard tanımında, 

“Ekoeleştiri en geniş tanımıyla, insanla insan dışı arasındaki ilişkinin insanlığın kültürel tarihi boyunca 

incelenmesi ve bizzat “insan” kavramının eleştirel bir incelemesidir.” (17) ifadelerine yer vermiştir. 

Ekoeleştiri çeşitli yaklaşımlardan kaynağını almaktadır. “Bu yaklaşımlardan her biri ya çözümü 

mümkün olan unsurları vurgulayarak ya da önem atfettikleri değerlere yönelen tehditleri ön plana 

çıkararak çevre krizini kavramaya çalışır” (Garrard, 2020: 35). Bu çalışmada ise bu yaklaşımlardan biri 

olan derin ekoloji temel alınmıştır. Çalışmada Tiamat romanın derin ekolojik açıdan incelenmesi 

amaçlanmış ve çeşitli göndermeler ve mitolojik bağlantılar vurgulanmaya çalışılmıştır. 

1. Derin Ekoloji 

Özellikle 1960’lı yıllarda bir akım olarak görünen ve çeşitli yaklaşımlardan kaynağını alan   

ekoeleştirinin yararlandığı akımlardan en önemlilerinden biri de derin ekolojidir. Terimi ilk kez kullanan 

ve bu çağdaş doğa akımının tanımını yapan Norveçli Arne Naes olmuştur. Kuramdan ilk defa 1973’te 

yayımlamış olduğu “Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects” isimli makalesinde 

bahseden Arne Naes, hem doğa felsefesine farklı bakış açısı kazandırmış hem de ekoeleştiri alanına yeni 

bir inceleme sahası dâhil etmiştir (Opperman, 2012: 59). Derin ekolojinin ortaya çıkması aslında tam 

karşıtı olan sığ ekolojiden kaynaklanmaktadır. Sığ ekolojiye yapılan eleştiriler bir noktada derin 

ekolojinin temelini oluşturmuştur. “İnsanın doğa içerisinde onun hâkimi veya efendisi rolünü üstlenerek, 

sınırsız sömürü potansiyeline sahip bir tür olarak algılanması ve bunun sonucunda doğayı istediği gibi 

kullanması sığ ekolojinin temel yapı taşları arasındadır” (Opperman, 2012: 60). Derin ekoloji bu görüşü 

bütünüyle reddetmektedir. “Derin ekoloji, değerler, estetik ve felsefi düşüncelerle ilgilidir. Tanımları 

gereği, bu akımın yegâne temellendirilmesi doğanın mükemmelliğine, dengesine, sahiciliğine ve 

güzelliğine dayanmakta ve insanoğulların biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının bu doğal dünyayla tam 

anlamıyla uyumlu hale getirmesi gerektiğini savunmaktadır.” (akt. Roussopoulos, 2017, s. 65). 
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Derin ekolojide doğanın tamamen insan için yaratılmış bir yer olarak görülmesi oldukça 

hatalıdır. Çevre krizi sorununu çözmek için insanların ve ekosferin monist ve ilkel bir yaklaşımla 

yeniden özdeşleştirilmesi gerektiğini düşünen derin ekolojistler, insan-merkezli değerler sisteminden 

doğa-merkezli değerler sistemine geçişi savunmaktadırlar (Garrard, 2020: 42). Greg Garrard’a göre, 

derin ekoloji akımı Taoizm ve Budizm gibi Doğu dinlerinin mistik inanç sisteminden oldukça fazla 

etkilenmekle birlikte, aynı zamanda Assisili St. Francis (1182-1286) ve Pierre Teilhard de Chardin 

(1881-1955) gibi Hristiyanlığın heterodoks kanadını temsil eden isimlerin yanı sıra, Hristiyanlık öncesi 

Vika, Şamanizm, Kızılderili ve benzeri “ilkel” dinlerin modern temsillerinden de etkilenmiştir (2020, s. 

44). 

Derin ekoloji beraberinde birçok eleştiriye de maruz kalmıştır. Bu eleştirel genel olarak 

toplumsal ekoloji kanadından gelmiştir Toplumsal ekolojinin öncü ismi olan Murray Bookchin, organik 

kültürlerin pek çok özelliğini sevmekle beraber, bu kültürlerin naif dinsel, mitik ya da büyüye dayalı 

inançlarının ve kozmolojilerinin günümüzdeki ekolojik hareketlere uyarlanmasının karşısında olduğunu 

belirtmektedir. Bookchin bu bağlamda derin ekoloji hareketine oldukça sert eleştiriler getirmektedir 

(Bookchin, 2019: s. 24-25). 

Tiamat romanını derin ekolojik bir bakışla incelememizin çeşitli sebepleri arasında yazarın 

dünyayı ve evreni üst düzey bir felsefi açıdan ele alması ve Babil yaratılış destanıyla bağlantılar kurması 

gibi durumlar bulunmaktadır. Bu açıdan romandan elde edilen derin ekolojik örneklere aşağıda yer 

verilmiştir. 

2. Tiamat Romanındaki Derin Ekolojik Örnekler 

Tiamat baştan sona denizaltında geçen su içinde bir var olma savaşını yansıtır. Deniz altındaki 

büyülü dünya, insanın ilginç yaratılışıyla bir araya gelerek felsefe, bilim, mitoloji ve din ekseninde 

yoğrulmaktadır. Olaylar 1915 yılında 1. Dünya Savaşı içerisinde Mısır açıklarında bir Osmanlı 

tahtelbahirinde yani denizaltısında gerçekleşmektedir. Adını da bu denizaltının telsiz kodu olan “Antik 

Babil Tanrısı Tiamat”tan alır. Aslında Tiamat mitolojik açıdan çok değerli bir eser olarak öne 

çıkmaktadır5. 

Roman tahtelbahir gemisinin ve mürettebatının başından geçenleri anlatmaktadır. Yazarın diğer 

eserlerinde olduğu gibi olaylar Osmanlı zamanında geçmektedir. 1915 zamanındaki Mısır açıklarındaki 

bir göreve tahtelbahir gemisi verilmiştir. Bir düşman gemisini vurduktan sonra T1AMAT şifresiyle 

devlete bildirirler. Savaş ganimetlerini almak amacıyla düşman şilebine geçiş yaparlar.  Gemiye 

kumandan, çavuş ve birkaç er gider. İki tane altın renginde sandık bulurlar. Bu sandıklardan birinde altın 

olduklarını düşünürler ve büyük bir heyecanla sandığı açarlar. Ama sandıktan yedi tane çivi çıkar. 

Askerlerin hevesleri kursaklarında kalır. Daha sonra ikinci sandığı da altın umuduyla açmaya çalışırlar. 

Ama sandığın ağzını kesinlikle açamazlar. Biraz açmaya çalışırlar bu sırada çavuş elini atar ancak 

aniden kolunu kaybeder. Diğer askerler bunun şokunu yaşar ve hemen çavuşu kendi gemilerine 

götürürler. Ganimetleri de alarak kendi gemilerine geçerler. Gemilerinde zafer sarhoşluğu 

içerisindedirler. Düşman gemisinden aldıkları içkileri içer ve yemeklerini yerlerken koğuştan seslerin 

geldiğini duyarlar. Kolu kopan çavuş bir anda ortadan kaybolmuş bunun yerine sandıktan bir canavar 

çıkmıştır. Bu canavar demir, kömür ve insan yemekte karşısına kim çıkarsa çıksın affetmemektedir. 

Mürettebattakiler bu canavara hiçbir zarar veremezler ve canavarın kurşun yediğini gördüklerinde de 

korkuya kapılırlar. Canavar birçok kişiyi yer ve bunlar arasında kumandan da vardır. Sonunda 

mürettebattan geriye kalanlar canavarı bir yere kapatmayı başarırlar. Ancak gemi yavaş yavaş batmaya 

başlar ve bu sırada düşmanlar da yerlerini tespit ederler. Hemen bir plan kurarlar ve umutları az da olsa 

kurtulmaya çalışırlar. Yemle dolu bir torbayı denize atıp pervane sesi çıkarmasını sağlarlar. Düşman 

                                                           
5 https://kitapdiyari.com.tr/roman/tiamat/ 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
25 

gemileri torbayı gemi zannedip ona yönelirken kaçarak diğer taraftan gemiyi vurmaya çalışacaklardır. 

Eğer bunu başarırlarsa kurtulabileceklerdir. Ancak bu arada geminin havası da tükenmektedir. Planı 

uygularlar ve tam umutlarını kesmişken plan işler ve kurtulduklarını düşünürler. Bu anda torbadan 

çıkardıkları yedi çivi, dikkatlerini çeker. Çiviler hareketedir. Bir çivi tepeye tırmanarak içlerinden 

birinin kafasına girer. Herkes onu ölü zanneder ama o aniden dirilir ve zombiye dönüşür. Çivi onu 

yönlendirir ve bir arkadaşının boğazını sıkarak onu da öldürür. Sonra diğer çivilerde tepeye çıkar ve 

sırayla beş kişinin de kafasına saplanırlar. Hepsi de zombiye dönüşür. Sağ kalanlar koşarak kendilerini 

bir odaya kapatır. Bu odada kurtulmak için yeni bir plan kurarlar. Yedi kişi de birbirlerinden helallik 

ister ve yaptıkları suçları da itiraf ederler. Son yemeklerini yiyip içkilerini de bu odada içerler. Sonra 

Mülazım planını açıklar. Sessiz olmalarını ister. Çıkmaya odaklanırlar ve önce elektrikleri keserler. 

Zombilerin görüş açıları böylece yok olur. Bu sırada birisi yakalanarak ölür. Diğeri de son kalan çiviyi 

kafasına yer ve zombiye dönüşerek hayatını kaybeder. Sonra ölen bir arkadaşları kendileriyle bağlantı 

kurar ve şifreli mesaj göndererek zombilerden nasıl kurtulmaları gerektiğini ve canavarın nasıl onların 

zihnini okuduğunu bildirir. Bu yolla zombileri öldürürler. Sonunda canavar da karşılarına çıkar. 

Mülazım elindeki fünyeyle canavarın içine dalar ve kendini feda ederek canavarı öldürür. Son olarak 

Karagümrük ve Hamamcı sağ kalarak denizin üstüne çıkarlar. Tahtelbahir gemisi ise denizin dibine 

batmaya başlar. Roman fenerbalığının batık geminin içini dolaşmasıyla son bulur. 

Tiamat romanında her cümlenin hatta her kelimenin özenle seçildiği oldukça belirgindir. Post 

modern bir teknikle ele alınan roman çeşitli felsefi katmanlardan da oluşmaktadır. Bu katmanlar 

arasında ise derin ekolojik bir yaklaşım bulunmaktadır. Mitlerden, kutsal kitaplardan ve yaratılış 

destanlarından yararlanma kitabın henüz ilk sayfalarından başlamaktadır: 

“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal rüzgâr sular üzerinde 

okşar gibi anaforlarda esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı 

zifiri gecede, gözleri mucizevi bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, yani 

karanlığın yine ta kendisini kör tabiatı sanki teselli ediyordu.” (Anar, 2022: 10).  

İlk yaratılışın nasıl olduğu, bunun mitolojik ve felsefik boyutta ele alınışı derin ekolojistlerde 

gözlemlenen bir tavırdır. Yazarın da bu tutumu kitabın başından sonuna kadar sergilediği bilinmekte 

öyle ki tahtelbahir ve deniz bu yaratılışı anlatmak için bir imgeyi oluşturmaktadır.  

Roman bir yandan mitolojik örüntülerle doluyken bir yandan da birinci dünya savaşı yıllarını 

anlatmakta ve buna savaşın ölümcül sahneleri de dâhil olmaktadır. Batan gemilerin tasviri esnasında 

oldukça yıkıcı manzaraların da var olduğu görülmektedir. Yazarın resmettiği tablolarda hem insanlar 

hem de diğer canlılar vahşeti yaşamaktadırlar. Batırılan bir tahtelbahir gemisinde balıkların bile şok 

geçirerek öldüğü belirtilir: 

“…nihayet kazanı da gümbürtüyle patladı, ortalığa kıvılcımlı bir buhar bulutu 

saçılıverdi, ardından baş tarafı suya gömüldü, şoktan ölen sersemleyen balıklar satha 

yükselirken destroyer, parçalar halinde sakin sakin dibe indi.” (Anar, 2022: 10). 

Romanın bir başka kısmında askerler, düşman şilebini kolaçan ettiklerinde birçok cesetle 

karşılaşmaktadırlar. Genel olarak ironik bir dilin kullanıldığı romanda kanlı bir deniz savaşının da 

tablosu vardır: “Küpeşte aşağı baktıklarında gerçekten suda biri, galiba şişmiş bir ceset vardı, az ileride 

bir ikincisini, ardından diğer birkaçını, Parlakçı ışıldakla çevreyi taradığında ise ayrıca bir on kadarını 

daha sayacaklardı. Karanlıkta biri, “Destroyerden olmasın bunlar?” diye sorduğunda diğeri, “Günlerdir 

sudalar, üstlerini martılar lime lime etmiş, altlarını da balıklar,” diye cevap vermişti.” (Anar, 2022: 25). 

Yine şilebi arayıp ganimetleri aldıklarında yerde birçok ceset olduğunu fark edeceklerdir. Bu cesetlerin 

hastalık yayacaklarını düşünmektedirler. Bu ölümler yazarın fantastik anlatımıyla şekillenir ve şimşeğin 
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çakmasıyla hayalet olarak belirirler. Romanda  “…işte o an, yaşamış ve ölmüş, öldürmüş ve öldürülmüş 

binlerce hayalet, kara bir şimşek gibi belirip yitti” (Anar, 2022: 32) şeklinde aktarılmıştır. 

Romanda ortaya çıkan canavar ise aslında günümüz teknolojisine bir göndermeyle doğmuştur. 

Uzunca bir tasvirle ve üç boyutlu bir yazıcının çıkarmış olduğu seslerle yaratık varoluşunu tamamlar: 

Uzunlamasına ve enlemesine iki buçuğa bağlı hazne yerinden oynayıp hızla 

sağa sola gide gele, kanlı püreyi, bir meme ucu gibi üfleçten sandığın dibine 

‘ttttttttttttttt’ sesleriyle adeta nokta nokta ata ata püskürtmeye başladı.  Satırlar halinde 

bir çırpı püskürterek sandığın diğer yanınavardığında, geri dönüp yine aynı işi 

yapmaya devam etti. Enlemesine sinek gibi hızlı hızlı gidegelirken, uzunlamasına 

peygamber devesi misali aheste aheste ileriyor, böylece devam edip sandığın dibinde 

bir tabaka oluşturduktan sonra hemen geri dönüp üstüne ikinci tabakayı geçiriyordu. 

Hazne bazen bir ‘zzzzzzzzzzzzzzzz’ sesiyle duraksasa bile bu tereddütü fazla sürmeyip 

fasıla tez zamanda nihayet buluyor, kabinde derhal kaldığı yerden işine devam ediyor, 

ödev bellediği püskürtme ameliyesini bu şekilde sebat ve azimle sürdürüyordu.  

Sonunda sandığın dibinde kolları, bacaları, ve diğer azalarıyla ufak tefek ama 

tıknazca bir nesne belirir gibi olmuştu.  Hazne, püskürtmeyi sürdürürken üstten 

bakıldığı vakit tıknaz nesnenin boylamasına kesiti halihazırda ortaya çıkmıştı.  

Yaratığın göz yuvaları bomboştu. Sonuna kadar açık ağzında ise, alt ve üst 

çeneler boyunca dişler yerine, delikli minik üfleçler sıralıydı. (Anar, 2022, 65-66). 

Canavarın esas itibariyle buharlı bir makineyi çağrıştırdığı da anlaşılmaktadır. Tıpkı bir buharlı 

gemi gibi kömür tüketmektedir. Romanda “… sabunsu canavar, bazen doğruca makine dairesindeki 

deponun manivelasını çekip yere kömür boşaltıyor, ardından da kendi göbeğindeki o madeni kapağı, 

çengelini kaldırıp açarak kömürleri avuç avuç buradan içeri atıyor, ona hayat veren ateşi 

canlandırıyordu. Fakat bunu yapmadan önce yere bir çömeliyor, göbeğinin hemen altındaki madeni 

halkayı itip itip çekmek suretiyle, yakıp sindirdiği kömürlerden kalan korlu kıvılcımlı külleri, 

makatından yere boşaltıyordu.” (Anar, 2022: 75) şeklinde geçmektedir. 

Romanda kahramanların yoksulluğu da değinilen bir diğer konudur. Buldukları sandıkların altın 

olmadıklarını anladıklarında büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu durumu yazar Andy 

Warhol’un “Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacaktır.” sözüne gönderme yaparak mizahi bir 

şekilde anlatmıştır. Romanda “Sandığı açtıklarından sonra adamların dakikalar süren hülyası, 

Kumandan’ın “Salaklar! Altın değil bu, yaldız kaplama,” demesiyle, İspanya’da iskambil kâğıdından 

yapılmış bir şato gibi çöktü. Bunun üzerine omuzları düşüveren ateşçi Arap keder içinde “Dünyada 

herkes on beş dakikalığına zengin olur demişlerdi, sıramızı savdık, diye söylendi” (Anar, 2022: 30) 

şeklinde geçmektedir. 

Yazar bazı önemli hadiseleri de hatırlatmadan geçmemiştir. Bunlar arasında “Ah Bir Ataş Ver” 

türküsüne de konu olan ve 4 Nisan 1953’te İsveç Şilebi Naboland ile çarpışması sonucu batan 

Dumlupınar Denizaltısının elim hatırasını “Su altında en fazla 2 saat 20 dakika kalabiliriz. Tütün 

içilmezse üç saat.” (Anar, 2022: 84) cümleleriyle aktarmıştır. 

Derin ekolojistlerin sığ ekolojistleri eleştirdiği en önemli durum ekoeleştireye daha insan 

merkezli bakmaları ve insanın diğer canlılardan üstün görmeleridir. Oysa derin ekolojistlere göre her 

canlı aynı şekilde değer görmeli hatta insanların yıkıcı tutumlarından dolayı diğer canlılar daha fazla 

değer görmelidirler.  Tiamat romanında insanların koşuşturması arasında denizin gerçek sahipleri olan 

canlıların çığlıkları işitilmektedir: 
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“Daracık kaportadan feryat figan, vaveyla ve yaygara ile zangır zangır 

titreyerek kül kesilmiş benizleriyle yatak yerine atlayanların canhıraş avazeleri, 

tahtelbahrin bulunduğu derya içre balinaların pes ve soğuk iniltileri, yunusların tiz 

kıkırtıları ile çığlık ve cıyırtıları arasında yitti gitti…” (Anar, 2022: 69). 

Denizin altında bir ortamda zombilerle ve canavarlarla geçen ölümcül bir macera aslında 

yazarın kurgulamış olduğu kâinatı ve bu kâinat içindeki dünyamızın bir yansımasıdır. Tıpkı Babil 

Yaratılış Destanı’nda olduğu gibi insanın dünyanın boğuculuğundan kurtulması gerekmektedir. Bu 

macerada son kalan iki kişi bot içinde tam bir yaşam mücadelesi vermektedir. Bunlardan Karagümrük, 

ağzından oksijen maskesini çıkardıktan sonra duman içinde el yordamıyla güverteye açılan torpido 

kaportasını bulup dışarı doğru var gücüye itmeye çalışmış ama oynatamamıştır. Havası yangınla 

tükenmiştir. Hamamcı ise bitap halde sürünüp kiniştin valfini açınca bota deniz suyu dolmuştur. Kapağı 

açtıklarında ise esen rüzgârla içeri temiz deniz havası dolar. Roman, Fenerbalığının batık denizaltında 

dolaşmasıyla son bulur. Fenerbalığı batan Tiamat’ın içinde gezerken “parçalanmış yataklardan pamuk 

parçaları, daire içinde ağır ağır sallanmaktadır. Bunlardan birini yutsa da hemen tükürür.” (Anar, 2022: 

156). Öyle ki insanın yapmış olduğu bu yapay eşyalar deniz canlıları tarafından istenmemektedir. İnsan 

bu dünyanın efendisi ve hâkimi değil yokluğa mahkûm olunan kısmıdır.  

Sonuç 

İnsan var olduğu sürece ona ait hikâyelerde var olmaya devam etmektedir. Tarihsel bir bakış 

açısıyla bakıldığın da insanın mitsel olana yakınlığı ilk çağlardan beri devam etmektedir. Aslında 

günümüzde ele alınan birçok problem binlerce yıldır süregelen insanın varoluş ve evrenle birlikteliği 

problemidir. Dünya, tıpkı denizaltının hapsolduğu karanlık sular gibi çeşitli merhalelerden geçmektedir. 

Kimi zaman savaşlar kimi zaman felaketler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Babil Yaratılış destanındaki 

Dünya, sular içindeki denizaltı gibi evrende bir başınadır.  

Çalışmamızda genel olarak steampunk yani buharlı makineleri konu edinen bilim kurgu 

alanında eserlerini üreten ve anlaşılması için yüksek bir birikime mitolojik, felsefi ve dini altyapıya 

ihtiyaç duyulan İhsan Oktay Anar’ın Tiamat romanına derin ekolojik bir gözle bakmayı amaçlamıştık. 

Zira yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi Anar binlerce yıl önceki mitsel bir hikâyeyle 

günümüz arasında bağlantılar kurmuş ve çeşitli göndermelerde bulunmuştur. Romanda estetik ve felsefi 

değerlerin fazlalığı, doğanın mükemmelliği ve dengesinin insanla uyumlu olmaması sorunların temelini 

oluşturmaktadır.    
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KÜRESÜNNİLERDE DOĞUM GELENEKLERİ: KASIMOĞLU MAHALLESİ 

ÖRNEĞİ6 

Ahmet ÖNTÜRK7 

Özet 

Halk kültüründe geleneksel olan uygulamalar hayatın büyük bir kısmını kapsamaktadır. Kültür 

bir toplumun gelenek, görenek gibi unsurlarını nesilden nesile aktarılan değerleridir. Sözlü geleneksel 

ortamda aktarılan ve kültürün devamını sağlayan temel tutum ve davranışlar o toplumun birbirini 

bütünleyen yapıları ve kalıplarıdır.  

Her toplum kendi kültür ortamında, yücelttiği değerleri yaşatır ve ona biçimler verir. Böylelikle 

toplum içerisinde yaşayan bireyler kültürlerinin belirlediği sınırlar içerisinde kendilerini ifade ederler. 

Birey doğumdan başlayarak ölümüne kadar geçen süre boyunca kendi yaşadığı toplumun gelenekleri 

doğrultusunda değer bulur.  

Geleneksel inanış ve uygulamalar hayatın her kısmında olduğu gibi bireyin doğum zamanında 

da olmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin korunması ve sağlıklı olması amacıyla birçok geleneksel ve ritüel 

uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar yeni doğmuş olan bebeği ve annesini merkeze alan ve 

onların bu zorlu süreci daha iyi atlatmalarına yardımcı olan kalıplaşmış kültür öğeleridir. Yapılan 

çalışmada Van’ın Kasımoğlu Mahallesi doğum geleneklerinin neler olduğu ve ne için yapıldığı üzerinde 

durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Gelenek, Doğum, Van 

BİRTH TRADITIONS IN KÜRESUNNİ: THE EXAMPLE OF KASIMOĞLU 

NEİGHBORHOOD 

Abstract 

The practices that are traditional in folk culture cover a large part of life. Culture is the values 

of a society's elements such as traditions and customs that are passed down from generation to 

generation. The basic attitudes and behaviors that are transmitted in the oral traditional environment and 

that ensure the continuation of the culture are the structures and patterns that complement each other of 

that society. 

Each society lives the values it glorifies in its own cultural environment and gives it forms. 

Thus, individuals living in society express themselves within the boundaries determined by their culture. 

An individual finds value in accordance with the traditions of the society in which he lives during the 

period from birth to death. 

Traditional beliefs and practices occur at the time of birth of an individual, as in every part of 

life. Many traditional and ritual practices are carried out in order to protect and keep a newborn baby 

healthy. The practices are stereotyped cultural elements that center the newborn baby and his mother 

and help them get through this difficult process better. In the study, it was focused on what the birth 

traditions of Kasımoğlu Neighborhood of Van are and what they were made for. 

Keywords: Culture, Tradition, Birth, Van 

                                                           
6 Yapılan çalışma yazım aşamasında olan Küresünniler’de Göç ve Küresünni Halk Kültürü isimli doktora tezinden 

üretilmiştir. 
7  Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Bilim 

Dalı, onturk-ahmet@hotmail.com. 
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Giriş  

Bireyler ile toplum arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İnsan doğup büyüdüğü topluma göre 

şekillenmektedir. Kültürün temelini gelenekler oluşturmaktadır. Her birey içerisinde yaşadığı 

toplumdan etkilenir ve zamanla o toplumun bir parçası haline gelir.  

İnsan hayatının başlıca üç önemli evresi bulunmaktadır. Bunlar doğum, evlenme ve ölüm 

dönemleridir. Bu dönemlerin hepsinde Anadolu’da yüzyıllardır tekrarlanan birçok âdet, tören gelenek, 

büyüsel ve dinsel ritüel uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar bağlı bulundukları yörenin 

kültürüyle orantılı bir şekilde icra ortamı bulmaktadır (Ateş, 2019: 15). 

Âdet ve inanmaların hayatın her döneminde halk üzerinde büyük yaptırım gücü vardır. 

Toplumsal ve kültürel değişiklikler âdet ve inanmaların değişmesine sebep olur. Âdetler eski kuşaklarla 

yeni kuşaklar arasında kurulan bir bağlantı zinciridir. Âdetler statik değil dinamiktirler. Çağın 

koşullarına göre kendilerini yenilerler âdetler bütün toplumlarda uygulanması gereken, toplumun 

bireyleri üzerinde yaptırım gücü bulunan kurallar bütünüdür (Artun, 2015: 151). 

Geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler gelenekler töreler ve törenlerle bunların içerisinde yer 

alan işlemler ve uygulamalar bir ülkenin veya belli bir yörenin geleneksel kültürünün ana bölümünü 

oluşturur. İnsanlığın bu dönemler ile ilgili düşünce, tasarım, tutum, davranış, işlem ve uygulamaları 

belirli bir ülkenin bir halkın ya da bir etnik grubun coğrafyasından ve kültüründen gelen kimi yerel 

ayrımların, özelliklerin dışında ana çizgileriyle evrensel bir nitelik taşımaktadır (Örnek, 2016: 183). 

Doğum halk kültüründeki geçiş dönemlerinin ilk aşaması, ailenin varlığının temel 

göstergelerinden birisidir. Geleneksel toplumlarda aile kurumunun oluşturulması için gerekli tören ve 

ritüellerin gerçekleşmesi sonrasında –farklı nedenlere bağlı olarak- aileler ve yakın çevre evli çiftin 

çocuk sahibi olması haberini beklerler. Çocuk sahibi olmak hem ailenin devamını sağlamakta hem de 

aile kurumunun temel öğelerinden birisi olan evlat yetiştirme gereğini yerine getirme olgusu devam 

ermektedir.  Doğum bireysellikten topluma doğru bir aile olarak geçişin ve çocuk sahibi olmanın yanı 

sıra hem bir bayanın hem de bir erkeğin toplumsallaşması sürecinde önemli bir eşiktir (Güven, 2021: 

15-17). 

Geleneksel olarak Türk toplumunda soyun devamlılığı, ailenin varlığı için en temel öğe olan 

doğum dönemi ile başlayan ve bireyin hayatının birçok evresinde ona kolaylık sağlaması için yapılan 

birçok geleneksel ritüel uygulamalar mevcuttur (Tanyıldızı, 2015: 1071). 

Yapılan çalışmada, Van’ın Kasımoğlu Mahallesi’ndeki doğum gelenekleri üzerinde 

durulmuştur. Burada yeni doğmuş bir çocuğun nasıl yetiştirildiği hangi gelenekler doğrultusunda 

uygulamalar yapıldığı üzerinde durulmuştur. 

1. Kasımoğlu Mahallesi Doğum Gelenekleri (K.1, K.2, K.3) 

1.1. Çocuğun Cinsiyeti, Güzelliği ve Hamilelik 

Çocuğun güzel olması için bir şey yapılmaz.  

Çocuğun cinsiyetini Allah bilir. Erkek veya kız onu Allah yaratır.   

Çocuğun cinsiyeti belli bir aydan sonra hastanelerde öğrenilebilir.   

Hamile olunca kadının canı bir şey ister. Hamile kadının aşermesine “yeriklemek” denir.  

Hamile kadının çok yorulmaması gerekir çok çalışmaması ağır yük kaldırmaması lazım çocuğa 

zarar verebilir.  

Hamile olan kadının yürümesi de iyi gelir çok oturması da hoş olarak karşılanmaz.  
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1.2. Doğum  

Eskiden doğumu köy ebeleri vardı onlar yapıyordu. Yaşlı kadınlar vardı onlar yapıyordu. 

Eskiden köylere ebeleri gönderilirdi. 

Yeni doğum yapmış kadına “zahı” denir. 

Çocuk doğduktan sonra doğum odasında kendi akrabaları olur. 

Şimdi zaten hastaneler var herkes hastaneye getiriyor. Eskiden öyle değildi. Ama eski çocuklar 

daha sağlamdılar.  

Çocuk doğduktan sonra babasına müjde verirlerdi.  Müjdeyi verene para, hediye verirlerdi  

1.3. Al Karısı (Elke) Sakınmaları  

Al karsı gelmesin diye eski geleneklere göre bunlara inanılırdı. Eskiden gelip doğum yapan 

kadınların ciğerlerini falan alırmış, Onun için doğum yapan kadının yanına şiş bırakırdılar.  

Yedi güne kadar yatağın altında şiş kalırdı. Bir de yedi kere İhlas suresi okunurdu.  

Yeni doğum yapmış kişi nereye giderse gitsin yanında mutlaka birisi onunla beraber giderdi. 

Kırkı çıkıncaya kadar kırk dünden sonra artık serbest kalırdı.  

Doğum yapan kadının yanına erkek çocuk da bırakırlardı doğduğu zaman al karısı gelmesin 

diye erkek çocuk olurdu. Erkekten korkuyordu elke öyle derlerdi.  

Al karısından korunmak amacıyla iğne de bırakırlardı demir gibi eşyalar filkete falan 

bırakırlardı. 

1.4. Kırk Basması 

Çocuk doğduktan sonra kırk basması olur. Bebek olduğu zaman doğum yapmış bir kadın başka 

bir kadının yanına gitmezdi ikisi de doğum yaptığı için ona derlerdi onun kırkı bunu basar. Şu anda 

bunlar yok hastanede doğum oluyor.  Bunlar eski gelenekte öyleydi.  

1.5. Kırklama  

Kırk gün dolduktan sonra Kırk tası vardı Mekke’den gelirdi.  Onu atardılar suya kırk kere onu 

dökerdiler çocuğun üzerine kırkında yapılırdı. O Mekke’den gelen kap ile çocuğu yıkardılar.  

1.6. Ad Verme  

Eskiden çocuğun adını aile büyükleri verirdi. Çocuğun kulağına ezan okurlardı sonra verilen 

ismi tekrar ederlerdi. Yani orada bu işi bilen okurdu şimdi de o âdetler var. O zaman doğum haftasında 

komşuları yemeğe çağırırlardı çocuğun adını bıraktıkları zaman sela okunurdu kulağına ezan ile ismi 

bırakılırdı.  

1.7. Diğer Bazı Uygulamalar 

Bir kişinin çok çocuğu olursa onun daha çocuğu olamasın diye son çocuğa Songül vs. gibi 

isimler verilirdi.  

Mevlit okuturdular, ayı çıkmadan veya yedisinde kurban kesilir, dağıtılırdı. 

Bir yıla kadar çocuk anne sütü yerdi eskiden başka bir şey yedirmezlerdi şimdiki gibi değil o 

zaman hep anne sütü yerdi bebek şimdi anneler başka vitamin gibi şeyler veriyorlar. Veya mama 

yediriyorlar. 

1.8. İlk Çocukluk Dönemi 
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Çocuğun odasında bağırma olmaz çocuk ürkmesin diye. 

Çocuğun giyimi bir yaşından önce yumuşak giysiler olmalı çocuğu rahatsız etmemelidir. 

Çocukları uyutmak için onlara ninni söylerler. 

Çocukların kesilen saçlarını bazıları atmaz yatığına bırakılır bazısı da atar. 

Çocuğun ilk dişi çıktığında diş hediği bırakırlar  

Kız çocukları genelde bebeklerle oynar evcilik oynar. Erkek çocukları topaç top vs. oynarlar. 

Eskiden oyuncakları elle yapardılar. Küçük beşikler tahta oyuncaklar.  

Kız çocukları evde bazen annelerine yardım ederler evi süpürürler yemeklere yardım ederler 

bazı şeyleri öğrenirler. Bardak yıkarlar annelerini örnek alıp öğrenirler. Erkek çocukları da babalarını 

taklit ederler.  

Yedi yaşında okula başlar anne de onunla okula gider çocuğun okula alışması için böyle yapılır.  

Şimdi anaokulları da var ona da gidiyor çocuklar orada da güzel şeyler öğreniyorlar.  

Sonuç 

Geleneksel tutum ve davranışlar, toplumun kültürel devamlılığı noktasında büyük önem 

taşımaktadır. Her toplum sözlü kültür vasıtasıyla geleneklerini bir sonraki kuşağa aktarır. Her birey 

içerisinde bulunduğu geleneğin bir taşıyıcısı ve bir parçasıdır. Dolaysıyla birey parçası olduğu kültürün 

içerisinde davranış sergiler. Bu durum bireyin doğumundan başlayarak ölümüne kadar geçen süre 

boyunca devam eder. 

Çalışmada Van’ın Kasımoğlu Mahallesi’ndeki doğum âdetleri incelendiğinde geleneksel bazı 

uygulamaların devam ettiği belirlenmiştir. Yeni doğmuş bir bebeği ve annesini korumak amacıyla 

annenin hamilelik döneminden başlayarak ilk çocukluk dönemine kadar değişen veya devam eden 

kültürel ritüeller belirlenmiştir.  
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MEDRESETÜ’L-VÂİZÎN’NDE BİR HİTABET HOCASI: MİTHAT CEMAL 

KUNTAY8 

Ali Sait YAĞAR9 

Özet 

Hukuk eğitimi alan ve esasen noterlik mesleğini icra eden Mithat Cemal Kuntay şiir, monografi 

ve roman türlerinde eser vermenin yanında tiyatro, deneme, eleştiri ve antoloji sahalarında da kalem 

oynatmış, Batı edebiyatından tercümeler yapmış çok yönlü bir edebî şahsiyettir. En çok bilinen eseri 

Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Mütareke yıllarında tarihi olayların sosyal ve kültürel atmosferi içinde geçen 

tek romanı Üç İstanbul’dur. Mehmet Akif, Namık Kemal ve Ali Suavi hakkında hazırlamış olduğu 

monografilerinin yanında yazmış olduğu hamasî şiirleriyle edebiyat tarihinde kendisine müstesna bir 

yer edinen Mithat Cemal’in bilinmeyen ve göz önünde olmayan bir diğer yönü ise medrese hocalığıdır. 

Evkaf Nezareti’ne bağlı bir ihtisas okulu olarak vaiz yetiştirmek amacıyla 1911’de Medresetü’l-Vâizîn 

kurulmuştur. Yahya Kemal’in medeniyet tarihi ve Türk edebiyatı, Yusuf Akçura’nın Türk tarihi, Selim 

Sırrı Tarcan’ın jimnastik, Ahmet Mithat Efendi’nin dinler tarihi dersleri verdiği kurumda Mithat Cemal 

de hitabet derslerine girmiştir. Onun Hitabet Dersleri (1914) adlı eseri bu derslerin neticesinde ortaya 

çıkmış bir kitaptır. Müstakil olarak hitabeti ele alan ilk Türkçe telif kitap olma hüviyetini taşıyan bu eser 

öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Mithat Cemal, eseri meydana getirirken büyük oranda Fransızca 

kaynaklardan faydalanmıştır. Bildiride öncelikle Medresetü’l-Vâizîn’in tarihçesi kısaca ele alınacaktır. 

Daha sonra bu kurumda hitabet dersleri veren Mithat Cemal’in medrese hocalığına ışık tutmak adına 

söz konusu derslerin bir meyvesi olan Hitabet Dersleri adlı eserin muhtevası üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mithat Cemal Kuntay, Hitabet, Hitabet Dersleri, Medresetü’l-Vâizîn 

AN ORATORY LECTURER IN MEDRESETÜ’L-VAİZİN: MİTHAT CEMAL KUNTAY 

Abstract 

Mithat Cemal Kuntay, who studied law and essentially worked as a notary public, is a versatile 

literary figure who has written in the fields of theatre, essay, criticism and anthology, as well as produced 

works in the genres of poetry, monographs and novels, and has done translations from Western literature. 

His best-known work is Uç Istanbul, the only novel that takes place in the social and cultural atmosphere 

of historical events during the years of Absolute, Constitutional, Armistice. Another unknown and 

unseen aspect of Mithat Cemal, who has an exceptional place in the history of literature with the epic 

poems he wrote alongside his monographs about Mehmet Akif, Namık Kemal and Ali Suavi, is his 

teaching at the madrasa. Medresetü’l-Vaizin was established in 1911 to train preachers as a 

specialization school affiliated with the Ministry of Foundations. Mithat Cemal took rhetoric classes at 

the institution where Yahya Kemal taught civilization history and Turkish literature, Yusuf Akçura’s 

Turkish history, Selim Sırrı Tarcan’s gymnastics and Ahmet Mithat Efendi’s history of religions. His 

Oratory Lessons (1914) is a book that emerged as a result of these lessons. This work, which has the 

identity of being the first Turkish copyright book that deals with oratory independently, has been 

prepared for students. Mithat Cemal used French sources to a large extent while creating the work. In 

this paper, first of all, the history of Medresetü’l-Vaizin will be briefly discussed. Later, in order to shed 

                                                           
8 Bu çalışmanın nüvesini 2016’da hazırladığım “Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Bakımından Mithat Cemal 

Kuntay’ın Hitabet Dersleri” başlıklı yüksek lisans tezi teşkil etmektedir. 
9  Arş. Gör. Dr.,  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, alisaityagar@gmail.com 
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light on the madrasa teacher of Mithat Cemal, who gave oratory lessons in this institution, the content 

of the work called Oratory Lessons, which is a fruit of these lessons, will be emphasized. 

Keywords: Mithat Cemal Kuntay, Oratory, Oratory Lessons, Medresetü’l-Vaizin 

1. Giriş 

Mithat Cemal Kuntay (1885-1956), Mutlakiyet devrinde doğmuş, Meşrutiyet dönemine, 

nihayetinde imparatorluktan cumhuriyet rejimine geçiş sürecine şahit olmuş, gördüklerini ve bunlar 

karşısında almış olduğu tavrı edebiyat tarihimizde hiçbir topluluğa mensup olmadan ortaya koymuş 

olduğu edebî eserlere yansıtmıştır. Mekteb-i Hukuk’tan mezun olan, uzun yıllar noterlik mesleğini icra 

eden Mithat Cemal’in şiir, roman, monografi gibi farklı türlerde eserleri bulunmaktadır. Onun pek 

bilinmeyen bir diğer tarafı ise medrese hocalığıdır. Medresetü’l-Vâizîn’de hitabet derslerine girmiş, 

burada verdiği dersleri Hitabet Dersleri adıyla kitaplaştırmıştır. 

Arapça aslı “hatâbe” olan “hitabet”, “hutbe okuma, güzel söz söyleme, vaaz ve nasihat etme” 

gibi anlamlara gelir. Terim olarak “bir topluluğa bir maksadı anlatmak, bir fikri açıklamak, bir görüşü 

benimsetmek veya bir eyleme teşvik etmek gibi amaçlarla yapılan güçlü ve etkileyici konuşma, güzel 

konuşma sanatı” manasında kullanılır. Konuşan kişiye hatip, konuşmaya da hitâbe (nutuk, söylev) denir 

(Kaya, 1998: 156). 

Hitabet Dersleri (1330/1914), Medresetü’l-Vaizîn’deki öğrenciler için hazırlanmış, orada 

verilen derslerin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulmuş bir ders kitabıdır. Nitekim kitabın 

kapağında “Talebeye Mahsus” alt başlığı yer almaktadır, üslup itibariyle de öğrencilere hitap edilen bir 

dille kaleme alınmıştır. Kitabın kapağında yazar ismi olarak Mithat Cemal’i tavsif eden bir diğer alt 

başlık ise “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye Azâsından ve Medresetü’l-Vaizîn’de Hitabet Hocası”dır. 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye, Osmanlı toplumunda İslâm unsurunun modern yaşamın 

gerektirdiği bilgilerle donatılarak öğrenilmesi esasına hizmet etmek amacıyla 1864’te kurulan bir 

eğitim-öğretim derneğidir. Cumhuriyet döneminde bu derneğin adı Darüşşafaka Cemiyeti olarak 

değişecektir (Koçu, 1965: 3484-3485). Medresetü’l-Vâizîn ise 20. yüzyılın başlarında kurulan bir eğitim 

kurumudur. 

2. Medresetü’l-Vâizîn 

II. Meşrutiyet dönemi savaşların ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı, imparatorluğun dağılma 

ve yıkılmanın eşiğinde olduğu çalkantılı bir dönemdir. Medresetü’l-Vâizîn, böyle bir dönemde vaiz 

yetiştirmek amacıyla Evkaf Nezareti’ne bağlı bir ihtisas okulu olarak kurulmuştur. (Yediyıldız, 2012: 

480). 29 Aralık 1911’de açılan kurumun nizamnamesi, Sultan Mehmed Reşad’ın iradesiyle 6 Şubat 

1329 (19 Şubat 1914) tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tanin’in 23 Kasım 1911 tarihli 1159. Sayısında 

medresenin açılış haberi yapılmıştır (Aydeniz, 2015: 604-605). 

Medresenin kuruluş amacı İslâm dininin esaslarına hâkim, İslâm’ın medeniyetlerin gelişmesine 

nasıl katkıda bulunduğunu anlatabilecek, sosyal hayata karışıp vaaz ve irşad faaliyetlerini yürütebilecek 

vaizler yetiştirmektir. Osman Nuri Ergin, nizamnamede yer alan ifadelerden hareketle Medresetü’l-

Vâizîn için misyonerlik vizyonu taşıdığını belirtir: 

 “İslâmiyet’ten başka dinlerin dünyaya yayılışını ve bunu yapanların yetişme 

ve çalışma tarzlarını işittikçe bir de bizdeki vaizlerin hâli görüldükçe İslâm dini için de 

bu yollardan gidilmesi lüzumunu herkes hatırlıyor ve ileri sürüyordu. Fakat mutlakıyet 

devrinde böyle bir teşebbüse girişilmesi hem içeriden hem dışarıdan engellere 

uğrayacağı bilindiği için bir şey yapılmaya cesaret edilemiyordu. 
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1908 inkılâbından sonra biraz serbestî elde edilince buna da başvuruldu. Ve 6 

Şubat 1329 – 1913’te çıkarılan bir nizamname üzerine ‘Ahkâm-ı âliye-i Kur’âniye ve 

sünnet-i seniyye-i nebeviye dairesinde mevaiz-i hasene-i içtimaiye icrasıyla din-i 

mübîn-i İslâm’ın müessisi medeniyet ve fazilet olduğunu cihan-ı insaniyete 

neşredebilecek erbâb-ı kemâli yetiştirmek maksadıyla’ bir medrese açılmıştır. Şu esbâb-

ı mucibede gösteriyor ki bu medrese vaiz yetiştirmekten ziyade propagandacı, din 

naşirleri için açılmış âdeta bir misyoner mektebidir.” (Ergin, 1939: 138). 

Medresetü’l-Vâizîn imtihan yapılarak öğrenci alınan, 30 yaşından küçük olmak ve kekemelik 

vs. gibi özelliklere sahip olmamak gibi şartlar arayan seçici bir okuldur. Müfredatında dinî ve sosyal 

muhtevalı 22 ders bulunmaktadır (Aydeniz, 2015: 615). Tefsir, İslâm İlimleri, edebiyat, tarih, coğrafya, 

kelam, beden eğitimi, hıfzıssıhha vs. gibi derslerin olduğu planda hitabet dersinin müfredatın her yılında 

olduğu, dolayısıyla bu derse ehemmiyet verildiği anlaşılmaktadır.10 

Medreseden mezun olan talebeler vaizlik, kürsü şeyhliği, tabur imamlığı gibi görevleri yerine 

getirmişlerdir. Savaşın patlak vermesi medreseden beklentileri ortadan kaldırmış, cepheye giden 

talebelerin çoğu geri gelmemiştir (Aydeniz, 2015: 619). Medresetü’l-Vaizîn’in ömrü çok uzun olmamış, 

sonradan Medresetü’l-Eimme Ve’l-hutebâ ile birleştirilmiş, burası da arzu edilen semereyi veremeyince 

Medresetü’l-İrşad adı altında toplanmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bu medreseler 

Tevhid-i Tedrisat (1924) kanunuyla birlikte Maarif Vekâleti’ne bağlanmış ve daha sonrasında 

kapatılarak imam hatip okullarına dönüştürülmüştür (Ergin, 1939: 138-141). 

Yahya Kemal’in medeniyet tarihi ve Türk edebiyatı, Selim Sırrı Tarcan’ın jimnastik, Yusuf 

Akçura’nın Türk tarihi, Ahmet Mithat Efendi’nin dinler tarihi dersleri verdiği kurumda Mithat Cemal 

de hitabet derslerine girmiştir. Hitabet Dersleri (1330/1914) bu derslerin neticesinde ortaya çıkmış bir 

kitaptır. 

3. Hitabet Dersleri 

Katalog taramalarında Mithat Cemal’in bir yıl arayla çıkarılmış Hitabet ve Münazara Dersleri 

(1329) ve Hitabet Dersleri (1330) olmak üzere iki farklı eseri karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kitap, ilk 

bakışta yazarın iki farklı eseriymiş gibi gözükmektedir. Hatta Mithat Cemal’i ele alan biyografik 

çalışmalarda veya yazarı tanıtan küçük yazılarda bu iki eserden farklı çalışmalarmış gibi 

bahsedilebilmektedir. Hâlbuki küçük birkaç fark dışında hacimli bu iki eser birbirinin aynıdır. Kitaplar 

isimleri, basım tarihleri ve basıldıkları matbaa itibariyle farklı olmakla birlikte ele aldıkları konular, 

başlıkları, sayfa sayıları, paragrafları ve cümle başlarına varıncaya kadar birbirinin aynıdır. İki eser 

arasında yalnızca giriş kısmında tespit edilen küçük farklılıklar mevcuttur. Hitabet ve Münazara 

Dersleri’nde “Efendiler, dersimiz hitabet ve münazara…” şeklinde yapılan mukaddime Hitabet 

Dersleri’nde “Efendiler, dersimiz hitabet…” olarak karşımıza çıkmaktadır. Mithat Cemal’in Hitabet ve 

Münazara Dersleri’ni yazdıktan bir sene sonra aynı kitabı niçin Hitabet Dersleri olarak bastırdığını 

açıklayan net bir bilgi elimizde yoktur. Kuvvetle muhtemeldir ki Mithat Cemal ilk olarak hem hitabeti 

hem de münazarayı geniş olarak ele alan bir eser vücuda getirmek istemiş veya “Hitabet ve Münazara 

Dersleri”nin kitabı için daha kuşatıcı bir isim olacağını düşünmüştür. Bununla birlikte iki eserde de 

münazara için bir başlık açılıp ayrı bir bölüm oluşturulduğu görülmediği gibi herhangi bir bölümün 

içerisinde münazaraya ait bir açıklama yapıldığı veya örnekler gösterildiği de saptanamamıştır. 

“Münazara”, kelime anlamından faydalanılmak amacıyla yalnızca üç farklı yerde metinde geçmektedir. 

Fakat eser tamamıyla hitabet üzerine kuruludur. Bu sebeple Mithat Cemal’in “münazara”yı kitap 

                                                           
10  Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve İstanbul Müftülüğüne bağlı Meşihat Arşivi taranarak meydana getirilen, 

medresenin kuruluşu, amacı, medresede okutulan dersler ve muallimler vs. hakkında ayrıntılı bir inceleme için bk. 

(Aydeniz, 2015: 597-622). 
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isminden ve mukaddime kısmında geçmiş olduğu yerlerden çıkartarak eseri tekrar bastırtma ihtiyacı 

hissettiği tahmin edilebilir. Bu saptamalardan hareketle Hitabet ve Münazara Dersleri ile Hitabet 

Dersleri’ni Mithat Cemal’in iki farklı eseri olarak değil, yalnızca başlıktaki küçük bir değişiklikle 

basılmış aynı kitaplar olarak değerlendirmek gerekir. 

Daha önce de zikredildiği üzere Hitabet Dersleri, öğrencilere yönelik hazırlanmış, medresede 

verilen hitabet derslerinden müteşekkil bir ders kitabıdır. Kitap 19 bölüm ve “Medresetü’l-Vâizîn 

Talebe-i Ulûmuna” başlıklı bir ekten oluşmaktadır. O bölümler, sayfa numaralarıyla birlikte aşağıdaki 

gibidir. 

1. Mukaddime-i Tarihiye (3-80) 

2. İrtical (81-153) 

3. Sedanın Hadise-i Husûlü (154-163) 

4. Fikirler, Kelimeler (164-174) 

5. Ses (175-189) 

6. Söz Söylemek İtiyadı (190-193) 

7. Telaffuzun Ehemmiyeti (194-196) 

8. Güçlük Meselesi (197-200) 

9. Nutukların Taksimâtı (201-205) 

10. Korku (206-249) 

11. Nutukların Envâı (250-280) 

12. Tevakkuf (281-283) 

13. Tetkik ve Müşahede (284-286) 

14. Sa’y-ı Gayrı İrâdî, Sa’y-i Dimağî (287-294) 

15. Tavr-ı Hatibâne (295-331) 

16. Mukavvim Kelimeler (332-350) 

17. Salonlar (351-357) 

18. Hitabet ve Şiir (358-359) 

19. Bizim Hatipler (360-370) 

Kitap, büyük oranda hitabetin teknik özelliklerini ele almak ve hitap ettiği öğrenci kitlesine hatip 

olma yolunda gereken bilgiyi verebilmek üzerine kuruludur. Bunlara geçmeden önce birinci bölümde 

hitabetin tarihçesi ele alınmış, Yunanlılar, Romalılar, Fransızlar ve Osmanlılar tarihinde hitabetin yeri 

üzerine durulmuştur. Arapların tarihçesine diğerlerine nazaran daha çok yer ayrılmış, hitabetin 

gelişimiyle İslâm dini arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Yazar “altı asırlık tarihimizde hitabet faslı 

mefkud” (Mithat Cemal, 1330: 5) diye nitelediği tarihimizin kahramanlıklarla dolu olduğundan; ancak 

bunun söz vadisinde kendine yer bulamadığından yakınmaktadır. Monarşik yönetim biçimi, devletin 

işlerinde milletin reyine yer verilmemesi, söz söyleme özgürlüğünün olmayışı vs. gibi sebepler hitabet 

tarihimizin geriye götürülemeyişinin sebepleri olarak zikredilir. Mithat Cemal’e göre 1908, hitabet 

tarihimizde bir dönüm noktasıdır; Tanzimat devri, edebiyat ve kültür hayatında köklü değişikliklere yol 

açtığı gibi II. Meşrutiyet de hitabet sanatı için bir kırılma noktasıdır. 

Hitabet Dersleri’nin büyük bir kısmı teknik bilgilere ayrılmıştır. Kitapta bir hatibin hangi 

hususiyetlere sahip olması gerektiği, hatibin hitabet esnasında karşılaşabileceği zorluklar, bu zorlukları 

yenme adına neler yapılması gerektiğine dair açıklamalar yer aldığı gibi nelerin yapılmaması gerektiğine 

dair ikazlar da bulunur. Sesin kullanımı, konuşma tekniği, kelime seçimi, vurgu, jest ve mimiklerin 

kullanımı, kültürel donanım, psikolojik durum, konuşma metninin planlanması ve sunumu gibi hususlar 

üzerinde durulmuştur. 
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Kitabın en önemli taraflarından biri bol miktarda örnek barındırmasıdır. Anlatılan teorik bilgiler, 

nutuk metinleri ile desteklenmiştir. Dinî, askerî ve siyasi nutuk örnekleri paylaşılmış, meşhur hatiplere 

yer verilmiştir. Hatip ve nutuk örnekleri dört halife döneminden (7. yy) II. Meşrutiyet dönemine kadar 

uzanan geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Romalıların ünlü hatibi Cicero, kitap içerisinde ismi en 

çok zikredilen hatiptir. Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir, sahabelerden Süheyl bin Amr 7. yüzyılın dikkat 

çeken hatiplerindendir. Fransızlardan Lamartine ve Victor Hugo gibi isimler örnek verilmiştir. II. 

Meşrutiyet döneminde Adliye Nazırlığı yapan Manyasizade Refik Bey, Maliye Nazırlığı yapan Mehmed 

Cavid Bey gibi hatiplere, adı Türk ocaklarıyla özdeşleşen Yusuf Akçura ve Hamdullah Suphi gibi güncel 

isimlere de yer verilmiştir. Yukarıda ismi geçen hatipler kitap boyunca örneklendirilen, yer yer konuşma 

metinleri verilen onlarca isimden yalnızca küçük bir kısmıdır. 

Hitabet Dersleri hitabetin tarihçesi, teknik hususiyetleri, farklı yüzyıl ve coğrafyalardan hatip 

ve konuşma örnekleri vs. bakımlarından çok zengin bir muhtevaya sahiptir. Bilgilerin derinliği ve 

çeşitliliği, kitabın hazırlanma safhasında ciddi bir kaynak araştırması yapıldığında işaret etmektedir. 

Nitekim gerek sayfa altlarındaki dipnotlarda gerek metin içinde yazar tarafından yapılan atıflar bu 

kaynak zenginliğini okura açık bir şekilde sunmaktadır. Mithat Cemal’in, eserini oluştururken kullandığı 

kaynaklar aşağıdaki gibidir.11 

1. İbn Abdürabbih – el-Ikdü’l-Ferîd  

2. Ahmed bin Zeynî Dahlân – Fütuhât-ı İslâmiye  

3. İbn Hişam – Kitabü’t- Tican  

4. Câhiz – El-Beyân ve’t-Tebyîn  

5. Hz. Ali – Nehcü’l-Belâga 12 

6. Ahmet Cevdet Paşa – Kısas-ı Enbiya 

7. Ahmet Cevdet Paşa – Ahmet Cevdet Paşa Tarihi  

8. Müneccimbaşı Ahmet Dede – Sahâifü’l-Ahbâr  

9. Namık Kemal – Celaleddin Harzemşah  

10. Namık Kemal – Kanije 

11. Mehmet Akif – Safahât  

12. Mecmua-i Fünûn  

13. Kâmus-ı Arabî  

14. Esad Efendi – Üss-i Zafer  

15. Gustave Lanson – Fransa Tarih-i Edebiyatı  

16. Benjamin Constant – Nutuklar  

17. Victor Hugo – Akvâl ü Efâl  

18. Victor Hugo – Actes et Paroles-Depus L’exile 

19. Victor Hugo – Marion de Lorme  

20. Victor Hugo – Ruy Blas  

21. Victor Hugo – Kral Eğleniyor  

22. Moliére – Les Précieuses ridicules 

23. Moliére – Âlim Kadınlar  

24. Moliére – Zoraki Hekim  

25. Voltaire – Jeannet ve Colin  

26. Voltaire – İnsan Hakkında Nutuk  

                                                           
11 Yazar bazı eserlerin orijinal isimlerini kullanırken bazılarını Türkçeye tercüme ederek vermiştir. Eserler, kitapta 

geçtikleri şekliyle verilmiştir. Örneğin Emile Faguet’in L’art de Lire isimli kitabı “Okumak Sanatı” olarak 

geçmektedir. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanı ise “Cinayet ve Ceza” olarak tercüme edilmiştir. Bu eserler, 

Hitabet Dersleri’nde geçtikleri şekilde listeye dâhil edilmişlerdir. 
12 Şerif er-Râdi tarafından derlenen ve Hz. Ali’ye nispet edilen çeşitli metinlerden oluşan antoloji. 
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27. François Fénelon – Fesahat Hakkında Muhavereler  

28. Alphonse Daudet – Hayat Hakkında Notlar  

29. Dupont l’Eure – İrtical  

30. Maurice Ajam – Huzur-ı Halkta Söz Söylemek 

31. Clair ve Clapier – Fransa Eski Muhâmîler Cemiyeti   

32. Alponhse Aulard – Mecmua-i Edebiye ve Siyasiye  

33. Alphonse Aulard – Legislation ve Conventionun Hatipleri  

34. Louis Marie de Lahaye Corménin – Küttâb-ı Hutebâ  

35. Henri Chauvot – Bordeaux Muhâmîler Cemiyetinin Tarihi   

36. Lucien Arréat – Kuvve-i Hafıza ve Muhayyile   

37. Charles de Lacombe – Berryer’in Gençliği  

38. Alfred Jules – İftitah Nutukları   

39. Doktor Garnaue – Tekellüm ve Teganni Sesinin Hıfzıssıhhası, Fizyolojisi, Fenn-i Tedavisi 

40. Emile Faguet – Okumak Sanatı 

41. Henri Dupont-Vernon – İyi Söz Söylemek Sanatı  

42. Dostoyevski – Cinayet ve Ceza 

43. Emile Amet – Halk Önünde Söz Söylemek Nasıl Öğrenilir  

44. Gache – Belâgat-i Avam 

45. Ernest Legouvé – Sanat-ı Kıraat  

46. Sylvain Roudès – Tarik-i Hayatta Yürüyebilmek  

47. Pierre Laromiguiére – Felsefe Dersleri  

48. Jacques-Bénigne Bossuet – Tarih-i Umumi Hakkında Nutuk  

49. Florian – Tarih-i Ruhani Hakkında Nutuk  

50. Roliére – Mübâhasât ve Münakaşât Hakkında Nutuk  

51. Cicero – Rhetorica ad Herennium   

52. Emile Littré – Auguste Comte Hakkında  

53. Blaise Pascal – Sanihalar  

54. La Fontaine – Çiftçi ve Çocuklar  

55. Racine – Andromaque  

56. Pierre Larousse – Ansiklopedi  

57. Eugéne Véron – Estetik 

Faydalanılan kaynaklar bunlarla sınırlı değildir; nitekim eserin muhtelif yerlerinde “Hoca 

Sadettin, Zemahşerî, Hippolyte Taine, Ferdinand Brunetiére, Ernest Renan, Madame de Stael, 

Bourdaloue, Frédéric Passy, Nicolas Chamfort Montesquieu, Anatole France” gibi isimlerden kaynak 

gösterilmeden alıntılar yapılmıştır. Yukarıdaki listeye bakıldığında Mithat Cemal’in büyük oranda Batı 

menşeli eserlerden faydalandığı anlaşılmaktadır. Tanzimat’tan sonraki süreçte sanatkârların ve fikir 

adamlarının Batıdan etkilendiği, Batı medeniyetini ise büyük oranda Fransa ve Fransızca yazılan 

eserlerin temsil ettiği bilinmektedir. Bu etki Cumhuriyet’ten sonraki süreçten günümüze gelindiğinde 

İngilizce ekseninde yoğunlaşmaktadır. II. Meşrutiyet yıllarında Fransızcanın kültür dünyamız 

üzerindeki hâkim etkisini devam ettirdiği, Mithat Cemal’in beslendiği kaynaklardan da gözlemlenebilir. 

Bu liste, aynı zamanda Mithat Cemal’in 20’li yaşlarının sonuna geldiğinde kütüphanesinde hangi 

kitapların bulunduğuna dair de ipucu vermektedir. 

Hitabet Dersleri, tespit edebildiğimiz kadarıyla – büyük oranda Fransızca kaynaklardan 

yararlanılarak oluşturulmakla birlikte – hitabeti tüm yönleriyle ele alan, “hitabet”in kitap ismine 

taşındığı, matbuat yoluyla elimize ulaşan ve Türkçe olarak kaleme alınmış ilk telif kitaptır. Mithat 

Cemal’den önce hitabeti ele alan üç çalışma bulunmaktadır; bunlardan ikisi Mebâni’l-İnşâ ve 
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Mecâmiü’l-Edeb kitapları içinde yer alan nicelik açısından küçük bölümlerdir. İlm-i Belagat – La 

Rhétorique ise defter olarak kütüphane raflarında kalıp basılamamıştır. 

Mebâni’l İnşâ (1871-1872) Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane’de münşeat ve kitabet hocası 

olan Miralay Süleyman Bey’in orada verdiği dersleri kitaplaştırma ihtiyacı duyarak oluşturduğu bir 

eserdir. Arapça, Farsça belagat kitaplarının yanında Fransızca “rhétorique” kitaplarına yönelmesiyle 

dikkati çekmektedir. Mebâni’l-İnşâ’nın “Fesahat” kısmının alt başlıklarından birini teşkil eden “ilm-i 

kelamın aksamı”nda hitabetten bahsedilir. Hitabet, “hüsn-i tertip”, “suret-i takrir”, “hal ve tarz” gibi 

başlıklar altında ele alınır (Yetiş, 2006: 40-43; 162-175). 

Manastırlı Mehmed Rifat’ın Mecâmiü’l-Edeb adlı on ciltlik13 eserinin dokuzuncu kitabı olan 

Usûl-i Kitabet ve Hitabet (1308/1892), hitabeti bahis konusu eden bir diğer kitaptır. Burada da Mebâni’l-

İnşâ’dakine benzer başlıklar görülür; hitabet faslına yaklaşık 20 sayfalık (193-214) bir bölüm 

ayrılmıştır. Mithat Cemal’in eserinden yaklaşık 20 yıl önce kaleme alınan bu kitapta da hitabet bahsi 

için Fransızca kaynaklara başvurulmuştur. Manastırlı Mehmed Rifat bu durumu başka verimli kaynak 

bulunmayışı ile açıklar:  

“…lisanımızda Mebâni’l-İnşâ’dan başka hiçbir eserde hiçbir şey 

göremediğimden Arabî ile Fransızca kitaplarına müracaat ettim. Arabîde pek çok 

tafsilat verir birçok eserler gördüm ki hülâsa edecek olsam ve en ziyade mücmel yazıyla 

bile olsa bu kitabın birkaç misli hacimde kitaplar olmak lâzım gelir. Fransızcada ise 

gayet basit ve müfit tarzda cem’ edilmiş olduğundan anlardan ahz ile lisanımıza tatbiki 

tasavvur ettim.” (Mehmed Rifat, 1308: 193). 

Mithat Cemal’den önce hitabeti ele alan ve zikredilmesi gereken bir diğer önemli çalışma da 

Münif Paşa’nın İlm-i Belagat – La Rhétorique’sidir. Mekteb-i Hukuk’ta ilm-i hukuk, hikmet-i hukuk, 

edebiyat, belagat gibi dersler veren Münif Paşa’nın ders notları İlm-i Belagat – La Rhétorique ismiyle 

tuttuğu defterde bulunmaktadır. Örneklerin çoğunun Yunan ve Fransız edebiyatından alındığı bu 

notlarda Aristo’dan beri sistemleşmiş olan Batı retoriği konu edilmiş, belagat ve retorik kavramları 

üzerinden hareketle hitabetten, hitabetin kullanıldığı yerlerden bahsedilmiştir. Ne yazık ki bu notlar 

defterde kalmış ve basılamamıştır.14 Münif Paşa’yı “yeniliğin üç büyük muharriri”nden biri olarak 

addeden Ahmet Hamdi Tanpınar da bu defterin yazma olarak kalıp basılamadığına dikkat çeker 

(Tanpınar, 2010: 170). 

4. Sonuç 

Mithat Cemal Kuntay, Medresetü’l-Vâizîn’de verdiği derslerin ürünü olan Hitabet Dersleri’nde 

hitabetin tarihçesiyle ilgili bilgiler vermiş, akabinde hitabetin teknik hususiyetlerini ele almıştır. Kitapta 

bir hatipte olması gereken nitelikler, bu niteliklerin elde edilmesi için nelerin yapılması gerektiğine dair 

teorik ve pratik bilgiler sıralandığı gibi bir hatibin uzak durması gereken davranış biçimleri de ifade 

edilmiştir. Söz konusu bilgiler anlatılırken kalıcı olmasını sağlamak adına örnekler üzerinden hareket 

edilmiş, eserin birçok yerinde konuşma metinleri verilerek yer yer bunlar hakkında değerlendirmeler de 

yapılmıştır.  

Mithat Cemal Kuntay, Mekteb-i Hukuk’tan mezun olan, sonrasında uzun yıllar noterlik 

mesleğini icra eden bir hukukçudur. Onun siyasi meselelere olan ilgisi ve hukukçu kişiliğinin izleri 

                                                           
13 Mecâmiü’l-Edeb’i oluşturan kitaplar sırasıyla şu şekildedir: 1.Usul-i Fesahat, 2.İlm-i Meânî, 3.İlm-i Beyân, 

4.İlm-i Bedî, 5.İlm-i Aruz, 6.Fenn-i Kafiye, 7.Aksâm-ı Şiir, 8.Ahvâl-i Tahrir, 9.Usûl-i Kitabet ve Hitabet, 10.Usûl-

i Tenkid. 
14  Münif Paşa’nın defteri “İstanbul Belediye Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları” arasında bulunmaktadır. 

Defter ve içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. (Yetiş, 1996: 28-31). 
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kitapta kendisini göstermektedir. Dinî ve askerî metinlere nazaran siyasi metinlere daha çok yer 

verilmiştir. Bunun, hitabet sanatının daha çok siyasi sahada icra edilmesiyle de ilgisi vardır; ancak 

metinde geçen hukukî terimlerin yoğunluğu ve özellikle “Bizim Hatipler” başlığı altında adı geçen 

hatiplerin büyük oranda avukat, hukukçu, devlet adamı vs. oluşu bu ilgiyi destekler mahiyettedir. 

Hitabet Dersleri, Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar boyunca önemli müesseselerinden biri olan 

medreselerde imparatorluğun yıkılma aşamasına gelindiği son dönemlerinde nasıl ders işlendiğine dair 

bilgi edinebileceğimiz, Türk hitabet tarihi veya geleneği üzerinde araştırma yapacaklara malzeme 

sunabilecek, satır aralarından Mithat Cemal Kuntay’ın sanat anlayışını oluşturan unsurlar hakkında 

aydınlatıcı çıkarımlar yapılabilecek bir eserdir. Yaptığımız araştırmalar Hitabet Dersleri’nin yalnızca 

hitabeti konu edinen ve hitabeti tüm yönleriyle ele alan, hitabetin kitap ismine taşınarak matbuat yoluyla 

elimize ulaşan, Türkçe olarak kaleme alınmış ilk telif kitap olduğu yönündedir.  
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HİKÂYET-İ ANABACI’NIN BİLİNMEYEN BİR NÜSHASI: RİSÂLE-İ DİL-GÜŞÂ 

Aslı AYTAÇ15 

Özet 

“Hikâyet-i Anabacı”, klasik Türk edebiyatı geleneğinin ilk telif hikâyesi olarak kabul 

edilmektedir. “Burusalı Hoca Abdurrauf Hikâyesi” ya da “Hikâyet-i Dendân/Dendâniyye” olarak da 

anılan bu hikâye XVI. yüzyıl şairlerinden Edirneli Vahdî Ca’fer Çelebi tarafından kaleme alınmış olup 

manzum-mensur karışık şekilde oluşturulmuştur. Konusunu günlük hayattan alan ve tamamen olağan 

bir vak’adan oluşan hikâye, baştan sona lâ-dînî özellikler göstermektedir. Yapılan araştırmalarda “Paris 

Bibliotheque Nationale Supplement Turc 1625, Süleymaniye Kütüphanesi Antalya Tekelioğlu 

Koleksiyonu 869/5, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 3571/15, Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe 

Yazmaları H.F. 454, Berlin Kraliyet Kütüphanesi 284 ve Flugen Kataloğu 438” kayıtlı olmak üzere 

hikâyenin 6 yazma nüshasının varlığından bahsedilmektedir. Eserin başka bir nüshası da tarafımızdan 

tespit edilmiştir. Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 06 Hk 1319 

numarada kayıtlı olan bu yazma 19 satırlı olarak 15 varaktan oluşmaktadır. Risâle-i Dil-güşâ başlığını 

taşıyan eser nesih hat ile kaleme alınmıştır. Yazmanın içerisinde hiçbir yerde Vahdî mahlası 

geçmemekle birlikte, manzum kısımlarda başka bir şaire ait herhangi bir mahlas ya da isim 

bulunmamaktadır. Hatta manzumelerde, diğer nüshalarda “Vahdî” mahlası bulunan kısımlarda bunun 

yerine farklı kelimelerin konduğu görülmektedir.  Mahlas bulunmasa da ufak tefek farklarla Vahdî’nin 

hikâyesinin aynısı olan eser, ilk Türkçe telif hikâye olma özelliğini gösterdiğinden Türk edebiyatı için 

önemlidir. Bu bildiride, yukarıda künyesini verdiğimiz nüsha tanıtılacak ve daha önce incelenen diğer 

nüshalarla arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bakımından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hikâye, Anabacı, Mensur, Vahdî, Bursalı Hoca Abdurrauf 

AN UNKNOWN COPY OF THE STORY OF ANABACI: RİSALE-İ DİL-GÜŞÂ 

Abstract 

“Hikâyet-i Anabacı” is accepted as the first copyright story of the classical Turkish literature 

tradition. This story, which is also known as "The Story of Bursalı Hoca Abdurrauf" or "Hikâyet-i 

Dendân/Dendâniyye", dates back to the 16th century. It was written by Edirneli Vahdî Ca'fer Çelebi and 

was composed in a mixed verse and prose form. The story, which takes its subject from daily life and 

consists of a completely ordinary case, shows non-religious features from beginning to end. In the 

researches, “Paris Bibliotheque Nationale Supplement Turc 1625, Süleymaniye Library Antalya 

Tekelioğlu Collection 869/5, Kastamonu Provincial Public Library 3571/15, Austrian National Library 

Turkish Manuscripts H.F. 454, Berlin Royal Library 284 and Flugen Catalogue 438”, 6 manuscript 

copies of the story are mentioned. Another copy of the work has been identified by us. This manuscript, 

registered in Ankara National Library Adnan Ötüken Provincial Public Library Collection 06 Hk 1319, 

consists of 19 lines and 15 leaves. The work, titled Risâle-i Dil-güşâ, was written in nesih calligraphy. 

Although the name of Vahdî is not mentioned anywhere in the manuscript, there is no name or 

pseudonym belonging to another poet in the verse. In fact, it is seen that different words are used instead 

of the parts with the name "Vahdî" in the other copies. Although there is no name, the work, which is 

the same as Vahdî's story with minor differences, is important for Turkish literature as it shows the 

feature of being the first Turkish copyright story. In this paper, the copy of which we have given above 

                                                           
15 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi, aaytac@baskent.edu.tr 
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will be introduced and compared with other previously examined copies in terms of similarities and 

differences. 

Keywords: Story, Anabacı, Prose, Vahdi, Bursalı Hoca Abdurrauf 

Giriş 

Divan edebiyatı geleneği içinde yazılan ve Hikâyet-i Anabacı, Bursalı Hoca Abdu’rraûf ya da 

Dendân Latîfesi gibi isimlerle anılan hikâye, Türk edebiyatının ilk telif hikâyesi olma özelliğine sahiptir. 

Hikâye, XVI. yüzyıl şairlerinden Vahdî Ca’fer tarafından kaleme alınmıştır. Sehî Bey, tezkiresinde 

şairin bu hikâyeyi kaleme aldığı bilgisi şu cümlelerle verilmektedir: “Ana Bacı dimekle meşhûr bir 

ĥikâyet inşâ idüp yazmışdur. Ħoşca laŧîf itmişdür. Beyne’n-nâs ma‘rûf ve rindân arasında mevśûfdur.” 

(İpekten, İsen ve Kut 2017: 151). Latîfî tezkiresinde ise “Burûsalı Ħâce Abdu’rraûf ĥikâyetinüñ mû’cid 

ü münşîsi ve Ana Bacı ĥikâyesinüñ râvîsidür. Beyne’l-enâm Dendân Latîfesi dimekle meźkûrdur.” 

(Canım 2000: 548) şeklinde anılmaktadır. Eserin yazılış tarihi kesin olarak tayin edilememekle birlikte 

Sehî’de bahsedilmesinden ötürü 1538 öncesinde yazılmış olmalıdır (Kavruk 1998: 85).  

Eser üzerine, Fuad Köprülü 1925 yılında kaleme aldığı yazıda, Vahdî’nin hayatı ve hikâyesinin 

özellikleri hakkında bilgi verir. Ancak henüz esere ait bir nüsha tespit edilemediğini belirtir (1999: 379). 

Daha sonra 1981 yılında Şükrü Elçin, “Bursalı Hoca Abdürrauf Hikâyesi” adlı çalışmasında, 1938 

yılında Raif Yelkenci tarafından kendisine verilen bir mecmua dolayısıyla eserin metnine ulaştığını 

belirterek eserin yalnızca bir özetine yer verir. Bu metnin, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından 

satın alınıp daha sonra bir vesileyle Paris Milli Kütüphanesi’ne geçtiğini belirtir. Söz konusu yazma, 19 

satırlı 20 varaktan müteşekkildir (1997: 242). Hasan Kavruk, “Eski Türk Edebiyatında Mensûr 

Hikâyeler” isimli çalışmasında Hikâyet-i Anabacı ve yazarı Vahdî Ca’fer hakkında bilgi vererek eserle 

ilgili yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir çalışmaya rastlamadığını belirtir. Çalışmanın sonuna 

Süleymaniye nüshasının transkripsiyonlu metnini ekler (1998: 85, 171). Meriç Harmancı ise, “Anabacı 

ya da Tacir Abdurraûf Hikâyesi” isimli çalışmasında, hikâyeyle ilgili bilgiler verdikten sonra, daha önce 

Şükrü Elçin’in bahsettiği, Raif Yelkenci’den alınan ve şu an Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan 

nüshanın transkripsiyonlu metnini verir (2018: 369-391).  

Tamamen orijinal ve lâ-dînî özellikte olan hikâye, mensur olarak kaleme alınmışsa da aralarda 

manzum kısımlar bulunmaktadır ve bu kısımlarda şaire ait Vahdî mahlası görülmektedir. Konu olarak; 

tamamıyla günlük hayattan olup tek vak’a üzerine kuruludur. Olağanüstü durum ya da kişilikler mevcut 

değildir. Bu özellikleriyle de halk arasında oldukça sevilen ve paylaşılan bir hikâye olmuştur. Hikâye 

tekniği açısından devre göre oldukça gelişmiş bir teknikle kurulmuştur. Secîlerle örülü, bol sanatlı bir 

anlatıma sahip olan hikâye, dönemin süslü nesrinin güzel bir örneğini oluşturmaktadır (Kavruk 1998: 

87).  

Hikâyenin Özeti: 

Bursa’da Hoca Abdurrauf adında zengin, çok bilgili ve tecrübeli bir tüccar vardır. Acemistan’a 

doğru sefere çıkar. Şiraz’dayken Anabacı adında düzenbaz bir kadın ile tanışır. Anabacı, Abdurrauf’u 

Bânû isimli  «âşüfte»ye götürür ve kadını fevkalade biri olarak tanıtır. Hoca, kısa zamanda Bânû’ya âşık 

olur. Bir yıl boyunca onun yanında kalarak tüm malını ve parasını tüketir. Her şeyini Bânû’ya sarf eder. 

Hoca, Bursa’ya bir sefer daha düzenleyip hayatını düzenleme isteğiyle yola hazırlanır ve Bânû’nun 

isteğiyle ayrılık hediyesi olarak kendi dişlerinden birini söküp verir. İki yıl Bursa’da kalır. Bânû’nun 

özlemiyle yeniden Şiraz’a döner. Döndüğünde Bânû kendisini tanımaz ve yakınlık göstermez. Bunun 

üzerine hoca kendisine saklaması için verdiği dişini hatırlatır. Bânû biraz düşündükten sonra cebinden 

bir avuç dolusu diş çıkartarak bunların hangisinin kendisine ait olduğunu sorar. Olayı kavrayan 

Abdurrauf hemen mallarını satarak oradan ayrılır ve kalan ömrünü Bursa’da ailesiyle geçirir. 
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Hikâyeye kadın-erkek vasıfları açısından yaklaşıldığında, “kadın” aldatıcı ve güvenilmez yönü 

ile öne çıkarılırken, buna karşılık “erkek” de oyuna getirilmiş, kandırılmış durumda görünmektedir. Bu 

durum, dönemdeki kadın-erkek algısını göstermesi yönünden dikkate değerdir.  

Eserin Nüshaları: 

Hikâyet-i Anabacı’nın, konumuz olan nüsha haricinde,  çeşitli kütüphanelerde altı nüshası 

bulunmaktadır. Bunlar: 

Hikâye-i Anabacı’nın şimdiye kadar tespit edilebilen nüshaları16; 

1. Paris Bibliotheque Nationale: Supplement Turc 1625: Bu nüsha üzerine  

2. Süleymaniye Kütüphanesi Antalya Tekelioğlu Koleksiyonu 869/5 

3. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi: 3571/15 

4. Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları: H.F. 454 

5. Berlin Kraliyet Kütüphanesi: 284  

6. Flugen Kataloğu: 438 

Bunlara ek olarak; elimizdeki nüsha, Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi Koleksiyonu No: 06 Hk 1319’da “Risâle-i Dil-güşâ” başlığı ile kayıtlıdır. 

Nüsha Tavsîfi:  

Araştırmalarımız sırasında elde ettiğimiz, Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi Koleksiyonu 06 Hk 1319 numarasında kayıtlı nüsha, 205 x 150 x 95 boyutlarında, nesih 

hatla 19 satırlı olarak yazılmıştır ve toplam 14 varaktır. Yazım yılına ait herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Yazmada başka bir eser bulunmamasına rağmen sol üstte sayfa numarası olarak 

67’den başlayıp 80’de bitmektedir.  

Yazmanın en dikkat çeken yanı, diğer nüshalardan farklı olarak içerisinde hiçbir yerde yazara 

ait bir isim ya da mahlas bilgisinin ye almamasıdır. Öyle ki, diğer nüshaların manzum kısımlarında yer 

alan “Vahdî” mahlası, bu nüshada tamamen çıkartılmış ve yerine farklı kelimeler konulmuştur: 

Süleymaniye Nüshası: 

Vahdi başundan humârun gitmek istersen eger 

Ayık ayak al ele gözüne gelsün mâ yine  (Kavruk 1998: 178) 

Paris Nüshası: 

Vahdî başundan humârın gitmek istersen mey iç 

Ayık ayak ele al gözüne gelsün mâ yine (Harmancı 2018: 383) 

Ankara Nüshası:  

Kılmag istersen başundan sen eger def’-i humâr 

Ayık ayak al ele gözüne gelsün tâ yine 

Diğer bir manzumede ise mahlas kısımları şu şekilde görülmektedir: 

Süleymaniye Nüshası: 

                                                           
16 Bu çalışmada yapılan karşılaştırma, hikâyenin daha önce metni yayınlanan Paris ve Süleymaniye nüshaları 

üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın bundan sonrasında Paris Nüshası için P.N., Süleymaniye Nüshası için S.N. ve 

elimizdeki metni işaret eden Ankara Nüshası için A.N. kısaltması kullanılacaktır.  
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Hey meded yagmaya virdi hânümân-ı sabrumı 

Neyleyem Vahdiyâ ol dil-ber-i tannâz ile (Kavruk 1998: 179) 

Paris Nüshası: 

Hey meded yagmaya virdi hânmân-ı sabrumı 

N’eyleyem ben Vahdîyâ ol dil-ber-i tannâz ile (Harmancı 2018: 384) 

Ankara Nüshası: 

Hey meded yagmaya virdi hânumân-ı sabrumı 

Neyleyem yâ Rabb ben ol dilber-i tannâz ile 

Nüshaların son varağında eserin bitiş manzumeleri ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir: 

 

 

Mensur Kısımdaki Faklılıklar: 

Elimizdeki yazma eserden yola çıkarak, Süleymaniye ve Paris nüshaları da göz önünde 

alındığında metinlerin birbirinden çok büyük farklar taşımadığı görülmektedir. Bununla birlikte, mevcut 

farklar derlendiğinde, cümle kuruluşlarındaki bağlaçlar, tamlamaya giren kelime sayısı ve kelime 

seçiminde Arapça-Farsça kelime oranı gibi farklılıklar tespit edilmiştir. Biz bu kısımda çoğunlukla 

elimizdeki Ankara nüshasının diğer iki nüsha olan Süleymaniye ve Paris nüshalarından farklı olarak öne 

çıkan taraflarına değinme isteğindeyiz. Buradan yola çıkarak, öncelikle bu üç nüshanın baş, orta ve son 

kısımlarındaki farkları aşağıdaki tablolar aracılığıyla şöyle gösterilebilir:  

 Metnin Başı 

Süleymaniye 

Nüshası 

“Müzakkirân-ı ‘acâ’ib-dîde-i devrân ve mu’abbirân-ı garâ’ib-şu’bede-i ezmân sehhâre-i dehr-i 

lu’bet-bâzuñ vâkı’âtından şöyle hikâyet ve mekkâre-i devr-i ‘illet-sâzuñ hâdisâtından böyle rivâyet 

kılmışlar ki…” (Kavruk 1998: 171) 

Paris 

Nüshası 

“Tevkî’-i bârgâh-ı ‘âlî-müzakkirân-ı ‘acâ’ib-dîde-i devrân ve mu’abbirân-ı garâ’ib-şu’bede-i ezmân 

sehhâre-i lâ’în-i dehr-i lu’bet-bâzuñ vâkı’âtndan şöyle hikâyet ve mekkâre-i devr-i ‘illet-sâzuñ 

hâdisâtından böyle rivâyet kılmışlardur ki…” (Harmancı 2018: 375) 

Ankara 

Nüshası 

“Müzekkirân-ı ‘acâyib-dîde-i devrân ve mu’abbirân-ı garâyib-şenîde-i zamân sehhâre-i dehr-i 

lu’bet-bâzuñ vâkı’âtından şöyle ĥikâyet ve mekkâre-i devr-i ‘illet-sâzuñ hâdisâtından böyle rivâyet 

kılmışlar ki…” 

Süleymaniye Nüshası Paris Nüshası Ankara Nüshası 

me fâ’ î lün me fâ’ î lün fe’ û lün 

Kime manzûr olursa bu hikâyet 

Dilerven dileye Hak’dan hidâyet 

Benüm hakkumda kim bir pür günâhem 

Bu nefs-i şûm elinden rû-siyâhem 

Tazarru’ kıla yalvara Hudâ’ya 

Elin kaldura sıdk ile du’âya 

Bu resm ile tazarru’ Kirdgâre 

Ümîdüm var k’ola derdine çâre 

Bu miskin k’oldurur hâkile yek-ser 

Lakab Vahdî’dür ana ismi Ca’fer 

Temmet 

(Kavruk 1998: 185) 

me fâ’ î lün me fâ’ î lün fe’ û lün 

Kime manzûr olursa bu hikâyet 

Dilerven dileye Hak’dan hidâyet 

Benüm hakkumda kim bir pür-günâhem 

Bu nefs-i şûm elinden rû-siyâhem 

Tazarru’ kıla cân ile Hudâ’ya 

Elin kaldura sıdk ile du’âya 

Bu resm ile tazarru’ Kirdgâre 

Ümîdüm var k’ola derdine çâre 

Bu miskin k’oldurur hâkile yek-ser 

Lakab Vahdî’dür ana ismi Ca’fer  

Temmet 

(Harmancı 2018: 390) 

me fâ’ î lün me fâ’ î lün fe’ û lün 

Benüm hakkumda kim bir pür-günâhem 

Bu nefs-i şûm elinden rû-siyâhem 

TazarruǾ kıla cân ile Ħudâya  

Elin kaldura sıdk ile du’âya  

fâ' i lâ tün fâ’ i lâ tün fâ’ i lâ tün fâ’ i lün 

Şerrini yazsun anun ħayra Kirâmen kâtibîn 

Kim du’â ile ana işbu kitâbun kâtibin 

Emîr ü yâ Mu’în 

(16a) 
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Tablodan anlaşılacağı üzere; metnin başlangıç cümlelerinde diğer iki nüshada yer alan 

“şu’bede” kelimesi, A.N.’de açık bir biçimde “şenîde” şeklinde yer almaktadır. Bunun haricinde 

başlangıç olarak metin hemen hemen S.N. ile aynıdır.  

 Metnin Ortası 

Süleymaniye 

Nüshası 

“Gâh ta’alluķ-ı ‘âşıķ-ı pür-niyâz ve gâh temellük-i dil-ber-i ŧannâz ile, gâh temâşâ-yı dîdâr ve gâh 

temennâ-yı bûs u kenâr iki yâr…” (Kavruk 1998: 179) 

“Bânû dest-mâlin yüzine dutub agladı. Pes birbirine śarmaşub yıylaşdılar ve ıslaşdılar (?)…İllâ siz 

gelince firâk odı hâksâr ider.” (Kavruk 1998: 181) 

 “Hele biz size düşerin ķılalum, ķusûrumuz bilüb ‘özrümüz dileyelüm” (Kavruk 1998: 183) 

Paris 

Nüshası 

“Gâh musâhabet-i sâz u ķânûn ve gâh münâsebet-i şi’r-i mevzûn ve gâh ta’alluķ-ı ‘âşıķ-ı pür-niyâz 

ve gâh temellük-i dil-ber-i ŧannâz gâh temâşâ-yı dîdâr-ı yâr ve gâh temennâ-yı bûs-ı kenâr iki yâr…” 

(Harmancı 2018: 384)  

“Bânû-yı zamān dest-mâlin yüzine dutub zâr zâr agladılar… Pes birbirine śarmaşub aġlaşdılar… 

İllâ sen gelince beni firâkuñ âteşi hâksâr ider.” ” (Harmancı 2018: 385) 

“Hele biz size düşin idelüm, ķusûrumuz bilüp ‘özrimüzi dileyelüm.” (Harmancı 2018: 387) 

Ankara 

Nüshası 

“Gâh musâhabet-i çeng ü ķânûn ve gâh münâsebet-i eş’âr-ı mevzûn, gâh ta’alluķ-ı ‘âşıķ-ı pür-niyâz 

ve gâh temellük-i dilber-i ŧannâz, gâh temâşâ-yı dîdâr ve gâh temennâ-yı bûs u kenâr iki yâr…” 

“Bânû dest-mâlin yüzine dutub hây hây agladı… Pes birbirine śarmaşub yıylaşdı ve esenleşdiler ve 

aġlaşdılar… İllâ siz gelince beni firâk u iştiyâk nârı hâkister ü hâksâr ider.” 

“Hele biz bize düşerini ķılalım, ķusûrımuz bilüb ‘özrimüz dileyelüm.” (13b) 

 

Yukarıdaki tabloda, metnin devamında Ankara nüshasında farklı görülen, diğer iki nüshadan 

ayrılan noktalar işaretlenmiştir. Buna göre, P.N.’de hiç bulunmayan ve S.N.’de yanına soru işareti 

eklenip “ıślaşdılar” şeklinde okunan yüklemin, elimizdeki nüshada “esenleşdiler” olarak yazıldığını 

görüyoruz. Yüklemin bağlam olarak da metni tamamladığı görülmektedir.  

Diğer bir nokta olarak son örnekte görüldüğü üzere, A.N.’de görülen “biz bize düşerin 

ķılalım…” cümlesi diğer iki nüshadaki hâlinden daha doğru görünmektedir. “Kendi üzerine düşeni yap-

“ anlamında düşünüldüğünde A.N.’deki hâli bağlamı desteklemektedir. 

Yine S.N.’de hiç bulunmayan, P.N.’de ise “zâr zâr” ikilemesi, A.N.’de “hây hây” biçiminde yer 

almaktadır. Bunlardan başka, A.N.’de diğer nüshalarda bulunmayan kelimelerin eklendiği de göze 

çarpmaktadır.  

Karşı cins yakınlaşmasına dair anlatım yapılırken kullanılan şu cümleler de elimizdeki A.N.’de 

tamamen çıkarılmıştır.  

S.N.: …birisi anunla leb-â-leb olmamışdur illâ ki kûze, sâkına kimse dest urmamışdur meger ki 

mûze, bilini er kucmamışdur var ise kemer, boynına bir ferd kol salmamışdur.  

P.N.:  …hîc kes anunla leb-â-leb olmamışdur meger kim kûze-i câm ve sâkına kimse dest 

urmamışdur meger ki mûze ve bilini er kucmamışdur var ise kemer ve boynına bir ferd 

kol salmamışdur. 

Yine aynı kısımda, kadın-erkek yakınlaşmasına dair olan aşağıdaki örnekte görüleceği gibi, 

“sükker lebüni emesin” cümlesi, yalnızca P.N.’de bulunmaktadır.  

S.N.:  İnce bilini şol vakt ki kucasın ol dem göresin endâm u ucasını. (Kavruk 1998: 172) 
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P.N.:  İnce bilini ol vakt ki ķucasın sükker lebüni emesin. (Harmancı 2018: 377) 

A.N.: İnce bilini şöyle ki ķucasın ol dem göresin endâm u ucasın. (4a) 

Bazı kelime ya da tamlamalar sadece A.N.’de bulunurken, bazıları üç nüshada da farklılık 

göstermektedir. Dolayısıyla, en doğru nüshanın hangisi olduğunu tayin etmek güçtür.  

S.N.: fakîrü’l-hâl     pür-beşâşet ĥayât       safâ-bahşa  

P.N.: haķîrü’l-hâl     pür-beşâşet helâk       safâ-bahşa 

A.N.: hakîrü’l-hâl     pür-beşâret ĥayvân    murâd-bahşa 

S.N.: bende-i zümre-i şeyâtîn (Kavruk 1998: 171) 

P.N.: bende-i zübde-i şeyâtîn (Harmancı 2018: 376) 

A.N.: zübde-i zümre-i şeytânî  (3a) 

Aynı tamlamanın bulunduğu ifade, secî bakımından ele alındığında elimizdeki nüsha daha 

doğru görünmektedir: 

S.N.: bende-i zümre-i şeyâtîn ve Delletü’l-muhtâle-i sânî  

P.N.: bende-i zübde-i şeyâtîn ve Delle-i muhtâle-i sânî 

A.N.: zübde-i zümre-i şeytânî ve Delletü’l-muhtâle-i sânî 

Bunlar dışında, metnin geneline bakıldığı vakit, S.N. ve P.N.’de fazlaca bulunan “ve, ki»” gibi 

bağlaçların, A.N.’de daha az kullanıldığı görülür. Art arda aynı cins kelimelere gelen çoğul ekleri ve eş 

görevli ekler de A.N.’de kısmen teke indirilmiştir.  

 Metnin Sonu 

Süleymaniye 

Nüshası 

Rahmet anlara kim bu takrîr-i mâcerâya müstemi’ olup bu ĥaķîri du’âdan müntefi’ kılalar.  

Kime manzûr olursa bu hikâyet  

Dilerven dileye Hakdan hidâyet      (Kavruk 1998: 185) 

Paris 

Nüshası 

Rahmet anlara ki bu takrîr-i mâcerâdan müstemi’ olup ben faķîri dahı du’âdan müstagnî kılalar.  

Kime manzûr olursa bu hikâyet  

Dilerven dileye Hakdan hidâyet      (Harmancı 2018: 390) 

Ankara 

Nüshası 

Rahmet anlar[a] kim bu takrîr-i mâcerâdan müstemi’ olub ben ĥaķîri du’âdan müntefi’ kılalar. 

Kime manzûr olursa bu hikâyet dilerven dileye Hakdan hidâyet. (16a) 

 

Metinlerin mensur kısmının sonuna bakıldığında manzumeye geçmeden önceki cümlelerin bir 

iki küçük fark dışında aynı olduğu görülmektedir. Ancak, yazmanın sonunda yer alan manzumenin diğer 

iki nüshada ilk beyit olarak görülen kısmı, A.N.’de metnin sonuna düz yazı olarak iliştirilmiştir. Bunun 

dışında üç nüshanın da bitiş şekli hemen hemen aynıdır.  

Sonuç 

Tanıttığımız metin, XVI. yy klasik Türk şairlerinden Vahdî Ca’fer’e ait olan ve bugünkü 

bilgilere göre Türk edebiyatında bilinen en eski te’lif hikâye kabul edilen Hikâyet-i Anabacı’nın daha 

önce anılmamış bir nüshasıdır. Söz konusu metin, Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi Koleksiyonu, No: 06 Hk 1319’ da kayıtlı nesih hatla yazılmış, tarihsiz bir nüshadır. Toplam 

14 varaktır. Hikâyenin, daha önce metni verilen Süleymaniye ve Paris nüshalarından farklı olarak hiçbir 

yerinde şaire ait mahlas bulunmamaktadır.  
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Diğerleriyle büyük oranda benzeyen nüshada en büyük fark, manzum kısımlarda şair mahlasının 

yerine farklı kelimelerin konulmasıdır. Dikkat çekici bir diğer fark ise, kadın ile erkeğin münasebetiyle 

ilgili cümlelerin bu nüshada çıkarılmış olmasıdır.  

Ankara nüshasındaki bazı tamlamalar, secîler göz önüne alındığında daha doğru görünmektedir. 

Tamlamaların bir kısmı diğer nüshalara nazaran daha fazla kelime konularak uzatılmıştır. Diğer 

nüshalarda anlam verilememiş ya da anlama uygun düşmeyen bazı kelime ve ifadeler bu nüshada 

giderilmiştir. Türk edebiyatında ilk te’lif hikâye olarak kabul edilen Hikâye-i Anabacı’nın tamamen 

tenkitli bir nüshasının hazırlanması Türk edebiyatında hikâye araştırmaları açısından önem arz 

etmektedir. İleriki çalışmalarda, hikâyenin içeriğine dair bir inceleme yapılması da planlanmaktadır. 

METİN 

2b 

Risāle-i Dil-güşā 

Müźekkirān-ı Ǿacāyib-dįde-i devrān ve muǾabbirān-ı ġarāyib-şenįde-i/ zamān seĥĥāre-i 

dehr-i luǾbet-bāzuñ vāķıǾātından şöyle ĥikāyet ve mekkāre-i devr-i Ǿillet-sāzuñ 

ĥādiŝātından böyle rivāyet ķılmışlar/ ki zamān-ı sābıķda Burūsa ħvācelerinden idrāk ü 

źekā ile/ mevśūf Ħvāce ǾAbdu’r-raūf dimekle meşhūr u muǾarref/ bir mubaśśır-ı Ǿālem 

var idi ki her cānibden bāb-ı baśįret aña mekşūf/ idi. Ġāyet śāhib-ferāset ve ehl-i kemāl 

ve nihāyet ile mālik-i māl/ u menāl idi. Günlerde bir gün ħvāce ĥażretlerinüñ żamįr-i 

münįr-i sürūr/-gįrlerine sefer-i ticāret-i diyār-ı ǾAcemistān ve seyr-i Ħorāsān u Śıfāhān/ 

sevdāsı düşüb hemān-dem diyār-ı Rūmuñ sįmįn ü zerrįn sįmāda sebük ve behāda sengįn 

olan metāǾlarınuñ envāǾından nice ķıŧār/ ķaŧır yükledüb ħayli ķul u nöker ve ħadem ü 

ħaşem birle Ǿazm-i diyār-ı/ ǾAcem ķılub her an ķaŧǾ-ı menāzil ve her zamān faśl-ı 

merāĥil birle/ memālik-i meźkūreye vāśıl olub bilād-ı ǾAcemden nice sevād-ı aǾžam/ 

seyr eyleyüb17 ĥużūr u źevķ ve sürūr u şevķ ile Ǿale’d-devām Ǿayş/ u nūşa meşġūl oldı. 

Diyār-ı Rūmdan iletdügi ķumāş u metāǾı temām murādınca izdivāc u intifāǾ bulub ol 

sürūr u śafā ile dā’im/ Ǿayyāşdı. Ol şehrüñ kāmilleri vü ŧarįķleri vü sebük-rūĥ u sāde- 

3a dil ĥarįfleri ve mizācı nāzük, ŧabǾı laŧįfleriyle muśāĥabet idüb izdiyād/-ı18 muśāĥabet 

ider idi. Ħvāce ĥażretleri belāġatde vü feśāĥatde/ süħan-sāz ve her māddede müdaķķıķ 

u nükte-perdāz ve her ħuśūś ile Ǿālį-/ķadr bülend-pervāz idi. Ammā bu žālim ġāyetde 

zen-bāz idi. Bir gice/ hem-śoĥbetleri ile źevķ u Ǿişret iderken keyfiyyet-i bādeden ħod-

ķām/ olub eline bir ŧolu cām alub pes andan fetĥ-i kelām idüb eyitdi ki/ “Ey iħvān-ı śafā 

vü yārān-ı vefā bu sizüñ şehriñüzüñ dūne dūne/ demlerin ve gūne gūne Ǿālemlerin itdük. 

Ammā bu diyāruñ ĥįn-i vuślatda/ Ǿişve-dār ve dem-i vuślatda şįve-kār ü ġamze-i 

ġammāz ve nükte-/ perdāz dilber-i ŧannāz maĥbūbeleri olurmuş. Bu derdmend ü 

müstemend/ ol serv-i bülendüñ muśāĥabetinden behremend olub kākülleri boynuma/ 

kemend ve ince bellerine ķollarımı miyān-bend itmek bir ŧarįķle müyesser/ olmaķ 

Ǿacabā mutaśavver mi ki?” diyicek eyitdiler ki “Bir nesne ki derece-i/ imkānda ola niçün 

maķdūr-ı insān olmaya feammā bu şehrde/ bir seĥĥāre-i zamān ve mekkāre-i cihān ve 

Ǿayyāre-i devrān Ǿacūze/ vardur ki zübde-i zümre-i şeyŧānį ve Delletü’l-muĥtāle-i 

ŝānįdür, anuñ/ māfevķinde bir fitne vü füsūn-sāz ve mekr ü ĥįlede ser-firāz meger/ çerħ-

i luǾbet-bāz ola. Sizüñ murāduñuzuñ itmāmı hemān anuñ iķdāmıyla edā/ olur. Pįre-zen-

i meźkūre vü Ǿacūze-i meşhūre inşā’a’llāhu’l-fettāĥ 3b yarın ale’ś-śabbāĥ ĥużūr-ı şerįfe 

                                                           
17 Sayfa kenarına “müddet-i eyyām ü mürūr-ı eyyāmdan śoñra Şirāz-nām bir şehr-i muǾažžamda ārām eyleyüb” 

ifadesi eklenmiştir.  
18 izdiyād-ı: izdiyād u 
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vāśıl ola. BaǾdehu maķśūd ne ise/ ĥāśıl ola.” diyü yārān-ı pür-eşvāķ ale’l-eşfāķ 

muǾāhede ķıldılar. Ol gice yinildi ve içildi. Bezm ehli bülbüller gibi gūyā olub/ güller 

gibi açıldı. Mest olub yüki yitenler bir bir uzaldı,/ yatanlar yatdı śoĥbet bozuldı. Çün 

ale’s-seher cānib-i şarķdan/ mihr-i münevver peydā, nūr[ı] rūy-ı19 Ǿāleme rūşenā śalub 

āfāķı pür-żiyā/ ķıldı. Ħvācenüñ hem-śoĥbetleriyle giceki Ǿahd ü peymānlarına muśırr/ 

ve ķavl-i ķarārlarına muǾterif ü muķırr olub hemān-dem Ǿacūze-i zamāneye ādem śalub 

iǾlām-ı aĥvāl idüb fi’l-ĥāl ħvāce ĥażretlerine/ įśāl ķıldılar. Ħvāce Ǿacūzeye nažar ķıldı, 

gördi ki envāǾ/-ı kemālāt ile mükemmel, elleri muĥennā ve gözleri mükeĥĥal śaĥįĥü’l-

beyān u faśįĥü’l-lisān elinde bir tesbįĥ-i mercān, yeşil Ǿabālar ile mülebbes, bülbül-āvāz, 

ŧūŧį/-nefes bir Ǿazįzedür ki her kişi göricek cānı gibi sever. Elini öpmedin/ ayaġına 

düşmege iver. Hemān-dem ħvāce ĥażretleri Anabacı’ya bir ġarrā/ yeşil Frengį kemħā 

teşrįf-i ķudūm içün teklįf buyurub zekāt/ aķçesinden ħarçlıķ inǾām idüb pür-iǾlām ĥāle 

iķdām eyleyüb/ eyitdi ki “Ey māder-i müşfiķa, nola ben Ǿāşıķ-ı muĥriķa Ǿināyet ü 

himmet/ ve şefķat ü merĥamet ķılub şehrinizüñ güzellerinden Ǿadįmü’-miŝl ve bį-

/bedellerinden bir mümtāzına vü ser-efrāzına bu bende-i efgendeñüzi mülāķį 4a ķılub 

şįrįn-lebleri dil-teşneye sākį ķılmaġa bāǾiŝ olsa idiñüz/ sāye-i himmet-kerde śafālar 

sürüb tā ölünce sizlere duǾā iderdük” diyücek/ Ǿazįze eyitdi “Ey cān-ı māder ki her 

sözüñdür bir dürr ü gevher, ħvāce/ buyursun benüm daħi Ǿiddet-i Ǿömrimüñ ġāyet[i], 

müddet-i20 sįnemüñ nihāyetidür./ Rūzgār-ı pür-zūr içinde iki ayaġum gūr içindedür. 

ǾĀlem-i fānįde bir ad/ işleyüb senüñ gibi bir cevānı ber-murād eyleyüb duǾāsın almaķ 

ele ķande/ girür maķśad-ı aķśām u maŧlab-ı aǾlāmdur. Ammā cānum oġul bu şehrüñ/ 

gerçi serv-i semen sįmāları bį-ĥadd ve şemǾ-i bezm-ārāları bį-Ǿaddür. İllā ki/ her-

cāyįlerdür. Çoķ yüz görmüşlerdür. Niceler ile bile ŧurub/ oturmuşlardur. Anlardan 

ĥaķįķat añlanmaz. Sizlere bir gül-i tāze olsa/ ki yüzi gözi sizüñ hevāñuz ile açılsa ve 

göñli bāġına āb-ı ĥayāt/ sizden śaçılsa. Bu didügümüz üslūb üzre bir şehrde bir serv-i/ 

semen, bir kāküli Ǿanber, cebįni ķamer, ebrūsı kemer21, ġamzesi ħançer, ħaddi gül-i ter,/ 

ħāli muǾanber, lebleri şeker, dişleri gevher, bir büt-i raǾnā vü śanem-i dil-rübā/ vardur 

ki gerden-i sįmįnidür şemǾ-i kāfūr, gögsinüñ aġı virür Ǿāleme/ nūr. Henūz nev-reste ol 

iki nārence bir kez el uran görmeye hįç renc./ İnce bilini şöyle ki ķucasın ol dem göresin 

endām u ucasın./ Ĥaķ Ǿalįm ü Ǿallāmdur ki ol serv-i gül-endām zühd ü śalāĥiyyetde bir 

mertebede/ sālik-i pārsā vü pāk ve meydān-ı Ǿiśmetde bir derecede cüst ü çālākdür ki 4b 

eline ĥınnādan u etegine śabādan ġayrı kimesne degmemişdür. Bir şey anuñla/ leb-ā-leb 

olmamışdur. Ele göze sāķına dest urmamışdur. Meger mūze,/ bilini er ķucmamışdur. 

Varsa kim boynına bir ferd ü ķul śalmamışdur./ Meger ki zencįr-i zer ķaddin sāyeden 

vü ħaddin pįrāyeden ġayrı kimesne görmek/ müyesser olmamışdur. Ol yār-ı perį-nāz 

ādeme hem-sāz olmaķ ħayli müşkil/ ĥāl ve ol nigār-ı Hümā-pervāzı şikār-ı şehbāz 

ķılmaķ muĥāldür. Ammā ümmįd-dārum ki/ ol Hümā ne deñlü hevāyį ise aġa ķoyam ve 

ol āhū-yı śaĥrā ne ķadar vaĥşį/ ise duzaġa dutam. Eger ķalǾa-yı āhen ise tįġ-i zebān ile 

fetĥ idem/ ǾAle’l-ĥuśūś ki elümde avcumda büyümişdür gögsüm südin emmedi ise/ 

elümden emmişdür. Umaram ki sözümden çıķmaya dilegüm redd idüb/ ħāŧırum 

yıķmaya. Hemān himmetiñüz muǾāvin ve Ǿināyetiñüz muķārin olsun”/ diyü niyyet-i 

śayd-ı şikār idüb Ǿazįmet-i diyār-ı yār ķıldı. Bu cānibde/ ħvāce ĥażretleri seĥĥāre-i 

zamānenüñ oķuduġı efsāneyi/ te’ŝįr ve aĥvālini Ǿaşķ-ı cānāna taġyįr idüb Ǿacabā māder-

i mihribānį/ cānib-i dilsitāndan ne ħaber getüre diyü muntažıru’l-ĥāl ü münkesirü’l-/ 

                                                           
19 rūy-ı: rūyı 
20 müddet-i: müddet ü 
21 kemer: kem 
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aĥvāl idi. Vel’l-ĥāśıl Ǿazįze-i zamān üç gün üç/ gice nā-bedįd olub bu yaña ħvāce-i 

zamān-ı şūrįde vü şeydā/ Ǿayş u nūş ve ĥużūr u sürūrdan müberrā olub yollar gözedür/ 

idi. Dördinci gün Ǿale’s-seĥer ħidmetķārlarından bir ġulām-ı meh-peyker 5a içerü girüb 

ħvāceye ħaber virdi ki Anabacı geldi ĥużūr-ı şerįfe/ icāzet ister diyücek ħvāce-i āşüfte-

ĥāl yerinden neşāŧ ile/ ķalķub anaya istiķbāl idüb hezār iǾtiźārdan śoñra ol/ pādişāh-ı 

ĥüsn-i cemāl ile bu Ǿāşıķ-ı bį-mecāl mükāfāt-ı viśāl itmek/ müyesser midür ve illā emr-

i muĥāl midür diyü istifsār-ı aĥvāl idicek māder-i/ kühen-sāl eyitdi “Cānum oġul bizüm 

ol dilber-i ŧannāz ile ķażāyāmuz/ ve ol şįve-ger ü pür-nāz ile mācerāmuz şol deñlüdür 

ki taǾbįre dermān/ u taķrįre imkān yoķdur velį üç gün üç gicedür ki ol gözleri/ bį-įmānuñ 

ceng ü cidālinden ĥālüm zebūn ve ol ġamzesi cān-sitānuñ/ ser-keşligi elinden aĥvālüm 

dįger-gūn olmuşdur. Ārām ideyin bir zamān/ cānımuz yirine gelsün. Andan ne ise 

fermān yirine gelsün sulŧānum”/ diyücek ħvāce eyitdi “Bu dem istirāĥat idüb oturuñ/ 

Anabacı’ya nebāt-ı Ĥamavįden şerbet getürüñ” diyü ħidmetkārlara/ işāret idüb hemān 

sāǾat şurb ĥāżır olub ana içüb bir zamāndan/ śoñra yorġunluġı geçüb mācerāya ibtidā 

ķılub eyitdi ki/ “Rūĥemā bundan ki ben kendüm çün ol bį-nažirenüñ ĥużūrına/ yetdüm 

hemān-dem beni gördügi gibi yerinden şitābān ķalķub/ serv-i dil-ārālar gibi ħırāmān ve 

gül-i raǾnālar gibi ħandān olub benümle/ ķuça kuça görişüb andan elüme yapışub kemāl 

mertebede taǾžįmler 5b ve nihāyet derecede tekrįmler idüb kendünüñ üst yanına yer 

gösterüb/ eyitdi ki “Ey benüm cānum rūĥ-ı revānum ana nice nite oldı ki duħterüñi/ yād 

ķılduñ ķanġı yeller esdi ki gelüb bizi şād ķılduñ cāriyelere/ gelüñ ananuñ cizmesini 

çeküñ ayaġına śovucaķ śucaġız döküñ”/ diyü biraz laŧįfe eyitdi ben eyitdüm benüm 

bunda geldügüm sırr u ĥikmet/ ve sebeb ü limmiyyet ne idügi bilinmek maķśūdsa 

maǾlūm-ı ħiźmet/ ķılalum” diyücek eyitdi “Bāreka’llāh buyuruñ ĥużūr-ı şerįfiñüzde/ 

kemįneñüzden ne ķuśūr žāhir oldı bilelim ve muĥabbet-i dįrįneñüzden/ ne ĥaŧā śādır 

oldı işidelüm ve sizüñ bunda gelmeñüz nādir/ vāķiǾ olmasına sebeb ne oldı maǾlūm 

idinelüm” didi. DuǾācı/ eyitdüm “Ey nemgįn gözimüñ nūrı ve’y ġamgįn ĥāŧırımuñ 

sürūrı/ ĥāşā ki sizlerden ħaŧā vü ķuśūr bir zamānda benüm ħāŧıruma ħuŧūr/ itmiş ola 

ammā her gāh gelüb teferrüc-gāh-ı ĥüsnüñi temāşā ķılduķça/ görürdüm ki iki bį-miŝl ü 

bį-hemtā güller zįbā ve sünbüller muŧarrā/ nergisler raǾnā vü şeftālūlar miŝl-i ĥelvā sįb-

i nāzük ĥāżır u müheyyā/ turunc-ı terler žāhir ü peydā her cihetle maǾmūr bir ravża-i 

dil-güşā ve her śıfātla bį-ķuśūr bir bāġ-ı dil-ārādur. İllā bu gülşen-i ġarrādan teneffüǾ/ 

ider bir bülbül-i gūyā ve bu ĥüsn-i zįbādan temettüǾ ider bir Ǿāşıķ-ı şeydā/ olmaduġı 

ecilden ġam u ġuśśaya mübtelā idüm. Dā’im dūstlar ile 6a bu ĥuśūśda güft ü gūy idüb 

eŧrāf u eknāfı cüst ü cūy/ iderdüm. Senüñ muśāĥabetüñe lāyıķ bir Ǿāşıķ-ı śādıķ bulmaķ 

müyesser degül/ idi. Bi-ĥamdi’llāh şimdi murādum ĥāśıl olub maķśūduma vāśıl/ oldum. 

Benüm serv-i ħırāmānum ve server-i ħūbānum, diyār-ı Rūmdan bir ulu ħvāce/ şehre 

misāfir gelüb birķaç gündür ki bunda mücāvir olmış. Henūz/ tāze cevān, ĥüsn içinde 

zübde-i zamān, feżā’il ü maǾārif ile/ müzeyyen, emŝāli içinde mümtāz u muǾayyen, māl 

u menāline yoķ ĥadd/ ü pāyān, cūd u seħāda bį-miŝl ü bį-aķrān bir gül-rūĥ [u] benefşe-

mū, melik/-miŝāl, melek-ħiśāl, śāĥib-cemāl ü ehl-i kemāl, źāt-ı güzįn ü vücūd-ı 

nāzenįndür ki nuŧķa geldükçe dehānından şeker ve zebānından güher/ dökilür. Benüm 

rūĥ-ı revānum u cān-ı cihānum, Anabacı duǾācı, ol cevān-ı/ žarįfüñ bir münāsebetle 

ĥużūr-ı şerįfine gitdüm. Cemāl ü kemāline yāl ü bāline/ nažar itdüm gördüm ki ol şahbāz 

sen hümā ile hem-pervāz/ olmaġa lāyıķ ve ol cevān-ı serbāz sen nigār-ı mümtāzla hem-

rāz olmaġa/ muvāfıķ ve ol Ǿāşıķ-ı pür-niyāz sen dilber-i ŧannāzla śoĥbet-sāz olmaġa/ 

muŧābıķ, hemān-dem bį-iĥtiyār Ǿazm-i diyār-ı nigār idüb olanca rāzumı/ ĥużūr-ı 

şerįfiñüzde āşikāre ķıldum. İmdi güzel oġul biliyorsun ki/ cihān pāyidār ve zamān ber-

ķarār degüldür. Bi-ĥamdi’llāh ki tāzelik demi/ ve bahār Ǿālemi ĥużūruñ eyyām u 
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hengāmı geçmedin güzelligüñ çaġı/ söyinmedin 6b hüsnüñ çerāġı ġuśśa vü ġamdan 

bulub ferāġı, bir dem ķomayub elden ayaġı/ ol cevān-ı nįk-nām ile niçün nūş-ı cām idüb 

fānį cihāndan kām/ almazsın. Hemān buyuruñ, bezm-gāh-ı dil-güşālar bezensün ve 

śuffe-i/ śafālar döşensün ve cāriyeler müzeyyen olub ŧonansun ve nārdan/ nāzük beden 

ile nesteren-i sįmįn-ten çeng ü ķānūna düzen virsün./ DuǾācuñ varayum ol cemālüñüñ 

cān ile müştāķı olan server-i Ǿuşşāķı ve cevān-ı śaĥib-meźāķı ayaġuñ ŧopraġına mülāķį 

ķılayum./ Fānį cihānda bir nice Ǿayş u nūş bāķį ķıluñ ki āhir vaķtümdür/ ben daħi 

ölmedin göreyüm ve güvencüñ ü sürūruñ u sevincüñ görüb/ ĥürrem ü şād olub Ǿālemde 

ber-murād olam didüm. Benüm bu kelimātumı/ Ǿale’t-taķrįr diñleyicek hemān-dem 

vażǾını taġyįr idüb ol serv-i ser-keş/ şöyle ķaķıdı ki ġazabından ruħlarınuñ rengi āteş 

oldı./ Pes andan zülfinden zırhlar giyüb ķaşı yāyına girihler śalub/ ĥışmınuñ cellādını 

ħūn-rįz ġamzesi ħançerlerini ser-tįz/ ķılub dehān-ı źerre-şānından nişān gösterüb zebān-

ı şeker-bār/ ve lisān-ı gevher-niŝār ile şürūǾ-ı güftār ķılub eyitdi ki “Bāreka’llāh/ ana 

ĥażretleri fikr-i münįriñüze taĥsįnler ve ĥüsn-i tedbįriñüze āferįnler./ Sizlerden me’mūl 

olan bu aśl emr-i nā-maǾķul mi idi ki eger biz hevā-yı/ nefsimüze mütābaǾat idüb nā-

şāyeste ĥarekete mübāşeret itseñ 7a sen bize naśįĥat idecek iken bu ne fażįĥatdür ki 

eydürsün. Birkaç/ kerre duħterüñi bunuñ gibi işde ve bu aśl cünbişde mi gördüñ/ idi?” 

diyü ĥaylį22 bārį yol sürdü ve’l-ĥāśıl ne ķıśśayı dırāz idelüm,/  sözi muħtaśar vü az 

eydelüm. İki cānibden mābeynde çoķ su’āl ü cevāb/ ĥaŧā vü śevāb geçdi cāriyeler benüm 

cānumı dutub ħaylį muǾāvenet/ ve geregi gibi müžāheret itdiler. Gāh śavaşdıķ ve gāh 

barışdıķ ve gāh cāriyelerüñ/ birini mümeyyiz idüb daǾvāya duruşduķ. Āħirü’l-emr 

cümlemüz ibrām u iķdām/ eyleyüb her ŧarafdan ilzām idüb dir dimez bānūyı emrimüze 

rām eyledük./ źikr-i midĥatüñ göñlüñde yir ü şevķ u maĥabbetüñ cānına te’ŝįr itmişdür. 

Şimdiki ĥālde/ esbāb-ı śoĥbet müheyyā vü ĥāżır ve bānū ĥażreti sizlere şaŧrdur. Bi-

ĥamdi’llāh ki/ ruĥśat sāǾide, rūzgār muǾāvin ve vuślat-ı müşāhede-i dįdār-ı/ yār 

muķārindür. Hemān bį-teklįf ŧuruñ, cānib-i cānāneye teşrįf buyuruñ”/ didi. Çünki 

anadan bu ħaber-i beşāret śādır ve bu eŝer-i beşāşet žāhir/ oldı. Ħvāce ĥażretleri ħaylį 

ĥürrem-ħāŧır oldı. Eyitdi ki “Ey yüzi gögçek/ ve sözi gerçek anacuġum ne güzel āvāzuñ 

var ve ne ħoş śadā-yı dil-/nevāzuñ var.” Hemān-dem buyurdı ki ġulām-ı ħāzin śanduķlar 

açub metāǾuñ/ mümtāzuñ çıķarub berāy-ı müjde ħvācenüñ anaya birķaç pāre bir iĥsānı/ 

oldı andan bu metāǾuñ güzįdelerinden ü zübdelerinden rengįn ü raǾnā/ zerrįn ü zįbā on 

pāre ķumāş ki her kişi göricek taĥsįn ü şāpāş23 ider. 7b Bānū içün pįş-keş yaśayub ve 

bir kįse içine on biñ/ aķçe śayub ħiźmetkārlarınuñ birķaç yarar u maślaĥat-güzārlaruñ/ 

eline virüb ol serv-i sehį ĥużūrına dest-i tehį varmamaķ içün Ana/ bacı ile muķaddemce 

irsāl ķılub kendüsi daħi fį’l-ĥāl/ yerinden durub saķālını ķarınca ayaġı ķırdırub ve 

ĥammāma girüb/ yunub arınub başına ĥarįr dülbend śarınub ve reng-ā-reng cāmeler/ ile 

geyinüb bād-ı śabā tek bir ata binüb cānib-i cānāneye revāne oldı./ Çünkim serāy-ı 

sürūra vuśūl bulub atından inüb cāy-ı ĥużūra/ duħūl itdi. Ħādimler istiķbāl idüb ħvāceyi 

taǾžįm ü iclāl ile/ ĥarem-i ħāśśaya įśāl itdükde ol başlar tācı Anabacı iki etek bilde ve 

bir/ Ǿaśā elinde ħidmete muķavvim olub ħayr-muķaddem “ey ħvāce-i muǾažžām” diyüb 

ķarşu/ geldi birķaç ķadem ilerü varıcak bir alay kenįzüñ bį-bedelleri birbirinden  

güzeller/ her yeri bir vażǾile müzeyyen semen-sįmā vü sįmįn-ten śanemler ķarşu gelüb/ 

bir gülşen-i ġarrāya doġrı ħvāceye reh-nümā oldılar. Ħvāce nažar ķıldı gördi ki/ bir 

bāġçe-i dil-rübā vü ravża-i dil-güşādur ki anda serv-i dil-ārālar ayaġ üzre/ nigehbān u 

nergis-i şehlālar nāžir-i būstāndur. Gūyā bir dilber-i raǾnādur ki/ güller aña ruħ-ı zįbā 

                                                           
22 ħaylį: ĥaylį 
23 şābāş: sāpās 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
50 

vü ġonceler leb-i cān-fezādur. Şeb-būlar perçemi vü sünbül-i hindūlar/ zülf-i pür-

ħamıdur ve ġonce-i zanbaķlar göz degmemek içün ķolında heykel/-i sįmįn ü gül-i zer 

ve boynında levĥ-i zerrįndür ve bülbül-i gūyā ol dilber-i raǾnāya 8a Ǿāşıķ u şeydā ve 

ŧūŧį-yi şeker-ħā ol Ǿāşıķa dem-sāz u hem-dem ve ķumrį-yi/ ħoş-āvāz yār u maĥremdür. 

Çünki ħvāce bu gülzār-ı ġarrānuñ temāşāsından/ ĥayrān ve bu sebze-zār-ı muŧarrānuñ 

seyrānında ser-gerdān olub birķaç ķadem/ ilerü yüridi. Ferrāş-ı dil-i bāġ-ı dil-ārā ki bād-

ı śabādur ķarşu gelüb berg-i ezhārdan/ bį-ĥadd ü bį-şumār dirhem ü dįnār ħvācenüñ ħāk-

i pāyuña įŝār eyledi./ Ħvāce bu tekrimātla ħırāmān ve bu taǾžįmle revān olub bu ravża-

i/ dil-güşānuñ ortasına varıcaķ gördi ki heşt gūşe bir köşk/-i muǾallā her gūşesinde bir 

śuffe-i śafā yapılmış ki her biri śanki firdevs-i/ aǾlādur. Her śuffenüñ öñinde bir 

şādırvān-ı cān-fezā ki aķan śuları/ cüllāb-ı muśaffādur bu śuffelerüñ ortası rengįn 

mermerler ile döşenmiş/ bir ferş-i zįbā. Bu ferşüñ ortasında bir ĥavż-ı mücellā ve bu 

śuffelerüñ her biri/ naŧ-ı ĥarįr ile pür-tezyįn ve ķālebleri raǾnā vü rengįn idi ve şol śuffe 

ki/ cümleden güzįn idi. Nihālįleri zįbā vü zerrįn idi. Ol yār-ı nāzenįn/ ü nigār-ı cebįn 

anda śādr-nişįn idi. Ħvācenüñ ķaśr ķapusına ķarįb/ olduġın göricek ol serv-i gül-endām 

hezār şįve ile ķıyām gösterüb/ kebk-i dil-ārālar gibi ħırāmān olub ve ŧāvus-ı raǾnālar 

gibi cevlān ķılub/ biñ dürlü Ǿizz ü nāz ile ve iǾzāz u ikrām ile ķarşu gelüb çünki ħvāceye/ 

merĥabā ķıldı. Ħvācenüñ hemān Ǿaķlı başından cüdā oldı. Bir zamāndan/ Ǿaķlı gelicek 

ħvāce temāşā ķıldı. Eyitdi ki “Yā sübĥān meyyit mi oldum 8b yāħud ĥayrān düş mi bu 

baña yā ĥāl-i Ǿayān, yā Rab bu melek mi yā ĥūr-ı cinān,/ perį mi Ǿaceb yāħud insān, 

ķāmet mi bu yā serv-i ħırāmān, sünbül mi bu yā zülf-i/ perįşān, ŧālǾat mi bu yā mihr-i 

dıraħşān, behcet mi bu yāħud meh-i tābān, ebrū mı/ bu yā müşgįn-kemān, müjgān mı 

bu yā peykān u sinān, bu göz midür yā cān/-sitān, merdüm mi bu yā ķātil-i insān, ħad 

mi bu Ǿaceb yā gül-i ħandān, beñ mi/ bu yāħud fitne-i devrān, ġonce mi ki bu yāħud 

dehān, gül yapraġı mıdur/ bu yāħud femde zebān, yāķūt mı bu leb yāķūt-ı revān, lü’lü’ 

mi ki bu [yā]ħod/ dendān, ǾĮsį mi ki bu dem-i cānān dil-i mürdesine virdi yine cān,/ sįb 

mi bu yāħud zeneħdān gerden mi bu yā sįm-şemǾdān sįne mi bu yā/ ravża-i Rıżvān mū 

mı ki Ǿaceb bu ne24 miyān yā Rab ne durur bu şūħ-ı/ cihān vażǾına bunuñ olmaya 

pāyān”. Pes ħvāce-i zamān cemāl-i cānān/ ile ħürrem [ü] ħandān u mesrūr u şādān olub 

vaśl-ı dil-sitān müyesser/ olduġına şükr-i Yezdān olub śadr-ı śuffe-i cennet āyįnde ol 

ĥūr-ı / nāzenįn ile hem-nişįn oldı. Ol hümā-yı kebk-reftār u ŧūŧį-i şeker-/güftār kelām-ı 

dürer-bārından gevherler niŝār idüb “Ħoş geldüñüz ey ħvāce-i/ nāmdār, bi-ĥamdi’llāh ki 

müşāhede-i dįdār müyesser oldı.” diyü ħaylį ħulķlar/ ižhār eyledi. Cevābında ħvāce-i 

dil-figār daħi biñ dürlü iǾtiźār idüb/ “Ey yār-ı belāġat-diŝār ve ey nigār-ı feśāĥat-şiǾār 

biz ne ġubār idük ki hem-ser/-i dildār-ı Ǿālį-miķdār olayduķ ammā Ǿömriñüz pāyidār u 

devletiñüz ber-ķarār olsun 9a ki biz bende-i ħāksār ve efgende vü Ǿāşıķ-ı zār himmet ü 

Ǿināyetiñüz ile bu ķadar/ iǾtibār bulub niǾmet-i vuślatıñuz ile kāmkār olduķ diyü kelimāt 

idüb/ bį-ĥadd ü bį-şumār meveddetler ü muĥabbetler āşikāra ķıldı. Gerçi dilber-i Ǿālį-

cenāb/ ile Ǿāşıķ-i dil-ħarāb arasında çoķ dürlü ħiŧāb u cevāb oldı/ ammā setr ü ĥicābla 

idi. Henūz perde vü niķāb ortadan refǾ olınmamış/ idi. Ol derd-mendlerüñ sertācı ħaste-

dillerüñ Ǿilācı yaǾnį Anabacı/ nažar ķılub gördi ki şerm ü ĥayā mābeynde māniǾ-i źevķ 

u śafādur. Şöyle/ maǾķūl gördi ki envāǾ-ı niǾam mebźūl olub nūş-ı bādeye meşġūl olına/ 

tā ki ĥicāb refǾ olub Ǿāşıķ u maǾşūķ ortasında me’mūl olan murādāt küllį maĥśūl ola. 

Pes şol niǾmetler ki vücūd-ı insāna ķādir ola/ kemāl ile müstevfį vü vāfir, tamām 

müheyyā vü ĥāżır idi. Dilber-i raǾnālar elinden/ gelüb döşenüb meclisde piyāle-i ħoş-

dem raķś idüb ehl-i bezmden/ ġuśśa vü ġam naķś oldı. Çünkim yāķūt-ı seyyāl devr idüb 
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maǾşūķayı/ Ǿāşıķa meyyāl ķıldı. Ħvāce-i āşüfte-ĥāl bį-śabr u bį-mecāl olub/ bir sūz-nāk 

ile girįbānın çāk idüb yādında olan eşǾārdan/ bį-iħtiyār bir şiǾr-i yādigār śadā-yı ħoş-

güvār ile peydā ķılub eyitdi ki/: 

Cāna sevdālar śalub bu zülf-i Ǿanber-sā yine 

Biñ belāya mübtelā oldı dil-i şeydā yine       

ǾAşķdan perhįz idem śabr eyleyem dirdüm velį 

Śabrumı yaġmaya virdi bir büt-i raǾnā yine 

Sür śafā Ǿāşıķ bahār eyyāmı gül hengāmıdur 

Cennet-i firdevse dönmişdür bu gün śaĥrā yine 

9b        Bāda virme Ǿömrüñi dut bāde-i gül-çehreyi  

Cānuña virsün śafā cām-ı sürūr-efzā yine 

Ķılmaġ isterseñ başuñdan sen eger defǾ-i ħumār 

Ayıķ ayaķ al ele gözüñe gelsün tā yine 

Ħvāce-i müstemend şiǾri oķuyıcaķ ol serv-i bülend ħaylį pesend idüb ne ġarrā ġazel/ ü 

şiǾr-i bį-bedel olur diyü taĥsįn ü āferįnler ķılub bu şevķ ile emr itdi ki “Ol/ nāzenįnler 

ki nārven ü nāzük-ten ve nesteren-i sįmįn-bedenlerdür gelsünler,/ bülbüller gibi şįrįn-

dehen ve ŧūŧįler gibi şeker-şiken olub śoĥbetümüzi müşerref/ ü müzeyyen güşāde vü 

rūşen ķılsunlar.” diyicek ol iki śanem-i bį-miŝl ü nādir ki/ biri çengde ħaylį üstād u ķādir 

ve biri ķānūnda ziyāde māhir idi, hemān-dem ĥāżır olub birķaç meh-pāreler çārpāre vü 

dilįr-i yegāneler/ def ü ceġāne ile demsāz ü hem-āvāz olub şevķle bir mertebe/ ser-āġāz 

itdiler ki śadā-yı dil-nevāzları ŧāķ-ı Ǿayyūķa peyveste/ olub Zühre işidüb dem-beste 

ķaldı. Gitdükçe şevķ/-i şarāb u bezm ziyāde ġālib ve ĥicāb u şerm ortada ġā’ib olub/ 

Ǿāşıķ-ı şeydā germiyyet-i şarābla bį-ārām u germ olduķça dilber-i raǾnā/ daħi keyfiyyet-

i mey-i nābla rām u nerm olub buyurdı ki bir śanem-i şįrįn/-güftār raķśa girüb şįve-i 

reftār göstere pes ŧūŧį-i şekker-bār/ hemān-dem śaçların tārumār idüb ve śad hezār Ǿizz 

ü nāzla Ǿişveler/ ižhār idüb bir Ǿāşıķ-ı bį-çārenüñ yüregini pāre pāre ķılub/ ħvāce-i dil-

figār-ı āvāre ile nigār-ı perį-ruħsāre nažarında gāh 10a kebk-i dil-ārālar gibi ħırāmān 

olub ve gāh ŧāvus-ı raǾnālar gibi/ cevlān ķılub ve gāh şemǾ-i ruħ-ı cānāne-i perį-nāz 

şevķine pervāneler/ gibi pervāz idüb bir mertebede şįveler ve bir derecede Ǿişveler/ ķıldı 

ki ħvāce-i dil-ħaste vālih ü dem-beste iken cūş idüb/ ve elindeki ķadeĥi nūş idüb ol 

ĥayyete münāsib ü maĥal bir ġarrā/ vü zįbā ġazel peydā idüb meclisi meserret-fezā ķıldı. 

ŞiǾr: 

fāǾ i lā tün fāǾ i lā tün fāǾ i lā tün fāǾ i lün 

Germ olub ol meh-liķā sūz-ı śadā-yı sāz ile 

Baş açub çözdi śaçını raķśa girdi nāz ile 

Çerħe girmiş śanasın Ħurşįd-i Ǿālem-tābdār 

Zühredür yā raķś ider gökden inüb iǾzāz ile 

Kebke reftār ögredür ŧāvusa cevlān gösterür 

Ǿİşveler taǾlįm ider pervāneye pervāz ile 

Şįve-i reftārına güftāra geldi çeng ü ney 

Oķudı bu müfredi anlar bülend āvāz ile 

Hāy žālim hāy āfet nāzuñı az eyle az 

Hey helāk itdüñ bizi ol ġamze-i ġammāz ile 
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Ķalduķ ayaķda hemān olma göñül āvāresi 

Başa çıķmaz kimse ol zülf-i kemend-endāzla 

Hey meded yaġmaya virdi ħānumān-ı śabrumı 

Neyleyem yā Rabb ben ol dilber-i ŧannāz ile 

Çünkim ġazel tamām olub ol serv-i dil-ārām ħvāceye taĥsįn-i firāvān/ idüb 

muķābelesinde būseler iĥsān eyledi. Gāh muśāĥabet-i çeng ü ķānūn/ ve gāh münāsebet-

i eşǾār-ı mevzūn, gāh taǾalluķ-ı Ǿāşıķ-ı pür-niyāz ve gāh temellüķ-i/ dilber-i ŧannāz, gāh 

temāşā-yı dįdār ve gāh temennā-yı būs u kenār iki yār biri birine/ mā’il, ķollar boynında 

ĥamā’il Ǿāşıķ u maǾşūk murādlarına vāśıl olub/ bu üslūb üzerine ve’l-ĥāśıl nıśfü’l-leyle 

degin Ǿayş u Ǿişret ve źevķ/ u śoĥbet oldı. Anabacı ol śoĥbetde nāžır ve ħidmetde ĥāżır 

idi. Gördi kim 10b keyfiyyet ġāyet ü germiyyet nihāyet buldı. Hemān sāǾat işāret ķıldı. 

Esbāb-ı/ bezm ü şarāb miyāndan ķalķub pister ü cāme-ħvāb meydāna geldi. Kenįzek-i/ 

meh-liķālar ħidmetlerin edā idüb serāyı tenhā ķıldılar. Ħvāce nažar ķıldı/ gördi kim 

Ǿālem aġyārdan ĥālį, müyesser nigāruñ visāli, altında pister-i dįbā,/ yanında dilber-i 

zįbā, başı vü ayaġı ucında iki şemǾ-i kāfūrį pür-żiyā, hem/ andan śagına vü śolına iki 

şemǾ-i kāfūrį daħi peydā ķılub Ǿālem-i vuslata/ ibtidā ķıldı. Şol nesne ki Ǿārifleredür 

Ǿayān, ne ĥācet aña taķrįr ü beyān./ Ħvāce yarındası ķuşluġa degin dem-i vuślatda ve 

ālem ü śoĥbetde/ olub ķuşluķdan śoñra ķalķub dilber-i raǾnāya vü kenįzeklere vü anaya/ 

her birine bį-ķuśūr ve tamām iĥsān ü beźl ü inǾām idüb andan esbāb/-ı śoĥbet ĥāżır u 

müheyyā olub Ǿayşa ibtidā ķılınub yine źevķ u śafālara/ bünyād idüb dilber-i pür-

cefālara feryād ü figān itdürdiler. Śabāĥdan/ aħşama degin źevķ-i vuślat ħvācenüñ 

gitdükçe Ǿaşķı ziyāde ġālib/ ve günden güne ol serv-i āzāde ŧālib olub ve’l-ĥāśıl ne 

ĥācet/ tafśįl-i kelām ħvāce bir yıl tamām her śubĥ u şām muĥaśśalü’l-merām u 

murādınca/ ħod-kām olub bu minvāl üzre viśāl-i yār ile āsūde-ĥāl/ olub elinde olan māl 

u menāl dilber-i śāĥib-cemāl uġurına/ ħāk ü yeksān25 olub ķullar satılub nökerler ŧaġılub 

kendözi/ tenhā vü teng ķalub ħvāce gördi ki māl u biżāǾat u libās telef-i/ küllį ve zevāl 

ü felāket ü iflās müstevlį oldı. Efkār u ĥayret 11a Ǿaķlını tārumār ve Ǿār u ġayret cānına 

kār itdi. Çünkim ġayret ü/ ĥamiyyet aĥvālini tefekkür ü tefhįm itdi. Hemān diyār-ı Rūma 

Ǿazįmet/ me’ālini taśmįm itdi. Pes günlerden bir gün bānū ile śoĥbet iderken/ icāzet ŧaleb 

idüb eyitti ki “Ey ķapusı ķıble-gāhım ve ey ŧapusı/ püşt ü penāhım güzeller içinde şāhım 

benüm elā gözli pādişāhım, bunca/ zamāndur ki şevķ-i śoĥbetüñle sürūrda vü źevķ-i 

vuślatuñ ile/ ĥużūrda idük. Nice geçdi bu ķadar zamān duymaduķ ve muśāĥabetüñe/ bir 

an u bir sāǾat ŧoymaduķ gerçi mā-ĥażar olan māl u menālimüz/ ħiźmetüñde telef oldı 

velį her ĥālimüz devletüñde şeref buldı./ şimdiki ĥālde felāket rūzgārıyla müżāyaķa 

vāķiǾ olub terk-i diyār ile/ müfāreķat lāzım geldi. İmdi irādetger ü icāzetger himmetiñüz 

vü Ǿināyetiñüz/ ile bende-i faķįreñüze vü efgende-i ĥaķįreñüze diyār-ı Rūma sefer/ ķılub 

tedbįrümi bu üslūb üzre muķarrer ķılayım ki benüm anda Rūmda/ māl ü menālüm 

firāvān ve emlāk u esbābum bį-ĥadd ü bį-pāyāndur./ Az zamānuñ içinde cemǾ ü taĥśįl 

idüb ve esbāb-ı ticāreti tekmįl/ idüb inşā’a’llāh berü cānibe Ǿavdet ķılub ayaġuñ 

ŧopraġına/ vuślat bulayım, tā ki cümle-i māl ü mülküm śoĥbetüñde niŝār ve baķiyye-i/ 

Ǿömrüm vuślatuñda ħiźmet-güźār olsun.” diyücek bānū-yı şeker-güftār/ eyitdi “Ey yār-

ı vefādār nola kej-Ǿömr pāyidār olduķça bu diyārda ķarār 11b ķılsañuz eger maĥall-i 

iǾtiźār dirhem ü dįnār itse sizde āħir/ oldıysa bi-ĥamdi’llāh bizde vāfirdür. Çünkim sizde 

olan intihā buldıysa şimden girü bizde bulınana ibtidā ķılalum. Bundan ötüri/ ne efkār 

[u] ġam ne inkisār u elem çekersiz” didükde ħvāce eyitdi ki/ “Ey serv-ķadlerüñ serveri 
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vey semen-ħadlerüñ ser-defteri/ hemįşe gülşen-i cihānuñ gül-i teri olub bād-ı ĥazānuñ 

żararından berį/ ol, her an Ǿömrüñ pāyidār ve her zamān ĥüsnüñ ber-ķarār olsun./ Sizüñ 

luŧfıñuza ve insāniyyetiñüze lāyıķ ħulķıñuza vü mürüvvetiñüze muŧābıķ/ olan bu idi ki 

buyurduñuz ammā benüm bu ķaśd u niyyetüm edā olmayınca/ hergiz rāĥatım yoķdur. 

Hemān himmetiñüz bile ve Ǿināyetiñüz benümle olsun/” diyüb Ǿazm-ı diyār-ı Rūm ķıldı. 

Atına süvār oldı. Bānū gördi ki/ ħvācenüñ ķarār itmesi müyesser olmayub terk-i diyār 

itmesi muķarrer/ oldı, hemān emr itdi ki bir semend-i güzįn-licām ve zeyn-i zerrįn ile 

zeyn/ ü tezyįn olub şehrden ŧaşra bir miķdār ħvāce-i dil-figārı gönderi/ çıķmaķ niyyetine 

süvār oldı. Bir nice cevārį vü baǾzı ŧavāşį/ rikābınca çünkim bir menzil gitdiler, ħvāce-i 

ħaste-dil eyitdi ki/ “Ey ŧūŧį-i şeker-güftār-ı bāġ-ı belāġat ve ey kebk-i ħoş-reftār-ı śaĥn-

ı feśāĥat bu bende-i naĥįfiñüze ġāyetle Ǿizzetler ve ħiźmet-i şerįfiñüze/ nihāyetle 

zaħmetler oldı, çün āħir mutaĥassır-ı viśāl olub münkesirü’l-aĥvāl 12a olmamız 

müyesser ü muķarrer olduķdan śoñra ne zecr ü Ǿanā ise görelüm/ ve derd ü belā ise 

çekelüm. Siz śoĥbet ü ĥużūrda oluñ/ ġam degül eger biz miĥnet ü fütūrda olavuz.” 

diyücek bānū dest-mālin/ yüzine dutub hāy hāy aġladı. Ħvāce ĥālin göricek/ Ǿaşķ odı 

cigerin ŧaġladı. Pes birbirine śarmaşub yıylaşdı/ ve esenleşdiler ve aġlaşdılar. Ķaçan kim 

ayrılışdılar bānū eyitdi/ “Ey yār-ı vefādār bende senüñ iftirāķa śabr u ķarār ve 

iştiyāķuña/ taĥammül itmege iħtiyār yoķdur, bārį bir yādigār virseñ ki anı/ gördükçe 

seni görmiş gibi olub bir miķdār sabr u taĥammüle/ iķtidār gelse illā siz gelince beni 

firāķ u iştiyāķ nārı ħākister/ ü ħāksār ider.” diyücek ħvāce-i derd-mend ü dil-rįş hemān-

dem/ aġzından bir dişi çıķarub yādigār virdi. Bānū-yı şeker-bār/ ħvāce-i dil-figārdan dişi 

alub gözlerine sürüb daħi/ cebine śaldı vü vedāǾlaşub bānū serāyına Ǿavdet idüb/ ħvāce 

Rūm diyārına Ǿazįmet ķıldı. Çünki ħvāce-i dil-perįşān/ terk-i diyār-ı cānān/ ķılub sįne 

sūzān ü ciger ħūn u biryān, dįde giryān ve zār u ser-gerdān ve vālih u ĥayrān/ olub firāķ-

ı māl ü menāl ile ciger ħūn/ u iştiyāķ dilber-i śāĥib-cemāl ile diger gün olduķça olacaķ/ 

vuślatuñ ĥayālini ve gelecek śoĥbetüñ mālını yād idüb anuñla/ göñlini şād ider idi. Dem-

be-dem ĥasret-i yār cānına kār 12b idüb ĥālini düşvār itdükçe işbu şiǾri dilinde tekrār/ 

idüb göz yaşlar įŝār iderdi. ŞiǾr: 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Śaĥn-ı śaĥrālar bize zindān olupdur yārsız 

Her çemen ħār-ı belādur ol yüzi gül-zārsız 

Zühedā Ǿarż eyleme kim cennet ü Ŧūbį benüm 

Çöpce gelmez gözüme ol serv-i gül-ruħsārsız 

Dāġ mıdur cānuma bāġ-ı cinānuñ gülleri 

Āb-ı Kevŝer Ǿaynuma gelmez leb-i dil-dārsız 

Ħāŧır-ı ġam-gįnüme şimdi benüm her sebze-zār 

Vādį-i miĥnet durur ol kebk-i ħoş-reftārsuz 

Cennet itmiş ŧutalum şimdi cihān mülkin bahār 

Hey maǾāźa’llāh cehennemdür baña dil-dārsuz 

Ol şerįf demler ü lāŧįf Ǿālemler göñline düşe geldükçe tįz varub/ girü dönmesine cān 

atub bu fikr ile gice gündüze ķatub gitdi./ Günlerde bir gün mekānına yetdi. Ħvācenüñ 

ehl-i beyti vü maĥallesinüñ/ cemāǾati ħvācenüñ źilletini bu ĥālde vü devletini zevālde 

göricek/ aĥvāl nedür diyü su’āl idicek ħvāce fi’l-ĥāl bu ĥuśūśda/ fikr ü tedbįr idüb 

ĥārāmįler cümle mālum aldılar başum ile güçle/ ķurtuldum diyü tezvįr eyledi. Bunları 

cevābı işidicek “Bi-ĥamdi’llāh/ ki žālimden cān-ı Ǿazįzi śaĥįĥ ü sālim ķurtarmışsız 
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sizlerde/ olan māl-ı bį-nihāyet, sizlere vü evlāduñuza Ǿömrüñüz olduķça/ kifāyet ider, 

vücūd-ı şerįfiñüz sāġ olsun. Nekbet u elem sizlerden/ ıraġ olsun” diyü tesellį virdiler. 

Pes ħvāce birķaç gün kendü/ şehrinde ķarār eyledi ammā nār-ı ĥasret cigerine kār eyledi. 

13a Yine dimāġına diyār-ı ǾAcemistān hevāsı düşüb nice müddet/ māl u metāǾ cemǾine 

mübāşeret idüb yine ticāret ŧarįķiyle/ ķaśd-ı müsāferet ķılub diyār-ı Rūmuñ ħaylį 

metāǾın degşürüb/ hemān-dem sefer yaraġın görüb cānib-i cānāndan yaña revāne oldı./ 

Ħvāce-i miskįn, dilber-i nāzenįn şevķiyle her an şitābān ve her zamān/ (revân) olub 

günlerde bir gün ol perį-çihreyi temkįn itdügi şehre/irişdi. Çünkim şehr ucına yaķın 

geldi evde dutmaġ içün/ ħiźmetkārların birin ilerü śaldı, ıśmarladı ki serāy-ı dil-rübā/ 

civārında bir cāy-ı dil-güşāy dutub Rūmdan fülān ħvāce geldi/ diyü ol serv-i nāza tenbįh 

maślaĥatı içün maĥalleye āvāze/ śala. Şol ĥāl içün ki dildār mütenebbih olub ħvāceye 

istiķbāl/ içün bir miķdār müteveccih ola. Ħiźmetkār emr üzerine ħidmetin/edā idüb 

ħvāce gelmesi ħuśūśında tenbįh ü nidā idüb ķonaķ yirini/ ĥāżır u müheyyā itdi. Ammā 

bu cānibden hįç vechile ižhār-ı muĥabbet/ ü āŝār-ı müveddet vücūd bulmadı. Bu ecilden 

ġāyetde bį-ĥużūr/ ve nihāyetde pür-fütūr oldı. Efkāra düşdi ki “Ey Ǿaceb ol serv-i gül-

/Ǿiźāra rūzgār-ı ġaddārdan eftāfiyet ve çerħ-i sitemkārdan nekbet mi/ irişdi ki ol bize 

istiķbāl içün gelmemek emr-i muĥāl itdi./ ǾAcabā ne ĥāl iki” diyü efkār u ġam ve inkisār 

u elem birle vāśıl-ı 13b menzilgāh olub śıĥĥat-i dilberden ħabįr ü āgāh olmaķ 

olmayıcaķ/ eyitdi ki “Eyvāh bu şūm-ŧāliǾ vü bį-sitāre ol māh ķatında mücrim/ ü pür-

günāh olmışuzdur. Ġālibā ol yār-ı dil-rübāmız eglenmemüzden mütevettirdür/ ve giç 

gelmemüzden münkesirdür. Ol ecilden istiķbāl-i ħuśūśda muķayyed olmayub/ ihmāl 

eylemişdür” diyü fikr ü te’emmül idüb eyitdi ki “Bir pāre śabr u taĥammül/ idelüm ħayr-

muķaddem diyü şimdi bir ādemleri gelicek bu bābda me’āl ne/ idügi maǾlūmumuz ve 

ĥāl nice idügi mefhūmumuz ola” diyü/ ol gün ol gice yarındası öyle geçince śabr itdi./ 

Gel gör bu ķadar śabrla cānına ne deñlü cebr itdi. Ve’l-ĥāśıl ĥasret/ ü iştiyāķ ħvācenüñ 

ŧāķatini ŧaķ itdi. Śabr idecek ĥāli/ vü taĥammülü ķalmadı, eyitdi “Var ise ben üftāde 

ĥaķķında ol pür-cefāda/ ħışm u ġażab ziyādedür, hele biz bize düşerini ķılalım, 

ķuśūrımuz/ bilüb Ǿözrimüz dileyelim.” Bir iki maĥbūbe ķaravaş ve bir nice metāǾ 

ķumāş,/ ol şūħ-ı cihān u āfitāb-ı cinān cānibine pįş-keş u armaġan gönderdi./ Çünkim 

ħvācenüñ tuĥfesi bānū nažarına mevśūl olub ĥüsn-i ķabūlde/ maķbūl oldı. Pes Bānū 

ĥażretleri pįş-keş ileden ġulāma bir laŧįf/ cāme geydirüb eyitdi ki “Ħvāceye bizden 

duǾālar eydüñ, devletleri/ ber-devām ve śıĥĥatleri müstedām olsun. Biz anları müsāferet 

idüb ħidmetlerine/ mübāşeret itmek lāzım geldi. İnşā’a’llāh yarın lüŧuflar idüb 14a bir 

ħiźmetkārın ŧopraķdan getürüb bu cānibe ķadem-i rencįde ķılub/ biz muħliślerini cemāl-

dįde ķılsunlar.” didi. Ħiźmetkār zemįn-būs/ idüb geydi. Çünkim ħaber ħvāce ĥużūrına 

yetdi, ħvāce-i/ şūrįde-ĥālet mesrūr u pür-beşāret ü pür-ĥubūr olub ħiźmetkāra/ bir cāme-

i beşāret iĥsān idüb muħsįn-i firāvān itdi./ Ol gice ħvācenüñ uyħusı uçub śabāĥa dek/ 

dilberüñ ħayālin ķuçub yatdı. Śabāĥ olub mihr-i münevverden/ Ǿalāmet-i ŧalǾat eŝeri ve 

cānib-i dilberden beşāret-i26 vuślat/ ħaberi žāhir ü peydā oldı hemān-dem ħvāce-i şeydā 

ĥāżır/ u müheyyā olub źevķ ü śafā recāsıyla Ǿazm-i dilber-i raǾnā/ ķılub devlet-serā 

ķapusına duħūl idüb dil-rübā ŧapusına/ vuśūl bulıcaķ muśāfaĥa vü merĥabā idüb pes 

andan fetĥ-i kelāma ibtidā/ ķılub eyitdi ki “Ey güzeller içinde pür-kibr ü kįn ve ĥüsn 

āyinesinde/ ħod-bįn, egerçi biz ĥaķįrü’l-ĥāl bir ednā ħidmetkārıñuz istiķbālüme/ gelmek 

lāyıķ u revā ve muvāfıķ u sezā daħi degül ise bārį gelüb/ ķonduġımuzdan śoñra bir ādem 

gönderüb bu Ǿāşıķ-ı pür-ġam ħāŧırına/ tesellį virmek içün ħayr-muķaddem denilüb 

bende-i kemįneñüz yeri/ ħāk iken hem-serā-yı eflāk ola idi, şāh-ı Ǿažįmü’ş-şān 

                                                           
26 beşāret-i: beşāret ü 
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ĥażretlerinüñ/ ķadr-i Ǿālįlerine ne noķśān gele idi” diyicek ol dilber-i fettān eyitdi 14b 

“Ey ħvāce-i faśįh-zebān atalardan mezkūr meŝel-i meşhūrdur ki evvel/ biliş ŝāniyyen 

görüş dimişler. Ol taķdįrce sizüñle bizüm/ ortamızda münāsib-i sālife vü muśaĥabet-i 

sābıķa vāķiǾ olmış/ gerek idi ki buyurduġuñuz maǾnį bize lāzım geleydi biz ħod siz/ 

śāĥib-kemālle şimdi āşinā olduķ ve şeref-cemāl ile/ bu rūz rūşenā bulduķ. Mābeynde 

bir an muśāĥabet ü bir zamān/ münāsebet yoġ iken biz size ādem gönderüb ħayr-

muķaddem dimek/ vażǾ-ı maǾķūl u fiǾl-i maķbūl midür” didi. Pes ħvāce-i bį-çāre/ dilber-

i Ǿayyārdan bu kelimātı işidicek helāk olub ĥayvānı/ gideyazdı. Bir zamān dil-perįşān u 

mütefekkir ü ser-gerdān/ u müteĥayyir olub eyitdi ki “Ey gözleri seĥĥāre ve ey ġamzesi/ 

mekkāre bu sözler ki söyledüñ ben żaǾįfe gerçek midür/ ve yāħūd laŧįfe midür” diyücek 

bānū eyitdi “Ħiźmet-i şerįfe/ āşinālıķ şimdi olıcaķ ne maĥall-i laŧįfedür” didi. Ħvāce 

eyitdi ki/ “Ey şūħ-ı cihān ben kemįneye bu āsitān-ı murād-baħşa bende-i fermān/ olan 

ħvāce-i fülān ķulınam. İşbu serāy-ı sürūrda defaǾātle/ şevķ u Ǿişretle ve bu cāy-ı ĥużūrda 

kerrātle źevķ u śoĥbetler/ idüb mābeynde nice muĥabbet demleri vü vuślat Ǿālemleri/ 

bunca māl ü menālüm śoĥbetüñde niŝār ve ķumāş u metāǾum ħiźmetüñde 15a ħāksār 

olub andan varub diyār-ı Rūmdan bāķį ķalan mālumı/ almaķ ve Ǿömrüm olduķça gelüb 

ħidmetüñde ķalmaķ ķaśdına sizüñ irādetiñüz/ ü ĥüsn-i icāzetiñüz ile gitmiş idüm. Şimdi 

varub gelmem ve anda eglenmem ĥuśūsında/ henūz iki yıl tamām oldı. Ayaġuñ 

ŧopraġına irüb taĥsįl merām ķıldum./ Eger bu sözlerümi yalān iǾtiķād iderseñ işbu 

cāriyenüñ adı fülān/ diyü cāriyenüñ adı fülān degil midür? Bu deñlü müddet içinde ben 

pür-meveddet/ ķuluñ ferāmūş olınmaķ ve āşinālıķ itmede ħāmūş olınmaķ şān-ı/ sezā ve 

źāt-ı kerem-nişân-ı laŧįfiñüze revā mıdur” diyicek ol zülfi/ kāfir eyitdi “Ey ħvāce-i 

müsāfir, bu söyledügüñ sözlerine ġarįb bedįhį/ olur. Ben seni bir daħi görürsem iki olur, 

egerçi bu cāriyelerüñ isimlerin/ ferāset itdüñüz ve çoķ ķażiyyeler ĥikāyet itdüñüz ammā 

bi’llāhu’l-ġafūr/ luŧf idüb maǾźūr ŧutuñ ki buyurduġuñuz ķażiyyeyi hįç ħāŧıruma/ ħuŧūr 

itdüremedüm didi. Ve’l-ĥāsıl ħvāce kendüyi bānūya/ iźǾān itdürmege şol ķadar cehd itdi 

çāre vü imkān olmadı. Āħirü’l-emr/ eyitdi “Ey yār-ı bį-vefā ķaçan ki Ǿāşıķ-ı27 şeydā 

sizlerden müfāraķat/ idüb Ǿazm-i müsāferet ķıldum, ol vaķt lüŧuflar itdüñ ben ķuluñı bir 

miķdār/ göndüri gitdüñ/ fülān maĥalle dek böyle gelüb ayrılmaķ zamān olıcaķ/ ben 

Ǿāşıķ-ı dil-figārdan bir yādigār istedüñ ben derd-mend ü dil-rįş daħi/ aġzumdan bir diş 

çıķarub sen nigār-ı bį-mihre yādigār, siz daħi ol 15b dişi alub andan cebüñize śalub 

sizler berüye Ǿavdet28 ve biz/ Rūma Ǿazįmet itmiş idük. Beni andan daħi bilmez misin 

ey bį-/ merĥamet” didükde ol fettān-ı cihān bir zamān fikre varub cebinden/ bir avuç diş 

çıġardub eyitdi ki “Bu dişlerden sen virdügüñ/ diş ķanķısıdur bilürseñ şāyed biz daħi 

saña biliş çıķavuz”/ didi. Pes ħvāce-i Ǿāķıl bu ĥāleti göricek Ǿaķlı zā’il olub/ ve idrâkini 

ĥayret alub ve bu mâddeden çoķ Ǿibret alub eyitdi ki/ “Ey seĥĥāre-i zamān ve ey 

mekkāre-i cihān gerçi bize evvelki mācerāda/ ħaylį pend oldı ammā şimdiki eŝnāda çoķ 

dürlü pend oldı/ bellü ki ħarc olan māl u menāl saña anañ südi gibi ĥelāl olsun/ ki bizi 

vāķıfu’l-ĥāl eyledüñ. Zamān gelüb gecdükce esen ķal./ Biz gitdük sen ķal” diyücek 

dilber-i śāĥib-maķām eyitdi “Ey ħvāce-i/ nįk-nām, bārį bir dem ārām ķıluñ. Sizüñ içün 

iĥżār ķılınan/ ŧaǾām yiyüb bir miķdār nūş-ı cām ķılub andan gidesiz” diyü/ ibrām idicek 

ħvāce eyitdi “Sizlerden bize żiyāfet hemān ĥüsn/-i icāzet olsun” diyüb kendünüñ 

ķonduġı mekāna teveccüh idüb/ revāne oldı. Çünkim odasına geldi maślaĥatuñ edāsına 

şürūǾ/ idüb biraz müddet mücāvir ü kesb-i māla mübāşir olub olanca/ metāǾın żaǾfınca 

fāidesine śatub mālına bir ol ķadar māl ķatub/ andan Ǿazm-i Rūm ķılub vaŧanına 

                                                           
27 Ǿāşıķ-ı: āşıķ u  
28 Ǿavdet: Ǿavdūt 
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yetişmege hücūm ķılub/ biraz müddet rāĥil olub pes mekānına vāśıl olub onda ķarār 

ķılub29/ Ǿömri pāyidār olduķça ehl-i beyti ile rūzgār geçirüb bu ĥikāyet/ andan yādigār 

ķaldı. Pes şol kimse key Ǿāķıl u Ǿārif ve kāmil/ ü ehl-i maǾārifdür maǾlūmıdur ki ne 

dünyānuñ safāsı/ ber-ķarār ve ne ŧā’ife-i nisānuñ vefāsı pāyidārdür. Raĥmet anlar[a] 

kim/ bu taķrįr-i mācerādan müstemiǾ olub ben ĥaķįri duǾādan müntefiǾ/ ķılalar. Kime 

manžūr olursa bu ĥikāyet dilerven dileye Ĥaķdan hidāyet./  

me fāǾ į lün me fāǾ į lün feǾ ū lün 

Benüm ĥaķķumda kim bir pür-günāhem 

Bu nefs-i şūm elinden rū-siyāhem 

TażarruǾ ķıla cān ile Ħudāya  

Elin ķaldura śıdķ ile duǾāya  

fāǾ i lā tün fāǾ i lā tün fāǾ i lā tün fāǾ i lün 

Şerrini yazsun anuñ ħayra Kirāmen kātibįn 

Kim duǾā ile aña işbu kitābuñ kātibin 

Emįr ü yā MuǾįn 

   -----  
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ÂGÂH DİVÂNI’NDA KOZMİK UNSURLAR 

Aylin ŞAHİN30 

Özet 

İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren gökyüzü ve gök cisimlerine, karşı konulamaz bir merak ve 

hayranlık duygusu içinde olmuştur. Fransızca kökenli kozmik (cosmique) kelimesi, tüm kâinatla ve 

onun genel düzeniyle ilgilidir. Kozmik âlem, büyük ve canlı bir oluşumdur. İçerisinde çeşitli gezegenler, 

yıldızlar ve yıldız kümeleri yer alır. Kozmik âlemi oluşturan genel unsurlar; gökyüzü, güneş, ay, 

yıldızlar, seyyâreler, burçlar vs’dir.  

İnsanlar, çok eski dönemlerden itibaren, tüm âlemde bir gücün olduğuna inanmışlardır. 

Gökyüzü de bu önemli güçlerden biridir. Onlara yol gösteren ilâh olarak görülmüştür. Bu inanç ve merak 

duygusu birleşince, insanlar gökyüzünden başlayarak tüm âlemi incelemeye başlamışlardır. Yıldızlar 

sayesinde ekim biçimlerini düzenlemiş, okyanusları aşmışlardır. Güneşin, ayın ve dünyanın dönüşlerini 

hesaplayarak takvimleri oluşturmuşlar; ay takvimleri, güneş takvimleri, yıldız ve gezegen takvimleri 

gibi gruplara ayırmışlardır. Göçler ve savaşlar, gökyüzünün hareketine göre düzenlemiştir. Henüz eksen 

eğikliğinden haberdâr olmayan insan, gökyüzünü inceleyerek mevsimleri tahmin etmiştir. İnsanlar, tüm 

hayatlarını kozmik âleme göre düzenlemişlerdir. Bu bilgiler mitler, halk inanışları, efsaneler ve dinî 

bilgilerle günümüze kadar ulaşmıştır. 

Uzun zaman içinde şekillenen kozmik âlem anlayışı, edebiyatçılar tarafından da sıklıkla ele 

alınan konular arasına girmiştir ve birçok ulusun edebiyatında kendine yer bulmuştur. Bu uluslar 

arasında Türkler de yer almaktadır. Türk edebiyatının 600 yüzyıllık bir zaman dilimini kapsayan divân 

şiiri geleneği içerisinde eserler kaleme alan şairler de bu kaynaktan yararlanmışlardır. 

Divân şâirlerinin kullandıkları kozmik unsurlar içerisinde felek, şems, meh, zuhal, zühre, utarit 

yer almaktadır. Divan şairleri bu gezegenlere özel anlamlar yükleyerek şiir içerisinde mazmun olarak 

kullanmışlardır. Güneşe padişah, aya vezir, zühreye çalgıcı gibi anlamlar yüklemişlerdir. Şâirler 

tarafından bu ve bunun gibi birçok mazmun kullanılmıştır. Bunlar ve diğer kozmik unsurlar, bazen bir 

padişahı övgüde bazen gerçek anlamlarında bazen de sevgiliyi anlatırken kullanılmışlardır.  

Birçok Divân şâiri eserlerinde kozmik unsurlara yer vermiştir. 17. yüzyıl şâiri olan Âgâh da bu 

şairlerden biridir. Bu çalışmada Âgâh’ın divânındaki kozmik unsurlar incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Âgâh, Divân, Kozmik Unsurlar, Edebiyat 

COSMIC ELEMENTS IN THE ÂGÂH DİVÂN 

Abstract 

Mankind has been in an irresistible sense of wonder and admiration for the sky and celestial 

bodies since the early ages. The French word cosmic (cosmique) is related to the entire universe and its 

general order. The cosmic realm is a large and living entity. It contains various planets, stars and star 

clusters. The general elements that make up the cosmic world; sky, sun, moon, stars, planets, zodiac 

signs etc. 

People have believed that there is a power in the whole world since ancient times. The sky is 

one of these important powers. It was seen as a god guiding them. When this sense of belief and curiosity 

combined, people began to examine the entire world, starting from the sky. Thanks to the stars, they 

arranged their cultivation and crossed the oceans. They created calendars by calculating the rotations of 

                                                           
30 YL Öğrencisi, Gümüşhane Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sahinaylin456@gmail.com 
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the sun, moon and earth; They divided them into groups such as lunar calendars, solar calendars, stellar 

and planetary calendars. Migrations and wars were arranged according to the movement of the sky. Man, 

who was not yet aware of the tilt of the axis, predicted the seasons by examining the sky. Humans have 

arranged their entire lives according to the cosmic realm. This information has reached the present day 

with myths, folk beliefs, legends and religious information. 

The understanding of the cosmic world, which has been shaped over a long time, has become 

one of the topics that are frequently discussed by the literati and has found its place in the literature of 

many nations. Turks are among these nations. The poets who wrote works within the tradition of divan 

poetry covering a period of 600 centuries in Turkish literature also benefited from this source. 

Among the cosmic elements used by Divan poets, there are felek, şems, meh, zuhal, zühre, 

utarit. Divan poets attributed special meanings to these planets and used them as metaphors in poetry. 

They attributed meanings such as sultan to the sun, vizier to the moon, and instrumentalist to the zührer. 

This and many other metaphors have been used by poets. These and other cosmic elements were 

sometimes used in praising a sultan, sometimes in their literal sense, and sometimes when describing a 

lover. 

Many Divan poets have included cosmic elements in their works. Âgâh, a 17th century poet, is 

one of these poets. In this study, the cosmic elements in Âgâh's divan will be examined. 

Keywords: Âgâh, Divân, Cosmic Elements, Literature 

Giriş 

Gökyüzü ve gökyüzündeki cisimler, insanoğlu tarafından her zaman merak unsuru olmuştur. 

Gizem ve merak birleştiğinde, araştıran ve öğrenen insanoğlunun eline birçok malzeme geçer. Kozmik 

dünyayı araştıran insan da eline geçen bu malzemelerle ortaya bir şeyler çıkarmaya başlamıştır. Klasik 

Türk edebiyatı geleneği içerisinde şiirler kaleme alan şairler de buna ilgisiz kalmamış ve kozmik 

unsurları şiirlerinde kullanmışlardır. Şairler kozmik âlemi şiirlerinde hem mecaz hem de gerçek anlamda 

kullanarak şiirlerine anlam derinliği katmışlardır. Gelenek içerisinde gelişen şairlerden biri olan Âgâh 

da kaleme almış olduğu şiirlerinde kozmik alemi her iki şekilde kullanmıştır.   

Divân şâirlerinin kullandıkları kozmik unsurlar içerisinde felek, şems, meh, zuhal, zühre, utarit 

yer almaktadır. Divan şairleri bu gezegenlere özel anlamlar yükleyerek şiir içerisinde mazmun olarak 

kullanmışlardır. Güneşe padişah, aya vezir, zühreye çalgıcı gibi anlamlar yüklemişlerdir. Şâirler 

tarafından bu ve bunun gibi birçok mazmun kullanılmıştır. Bunlar ve diğer kozmik unsurlar, bazen bir 

padişahı övgüde bazen gerçek anlamlarında bazen de sevgiliyi anlatırken kullanılmışlardır.  

Bu çalışmada 17. yüzyıl şairi olan Âgâh’ın divânındaki bazı kozmik unsurlar incelenecektir. 

Çalışma, öncelikle Âgâh’ın hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında kısa bir bilgi verecektir. Daha 

sonra bölümlere ayrılan kozmik unsurlar incelenecektir. Gökyüzü, gezegenler ve diğer kozmik unsurlar 

olarak alt başlıklara ayrılan kozmik unsurların her birine birer örnek verilecektir.  

1. ÂGÂH’IN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ 

Âgâh’ın asıl adı Mehmed Bulak’tır. Kendisi hâfızdır ve hac görevini yerine getirmiştir. Bundan 

dolayı “Hacı Hâfız Mehmed Bulak” olarak anılmaktadır.  

H. 1040 / M. 1630–31 tarihinde doğmuştur.31  Ölüm zamanı için H. 1141/ M. 1729 kabul 

edilmektedir.32 Doğum yeri için çeşitli bilgiler mevcuttur: Sâlim, Alî Emîrî, Nâil Tuman, İsmail Paşa ve 

                                                           
31 Tuman, 2001:50. 
32 Akpınar, 2006: 426. 
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Müstakîm-zâde’ye göre Semerkand’da; Safâyî, Râmiz ve Mehmed Tevfik’e göre Buhara’da; Es’ad 

Mehmed Efendi’ye göre de Semerkand veya Buhara’da doğmuştur. İsmail Beliğ, Âgâh’ı Özbek olarak 

nitelendirir. Araştırmacılar Âgâh için “Semerkand’dan Osmanlı ülkesine gelen üç şâirden biridir.33” 

ifadesini kullanmaktadır.  

İlk tahsilini Semerkand’da gören Âgâh burada hâfızlık yapmıştır. Daha sonra Buhara’ya geçer 

ve meşhur Şevket-i Buhârî’den edebiyat dersleri alır. Buhara’dayken Molla Camî soyundan olan 

Buharalı Şeyh Sâidâ’ya bağlandığı ve Nakşîliği benimsediği düşünülmektedir. Bazı kaynaklarda 

Âgâh’ın Mevlevîliği benimsediği söylenmektedir.34 Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamasıyla 

beraber, Âgâh’ın divanındaki birkaç beyit bilgi sahibi olma yolunda ışık tutmaktadır.35 Âgâh için “… 

tarikatına bağlıdır” denilememektedir.  

Buhara’dan sonra İsfahan’a geçer. İsfahan’da şâir Sâ’ib-i Tebrîzî ile görüşür ve onun Divân’ının 

nüshasını kopya eder. İsfahan’da bir süre kaldıktan sonra Tebriz, Bağdat, Şam, Kudüs, Mısır, Konya 

gibi şehirleri dolaşır. Bu şehirlerdeki âlimler, bilginler, edipler ve şâirler ile görüşür. Âgâh, bu 

seyahatleri esnasında bir süre de Mekke ve Medine’de kalır. Burada hac görevini yerine getirir ve hacı 

olur. 

H. 1080 / M. 1669 senesinde Diyarbakır (eski adıyla Âmid)’a gelir. Bu sıralarda Sâ’ib ve 

Şevket’in eserleri çok beğenilmektedir. Âgâh da bu iki şâirin öğrencisi olduğundan dolayı burada çok 

sevilir. Şair, bu şehirde mutludur ve Âmid’i ikinci vatan olarak kabul eder. Bu düşüncesini zaman zaman 

Divân’ında da dile getirmektedir.36 

Âgâh, kaynaklarda “Semerkandî” sıfatıyla tanıtılır fakat 60 yıl kadar Âmid’de yaşadığı için, 

“Âmidî” olarak da bilinmektedir. Âgâh, Âmid şehrinde sevilip sayılmıştır. Zamanında bu şehirde zengin 

bir edebiyat topluluğu oluşmuştur. Emnî, Hâşim, Hâmî, Hamdî, Şûrî, Fâmî, Mucîb, Kemâlî, Lebîbi ve 

Vâlî gibi şâirlerden oluşan bu edebiyat topluluğunun başında Âgâh bulunmuştur ve hatta hocalık 

etmiştir. 

Ailesi hakkında fazla bilgiye ulaşılamayan Âgâh, hiç evlenmemiştir. Ömrünün sonuna kadar 

Âmid’de yazarlara ve şâirlere hocalık ederek yaşamıştır. Âgâh, kudretli bir şairdir. Âgâh’ın 

öğrencilerinin naklettiğine göre; şair, orta boylu, geniş cepheli, seyrek sakallı, parlak gözlü, nur yüzlü 

biridir. Ayrıca, hoş sohbet, güler yüzlü, çalışkan bir ârif; alçakgönüllü, cesur ve kanaat sahibi, güzel 

konuşan iyi bir edîptir. Gururlanmaktan ve kendini beğenmişlikten hoşlanmaz. Kendisinin iyi niyet 

sahibi olduğunu söylediği beyitleri mevcuttur. Zaman zaman vefasızlıktan yakınır.  

Şâir, H. 1141 / M. 1729 tarihinde Âmid’de vefât eder. 100 seneyi aşkın yaşamıştır. Ölüm tarihi 

bazı kaynaklarda farklı kaydedilmiştir. Şâirin muasırı Âmidli Vâlî’nin, Âgâh’ın vefâtına düşürdüğü 

tarihi dikkate alınırsa, H. 1141 / M. 1729 tarihini kabul etmek daha doğru olacaktır.  

Kaynaklar onun şairliğinden övgüyle söz ederler.37 Âgâh’tan söz eden kaynaklar onun başarılı 

bir şair olduğu konusunda birleşirler. Âgâh’ın kendisi de bazı beyitlerde şiirliği ve şairliği konusunda 

bazı değerlendirmelerde bulunmuştur.38  

Eski şairlerin divanlarda zaman zaman “bikr-i mânâ”, “bikr-i fikr”, “bikr-i mazmun” sahibi 

olduklarını söylemeleri yenilik anlayışının bir göstergesi olmalıdır.39 Âgâh da yaşadığı devir dolayısıyla 

                                                           
33 Kurnaz, 1992:165. 
34 Tuman, 2001:50. 
35 G.53/B.3, G.91/B.7, G.350/B.2 
36 G.12/B.7, Kt. 1/ B.16 
37 bk. Erdem,1994:14; Kocatürk, 1964:553; Ergun, 1940: 12. 
38 G.340/B.7, G.355 /B.5, G.295/B.5, G.123/B.7, G.105/B.5, G.161/B.6. 
39 Mengi, 2000: 22. 
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şiirlerinde yenilik aramış ve bunu dile getirmiştir. Yeni şeyler söyleme gayretinde olan şairler, bu 

devirde Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın ifâde gücünden yararlanmaya başlamışlardır. Âgâh da pek çok 

muasırı gibi şiirlerinde, Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın özelliklerini uygulamaya çalışır. 

Sebk-i Hindî ile şiire gelen yeniliklerin başında, “sözden çok anlam güzelliği”nin ön plana 

çıkarılması vardır. Şiirde anlam derinliğinin ve giriftliğinin üstün tutulması, hayâlî unsurlara 

başvurulmasına neden olmuş; bu da şiirin güç anlaşılmasına yol açmıştır. 40  Âgâh Divanı’nda da 

anlaşılması güç, alışılmışın dışında ifâdeler ve anlamda derinlik dikkati çekmektedir. Yeni arayışlar, 

birbirinden aykırı anlam ve mazmunların ortaya çıkmasına sebep olurken, tezâd sanatının da bolca 

kullanılmasına yol açar. Âgâh, şiirlerinde Sebk-i Hindî’nin etkisiyle mübâlağadan sonra en fazla tezat 

sanatına yer verir. Âgâh’ın divanında, diğer Sebk-i Hindî şairlerinde olduğu gibi tasavvufî unsurlara da 

rastlanılmaktadır. Sebk-i Hindî’nin bir diğer etkisiyle şiirlerde “az sözle çok şey anlatma” yoluna 

gidilmiştir. Ayrıca, terkiplerle yapılan uzun söyleyişler de dikkati çeker.  

Âgâh’ın hikemî tarzın etkisinde kalarak ortaya koyduğu şiirler de dikkatleri çekmektedir. Şairin 

bu şiirlerinde hem yaşadığı dönemin hem karakterinin hem de zaman zaman aynı edebî toplantıyı 

paylaştığı Nâbî’nin etkisi vardır. Nâbî’nin, Sâib’i kendine örnek aldığı düşünüldüğünde Âgâh’ın bir 

dönem talebeliğini yaptığı Sâib’den de etkilenmiş olabileceği söylenebilir. Âgâh, Sebk-i Hindî ve 

hikemî tarzdan sadece etkilenmekle kalmamış, muasırı olan ve kendinden sonra gelen pek çok şair için 

de örnek teşkil etmiştir.  

Nazirecilik klasik edebiyatta gelenek hâline gelmiştir ve Âgâh’ın divanında da nazirelere sıkça 

rastlanır. Hikemî tarzın en büyük üstâdı Nâbî’den etkilendiğinden dolayı en fazla onun şiirlerine nazîre 

yazmıştır denilebilir. Sebk-i Hindî’nin temsilcilerinden; Nâ’ilî, Cevrî ve Fehîm-i Kadîm’in şiirlerine de 

nazîreler söyleyen Âgâh, özellikle Diyarbakır çevresinde yetişmiş pek çok şâirin şiirini örnek almıştır. 

Bunlar arasında; Emnî-i Âmidî, Mehmed Emîrî-i Âmidî, Sabrî-i Kadîm sayılabilir.  

Mehmed Bulak Âgâh, sadece nazîre söyleyen değil, kendi şiirlerine de nazîreler söylenen bir 

şâirdir. Bu, onun şiirlerinin beğenildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Hamdî, Râmiş, Emîrî-i 

Âmidî, ‘Azmî-i Âmidî, Mûcib Kemâlî-i Âmidî, Hafîd, Hâmî, Hâsım, Lebîb gibi şâirler, Âgâh’ın 

şiirlerini tanzîr etmişlerdir. Daha ziyâde Âgâh’ın, yakın arkadaşı Vâlî ile birbirlerine nazîreler 

söyledikleri görülür.  

Türkçe ve Farsça olmak üzere iki divânı mevcuttur: 

Türkçe Divân: Araştırmalar neticesinde eserin 20 nüshası tespit edilmiştir. Metin kurulurken, 

A3, H1, H2, R, Ü1 ve Ö nüshaları karşılaştırılmış; ayrıca D nüshasından da diğerlerinde bulunmayan 1 

gazel, metne eklenmiştir. Karşılaştırmalı metni hazırlanan Türkçe Divan’da, 2 kasîde (na‘t), 2 

musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs), 373 gazel, 4 kıt’a (tarih), 1 müfred (tarih) ve 26 rubâî yer almaktadır. 

Divan 

Dil-i dîvâne olmaz bir nefes hâlî temennâdan  

Ki mest-i câm-ı nâz u ‘işvedür bir mâh-sîmâdan (K. 1/ B.1) 

beytiyle başlar. Eser, 2190 beyitten müteşekkildir. Bazı mecmualardaki, Âgâh’a ait olduğu belirtilen 

şiirlerin birçoğu Divan’da yoktur. Özellikle H2 nüshasındaki (mecmua) 18 gazelden 4 tanesinin diğer 

nüshalarda bulunmayışı dikkat çekicidir. Türkçe ve Farsça şiir söylemekte usta41 olan Âgâh’ın Türkçe 

Divanı’ndaki 26 rubâîden biri de Farsça kaleme alınmıştır. 

                                                           
40 Mengi, 1999:181. 
41 Erdem, 1994: 14. 
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Dîvânı’ndaki 373 gazelle, “bir gazel şâiri” olarak nitelendirebileceğimiz Âgâh, teâmüllere 

uyarak her harfte gazel söylemiştir. Gazellerden 281’i 5 beyittir. Bu durum şâirin, Sebk-i Hindî 

te’sîrinde kalarak, az ve öz söyleme çabasının bir sonucu olabilir. Yine Sebk-i Hindî şâirlerinde 

görülen42 iki matla‘ kullanımına Âgâh Dîvânı’nında da rastlanılır. 

Farsça Divân: Üç dilde (Arapça, Farsça, Türkçe) şiir söylediği bilinen Âgâh’ın, Farsça Divanı 

henüz bulunamamıştır. Alî Emîrî de, şairin Farsça Divanı’na ulaşılamadığını belirtirken, Âgâh’ın Farsça 

bir gazelini tezkiresine almıştır. 

2. ÂGÂH’IN DİVÂNINDAKİ KOZMİK UNSURLAR 

2.1. Gökyüzü (Gök, Semâ, Âsuman, Felek) 

Atmosferin gözle görülebilen kısmına gökyüzü denilmektedir. Yeryüzünün üstünü kaplayan 

kubbe biçimindeki mavi boşluk olarak da anılır, sadece bu isimle anılmamıştır. Semâ, âsumân, 

gökkubbe de aynı anlamı taşımaktadır. Gökyüzü; güneşi, ayı, yıldızları, gezegenleri ve bunlar gibi 

birçok gök cisimlerini içinde barındırır. 

Âgâh’ın divânında gökyüzü: 

Şebnem gibi gökde aranur yerde bulındun 

 Ey mihr-i cihân-tâb semâdan mı gelürsin (G.290/ B. 2) 

“Ey dünyayı aydınlatan güneş! Şebnem gibi gökte aranırdın, yerde bulundun. Gökyüzünden mi 

gelirsin?” 

Beyitte hem «gök» hem de «semâ» bulunmakta. Şebnem de güneş de şekil olarak yuvarlaktır. Şebnem 

saydam olduğu için ışık geldiğinde bu ışığı yansıtır. Güneş de kendi ışığını yansıtmaktadır. Şair burada; 

«Güneş gökyüzünü aydınlatırken sen de yeryüzünü aydınlattın. Yoksa gökyüzünden mi geliyorsun?» 

demektedir. 

2.1.1. Felek 

Çoğulu eflâk olan felek de gökyüzü ile aynı anlamı taşır. Gök, gökyüzü, semâ, çerh, gerdûn, 

sipihr; talih, baht, kader anlamlarına gelmektedir. Eskiden feleğin 7 (veya 9) kat olduğuna ve bunların 

her birinde bir gezegen olduğuna inanılırdı. İşte bu gök katlarından her birine verilen isim felektir. Bu 

gök katlarında yer alan yıldızların insan hayatına etkisi olduğu düşünüldüğü için talih ve baht gibi 

terimler de felek ile karşılanmıştır. Yani felek kelimesi hem gökyüzünü hem de dünyanın feleklerini 

karşılamıştır. Dünya etrafını çevreleyen dokuz felek: Felek-i Kamer (esfel), Felek-i Utârit (Merkür), 

Felek-i Zühre (Venüs), Felek-i Şems (Güneş), Felek-i Merrih (Mars), Felek-i Müşterî (Jüpiter), Felek-i 

Zuhal (Satürn), Felek-i Sâmin (Sevâbit), Felek-i Atlas (Arş).  

Son felek olan atlas feleği dönerken diğer felekleri de kendi yönünde dönmeye zorlar. Bu dönüş 

neticesinde geriye kalan bu sekiz felek insanların talihleri, kaderleri, mutlulukları ya da mutsuzlukları 

konusunda durumlar ortaya çıkarır. Felekler üzerine şikâyette bulunmanın sebebi de budur. Edebiyatta 

felek bundan dolayıdır ki en çok şikâyet yerine kullanılır. “Kahpe felek, dönek felek” gibi şikâyetler 

beyitlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu terim divân şairleri tarafından yücelik, yükseklik, genişlik, 

parlaklık, sonsuzluk gibi özellikleri ile anılmıştır. 

Âgâh’ın divânında felek: 

Devrinde mihr olursa da ‘uryândur ehl-i dil 

Tut kim kumâşun oldı felek pûd u târsuz (G.173 / B.3)   

                                                           
42 İpekten, 1997:18. 
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“Tut ki felek ipliksiz kumaşın oldu. O zaman gönül ehli kendi devrinde güneş olsa dahi çıplak sayılır.” 

Gökyüzü bu beyitte elbiseye benzetilmiştir. Elbise insanı kapatırken, gökyüzü de feleği kapatmaktadır. 

Gerçek anlamda feleğin bir elbisesi olmadığı için, burada felek kişileştirilmiştir. Gökyüzü de onun «pûd 

u târsuz» yani dikişsiz elbisesidir. 

2.1.2. Semâ 

Âgâh, semâ kelimesini de tıpkı gök ile eş anlamlı diğer kelimeler gibi divânında kullanmıştır. 

Semâ kelimesi gök, uzay, fezâ anlamlarına gelse de isim tamlamaları içinde kullanıldığında “Bir şeyin 

kendi varlığı içindeki uçsuz bucaksız genişliği” anlamını da taşır. Semâ-yı dil, semâ-yı tefekkür buna 

verilebilecek örneklerdendir. 

Âgâh divânında semâ: 

Rızkımuz zenbîl-i mehle inse de gökten eger 

Terk-i istiġnâ idüp semt-i semâya kim bakar (G.85 / B.3) 

“Rızkımız ayın zembiliyle gökten inse de gönül tokluğunu terk edip gökyüzünün semtine kim bakar.” 

«Zenbil/Zembil» yuvarlaktır ve iki kulpludur. Şairin bu beyitte ayı, zembile benzettiği görülmektedir. 

«Semâ» ise burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

2.1.3. Âsuman (Âsmân, Âsümân) 

Âsuman da diğerleri gibi gökyüzü anlamına gelmektedir. Güzelliği ve temizliği temsil eder. 

Divan edebiyatında bu kelime felekle olan ilişkisiyle ve onun yerine yazılabilmesiyle çok fazla 

kullanılmıştır. İçinde güneş yani sevgili olmasından dolayı sevgilinin eşiği “asuman” sayılır. Güneş de 

o eşiğe gelip gedâlık yapar. Sevgilinin eşiğinden ayrılan âşığın da asumandan düşen her şeyin yeri de 

topraktır. Divan edebiyatında sevgili âşığa her zaman dert ve ıstırap verir. Sevgilinin eşiğinden âşığa 

dert yağması ile asumandan devamlı bir şeyler yağması arasında tenasüp kurularak beyitlerde bu şekilde 

de kullanılmıştır. Bu şekilde tenasüp yapılarak kullanılabildiği gibi “zemîn” ile de tezat yapılarak 

kullanıldığı yerler de vardır. 

Âgâh divânında âsuman: 

Âsmânun sâgar-ı hurşîdi var ise bizüm 

              Bezm-i Cemden kalma bir peymânemüz vardur yeter (G.99/B.3) 

“Gökyüzünün güneşten içki kadehi varsa, bizim de cem meclisinden kalma bir kadehimiz var. Bu da 

bize yeter.” 

Cem’in kadehinin özelliği ‘o kadehten tüm dünyanın seyredilebiliyor olması’dır. Şair, «Güneşin tüm 

dünyayı seyredebildiği gibi, ben de o kadehten tüm dünyayı seyredebiliyorum» diyor. Cem meclisinin 

kadehi, güneşe benzetilmektedir. 

2.1.4. Çarh /Çerh 

Çarh ya da diğer kullanımıyla çerh kelimesi; çark, tekerlek gibi dönen şey anlamını taşımaktadır. 

Diğer bir anlamıyla da gökyüzü, felek, kâinat gibi anlamları taşır. Gezegenlerin dönüşünün 

değişiminden dolayı insan talihinin de değiştiğinden bahsetmiştik. İşte bu anlayış tarzından dolayı çarh, 

bütün kötülüklerin temeli olarak görülür. Felekten şikâyet, bu inanıştan kaynaklanır. Çarh-ı bî-amân, 

çarh-ı hûnî, çarh-ı dûn, çarh-ı denî, çarh-ı kej-reftâr, çarh-ı sitemger, çarh-ı pür-kibr ü kîn, çarh-ı gaddâr, 

çarh-ı kînever, çarh-ı gec-nihâd vb. sözlerle bu hususa işaret edilir. Kötü talih, kötü kader gibi manaları 

karşılar. Gökyüzü tekerlek gibi döndüğü için "çarh-ı devvâr" sözünde olduğu gibi "çark"a benzetilir. 

Çarh, kâinatın yaratılışından beri var olup bütün olaylara şahit olduğu için ve ufuk çizgisinde kavisli 
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şekilde göründüğünden dolayı beli bükülmüş bir ihtiyar veya kocakarıya da benzetilir. Çarh-ı ham-

kāmet, çarh-ı bîve, çarh-ı pîr sözleri bu sebepten dolayı kullanılmaktadır. 

Âgâh divânında çarh/çerh: 

Hûn-ı dil içdügümi bâde mi sanmış Âgâh 

Reşk idüp çarh-ı sitemkâr ne ister bilmem (G.249/B.5) 

“Âgâh! Sitem eden felek, içtiğim gönül kanını şarap mı sanmış? Kıskanarak benden ne ister bilmem!” 

Feleğe hem sitem edilmekte hem de feleğin sitem ettiğinden bahsedilmektedir. Beyite göre felek, şairi 

kıskanmaktadır. Felek burada kişileştirilmiştir. 

2.1.5. Âfâk  

Âfâk, ufuklar demektir. Ufuk, göğün yerle birleşmiş gibi göründüğü kısımlardır. “Bu kısımlar 

ancak gündüz görülür. Beyitlerde güneş ile birlikte kullanımı çokça görülmektedir. Ufuklar, 

gökyüzünün kenarları gibi göründükleri için kenar-ı çarh olarak da denilmektedir. Bir şeyin ufuklara 

yayılması tüm cihanı kaplamak anlamında kullanılmış bu da âfâkı tutmak deyimi ile ifade edilmiştir.”43 

“Ufuklar, şafak ile birlikte mazmunlara konu olmuştur. Şafağın kızıllığı, ufukların yanması olarak 

aktarılmıştır.44  

Ufuk çizgisi yalnızca gündüzleri görülebildiği için çoğunlukla güneşle birlikte kullanılmıştır. 

Güneş ufuklardan doğar ve bu durum birçok beyite söz konusu olmuştur. “Bir şeyin ufuklara kadar 

yayılması, bütün cihânı kaplamak manâsında kullanılmış ve ‘’âfâkı tutmak’ deyimiyle ifâde olunmuştur 

kimi zaman âşıkların (şebgirler) feryâdı âfâkı tutmaktadır”.45 Perişan hâldeki âşığın haykırışları bütün 

âfâkı doldurmaktadır, yani tüm cihânı kaplar. Ufuk gökyüzünün, kâinatın ve tabiatın bir parçasıdır. 

Âgâh divânında âfâk: 

Hüsn-i hulkı müsellem-i âfâk 

Lutf-ı nutkı mu’abbir-i ilhâm (N.2 / B. 19) 

“Tabiat güzelliği ufuklara, söz lütfu ise şairlere verilmiştir.” 

Şaire göre söz söyleme lütfu, bir ilhamdır ve Allah tarafından içimize doğar. Şairlik yeteneğini 

kendinden değil, Allah’ın bir bağışı olarak görmektedir.   

2.2. Gezegenler 

Gezegen, Güneş adı verilen bir sâbit yıldız etrâfında dönen ve ondan enerji alan gök cisimlerinin 

ortak adıdır. Diğer bir ismiyle seyyâre. Dünya, ay ve güneş birer gezegendir. Bunların haricinde; felek 

başlığında dünya etrafını çevreleyen dokuz felek yani gezegen olduğunu söyledik.  

Sekizinci gök katı olan Sevâbit, on iki burcun yer aldığı gök katıdır. Bu burçlar: hamel (koç), 

sevr (boğa), cevza (ikizler), seretan (yengeç), esed (aslan), mizân (terazi), akrep, kavs (yay), hut (balık), 

devli (kova), sünbüle (başak), cedî (oğlak). Bu feleğin, önceki yedi gök katını da kapsadığına ve onların 

üzerinde bulunduğuna inanılır. Son gök katı olan Felek-i Atlas veya Felekü’l-atlas’ın içinde hiçbir 

yıldızın bulunmadığına ve bütün felekleri çevrelediğine inanılır. Kendisi arştır ve felekü’l-a’lâ, felekü’l-

a’zam, felekü’l-eflâk olarak da adlandırılır.  

Bu sayılan gezegenlerin insan üzerinde olumlu, olumsuz birçok etkisi olduğuna inanılırdı ve 

hâliyle bu etkiler Eski Türk Edebiyatı’nda şiirlere yansımıştı. Şiirlere yansıyış farklı şekillerde olsa da 

                                                           
43 Aydın, 2020: 38. 
44 Gülüm, 2014: 542. 
45 Deniz, 1992: 314. 
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bu gezegenlerle ilgili kabul olan bir görüş şudur: Güneş sultandır, Ay bu sultanın veziri, Utârit katiptir, 

Zühre ise sultanın çalgıcısı ve rakkâse (dansçı)sidir. Mirrih serasker, Müşterî kadı ve Zuhal hazinedârdır.  

Mûsikîyi icrâ eden ve çalgıcı olan Zühre, bu sebeple beyitlerde genellikle bir meclis içinde 

anlatılır. Bazen musiki aleti çalar, bazen oynar, bazen de elinde şarabı ile içenlere içki sunar. Zühre, 

sa’d-i asgar yani uğurlu olduğuna inanılan bir gezegendir.  

Âgâh divânında ‘Utârid, Zühre ve Zuhal: 

O denlü hükm-i şer’inden cihân sâhib-vera’dur kim 

‘Utârid Zühreye tesbîh ider ‘ıkd-ı Süreyyâdan (N.1 / B.16) 

“Kâinat, şeriatın emirlerine uyma noktasında o denli takva sahibidir ki; Ülker takımından, Utarit’ten 

Zühre’ye kadar her şey sana tesbih eder.” 

Şair bu naatta Peygamber efendimize seslenmekte ve «Senin getirdiğin dîne bütün kâinat o derece tâbi 

olmuş ki Ülker yıldızından, Utarit ve Zühre’ye kadar bütün kâinât sana tesbih eder.» demektedir. 

Bulunmaz ehl-i hüner kevkebinde tâli’-i sa’d 

‘Arûs-ı Zühreye dâmâd olursa her ne kadar (G.39 / B.3) 

“Hüner ehli Zühre gelinine her ne kadar damat da olsa, onun yıldızında güzel talih bulunmaz.” 

Klasik Türk edebiyatı geleneğine göre, Zühre’ye mensup olanların talihleri iyi olur. Çünkü kendisi 

«sa’d-i sagar»dır.  Fakat aynı zamanda «fettân kadın» anlamına da gelmektedir. Âgâh ise bu beyitinde 

geleneği yıkmakta ve «Zühre’nin şans getirmeyeceğini, Zühre’ye damat olanların talihlerinin 

gülmeyeceğini» söylemektedir. 

Sa’d olup çirk-i nuhûsetden olur tâli’-i pâk 

Havzına baksa Zuhal bâm-ı felekden bir şâm (TRH.1 / B.18) 

“Zuhal, bir akşam gökyüzünün kubbesinden (sarayın) havuzuna baksa, uğursuzluğun pisliğinden arınıp 

temiz talihli olur.” 

Bu beyit, dîvândaki «Târîh-i Kasr»dan alınmıştır. Şair burada Topal Receb Paşa zamanında yapılan bir 

sarayı övmektedir. Bu sarayın havuzuna bakan Zuhal’in ise çirkin talihinin tertemiz olacağını söyler.  

2.2.1. Ay (Mah/Meh, Kamer, Hilâl) 

İlk felek Kamer (Esfel), yani aydır. Divan şiirinde ay, Osmanlıca’da yer alan üç ayrı kökeniyle 

çok sık kullanılmıştır: Türkçe; ay, Arapça; kamer, Farsça; mâh/meh. Bedr, hilâl, dolunay, mehtab; ayın 

bulunduğu duruma göre aldığı isimlerdir. Ay, divan edebiyatında kadın özelliklidir. Dünya ilk gününden 

bu gününe kadar yedi gezegene ait devirler geçirmiştir. Eskiler yedi gezegenin her birinin biner yıl devir 

sürdüğüne inanmışlardır. İlk devir Zühal devridir ve Hz. Âdem’le başlamıştır. Zühal ile başlayan hayat, 

sırasıyla Mirrih, Müşteri, Şems, Zühre ve Utarid devirlerinde sürüp gelmiştir. Son devir ise içinde 

bulunduğumuz devirdir ve Devr-i Kamer olarak adlandırılır. Bu devir, Hz. Muhammed’in devridir 

bundan dolayı Devr-i Muhammedî de denilir. Böylelikle Hz. Âdem ve Hz. Muhammed arasındaki 

zaman dilimlere bölünmüş olur. Âhir zaman olan bu devirde birçok karışıklıklar, fitneler, fesatlar 

çıkacak ve bu devrin sonunda kıyamet kopacaktır. İşte şairler “fitne-i kamer” ile bu devre işaret 

etmişlerdir. Beyitlerde, ay ile “fitne” veya “fitne-i âhir zaman (kıyamet kargaşası)” birlikte kullanılır. 

Eski Türk Edebiyatı anlayışına göre ay gibi güzel olan sevgilinin ortaya çıkmasıyla birlikte âşıklar 

arasında bir karışıklık ve fitne meydana gelmektedir. Yani ay ile sevgili belirtilir ve bu sevgili ortalığı 

karıştıran bir unsur olarak da gösterilebilir. 

Divan şiirinde sevgili; bazen bütünüyle bazen ise yüz, yanak, alın gibi güzellik unsurlarıyla aya 

benzetilir. Sevgilinin yüzü parlaklığı nedeniyle de aya benzetilir. Aslında sevgilinin aya benzetilmesi; 
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yanına yaklaşılamıyor olma, el değmemişlik, sabit bir yerde duramama, karanlığı aydınlatma, 

yükseklerde bulunma, her gece meydana çıkmama, uzaktan seyretme gibi unsurlardan kaynaklıdır. 

Bütün bunlar divan şiirindeki sevgiliyi niteler. Ayın yüzündeki kara lekeler de yüz karasına benzetilir.  

“Mah-ı tâbân (parlak ay)” tamlaması beyitlerde devamlı sevgiliyi karşılar. Bütün bu teşbihlerle 

sevgilinin yüzü aydan daha üstün ve parlaktır. Ayın buluttan çıkışı, sevgilinin soyunmasıdır. Sevgilinin 

saçları yüzünü örter ve bu durum ay tutulmasına benzetilmektedir. Şöyle ki; sevgilinin yüzü aya, alnına 

dökülen zülüfleri yılana ve ejderhaya benzetilir. Böylelikle ay tutulması imajı kullanılmış olur. 

Sevgilinin saçları ve ay arasında şöyle bir teşbih de vardır: Ay, sevgilinin gece renkli saçları arasında 

durur. Sevgili o kadar güzeldir ki ay ona ancak kul olabilir. Kamer sözcüğü de ay’ı karşılamaktadır ve 

“kamer-çehre, kamer-tal’at” gibi tamlamalar ay yüzlü sevgiliyi niteler. 

Âgâh divânında ay: 

Çekilür nâzı meger ol meh-i çâr ebrûnun 

Hüsninin arkası şimdi iki mihrâbdadur (G.61/ B.2) 

“O dört kaşlı ayın nazı çekilir. Güzelliğinin arkası şimdi iki mihrabta (kaşının arasında)dır.” 

Şair «çâr ebrû» diyerek ayın dört tarafını kastetmekte. «hüsninin arkası» derken de ayın bir karanlık bir 

de aydınlık tarafından bahsetmekte. Ay devamlı döndüğü için bize bir yüzünü gösterirken, diğerlerine 

de farklı yüzünü gösterir. 

2.2.2. Güneş (Mihr, Hurşîd, Âfitâb) 

Astronomide “Herhangi bir gezegen grubunun etrâfında döndüğü ve kendisinden enerji aldığı 

parlak ışıklı gök cismi” olarak tanımlanan güneşin en geniş tanımı; dünya ve diğer gezegenlerin 

etrâfında döndüğü, bunlara ısı, ışık ve hayâtın devâmı için gerekli enerjiyi veren gök cisminin adıdır. 

Dünyaya en yakın yıldızdır. Dördüncü gök katındadır. Divan edebiyatında güneş adı haricinde “mihr, 

şems, âfitâb, hurşîd, gün, neyyir-i a’zam” olarak da adlandırılmıştır. Isısı, ışığı, parlaklığı, yüksekliği, 

yüceliği, rengi, şekli, hareketi, dünyayı aydınlatması -ki kendisi ışık kaynağıdır-, ışıklarının her yere 

ulaşması gibi özellikleriyle ele alınan güneş; bu özellikleriyle divan şiirine de konu olmuştur. Hatta ay 

gibi en fazla kullanılan metaforlardandır. 

Işık ve parlaklık onun en belirgin özelliklerindendir. Bundan dolayı şiirlerde “nûr-efşân, rahşân, 

dırahşân, şu‘le-dâr, pür-nûr, ziyâ-küster, âlem-tâb, tâbende, nûr-ı çeşm-i âlem, cihân-ârâ” olarak 

adlandırılan unsur, güneştir. Işıklarının dünyayı kaplaması sebebiyle “mihr-i âlem-tâb, âfitâb-ı âlem-

ârâ” gibi kelimelerle de anlatılmıştır. Kendisi hem benzeyen hem de benzetilendir. Divan edebiyatında 

bazen güneş sevgiliye, bazen de sevgili güneşe benzetilir. Divan şiirinde güneş; sevgili veya memduhun 

benzetilenidir. Fakat sevgili veya övülen ondan daha üstün gösterilir. Sevgili o kadar yücedir ki; güneş 

güç ve kudretiyle gökyüzünden geçmesine, gökyüzünde şeref bulmasına ve yücelerde umursamazlıkla 

dolaşmasına rağmen yine de sevgilinin kapısını beklemekte, kapısına ve eşiğindeki toprağa yüz 

sürmektedir. 

Güneşin yüzüne bakılamaz, bakılmaya çalışıldığında ise göz yaşarmasına sebebiyet verir. Ona 

uzun süre bakmak mümkün olmadığından bu durum edebî sanatlara yol açar. Güneşe bakıldığında 

sevgilinin akla geldiği ve bundan dolayı âşığın gözlerinin yaşardığı gibi, sevgilinin yanağı dururken 

kendisine baktığı için âşığı gözlerini yaşartarak veya yakarak cezalandırdığı gibi hüsn-i tâ’lil sanatına 

başvurulduğu görülmüştür. Ay’ın sevgilinin yanağına, alnına benzetildiğini söylemiştik. Güneş de 

parlaklığı ve aydınlığı nedeniyle sevgilinin yanağına, yüzüne benzetilir. Sevgilinin saçları gece, âşık da 

karanlık gecede yalnız başına kalmış bir garibandır. 

Güneşin taşı toprağı terbiye ettiği için bu taşların oluşmasını sağladığına inanılmaktadır, güneşe 

benzeyen sevgilinin de lütufla âşığını terbiye etmesi beklenir. Güneşin inkârı, saklanması, gizlenmesi 
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mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki “gün gibi âşikâr (rûşen, hüveydâ)” deyimi dilimize yer etmiştir. 

Buradaki gün kelimesi güneşi karşılar ve onun meydanda açık bir şekilde bulunduğunu, gözle 

görülebildiğini belirtir. Güneşin ispata ihtiyacı yoktur. Herkesçe bilindiği için de “meşhur” veya “şöhret-

i âfâk” diye de adlandırılır. Güneş, canlıların hayat kaynağıdır. L’al, akîk, yakut, zebercet, safir gibi 

değerli taşların oluşmasında rolü vardır ve bundan dolayı “cevher-feşân (cevher saçan), zer-efşân (altın 

saçan)” olarak da adlandırılır. “Zer ü gevher saçmak, cevâhir dökmek” sözleri de bundan dolayı 

kullanılmaktadır. 

Âgâh divânında güneş: 

O dil ki dâg-ı mahabbet şerâre-efgen olur 

Felek sitâre vü hurşid ü meh nişîmen olur (G.111 / B.1) 

“O gönül ki, muhabbet ateşine kıvılcım saçan olur. Felek, yıldız, güneş ve ay orayı mesken edinir.” 

Şair bu beyitte, gökyüzündeki gök cisimlerini ateş parçasına benzetmiştir. 

2.2.3. Dünya 

Türk Dil Kurumu dünya kelimesini “üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü” olarak 

tanımlar. Güneş sistemine bağlı gezegenlerden biri olan dünya, güneşe olan uzaklığına göre üçüncü 

gezgendir. Edebî metinlerde bu sözcük “cihân, âlem, yer küresi, küre-i arz” olarak da karşımıza 

çıkmaktadır.  Dinî-tasavvufî ve edebî anlamda dünya için birçok benzetme yapılmıştır. Müminler için 

zindan ve insanlar için sihirbazdır. Bir sineğin kanadı kadar değeri yoktur. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde 

dünya için sıklıkla “oyun ve eğlence” yeri denilmektedir. 

Divan edebiyatında da dünya için birçok teşbihte bulunulmuştur. Geçici, aldatıcı, göz boyayıcı, 

kocakarı, vefasız, dönek, alçak, sefil vs. benzetmeler dünya için söylenenlerin bir kenarıdır. Mevlânâ 

dünya için “berzah” benzetmesini yaparken; Yunus Emre “şâr” diyerek eski bir şehre, “bâzâr” diyerek 

o şehirdeki pazara, “zehr-i mâr” diyerek zehirli yılana, “mekkâr” diyerek hilekâra ve düzenbaza benzetir. 

13. yüzyıldan bu yana dünya için bu tarz benzetmeler yapılarak insanoğlu uyarılmaya çalışılmıştır. 

Klasik Türk edebiyatı şairleri dünya için sıkıntı, elem ve keder sarayıdır der. İmara ihtiyacı 

vardır, köhnedir, virandır, haraptır, yıkık döküktür. Bu saraya devamlı yağmur gibi bela yağar. 

Sarayların şahtan şaha el değiştirdiği gibi dünya da devamlı el değiştirir. Dünya insanlar için inleme 

yeridir, her yerden inleme ve ahlama sesleri gelmektedir. Dünya hazinedir fakat bu hazine için 

çabalamaya lüzum olmadığı dile getirilir. Acûzelik o var olduğundan beri onunla vardır ve bundan 

dolayı ister hazine olsun ister gül olsun bir kıymeti yoktur. Kokusu uğruna dikenine katlanmaya değmez, 

uğrunda çekilen gam keder boşunadır.  “Dünya dert ve sıkıntı yurdudur. Yaratılışında bir alçaklık, bir 

kararsızlık vardır. Efsaneye göre dünya bir öküzün boynuzunda, öküz bir balığın sırtında, balık da 

çalkantılı bir su içinde bulunmaktadır. Bu bakımdan dünyanın değişip durması ve kararsızlığı insanlara 

kötü günler gösterir. Hiç kimse orda emniyette sayılmaz. Her insana eziyet etmektedir.”46  

Âgâh divânında dünya: 

Çeşmimüz hâk-i reh-i dildârı eyler ârzû 

Yoksa bâzâr-ı cihânda tûtiyâdan çok ne var (G.71/B.3) 

“Gözümüz sevgilinin yolunun toprağını arzu eder. Yoksa dünya pazarında sürmeden çok ne var?” 

Âşık, dünyada fazlaca bulunan sürme tozunu değil; sevgilinin yolundaki tozu toprağı arzulamaktadır. 

2.3. Diğer Gök Cisimleri 

                                                           
46 Pala, 2004:17. 
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2.3.1. Fezâ 

Fezâ kelimesi; dünyanın sonsuz olan genişliği, geniş alan demektir Türk Dil Kurumu bu konuda 

fezâ için “uzay” der. Uzay anlamından kaynaklı kozmik âleme dâhil edilen fezâ ile ilgili Âgâh divanında 

karşılaşılan beyitler: 

Sebük-rikâbî-i şebnemden oldı zâhir kim 

Bu teng ‘arsa degüldür fezâ-yı âsâyiş (G.189 / B.2) 

“Yükte hafif şebnem tanesinden ortaya çıktı ki, bu dar dünya güvenli değildir.” 

Fezâ kelimesi, ‘dünyanın sonsuz olan genişliği’ anlamına gelmektedir. Şair ise burada, bu dünyanın dar 

olduğundan ve ahiretle bir tutulduğunda güvenli olmadığından bahsetmektedir. 

2.3.2. Şafak  

Şafak, Türk Dil Kurumu tarafından “güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık” olarak 

tanımlanmıştır. Güneş battıktan sonra ufukta kalan kızıllık da şafak olarak adlandırılır. Kızıl renginden 

dolayı “şafak-âlûd (şafak renginde)” ya da “şafak-gûn (şafak renkli, kızıl)” gibi tamlamalar 

kullanılmıştır. Divan şiirlerinde kanın renginden dolayı da şafakla bağlantı kurulduğu görülmektedir. 

“Güneş yüzlü sevgiliyi göremeyen âşık, devamlı gözyaşı döker. Bir süre sonra âşığın gözlerinden yaş 

yerine kan akmakta ve bu kan âşığın eteğine dökülmektedir. Eteğin bu kan dolu hâli, şafak kızıllığına 

benzetilmiştir.”47. Şafak, beyitlerde gökyüzünün kenarı anlamında da kullanılmaktadır. Âşığın gönlü 

ahlarla doludur ve o ah ettikçe onun ah ateşinden çıkan duman gökyüzünün kenarını şafak rengine bürür. 

Âgâh divânında şafak: 

Sürh-rû seylî-i âhumdur iden gerdûnı 

Sanma reng-i şafak Âgâh sehâbun yüzine (G.308 / B.6) 

“Agah! Şafağın rengini bulut yüzünden öyle sanma. Dünyanın yüzünü kırmızı eden ahımın selidir.” 

Şafak için, renginden dolayı «şafak-âlûd» ya da «şafak-gûn» gibi tamlamalar kullanılmıştır. Bu beyitte 

de şafağın rengine dikkat çekilmektedir. Âşık o kadar çok ağlamıştır ki, bir sel oluşmuş ve bu sel 

yüzünden toprağın rengi bulanıp kırmızıya çalmıştır. Âşığın ağlamasından dolayı oluşan sel, şafağı da 

kırmızıya çevirmiştir. 

2.3.3. Kavs-i Kuzah 

Kavs-i kuzah, gök kuşağı demektir. “kavs” kelimesi yay; “kuzah” kelimesi ise renk renk olan 

çizgi anlamını taşır. Gök kuşağının şeklinden dolayı bu tamlama yapılmıştır. Yağmur kuşağı, ebe kuşağı, 

ebem kuşağı, alkım, alakuşak, alâimisemâ, kavs-i kudret, eleğimsağma, hacılar kuşağı, meryemana 

kuşağı, yeygör, süleyke de denilmektedir. Divan şiirlerinde genelde kavs-i kuzah şeklinde verilmektedir. 

“Gök kuşağı, düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde 

oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntüdür.”48 Bu yedi renk: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, 

camgöbeği ve menekşedir. Camgöbeği için lacivert, menekşe için mor renkleri de söylenmektedir.  

Kavs/kavis kelimesi astronomide “yay burcu”nu temsil eder. Divan edebiyatında ise bu yay “aşk 

yayı”dır. Âşık bu yayla ah oklarını atar. Kemerli, eğri, bükülmüş bir biçimi olduğundan dolayı beyitlerde 

kendisine benzetilen unsurlar da bu özellikleri taşır. 

Âgâh divânında kavs-i kuzah: 

Misâl-i kavs-ı kuzah zîb ü zînete mâ’il 

                                                           
47 Değirmenci, 2015:188. 
48 Değirmenci, 2015:186. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
68 

Henüz nâzda kadd-ı hamı zamânemüzün (G.217/ B.6) 

“Zamanımızın bükülmüş boyu henüz naz etmekte. Gökkuşağının benzeri süs ve ziynete doğru eğilmiş.” 

«Kavs» kelimesi yay, «kuzah» ise renk renk çizgi anlamına gelir. Burada gökkuşağının hem şeklinden 

hem de renklerinden dolayı benzetme vardır. «Kadd-ı ham» kavsı, «zîb ü zînet» ise kuzahı 

karşılamaktadır. 

2.3.4. Kehkeşan (Samanyolu) 

Samanyolu, Türk Dil Kurumu tarafından “Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen, 

uzun, bol yıldızlı, ışıklı şerit” olarak tanımlanmaktadır. Milyarlarca yıldızdan meydana gelmiştir. 

Kendisi, küçük sabit yıldızlar topluluğudur. Samanyolu için “gökyolu, kehkeşan, hacıyolu, hacılaryolu, 

saman uğrusu” kelimeleri de kullanılmaktadır. Beyitlerde “kehkeşan” olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Kehkeşan kelime olarak “saman götürenler” anlamına gelmektedir.   

“Divan edebiyatında kehkeşan, yüksekte bulunması sebebiyle sevgilinin eşiğine ve köprüye, 

uzun ve parlak olması sebebiyle ip ve kemende, şekil bakımından ve yıldızların birer mücevher olarak 

düşünülmesi sebebiyle kıymetli taşlarla süslenmiş bir kemere, meydana geldiği yıldızların birer halka 

olarak düşünülmesiyle zincire benzetilmiştir.”49 

Âgâh divânında kehkeşan: 

Ger olmayaydı mâ’ide-bahş-ı hazân felek 

Göstermez idi dâmenine kehkeşân felek (G.225/B.1) 

“Eğer dünya, sonbaharın yemek ziyafetini veren olmasaydı dünya eteğine samanyolunu göstermezdi.” 

Kehkeşan (samanyolu), çeşit çeşit yıldızlarla bezenmiştir. Sonbaharda yaprakların düşmesi ve dünyanın 

eteğinde kendine noktalar hâlinde yer bulması, samanyoluna benzetilmiştir. 

2.3.5. Yıldız 

Yıldız gerçek anlamıyla “çekirdeğinde oluşan füzyon sonucunda açığa çıkan enerjiyi uzaya 

ışınım biçiminde yayan, ışıklı gök cisimlerinin her biri”dir. Işıklıdırlar ve sabit bir nokta hâlinde 

görünürler. Günümüzde, diğer anlamıyla “star” olanlar için kullanılmaktadır.  

Yıldızlar ilkçağlardan itibaren neredeyse her alanda ve her anlamda kullanılmışlardır. “Eskilerin 

telakkilerine göre bütün ruhlar sekizinci kat gökteki yıldızlardan ayrılarak bu âleme gelmişler ve yine 

oraya gideceklerdir. Yani her ruh o gökteki bir yıldızdan kopmuştur.”50 Yıldızların insanların üzerinde 

olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. İnsan talihi üzerine kurulan ilişkilerden dolayı, divan şiirlerinde 

yıldız ve talih, baht, kader, şans sık sık yan yana kullanılmıştır. 

Yıldız, divan şiirinde “kevkeb, kevâkib, sitâre, ahter, necm, nücûm, encüm” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. “Yıldızlar çokluğu, küçüklüğü, parlaklığı, yuvarlaklığı gibi birçok özellikleriyle çeşitli 

hayâllere vesile olmuşlardır. Bu sebeple de beyitlerde bazen teşbih unsuru olarak, bazen de tevriyeli 

şekilde kullanılmışlardır.”51 Divan şirinde küçüklükleri ya da büyüklükleri, yükseklikleri, yücelikleri, 

gece çıkmaları, ışık saçmaları, insan talihi üzerine etkili olmaları vs. ilişkiler üzerine teşbihler kurulur. 

Divanlarda, yıldızın yuvarlak ve parlak olmasından dolayı “gözyaşı (eşk)” benzetmesi sıklıkla 

yapılmaktadır.  Âşık sevdiğine bir türlü kavuşamaz, ah ve feryatları gökyüzünü talan ederken gözyaşları 

da “yıldız” çokluğundadır. İslâma göre kıyamet koptuğu zaman yıldızlar yere dökülecektir. Bundan 

dolayı “dökülmek” fiili ve “gözyaşı” yan yana kullanılırken çoğu zaman bu bilgiye telmih yapılır. 

                                                           
49 Değirmenci, 2015:5. 
50 Onay, 1993:437. 
51 Deniz, 1992:116. 
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Geceleri yolunu kaybedenlerin yol göstericisidir. “Yıldızların geceyi aydınlatmaları insanlara yol bulma 

konusunda yardımcı olmaktadır. Bu sebeple yıldızlar için ‘rehber, delil’ gibi tabirler kullanılmıştır.”52 

Yıldızlar, sayılarının çok olması bakımından “bî-hisâb, bî-aded, sad-hezâr, pür” gibi sıfatlarla birlikte 

kullanılır. Askerlerin, dânelerin, arpaların, çiçeklerin, çiğ tanelerinin, çakılların, insanların sayı 

bakımından fazlalıkları yıldız ile aralarında teşbih kurulmasına sebebiyet vermiştir. Renklerinin bazen 

beyaz oluşundan dolayı inciye; bazen sarı oluşundan dolayı altına, akçaya benzetilmiştir. 

Âgâh divânında yıldız: 

Ne bahtum ahterinde ne sagârda var ziyâ 

Lâyık degül mi yoksa bu gamhâneye fürûg (G.200/B.2) 

“Ne talihimin yıldızında ne de içki kadehinde ışık var. Yoksa bu gam evine parlaklık layık değil mi?” 

Eskilerin telakkilerine göre, her ruh bir yıldızdan kopmuştur.  Bundan dolayı beyitlerde yıldız ve insan 

talihi, baht, kader, şans çok sık yan yana gelir. Şair ise burada hem talihsiz oluşundan hem de içkisiz 

kalışından yakınmaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışmada, Klasik Türk edebiyatının 17. yüzyıl şairlerinden Âgâh’ın divânını kozmik 

unsurlar açısından incelemeye çalıştık. Çalışmanın sonunda kozmik unsurlarla ilgili varılan neticeler şu 

şekilde özetlenebilir: Gökyüzü, beyitlerde genel olarak “felek, eflâk, çarh/çerh, âsumân, arş, gök, 

gökyüzü, semâ” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Gökyüzü ile ilgili en çok zkonusu geçen unsur felektir. 

Feleğin ne kadar vefasız, zalim, kahpe ve dönek olduğundan bahsedilmiş; alçaklığından şikâyet 

edilmiştir. Gezegenlerden olan Güneş ve Ay, dîvânda en çok konusu geçen unsurlardandır. En başta 

gelen özellikleri ise gökyüzünde yani yüksekte bulunmalarıdır. Güneş, parlak ve ışıklıdır. Bundan dolayı 

sevgilinin yanağına, yüzüne bazen de kendisine benzetilmiştir.  Ay ise çoğunlukla sevgiliye benzetilmiş 

ve güzellik metaforu olmuştur. Yıldız ise çokluğu ile arpaya, gözyaşına, çakıl taşlarına benzetilmiştir. 

Çalışmaya esas alınan Âgâh’ın divânında toplamda 2 kasîde, 2 musammat, 373 gazel, 4 kıt’a, 1 

müfred ve 26 rubâî yer almaktadır. Tüm divân, kozmik unsurlar olarak belirlediğimiz felek, semâ, 

âsuman, çarh/çerh, âfâk gibi gökyüzü cisimleri; ay, güneş, dünya gibi gezegenler ve fezâ, şafak, kavs-i 

kuzah, kehkeşan, yıldız gibi diğer gök cisimleri tespit edilmiştir. 
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ESKİ TÜRKÇE METİNLERDE TEŊRİ SÖZCÜĞÜNÜN ANLAM VE KULLANIM 

FARKLILIKLARI 

Aysel AHMEDOVA53 

Özet 

Teŋri Eski Türkçe metinlerde en sık kullanılan sözcüklerdendir. Bu metinlerde teŋri sözcüğünün 

birden fazla anlamda kullanıldığını ve bunların metnin dâhil olduğu gruba göre (Orhon ve Yenisey 

yazıtları, Eski Uygur yazmaları) değiştiğini görebiliriz. 

Orhon yazıtlarında teŋri sözcüğü 2 anlamda geçer: “gök yüzü” ve “Tanrı, Allah”: 

Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta (Kül Tigin D 1) – “gök yüzü” 

Teŋri ança timis erinç... (Tonyukuk 2) – “Tanrı, Allah” 

Teŋri sözcüğünün daha eski anlamı “gök yüzü”dür, “Tanrı, Allah” anlamı daha sonra ortaya 

çıkmıştır. 

Yenisey yazıtlarında “gök yüzü” ve “Tanrı, Allah” anlamlarının yanı sıra sıfat olarak “kutsal” 

anlamında da kullanıldığı görülür: 

Teŋrideki künke, yerdeki elimke bökmedim (Barlık III 3) – “gök yüzü” 

Üze teŋri yarlıkadı (Uybat III 5) – “Tanrı, Allah” 

Teŋri elimke bökmedim (Uyuk-Turan 2) – “kutsal” 

“Kutsal” anlamı da “Tanrı, Allah” anlamı ile ilişiklidir. Orhon yazıtlarında bu anlam genelde 

teŋriken sözcüğü ile ifade edilir. 

Eski Uygur yazmalarında da “Tanrı, ilahi varlık” ve “kutsal” anlamlarına rastlamaktayız: 

Bilge biliglig teŋri teŋrisi burkan titir (Altun Yaruk 22/1-2) – “Tanrı, ilahi varlık” 

Teŋri ajunta tapığçısı bolğay men (Altun Yaruk 12/5-6) – “kutsal” 

Türkler inançlarını değiştirseler de teŋri sözcüğünü kullanmaktan vaz geçmemiş, ilahi ve kutsal 

varlıkları ifade etmek için bu sözcükten yararlanmışlardır. Bu Manicilik, Budacılık, Hristiyanlık ve 

İslam dinlerine inanan Türk toplulukları için geçerlidir. 

Eski Uygur yazmalarında teŋri sözcüğü gök cisimlerini de ifade eder: kün teŋri “güneş”, ay teŋri 

“ay”: 

İnçe kaltı kün teŋri kök kalıkda turur teg (Altun Yaruk 652/5-6) 

Suv içinteki ay teŋri bodı yorığda yorımış teg (Altun Yaruk 382/2-3) 

Eski Uygur yazmalarında teŋri “gök yüzü” anlamında kullanılmaz, bu anlamda kök kalık 

ifadesinden yararlanılır. Demek ki “gök yüzü”nü ifade eden sözcükte anlam özelleşmesi yaşanmış ve 

bu sözcük gök yüzünün kendisini değil, oradaki farklı cisimleri ifade etmeğe başlamıştır. 

Eski Türkçe metinlerde zamanla teŋri sözcüğünde anlam genişlemesi görülür. “Gök yüzü” ve 

“Tanrı, Allah” anlamlarına “kutsal” ve “gök cismi” anlamları da ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orhon Yazıtları, Yenisey Yazıtları, Eski Uygur Yazmaları, Söz Varlığı 
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DIFFERENCES IN THE MEANING AND USAGE OF THE WORD TEŊRI IN THE 

OLD TURKIC TEXTS 

Abstract 

Teŋri is one of the most frequent words in the Old Turkic texts. One can see that the word teŋri 

was used in more than one meaning in these texts and these change according to the group the texts 

belong including Orkhon and Yenisey inscriptions and Old Uygur manuscripts. 

In Orkhon inscriptions, teŋri has been registered in 2 meanings, i.e. ‘sky’ and ‘God’: 

Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta (Kül Tigin E 1) – ‘sky’ 

Teŋri ança timis erinç... (Tonyukuk 2) – ‘God’ 

The older meaning of teŋri was ‘sky’, the meaning ‘God’ appeared later. 

In Yenisey inscriptions, along with the meanings ‘sky’ and ‘God’, the meaning ‘sacred’ is also 

seen: 

Teŋrideki künke, yerdeki elimke bökmedim (Barlik III 3) – ‘Sky’ 

Üze teŋri yarlıkadı (Uybat III 5) – ‘God’ 

Teŋri elimke bökmedim (Uyuk-Turan 2) – ‘sacred’ 

The meaning ‘sacred’ is related to the meaning ‘God’. This meaning is generally depicted with 

the word teŋriken in Orkhon inscriptions. 

We come across with the meanings ‘God, divine being’ and ‘sacred’ also in Old Uygur 

manuscripts: 

Bilge biliglig teŋri teŋrisi burkan titir (Altun Yaruk 22/1-2) – ‘God, divine being’ 

Teŋri ajunta tapığçısı bolğay men (Altun Yaruk 12/5-6) – ‘sacred’ 

Although the Turks changed their beliefs, they did not give up the word teŋri and continued to 

use this word to depict divine and sacred beings. This is true for the Turkic people converted into 

Manichaeism, Buddhism, Christianity and Islam. 

In Old Uygur manuscripts, teŋri also denotes the celestial objects such as kün teŋri ‘Sun’ and 

ay teŋri ‘Moon’: 

İnçe kaltı kün teŋri kök kalıkda turur teg (Altun Yaruk 652/5-6) 

Suv içinteki ay teŋri bodı yorığda yorımış teg (Altun Yaruk 382/2-3) 

Teŋri did not mean ‘sky’ in Old Uygur manuscripts, the phrase kök kalık was used instead. So 

the meaning of the word depicting ‘sky’ was specialized and this word began to denote not the sky itself, 

but several objects in the sky. 

Broadening of meaning occurred in the word teŋri in the Old Turkic texts. Besides the meanings 

‘sky’ and ‘God’, it also meant ‘sacred’ and ‘celestial object’. 

Keywords: Orkhon Inscriptions, Yenisey Inscriptions, Old Uygur Manuscripts, Lexicon 

Giriş 

Eski Türkçe metinlerde dinî terimlerin kullanımında farklılıklar gözlemlenir. Bazı metinlerde 

Türkçe kökenli dinî terimler yaygınken, diğerlerinde yabancı kökenli dinî terimlere de yer verilir. Ancak 

bir dinî terim vardır ki, bütün Eski Türkçe metinlerde sıklıkla kullanılır. Bu da teŋri sözcüğüdür. 
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Teŋri sözcüğü Türkçedeki en eski sözcüklerden biri olarak görülmektedir. Sir Gerard Clauson 

bu sözcüğün Hsiung-nu (Hun) diline ve belki de daha önceye ait ola bileceğini vurgular (Clauson 1972: 

523). Sümercede de benzer bir sözcüğün aynı anlamda kullanılması bu sözcüğün gerçekten de çok eski 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Eski Türkçe metinlerde teŋri sözcüğü 

Teŋri Eski Türkçe metinlerde en sık kullanılan sözcüklerdendir. Bu metinlerde teŋri sözcüğünün 

birden fazla anlamda kullanıldığını ve bunların metnin dâhil olduğu gruba göre değiştiği görülür. Orhon 

yazıtları, Yenisey yazıtları ve Eski Uygur yazmalarında teŋri sözcüğünün anlamları, kullanım alanları 

ve kullanım şekilleri değişkenlik gösterir. Bunları aşağıdaki örneklerde daha iyi görebiliriz. 

Orhon yazıtlarında teŋri sözcüğü 2 anlamda geçer: 

1. “Gök yüzü”: 

Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta (Kül Tigin Doğu yüzü 1)  “Yukarıda mavi gök yüzü, 

aşağıda kahverengi yer yüzü yaratıldığında” 

2. “Tanrı, Allah”: 

Teŋri ança timis erinç... (Tonyukuk 2) “Tanrı öyle demiştir…” 

Teŋri sözcüğünün daha eski anlamı “gök yüzü”dür, “Tanrı, Allah” anlamı daha sonra ortaya 

çıkmıştır. 

Kül tigin ve Bilge kağan yazıtlarının ilk satırlarında bu sözcüğün iki anlamda da kullanıldığını 

görürüz: Teŋri teg teŋride bolmuş türk bilge kağan bu ödke olurtum (Kül Tigin Güney 1); Teŋri teg teŋri 

yaratmış türk bilge kağan sabım... (Bilge Kağan Doğu yüzü 1). C. Kaya bu çevirileri şöyle bölmüştür: 

1. Tanrı – Tanrı (Thomsen, Ergin, Clauson, Ögel, Tekin, Guliyev, Yıldırım, Aydarov, Berta); 

2. gök yüzü – gök yüzü (Radlov, Thomsen, Orkun, Malov, Tekin, Aydarov); 

3. Tanrı – gök yüzü (çoğunluk); 

4. gök yüzü – Tanrı (Barutçu-Özönder, Şen) (Kaya, 2020: 2). 

Burada dördüncü çeviri doğru sayılabilir: “Gök yüzü gibi Tanrıdan yaranmış Türk Bilge kağan 

bu zaman tahta oturdum”; “Gök yüzü gibi Tanrı tarafından yaratılmış Türk Bilge kağan...”. Birinci 

cümlenin geniş yayılmış çevirisinde “Tanrı gibi gök yüzünden yaranmış” ifadesi vardır. Aynı çeviriyi 

ikinci cümleye uyguladığımızda, “Tanrı gibi gök yüzü tarafından yaratılmış” ifadesi ile karşılaşırız. 

Halbuki Orhon yazıtlarında gök yüzü yaratan değil, yaratılandır: Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta 

(Kül Tigin Doğu yüzü 1) “Yukarıda mavi gök yüzü, aşağıda kahverengi yer yüzü yaratıldığında”. Bu 

cümlede teŋri sözcüğü Tanrı değil, gök yüzü anlamı taşır. 

Teŋri sözcüğünün “gök yüzü” anlamı daha önce gelir, “Tanrı, Allah” anlamı da “gök yüzü” 

anlamından doğar. Eski Türkler teŋri sözcüğünü önce “doğal gök yüzü” anlamında kullanmış, daha 

sonra ona ilahi anlam yüklemişlerdir. 

Yenisey yazıtlarında “gök yüzü” ve “Tanrı, Allah” anlamlarının yanı sıra sıfat olarak “kutsal” 

anlamında da kullanıldığı görülür: 

1. “Gök yüzü”: 

Teŋrideki künke, yerdeki elimke bökmedim (Barlık III 3) “Gök yüzündeki 

güneşe, yer yüzündeki devletime doymadım” 

2. “Tanrı, Allah”: 
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Üze teŋri yarlıkadı (Uybat III 5) “Yukarıda Tanrı buyurdu” 

3. “Kutsal”: 

Teŋri elimke bökmedim (Uyuk-Turan 2) “Kutsal devletime doymadım” 

“Kutsal” anlamı da “Tanrı, Allah” anlamı ile ilişkilidir. Orhon yazıtlarında bu anlam genelde 

teŋriken ve ıduk sözcükleri ile ifade edilir. 

Eski Uygur yazmalarında da “Tanrı, ilahi varlık” ve “kutsal” anlamlarına rastlamaktayız: 

Bilge biliglig teŋri teŋrisi burkan titir (Altun Yaruk 22/1-2) “Hikmetli tanrı tanrısı budadır” 

Teŋri ajunta tapığçısı bolğay men (Altun Yaruk 12/5-6) “Kutsal dünyada hizmetçisi olayım” 

Türkler inançlarını değiştirseler de teŋri sözcüğünü kullanmaktan vaz geçmemiş, ilahi ve kutsal 

varlıkları ifade etmek için bu sözcükten yararlanmışlardır. Bu Manicilik, Budacılık, Hristiyanlık ve 

İslam dinlerine inanan Türk toplulukları için geçerlidir. 

Eski Uygur yazmalarında teŋri sözcüğü gök cisimlerini de ifade eder: kün teŋri “güneş”, ay teŋri 

“ay”: 

İnçe kaltı kün teŋri kök kalıkda turur teg (Altun Yaruk 652/5-6) “Böylece güneş gök yüzünde 

durduğu gibi” 

Suv içinteki ay teŋri bodı yorığda yorımış teg (Altun Yaruk 382/2-3) “Su içindeki ayın bu yolla 

gittiği gibi” 

Eski Uygur yazmalarında teŋri “gök yüzü” anlamında kullanılmaz, bu anlamda kök kalık 

ifadesinden yararlanılır. Demek ki “gök yüzü”nü ifade eden sözcükte anlam özelleşmesi yaşanmış ve 

bu sözcük gök yüzünün kendisini değil, oradaki çeşitli cisimleri ifade etmeğe başlamıştır. Fakat Divanü 

Lûgat-it Türk’te de bu sözcüğün “gök yüzü” anlamına rastlarız: “Yere batası kâfirler göğe “Tengri” 

derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi gözlerine ulu görünen her şeye “Tengri” 

derler. Bu yüzden bu gibi şeylere yükünürler (secde ederler). Yine bunlar bilgin kimseye “Tengrigen” 

derler. Bunların sapıklıklarından Tanrıya sığınırız” (Kâşgarlı Mahmud 1985: 377-378). 

Eski Türkçe metinlerde teŋri sözcüğünden yapılmış çeşitli sözcük ve sözcük öbekleri de yer 

alır: 

1) Teŋriken “tanrıya benzeyen, ilahi, kutsal”: Teŋrikenke isig bertin tiyin yarlıkamıs şad atığ 

anta bermis (Ongin 6) “Tanrıya benzeyen (kutsala) işini verdin diye emretmiş, şad adını orada vermiş”. 

Kâşgarlı Mahmud bu sözcüğü şöyle açıklar: “Tanrıya tapınan bilgin. Müslüman bulunmayan 

Türklerin dilince” (Kâşgarlı Mahmud 1985: 389). 

2) Teŋridem “ilahi, kutsal”: Teŋridem tonın biliŋe yörgeyü alıp (Çastanı bey, 242-243) “Kutsal 

giysisini beline bağlayarak”. 

3) Teŋri kızı “tanrıça”: Bu yarlığığ eşidip ötrü ol teŋri kızı ikileyü yene inçe tip ötünti (Altun 

Yaruk 372, 24-373, 1) “Bu emri duyarak o tanrıça ikinci kez yine şöyle dedi”. 

4) Teŋri teŋrisi ifadesi Sanskrit dilindeki devātideva “allahlar allahı, tanrılar tanrısı”  

ifadesinden anlam aktarması yolu ile yapılmıştır: Yene teŋri teŋrisi burkan inçe tip yarlıkadı (Altun 

Yaruk 150, 10-11) “Yine tanrılar tanrısı buda şöyle diyerek buyurdu”. 

Sonuç 

Eski Türkçe metinlerde teŋri sözcüğü bir kaç anlam ve kullanıma sahip olmuştur: 
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1) “Gök yüzü”; 

2) “Tanrı, Allah”; 

3) “kutsal”; 

4) “gök cismi”. 

“Kutsal” anlamı taşıdığı zaman bu sözcüğün sıfat olarak kullanılması onu diğer kullanımlardan 

ayırır. 

Demek ki Eski Türkçe metinlerde zamanla teŋri sözcüğünde anlam genişlemesi yaşanmıştır: 

1) “Gök yüzü” anlamından “Tanrı, Allah” anlamına geçilmiştir. 

2) “Tanrı, Allah” anlamından “kutsal” anlamı oluşmuştur. 

3) “Gök yüzü” anlamına dayanarak “gök cismi” anlamı ortaya çıkmıştır. 
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BİR MEVLİD NÜSHASI VE NEŞRİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

Ayşe ULU54 

Özet 

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eserinin Anadolu sahasında yazılan mevlidler 

içerisinde en çok tanınan ve okunan Mevlid olma özelliğine sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Konusu 

itibarıyla çok geniş kitlelere ulaşması olağan bir durum olmakla birlikte müellifinin akıcı dili, sade 

anlatımı ve samimi üslubu, bu kadar şöhret kazanmasında son derece önemlidir. Bununla birlikte eserin 

muhataplarının merak, ilgi ve çabası eserin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli 

bir etkendir. Milletler, medeniyetlerini var edenler kadar bu medeniyete ait değerleri koruyup 

yaşatanlara da çok şey borçludur. Bu durumun somut bir örneği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınlarından çıkan ve Mehmet Akkuş ile Uğur Derman tarafından hazırlanan bir Mevlid nüshasının 

yazılma ve bugüne taşınma süreci dikkat çekici özellikler ortaya koymaktadır. Bu süreç, edebiyat, sanat 

ve kültürün meydana gelişi, benimsenişi ve sürekliliğinin nasıl sağlandığını göstermesi açısından 

dikkatle ele alınmalıdır. Bu bildiride; müellifi, muhatabı, müstensihi, mücellidi, müzehhibi ve 

araştırıcısıyla uzun bir maceranın ürünü olan bir Mevlid nüshasının düşündürdükleri tartışılarak bu 

maceranın genç okuyucuların merakını uyandırma noktasındaki önemi üzerinde değerlendirme 

yapılmak istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mevlid, Süleyman Çelebi, Nüsha, Neşir 

REVIEWS ON A MEVLID’S COPY AND PUBLISHING 

Abstract 

It is a known fact that Süleyman Çelebi's work called Vesiletü'n Necat has the feature of being 

the most well-known and read Mevlid among the mevlids written in the Anatolian field. Although it is 

common for its subject to reach a wide audience, its author's fluent language, plain expression and 

sincere style are extremely important in gaining such fame. In addition, the curiosity, interest and effort 

of the readers of the work is an important factor in the preservation of the work and its transfer to future 

generations.   Nations owe a lot to those who preserve and keep the values of this civilization alive, as 

well as those who created their civilizations. As a concrete example of this situation, the process of 

writing a copy of Mevlid published by the Presidency of Religious Affairs and prepared by Mehmet 

Akkuş and Uğur Derman and bringing it to the present reveals remarkable features. This process should 

be handled carefully in terms of showing how literature, art and culture is formed, adopted and 

maintained. In this notification; It is aimed to evaluate the importance of this adventure in arousing the 

curiosity of young readers by discussing the thoughts of a copy of Mevlid, which is the product of a long 

adventure with its author, copier, reader, bookbinder, illuminator and researcher. 

Keywords:  Mevlid, Süleyman Çelebi, Copy, Publishing 

Hz. Peygamberden   “Sizden biriniz beni annesinden-babasından, çoluk-çocuğunuzdan ve bütün 

insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.” (Buhari, 1926: “İman”, 7) sözlerini işiten 

sahabeler her fırsatta kendisine: “Anam babam sana feda olsun ya Resulallah!” sözleriyle sevgilerini 

dile getirirlerdi. Hz. Peygambere duyulan bu sevgi ve bağlılık sonraki dönemlerde de aynı şekilde devam 

etmiş ve İslam medeniyetine ait pek çok eserin teşekkülüne vesile olmuştur. Süleyman Çelebi’nin 15. 

yy.da yazdığı Vesiletü’n-Necat adlı mevlidi bu eserlerin başında gelmektedir. Süleyman Çelebi, Ulu 

Camiinde bir hadise ile karşılaşmış ve bu hadise eserinin ilham kaynağı olmuştur. Vaizin sohbeti 

                                                           
54 Öğr. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi, ayseulu@duzce.edu.tr. 
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esnasında Bakara suresinde geçen bir ayetten (Bakara, 2/285) hareketle bütün peygamberlerin eşit 

olduğunu söylemesi üzerine cami cemaati arasında Hz. Peygamber ve diğer peygamberlerin eşit olup 

olmadığı hususunda yaşanan tartışma üzerine eserini yazmaya karar vermiştir (Pekolcay, 2004: 486). 

Her peygamberin kıymetli olduğunu ancak bizzat diğer peygamberlerin şahitlikleriyle de Hz. 

Peygamberin onlardan daha üstün vasıflara sahip olduğunu eserinde dile getirmiştir. 

 Vesiletü’n-Necat, gerek muhtevasında yer alan Peygamber sevgisinin derinliği ve gerekse dil ve 

üslubu yönüyle gerçek bir sanat eseri olarak elden ele dilden dile dolaşmaktadır. Yazıldığı günden 

itibaren büyük bir aşkla okunan Mevlid 55 , müellifinin eserini kaleme alırken yaşadığı duygu 

coşkunluğunu bugüne taşıdığı gibi bugünden sonrasına da taşıyacağı muhakkaktır. M. Fatih Köksal ve 

Rıfat Kütük tarafından bu yıl içerisinde ortaya çıkarılan ve mevcut nüshalar içinde en eskisi olduğu 

anlaşılan Michigan nüshasında56 Süleyman Çelebi’ye ait şiirler yer almaktadır. Bu şiirler içerisinde 

bulunan aşağıdaki beyit Süleyman Çelebi’nin Peygamber sevgisinin ve bağlılığının başka bir delilidir: 

Muṣṭafā ʿışḳı Süleymān’ı ḳılupdur şöyle kim  

Ḥaşr olınca diyiserdür bu Süleymān Muṣṭafā (I/15) (Köksal, Kütük, 2022: 412) 

Şairin Hz. Peygamber sevgisini dile getirmek ve başka gönüllerde de bu sevgiyi uyandırmak, 

yaşatmak arzusu pek çok Mevlid nüshasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Süleyman Çelebi’nin 

Mevlid’inin Türk edebiyatında en fazla istinsah edilen eser olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden 

Köksal ve Kütük, en az bir Mevlid nüshası bulunmayan eski eser kütüphanesi olmadığını söylemenin 

mübalağa olmayacağını dile getirir (Köksal, Kütük, 2022: 394).  

Yüzyıllarca aşkla okunan ve yazılan bu eserin bir istinsahı da 1931 yılında Ahmed Kâmil 

Akdik’in kaleminden çıkmıştır. Bu nüsha, müze ve koleksiyonlarda mevcut Mevlid nüshalarının en son 

yazılmış olan en güzel nüshası olarak değerlendirilmektedir. Nitekim okuyucu eserle ilk karşılaştığı 

anda bile bu güzelliği fark edebilmektedir. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde 

Y/0209 numarası ile kayıtlı bulunan bu nüsha toplam 16 varaktan oluşmaktadır. Her sayfada metnin 

çevresi sarı ve yeşil altın cetvellerle çizilmiş; cetvelin etrafında kalan boşluklar ise fırça zer-efşânı ile 

bezenmiştir. Nüshanın hattı, hattatın ismiyle müsemma bir yazıya sahiptir. Asıl metin harekeli nesih, 

fasıl başları ise harekeli rika ile yazılmıştır. Manzum kısımlar çift sütun, mensur kısımlar ise tek sütun 

hâlinde düzenlenmiştir. Fasıl sonlarında yer alan tek beytin kenarlarına halkâri işlenmiştir. Hattatın 

imzasının ve tarihin yer aldığı bölümün altında da halkâri işlendiği görülmektedir (Akkuş, Derman, 

2017: 14). 

Hattat Kâmil hakkında Reisülhattatin Kâmil Akdik adıyla eser kaleme alan Melek Celal57, 

eserinin girişinde Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak bilen bütün kavimlerin, Arap harflerini 

tezyîni mahiyette kullandıklarını ve hat sanatının estetiğinde dehalarını asırlarca tecrübe ettiklerini ifade 

eder. Devamında ise İranlılar talik yazıyı, Araplar kûfîyi şiir hâline getirmiş olsalar da her yazı türünde 

en ince zevkte mücerret eserler verenlerin Türkler olduğunu hatırlatır. Arap harflerinden Latin harflerine 

geçen Türklerde bu sanatın bitişine sebebiyet verilse de bu sanata gönül veren üstatlar yazmaya devam 

etmişlerdir. Hacı Ahmed Kâmil Akdik de bu üstatlardan biridir. Nitekim Türk sanatının hayranı olan 

                                                           
55 Vesiletü’n Necât, zamanla hem halk arasında hem de yazılı metinlerde Mevlid adıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

Çalışmamızda da sıklıkla Mevlid kullanımı tercih edilmiştir.      
56 University of Michigan, Special Collections Research Center, Isl. Ms. 412. 
57 1896 ile 1976 yılları arasında yaşayan Melek Celal Sofu, ilk Türk kadın ressam ve heykeltıraşlarındandır. Resim 

ve heykel sanatı dışında, işleme, hat ve tezhip gibi el sanatları ile de ilgilenmiştir. Eski yazı ustalarını ve Türk 

işlemeleriyle süslemelerini dünyaya tanıtan kitaplar yayımlamıştır (E.T. 10.10.2022) 

https://tiyatrolar.com.tr/melek-celal-sofu). 

https://tiyatrolar.com.tr/melek-celal-sofu
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Mısırlı Prens Ali’nin davetiyle 1933’te Mısır’a gitmiş ve orada aylarca kalarak pek çok eser meydana 

getirmiştir (Celal, 1938: 6).    

Türk yazı tarihinin Hafız Osman ve Rakım yolunda giden önemli hattatlarından biri de Hacı 

Kâmil Akdik’tir (Ünver, 1953:10) . Hocası da Sami Efendi58’dir (ö. 1912). Nitekim Hocasına büyük bir 

saygı duyan Akdik, onun bir yazıda değil bütün hat türlerinde maharetli olduğunu dile getirirdi. Hat 

talebeliği yanında devlet memurluğu da yapan Akdik, aşk ve gayretle devam ettiği dersleri neticesinde 

Hocasından icazet alarak sanatını daha ileriye taşır. Divan-ı Hümayunda hüsn-i hat öğretmeye başlar. 

Önce Medresetü’l-Hattatin, ardından Hattat Mektebi, Şark Sanatlar Mektebi ve son olarak da Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisinde vefatına kadar derslerini vermeye devam eder. “Elimde olsa uykumda bile 

yazacağım” diyen Kâmil Akdik, sanatını icra edememe düşüncesiyle kolunun incinmesinden bile korkar 

ve ağır şeyler kaldırmaktan imtina ederdi. Böylesi bir dikkat yanında hayatını perhiz ile geçiren Akdik, 

bu sayede son derece sağlıklı bir ihtiyarlık dönemi yaşamıştır (Celal, 1938: 6). Çalışmaya konu olan 

nüshanın yazılışı böylesine sağlıklı bir yaşlılık döneminin ürünüdür. Hacı Kâmil, bu eseri 70 yaşında 

istinsah etmiş ve 80 yaşında ise vefat etmiştir.   

Eserin sadece istinsahında değil aynı zamanda tezhiplenmesinde de ince işçilik ve sanatkârane 

tarzın en güzel örnekleri görülmektedir. Nüshanın tezhibi müzehhib ve mücellid Bahaeddin Tokatlıoğlu 

(ö. 1939) tarafından yapılmıştır. Bahaediin Tokatlıoğlu, sanatkârlık meziyetlerini ilk olarak babasından 

alır. Müzehhip ve mücellid olan babası Osman Nûreddin Efendi, XIX. asrın usta sanatkârlarından 

Lâlelili Şâkir Efendi’nin öğrencisidir. Babasının dükkânında yetişen Bahaeddin Efendi, ince işçilik 

mahareti gösteren temiz eserler vermiştir. 1914’ten itibaren Medresetülhattâtînde öğrenci yetiştirmiş, bu 

kurumun 1936’dan itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisine katılmasıyla vefatına kadar burada 

çalışmıştır. 1916’dan itibâren Evkaf-ı İslâmiye ve daha sonra da Topkapı Sarayı müzelerinde mücellid 

olarak vazife almıştır. Buradaki eserleri tâmir ederken, görgü ve bilgisini arttırdığı kendisinin şu 

sözleriyle sâbittir: “Ben kendimi evvelden müzehhib sanır, ortalarda iftiharla, koltuklarımı kabartarak 

dolaşırdım. Vaktâ ki eslâfın Saray’daki eserlerini gördüm, hiç bir şey olmadığımı anladım!”  59  

Bahaeddin Efendi sanat hayatı boyunca yirmiye yakın Mushaf, aynı sayıda En’am-ı şerif60, hilye 

ve levha işlemiş, birçok eseri de ciltlemiştir. Zer-endûd61 yazı işlemekte de mahir olan Bahaeddin 

Efendi,  “Mücellidlik kanaattir, değildir cem-i mâl etmek.” diyerek mesleğine bakışını ve bu işte maddi 

menfaat beklentisi içerisinde olmadığını göstermiştir. Nitekim söz konusu Mevlid nüshasında gösterdiği 

ustalık ve zarif işçilik sanata bakışıyla birlikte mütevazı kişiliğine dair ipucu vermektedir. Bahaeddin 

Efendi’nin bu nüshayı tezhip ettiğinde 65 yaşında ve hasta bir bünyeye sahip olduğu düşünülürse 

ustalığının büyüklüğü kolayca anlaşılabilecektir (Akkuş, Derman, 2017: 43-44). 

Osmanlı kültür ve terbiyesiyle yetişen aileler, kültür ve okuma düzeyleri yüksek olduğundan 

edebiyat ve tarihe meraklı oldukları gibi sanatın ve sanatçının kıymetini bilirlerdi. Bazıları eski eserler 

toplayarak koleksiyon yapar, bazıları da zamanın usta sanatçılarına eserler ısmarlayarak hem onlara 

                                                           
58 Osmanlı celî ta‘lik ve celî sülüs hattının son büyük üstadı. Sanat hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiştir. 
Sâmi Efendi hem sağlığında hem ölümünden sonra kıymeti bilinen nâdir sanatkârlardandır. Sultan Abdülaziz, II. 

Abdülhamid ve Sultan Reşad’ın tuğralarını da en mükemmel şekilde çeken Sâmi Efendi bilhassa Sultan 

Abdülhamid’in şahsî teveccühüne nâil olmuş, Bâbıâli’deki resmî vazifesi esnasında mühim şahıslara verilen 

menşurları celî divanî ile yazmıştır (Derman, 2009: 73). 
59 https://www.ketebe.org/sanatkar/bahaeddin-tokatlioglu-3534 (E.T. 12.10.2022). 
60 En’am-ı şerif: En'am süresiyle, diğer meşhur Kur'an-ı Kerim surelerini ihtiva eden mecmuaya verilen isim. 

En’am suresinin faziletiyle ilgili Hz. Peygamberden nakledilen rivayetler üzerine bu sure çokça okunmuş ve güzel 

yazı ile yazılmıştır. Hatta hattatlar arasında bir gelenek hâline gelmiştir. Bilhassa Osmanlı sanatkârları En‘âm-ı 

şeriflerin yazılması, tezhip edilmesi ve ciltlenmesi hususunda ince zevk ve hünerlerini göstermişler, bu alanda 

İslâm sanatlarının en güzel örneklerini vermişlerdir (Işık, 1999: 170). 
61 Hat yazılarının altınla bezenmesi olarak terimleşen zer-endûd, sözlükte, “Altın sürülmüş, yaldızlanmış, altınla 

mücella.” anlamlarına gelmektedir (Şemseddin Sami, 2007: 673).  

https://www.ketebe.org/sanatkar/bahaeddin-tokatlioglu-3534
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maddi katkı sağlar hem de bu sanatların devamlılığına vesile olurlardı. Elde bulunan Mevlid nüshası 

böyle bir vesile ile edebiyatımıza kazandırılmıştır. Esad Fuad Tugay (ö. 1973) ve ailesi62 edebiyata ve 

sanata son derece meraklı idi. Sanat ve fikir erbabı ile yakın ilişkiler kuran Esad Fuad Tugay, Süheyl 

Ünver63 ile de yakın dosttu. Söz konusu Mevlid nüshası da Esad Fuad’ın hanımı Prenses Zîba Hanım’ın 

(ö. 1964) isteği üzerine istinsah ettirilmiştir. Tugay ailesi ve Esad Fuad Tugay hakkında yazı kaleme 

alan Derman, Esad Fuad’ın ne kadar ince zevk ve yüksek kültüre sahip olduğunu evine misafir olunca 

daha iyi fark ettiğini söyler. Evin pek çok duvarında yer alan tablolar özel olarak Hacı Kâmil Akdik ve 

Tuğrakeş Hakkı Bey64 (ö. 1946) gibi dönemin önemli hattatlarının kaleminden çıkmış özel eserlerdir. 

Mutfakta yer alan levhada “Allah katında yemeğin sevileni, üzerine çok el uzananıdır.” ifadesi de ailenin 

tevazu ve cömertliğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Esad Fuad Bey65’in eşi, Kâmil Akdik 

Efendi’ye Mevlid’den başka En’am-ı Şerif ve Kur’an-ı Kerim nüshası da yazdırmıştır (Akkuş, Derman, 

2017: 33).   

Son olarak bu çalışmanın ilham kaynağı olan Mevlid nüshasının yeni neşrine dair tanıtıcı 

bilgilere yer vermek yararlı olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlanan eser, 

Uğur Derman ve Mehmet Akkuş tarafından hazırlanmıştır. Eserin kapağı deri cilt olarak tasarlanmış, 

sertâbı, mıklebi, zencireği, altın yaldızlı işlemesi ve yazısıyla tıpkı bir yazma eser niteliği taşımaktadır. 

Eserin kâğıt kalitesi, dış kapaktaki özen ve titizliğin iç kapakta ebruli desenler kullanılarak aynı şekilde 

sürdürülmesi okuyucunun gözünde eseri doğrudan cazip hâle getirmektedir. Eldeki neşrin en önemli 

özelliği nüshanın orijinalliğini (sanat güzelliklerini de yansıtarak) koruyarak tıpkıbasımı kitabın 

sonunda vermiş olmasıdır. Bu şekliyle eser, daha önce bu nüsha ile hiç karşılaşmamış ve karşılaşmak 

için herhangi bir ilgi ve ihtiyacı bulunmayan okuyucuda bile, eserin müellifi, muhtevası bir yana nüshayı 

kaleme alan hattata, mücellide ve müzehhibe karşı hayranlık duygusu uyandırmaktadır. Nüsha 

neşredilirken metne sadık kalınmış ve dil hususiyetleri de korunarak bugünkü harflere aktarılmıştır. 

Metnin anlaşılırlığını sağlayabilmek için sayfa altında yer alan dipnotlarda gerekli açıklamalar en sarih 

bir şekilde yapılmıştır. Bu yönüyle de her seviyeden okuyucu tarafından rahatlıkla okunması ve 

anlaşılması mümkündür.  

Elimizde bulunan bu faydalı neşri hazırlayan isimlerden biri olan Uğur Derman hakkında birkaç 

hususa yer vermek gerekir. Çocukluğunu kısmen geçirdiği Üsküdar’ın tarihî birikimi, onun hayalinde 

çok tesirler uyandırır. Lise tahsili yıllarında hocası olan Mahir İz’in yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve 

kültürüne merak sarar. Eczacılık Fakültesinde okurken Üsküdarlı Hezârfen Hattat Necmeddin 

Okyay66’ın (ö. 1976) talebesi olur ve ondan hat dersleri alır. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver gibi 

                                                           
62  Aile hakkında ayrıntılı bilgi için bk. https://www.fikriyat.com/yazarlar/ugur-derman/2022/03/25/esad-fuad-

tugay (E. T. 10.11.2022.). 
63  Hekim, sanatkâr, tarihçi ve âlim kişiliğinin yanında en önemli özelliği olan arşivciliği sayesinde tarihle 

tasavvufu, geçmiş kültürle bugünü birbirine bağlayan Ünver, hem hayattayken hem de ölümünden sonra 

eserleriyle pek çok kişiyi etkilemiş bir şahsiyettir. Hakkında kapsamlı bir biyografik eser kaleme alan Sayar, 

Ünver’in 88 yıllık yaşamının 75 yılını tetkik ve araştırma ile geçirdiğini; 1920 ile 1986 yılları arasında yayınlanmış 

toplam eser sayısının 2300’e yakın olduğunu söyler (Sayar, 1994: 564, 608). 
64Velûd bir sanat hayatı olan Tuğrakeş Hakkı Bey’in çeşitli koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden başka Dîvân-

ı Hümâyun’dan çıkan ferman, berat ve menşurlarda da yazıları bulunmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bk. TDV İslam 

Ansiklopedisi, 1989, C. 2, s. 542-543). 
65 Birden fazla Doğu ve Batı diline hâkim olan Esad Fuad; Hz. Peygamberin yabancılar tarafından doğru ve açık 

bir şekilde tanınması arzusuyla, bir yabancı dostunun da telkiniyle Hz. Peygamber’in hayatını Fransızca olarak 

kaleme alır. Amacı Batı’nın, bilmediği ya da bilmek istemediği hakikati anlamasını sağlamaktır. Ali Kemal Aksüt, 

müsveddelerini incelerken bu eserin Türkler için de bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek Türkçeye çevirmeyi talep 

eder ve bunda da başarılı olur, eser Türkçeye de çevrilir (Tugay, 1950: IV, V). 
66  Hat ve süsleme sanatlarını disiplin altına almak amacıyla kurulan ve açılışı 18 Ağustos 1915’te yapılan 

Medresetü’l-Hattâtîn’de Tuğrakeş İsmail Hakkı’dan (Altunbezer) Celî Sülüs’ü ve Tuğra çekmeyi öğrenen 

Necmeddin, bir süre sonra aynı medreseye ebrû ve âhar hocası olarak tayin edilmiş ve kapatılıncaya kadar burada 

görev yapmıştır. Aynı yıllarda hocası ve dostu Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey’in ve Gülcü Şükrü Baba’nın teşvikiyle, 

https://www.fikriyat.com/yazarlar/ugur-derman/2022/03/25/esad-fuad-tugay
https://www.fikriyat.com/yazarlar/ugur-derman/2022/03/25/esad-fuad-tugay
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üstatlardan müzakere yoluyla istifade eder. 1961’den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına 

dair konferanslar vermekte, ilmî tebliğler sunmaktadır. Yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile 

birlikte 500’ün üzerinde yayını bulunmaktadır. 67  

Söz konusu Mevlid neşrini hazırlayan diğer bir isim de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde profesör olarak görev yapmakta olan Mehmet Akkuş’tur. Kendisi 

alanında pek çok çalışma ortaya koymakla birlikte Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin yanında diğer 

mevlidler üzerinde de yayınlar yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan ve Bilal 

Kemikli68 ile birlikte hazırladığı 3 Ciltlik Mevlid Külliyatı da son derece önemli bir çalışmadır.   

Bu çalışmanın sonucunda, bir Mevlid neşrinden hareketle bu eserin müellifi başta olmak üzere 

müstensihi, müzehhibi, mücellidi, muhatabı ve araştırıcısıyla uzun bir maceraya sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Eseri kaleme alan müellifin, çoğaltan nasihin, süsleyen müzehhibin, okunmasını ve 

korunmasını sağlayan muhatabın duyguları ile bu eseri 21. yy. okuyucusuna ulaştıran naşirin 

duygularının temelde aynı oluşu, bir medeniyet zinciri meydana getirmiştir. Çalışmamızda bu zincirin 

halkalarında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan birçok şahıs ile karşılaşılmış; bu vesileyle muhtelif 

bilgilere ulaşma imkânı elde edilmiştir. Bu bilgilerden, metinle doğrudan ilgili olanlar metnin içerisinde 

diğerleri ise dipnotlarda açıklama şeklinde verilerek okuyucuda ilgi ve merak oluşturacağı 

düşünülmüştür. Böylece bilginin sürekliliğinin nasıl sağlandığını gösteren somut ve etkili bir örnek 

ortaya koyulmuştur.    
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YENİ TÜRK EDEBİYATININ KURULUŞ AŞAMASINDA MİLLİYETÇİLİĞİN 

İZLERİ:  ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN ADLI ROMANI 

Barış Berhem ACAR69 

Özet 

Yeni Türk edebiyatının kuruluş aşamasında yazarlar, eski anlatı geleneklerinden faydalanarak 

Batı’dan alınan edebî türlerde eserler vermişlerdir. Başta Şemsettin Sami, Ahmet Mithat ve Namık 

Kemal olmak üzere dönem yazarları, halk anlatıları, meddah geleneği veya tıflî hikâyeleri gibi 

okuyucunun aşina olduğu türlerdeki yöntemlerden faydalanarak yeni edebiyat anlayışının yerleşmesini 

sağlamaya çalışmışlardır. Yazarlar bu teknikleri kullanırken hürriyet, vatan, millîlik, meşrutiyet gibi 

yeni fikirleri eserlerinde işlemişlerdir. Böylece teknikleri geleneksel; fikirleri yeni olan geçiş dönemi 

eserleri ortaya konmuştur. Batılılaşmanın temel yönelim olduğu bu dönemde, Batı’dan alınan edebî 

türler ve fikirlerle birlikte topyekûn bir başkalaşıma evrilen bu süreçte yazarlar, toplumsal dönüşümün 

rehberi olmuş, ortaya koydukları eserlerle dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamışlardır. Daha çok 

erkek yazarların ön plana çıktığı bu dönemde kadın yazarlar da eserler vermiş, dönemin edebî 

anlayışının oluşmasına katkı sağlamışlardır. Bu isimlerden birisi de 1877 yılında yayımlanan Aşk-ı 

Vatan romanını yazan Zafer Hanım’dır. Edebiyat tarihlerinde kendisine yer bulamayan, sürekli göz ardı 

edilen yazar, aslında erken dönem milliyetçi edebiyatın inşası açısından önemli sayılabilecek bir esere 

imza atmıştır. Çerçeve anlatı ve halk hikâyelerinin kalıplarının kullanıldığı romanda işlenen fikirler, 

çağının ilerisindedir. Roman, başkahramanın bireysel aşktan vatan aşkına dönüşen bağlılığını konu 

edinir. Fransız İhtilali sonrasında bütün dünyaya yayılan fikirlerin etkisiyle özgürlüğün ve vatan 

sevgisinin önemini kavrayan yazar, yıllar sonra Türk edebiyatını yönlendirecek olan millî edebiyat 

algısının erken örneklerinden birini ortaya koymuştur. Bugüne kadar üzerinde hakkıyla durulmayan 

roman, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın etkisiyle kaleme alınması ve geliri savaşta yaralanan 

askerlerin bakımı için bağışlanması bakımından önemli; milliyetçilik kavramını idrak etmesi sebebiyle 

dikkate değerdir. Bu bildiride de öncelikle Aşk-ı Vatan romanı yakın okuma tekniğiyle incelenerek 

romanın dönemin diğer eserleri gibi geleneksel anlatı tekniklerini kullanmasına değinilecektir. 

Sonrasında romandaki vatan sevgisi mefhumundan yola çıkılarak bağlamsal bir okuma yapılacak, 

Şemsettin Sami’nin eski Türk yazıtlarına olan ilgisi ve dilde sadeleşme çalışmaları, Namık Kemal’in 

esaret ve hürriyet üzerine fikirleri ve Abdülhak Hamid’in millî edebiyat hassasiyetiyle birlikte erken 

dönem milliyetçiliğin imkânları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vatan Sevgisi, Çerçeve Anlatı, Milliyetçilik, Eski-Yeni İkiliği 

TRACES OF NATIONALISM IN THE FOUNDATION STAGE OF NEW TURKISH 

LITERATURE: ZAFER HANIM AND HER NOVEL AŞK-I VATAN 

Abstract 

During the establishment phase of the new Turkish literature, writers utilized old narrative 

traditions and produced works in literary genres borrowed from the West. The writers of the period, 

especially Şemsettin Sami, Ahmet Mithat and Namık Kemal, tried to ensure the establishment of the 

new understanding of literature by making use of the methods in genres familiar to the reader such as 

folk narratives, the meddah tradition or the tales of tıflî. While using these techniques, the authors 

incorporated new ideas such as freedom, patriotism, nationalism and constitutionalism into their works. 

Thus, while the techniques were traditional, the works of the transition period with new ideas were 

                                                           
69 Araş. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

barisberhemacar@gmail.com 
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created. In this period when Westernization was the main orientation, writers became the guide of social 

transformation in this process, which evolved into a total metamorphosis with the literary genres and 

ideas taken from the West, and contributed to the acceleration of transformation with their works. In 

this period when mostly male writers came to the fore, women writers also produced works and 

contributed to the formation of the literary understanding of the period. One of these names is Zafer 

Hanim, who wrote the novel Aşk-ı Vatan, published in 1877. The author, who could not find a place for 

herself in literary histories and was constantly ignored, actually wrote a work that can be considered 

important in terms of the construction of early nationalist literature. The novel uses the framework 

narrative and patterns of folk tales, and its ideas are ahead of its time. The novel is about the protagonist's 

devotion that transforms from individual love to patriotic love. Understanding the importance of 

freedom and love of homeland with the influence of the ideas that spread all over the world after the 

French Revolution, the author put forward one of the early examples of the national literature perception 

that would guide Turkish literature years later. The novel, which has not been properly emphasized until 

today, is important because it was written under the influence of the Ottoman-Russian War of 1877-

1878 and its income was donated for the care of soldiers wounded in the war, and it is noteworthy for 

its understanding of the concept of nationalism. In this paper, first of all, the novel Aşk-ı Vatan will be 

analyzed with the close reading technique and the novel's use of traditional narrative techniques like 

other works of the period will be mentioned. Afterwards, a contextual reading will be made based on 

the notion of patriotism in the novel, Şemsettin Sami's interest in ancient Turkish inscriptions and his 

efforts to simplify the language, Namık Kemal's ideas on captivity and freedom, and Abdülhak Hamid's 

sensitivity to national literature will be emphasized, as well as the possibilities of early nationalism. 

Keywords: Patriotism, Frame Narrative, Nationalism, Old-New Dualism 

Giriş 

Yeni Türk edebiyatının inşa edilmeye başladığı yıllarda edebiyatçılar bir yandan okuyucuların 

aşina oldukları anlatı geleneklerinin özelliklerini kullanırken diğer yandan yeni düşünce ve fikirleri 

eserlerinde işlemişlerdir. Edebiyat tarihçileri de ekseriyetle bu fikirdedir. Tanpınar, Türk romanının 

başlangıcını Batı tesiriyle açıklasa da başta Mustafa Nihat Özön, Pertev Naili Boratav, Güzin Dino, 

Robert Finn ve Hülya Argunşah olmak üzere çoğu araştırmacı geleneksel anlatı türlerinin tesirinden 

bahsederler. Tanpınar, “Türk romanı mütalaa edilirken göz önünde tutulması lazım gelen ilk hakikat bu 

romanın memlekette öteden beri mevcut hikâye şekillerinin tabii bir gelişmesiyle doğmadığı, bir 

an’anenin olduğu yerde bırakılıp yerine yeninin kurulması şeklinde başladığı keyfiyetidir. Roman bize 

dışarıdan gelir.” (Tanpınar, 1977: 57) tespitini yapar. Ancak Ahmet Mithat’ın anlatılarındaki meddah 

üslubu, Güzin Dino’nun İntibah ile “Hançerli Hanımın Hikâye-i Garibesi” arasındaki benzerliği ortaya 

koyması, Boratav’ın “İlk Romanlarımız” başlıklı yazısında romanın destan, halk hikâyesi ve 

meddahlıktan kaynağını alarak geliştiğini, Batı’dan yapılan tercümelerin ilk romanlardan sonra 

yaygınlaşmasını gerekçe göstererek örneklerle açıklaması Tanzimat romanının bir yönünün hep 

geleneksel anlatılara dönük olduğunu ortaya koyar. (Dino, 1978; Boratav, 1982). Robert Finn, Berna 

Moran ve Jale Parla da her ne kadar dönemin edebiyatçıları eski anlatıları “çocukça ve gerçeklikten uzak 

bulsalar da” onlardan faydalanarak yeniyi inşa ettiklerini söylerler. (Finn, 1984; Moran, 1984; Parla, 

1997). Aslında yazarların içine doğdukları medeniyetin anlatılarından bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

faydalanmaları olağandır. Hem kendileri daha aşina oldukları hem de okurlarının yenilikleri daha rahat 

benimsemesini sağlayacağı için eski anlatı geleneklerinden sıklıkla faydalanırlar. Bu sadece roman için 

değil, şiir, tiyatro gibi diğer edebî türler için de geçerlidir. Batı edebiyatını tanıdıkça geleneksel 

anlatıların dünyasından uzaklaşan yazarlar, ilk eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin unsurlarını 

bir arada yansıtmışlardır. 
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Doğu’dan çerçeve hikâye, olağandışılıklar, tesadüflerin nihai rolü, isim sembolizasyonu, 

anlatıcı tavrı vb. gibi özellikleri devralan Tanzimat romanı, gerçeklik vurgusu, esaret, görücü usulü 

evlilik gibi çağın sorunlarını işleme, gündelik hayatı detaylarıyla anlatma, derinlikli karakterler 

yaratmaya çalışma, toplumsal meselelere değinme yönünden Batı edebiyatına yaklaşmıştır. Bu sebeple 

ilk dönem eserleri, geleneksel anlatı kalıplarından Batılı tekniklere geçişi sağlayan eserler olarak 

görülebilir. Bu noktada önemli duraklar 1796-1797 yıllarında telif edilen Muhayyelat-ı Aziz Efendi 

(Duymaz, 1999) ve Emin Nihat Bey’in 1871-1875 yılları arasında cüzler hâlinde yayımladığı 

Müsameretname sayılabilir. Her iki eser de geleneksel anlatı kalıplarından faydalanılarak 

oluşturulmuştur.  

Giritli Aziz Efendi, Muhayyelat’ı yazarken Binbir Gece, menakıbname ve mesnevilerin anlatı 

kalıplarından faydalanmıştır. Eser, her birine “Hayal” denilen üç çerçeve hikâyede toplanmış on yedi 

anlatıdan oluşmuştur. Birbirinden bağımsız olan ama birbirinden doğan hikâyelerdeki devamlılık ana 

karakterlerle sağlanır. “Aziz Efendi eserinin mukaddimesinde bu hayalleri bir zamanlar kütüphanesinde 

bulunan Süryanî, İbranî vb. dillerinden tercüme edilmiş Hulâsatü’l-Hayal adlı bir eserden aldığını ve 

sade bir üslupla yeniden yazarak okuyucusuna kazandırmak istediğini söyler.” (Argunşah, 2006: 30). 

Gerçeklik etkisini artırmak için var olmayan bir esere atıf yapan bu metin, Tanpınar için Doğu 

edebiyatının taklidinden ibarettir: “Muhayyelat, Binbir gece’de tipik nümûnesini veren şark 

hikâyeciliğinin bütün teferruat ve unsurları ile taklidinden başka bir şey değildir; birçok hikâyelerinin 

aynen yahut da bazı hususiyetleri ile Binbir gece’ye veya onun dairesine dâhil meşhur hikâyelere ircaı 

kabildir.” (Tanpınar, 1977: 175). Çerçeve hikâye kullanımı, olağandışılıklara sıklıkla yer verilmesi, 

gerçekliğin göz ardı edilmesi Tanpınar’ın vurguladığı gibi Muhayyelat’ın Doğu anlatı geleneği içinde 

düşünülmesini sağlar. Bununla birlikte “az çok yerli hayatın unsurlarına sahip olması; hikâyedeki 

vakanın geçtiği yerlerin sokak, mahalle ismi gibi şehir hayatını çağrıştıran bilgilerle ayrıntılandırılması; 

örf, âdet, giyim kuşam gibi realite duygusunu verecek bilgiyle zenginleştirilmesi ve kişilerin karşılıklı 

konuşmaları,” kendisinden sonra yazılan Batılı roman ve hikâyelerin unsurlarını barındırdığını gösterir. 

(Argunşah, 2006: 31). Bir yandan geleneksel anlatı kalıplarını diğer yandan modern edebiyatın 

dikkatlerini barındıran bu anlatı, geçiş dönemi eseri sayılabilir. 

Emin Nihat Bey’in kaleme aldığı Müsameretname ise aynı şekilde çerçeve bir hikâye ve iç içe 

geçmiş hikâyelerden oluşur. Uzun kış gecelerinde bir araya gelen on kişinin birbirlerine anlattıkları 

hikâyelerden oluşan bu eser Decameron’u çağrıştırır. İntibah, Letaif-i Rivayat gibi Batılı eserlerin 

kaleme alındığı yıllarda kaleme alınan bu eser, “ben” anlatıcısıyla meddah geleneğine dayanırken bazı 

kahramanların derinlemesine işlenmesi, çağın popüler meselelerinden esaret, Beyoğlu ve Batı’yı 

tanımayı konu alan bir hikâyeye yer vermesi bakımından Doğu ile Batı anlatı geleneklerini bir arada 

yansıttığını gösterir (Çağın, 2003: 19-20). Gerçeklik hassasiyetine sahip olan bu eser, kendisinden sonra 

yazılan Tanzimat romanına kaynaklık etmiştir. 

İlk eserlerde eski anlatı geleneklerinden faydalanma ve yeninin dünyasını kurma aşamasında 

milliyetçi hasletlerin yansımalarını görmek mümkündür. Dilde sadeleşme ve fikir cümlesi kurmanın 

temel meselelerden biri olduğu Tanzimat döneminde Şemsettin Sami’nin sözlük ve ansiklopedistliğiyle 

birlikte Orhun Kitabeleri’ne olan ilgisi, Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’de yansıttığı vatan sevgisi 

ya da Abdülhak Hâmid’in millî tiyatro hassasiyeti düşünüldüğünde Tanzimat edebiyatının sadece Batı 

tesiri altında gelişen bir edebiyat olarak görülmemesi gerektiği, hem eski anlatı geleneklerinin hem de 

milliyetçi yönelimin etkisinin olduğu çok yönlü bir dönem olduğu dikkati çekmektedir. 

Fransız İhtilali ile birlikte imparatorlukların parçalanarak uluslaşmanın artması, Osmanlı’daki 

gayrimüslim tebaayı da etkilemiş, bunun karşısında aydınlar Osmanlılık fikri etrafında şekillenen millî 

kimlik inşasına girişmişlerdir. Nüfus dengesi değiştikçe önce Osmanlıcılığa, sonra İslamcılığa en sonda 

da Türkçülüğe evrilen yönelim, Tanzimat’ın ilk yıllarından itibaren imparatorluğu bir arada tutma 
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gayretinin göstergesidir. Ancak bu süreci sadece Osmanlı’yı bir arada tutmak için pragmatik bir yol 

haritası olarak değil Türkçülüğe giden aşamalar olarak anlamlandırmak mümkündür. Böyle bir 

anlamlandırma için Miroslav Hroch’un zihin açıcı çalışmasından destek alınabilir. Hroch, “küçük 

milletler” olarak adlandırdığı egemen devlet kuramamış milletleri incelediği Avrupa’da Milli Uyanış 

adlı çalışmasında milliyetçiliğin geçtiği üç evreden bahseder. İlki akademik ilgi dönemidir. Bu aşamada 

ulusu oluşturacak tarihî arka planın keşfine çıkılarak yapılan araştırmalarla kültürel bir rezervuar 

oluşturulur. İkinci evre yurtseverlik ajitasyonu diye adlandırılır. Bu evrede millî bilince ulaşmış 

aydınlar, kriz anını fırsat bilerek toplumu ait oldukları ulusun farkına varmalarını sağlayacak yayınlara 

yönlendirmeye girişirler. Son evre ise millî hareketin kitleselleşmesi şeklinde tanımlanır. Bu aşamada 

artık ulusun inşası topyekûn bir çabayla ortaya konmaya başlamış, kurumsallaşma hızlanmış, topluluk 

sivil toplum hüviyetini kazanma seviyesine gelmiştir (Hroch, 2011: 51). Erol Köroğlu, Hroch’un 

önerdiği süreci Türk ulus oluşumuna uyarlar: “geç Osmanlı tarihinin 1908’e kadar uzanan dönemini 

Türk ulus oluşumu sürecinin birinci aşaması, 1908-1923 arasını ikinci aşaması ve 1923’ten 1940’lara 

uzanan dönemi üçüncü aşaması olarak değerlendirebiliriz.” (Köroğlu, 2006: 139). Köroğlu, özgül 

tarihsel koşullar sebebiyle bu sınıflandırma arasında geçişleri olduğunu, ikinci evrenin bir yandan 

kültürel bir rezervuar oluşturmaya çalışırken diğer yandan yurtsever ajitasyonu yürütmeye çalıştığını 

vurgular. Türk düşüncesinde Batılılaşmanın başladığı yıllara bakıldığında Batı’da üretilen her şeye karşı 

meraka Türk tarihine artan ilgi, Kırım ve 93 Harbi gibi savaşların sebep olduğu kriz anları ve 

imparatorluğun yaşadığı kayıplar üzerine yazılan yazıların ve edebî eserlerin yarattığı katharsis etkisinin 

eşlik ettiği görülebilir. Eski medeniyet dünyasıyla birlikte yeninin dört koldan taarruzunun yaşandığı bu 

dönem, uluş inşa sürecinin hazırlık aşaması olarak görülebilir. Bu sebeple Batılılaşma çağının 

başlangıcını millî bilincin inşasıyla birlikte düşünmek mümkündür. 

Tanzimat edebiyatını geleneksel anlatı kalıpları ve Batılılaşmanın etkisiyle birlikte millî 

kimliğin uyanış süreci olarak okumak dönemi daha geniş bir perspektifle kavramayı sağlar. Bununla 

birlikte bu dönemi sadece erkek yazarlar üzerinden okuyan edebiyat tarihlerinin aksine edebî üretimde 

bulunan kadın yazarları da göz önünde tutmak daha gerçekçi bir anlamlandırma sürecinin gereğidir. 

Hâlâ edebiyat araştırmalarında başucu kitabı olarak görülen Tanpınar’ın edebiyat tarihi başta olmak 

üzere genellikle göz ardı edilen ya da ikinci planda tutulan kadın yazarlar, toplumsal hayatta rol almaya 

başladıkça toplumun dönüşümüne paralel olarak eserler ortaya koymuş, yaşadıkları çağın sorunlarına 

çözüm önerileri sunmuştur. Fatma Aliye, Emine Semiye, Fahrünnisa Hanım gibi kadın yazarlar, bir 

yandan kadınların toplumsal konumunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan erkek yazarların da inşa 

etmeye çalıştıkları Batılı toplum idealine katkı vermişlerdir. Bu isimlerden birisi de Aşk-ı Vatan 

romanının yazarı Zafer Hanım’dır. 1878 yılında yayımlanan romanıyla ilk roman yazarlarından biri olan 

ancak edebiyat tarihleri tarafından göz ardı edilen yazar, dönemin erkek yazarları gibi bir yandan 

geleneksel anlatı kalıplarını kullanırken diğer yandan millî kimlik bilinciyle hareket ederek romanını 

kaleme almıştır. Bu bildiride de bahsi geçen romana yakın okuma tekniğiyle bakılacak, aynı yıllarda 

üretilen diğer eserlerin içerisindeki konumu tespit edilmeye çalışılacaktır. 

1. Geçiş Dönemi Eseri Olarak Aşk-ı Vatan  

Aşk-ı Vatan romanının yazarı Zafer Hanım hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Mehmet 

Zihni, Meşahirun-Nisa’da ondan kısaca bahseder. Bu eserde “Fuad Paşa ailesinden olan Zafer Hanım 

merhum Kabuli Paşa'nın dul eşidir. İstanbul ediblerinden ve muasırı olduğumuz hanımlardandır.” 

şeklinde bahsedilen yazarın, romanını 1295/1878 yılında Evrak-ı Havâdis’te yayımladığını söyler. 

Eserin kadınlar tarafından ilgi gördüğünden bahsederek biyografiyi bitirir (Mehmet Zihni, 1982: 484). 

Aşk-ı Vatan romanını Latin harfleriyle yayıma hazırlayan Zehra Toska, bu kaynak dışında Rızaeddin 

bin Fahreddin’in Meşhur Hatunlar isimli eserinde sadece yazarın ve romanının adının yer aldığını 

belirtir (Toska, 1994: 8). Toska sunuş yazısında romandan yola çıkarak Zafer Hanım’ın iyi eğitim 
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aldığını, Arapça ve Farsçayı bildiğini, divan şiiri ve inşa tarzına aşina olduğunu ifade eder. Ayrıca Batı 

dillerine, en azından Fransızcaya hâkim olduğu kanaatini de paylaşır. (Toska, 1994: 10). 

Yazarı hakkında detaylı bilgilere sahip olmadığımız roman, 1868 yılı Mayıs başlarında, 

İstanbul’da bir yalıda açılır. 1820’lere kadar geriye doğru giden romanın ilk bölümünü ben-anlatıcı 

anlatır. Doğa tasviriyle başlayan roman, üç bölümden oluşur. “Giriş”ten sonra “Sergüzeşt-i Hikâye” ve 

“Kısm-ı Sani” şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Girişte üst sınıftan orta yaşlı, yalnız yaşayan bir kadının 

günlük rutini görülür. Diğer iki bölüm ise ben-anlatıcı ile bir davette karşılaşan ve ona hayatını 

anlatmaya karar veren altmış-altmış beş yaşlarında Refia’nın anlattıklarından oluşur. Bu çerçeve hikâye 

sonrasında anlatılacak iç içe geçmiş hikâyelere imkân sağlamaktan ibarettir. Bu bölümde bahsi geçen 

kadının adı bile verilmez. O sadece asıl meselenin anlatılması için oluşturulan dekorun bir parçası 

gibidir. Roman girişten sonra tamamen iç hikâyelere odaklanır. İlk iç hikâye Refia’nın hayatını ortaya 

koyar. İspanya’da öğretmenlik yapan Narino ile Alberta’nın kızları olarak doğan, iyi bir eğitim alan, on 

on iki yaşında iken Endülüs’te yaşayan akrabalarının evinin bahçesinde dolaşırken dört Cezayirli 

tarafından kaçırılarak İstanbul’da Laz Ahmet Paşa’ya satılan bir cariyedir. Dilber adını aldığını söyleyen 

Refia, paşanın kendisini oğluna almak istediğini ancak oğlu genç yaşta ölünce onu azat edip kızı olarak 

benimsediğini söyler. Refia’nın kendi geçmişinden bahsettikten sonra anlatının ana kahramanı olan 

Gülbeyaz’ın hayatını anlatmaya girişir. Böylece ikinci iç hikâyeye geçer.  

Refia, kendisi gibi İspanya’dan kaçırılarak Laz Ahmet Paşa’ya cariye olarak satılan asıl adı 

Loranza olan ama Gülbeyaz olarak çağrılan cariyenin hikâyesini anlatır. Gülbeyaz General Kont 

Ferninand’ın kızıdır. Annesini esir düşmeden bir yıl kadar önce kaybetmiş, Antonyo adında denizci bir 

erkek kardeşi olan yatılı okuyan bir kız çocuğudur. Okuldaki en yakın arkadaşı Marya isimli güzel ve 

zeki kızdır. Romanın en uzun bölümü olan bu kısımda anlatıcı Marya ile onunla evlenme isteği 

reddedilen ve görüşmeleri yasaklanan akrabası ve sevgilisi Roberto’nun ilişkisine odaklanır. Onların 

aşkına değindikten sonra olayların yönü farklı bir şekilde gelişir. Gülbeyaz’ın babası okula onu ziyaret 

etmeye gidip geldikçe Marya’ya âşık olmuş, onu vasisinden istemiştir. Vasisi bu teklifi kabul etmiş, 

Roberto’nun da Gülbeyaz ile evlenmesi uygun görülmüştür. Büyüklerine karşı çıkamayan üç genç bu 

karara razı olmak zorunda kalır. Marya ile Kont Ferdinand’ın düğün günü gelir. Roberto büyük bir 

üzüntüyle kilisededir. Yemin esnasında beklenmedik bir şey olur. Marya gelinliğine sakladığı tabanca 

ile intihar girişiminde bulunur. Bunu gören Roberto kiliseden çıkarak kayıplara karışır. Neyse ki Marya 

sadece yaralanır. Uzun bir tedavi süreci geçirir. Gülbeyaz, tedavi olurken babasıyla sürekli Marya’yı 

ziyarete gider. Bir ziyaretlerinden dönerken atlı bir Cezayirli’nin saldırısına uğrarlar. Babasını öldüren 

Cezayirli Gülbeyaz’ı kaçırır. Refia ile benzer bir süreçten sonra İstanbul’a Laz Ahmet Paşa’ya satılır. 

Refia ile Dilber’in hikâyeleri bu noktada birleşir. Romanın son bölümü buradan sonrasını 

anlatır. Artık kader ortağı olan iki İspanyol olarak birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Ancak Gülbeyaz 

vatan aşkıyla yanıp tutuşmakta, bir an önce bu esaretten kurtulmak istemektedir. Laz Ahmet Paşa’nın 

onun güzelliğinden etkilenip evlenmek istemesi de onu mutlu etmez. Bir gün yine gözyaşları içerisinde 

Dilber ile dertleşirken pencereden İspanyol bayrağının dalgalandığı bir gemi görür. Çok heyecanlanır. 

Akabinde pencerenin önünden geçen İspanyol askerlerinden birini tanır. Bu asker Roberto’dur. Ona 

seslenerek başına gelenlerden bahseder. Roberto da kiliseden çıkınca önce İstanbul’a kaçmış, sonrasında 

İngiltere’ye geçerek askerlik eğitimini tamamlamıştır. Tekrar İspanya’ya dönmüş, ailesinin rızasıyla 

Marya ile evlenmiştir. Gülbeyaz’a bunları anlatan bir mektup verdikten sonra erkek kardeşi 

Antonyo’nun da gemide kendisiyle beraber olduğunu söyler. Üç gün sonra gemi hareket edecektir. 

Antonyo ile beraber Gülbeyaz’ı kaçırıp İspanya’ya dönerler. Böylece Roberto ile Marya birbirine; 

Gülbeyaz da aşkla bağlı olduğu vatanına kavuşmuştur. 

Olay örgüsü bu şekilde kurulan romanın, çerçeve hikâye-iç içe hikâyelerle anlatılması, 

tesadüflere yer verilmesi, beyitlerden faydalanılması ve kullanılan anlatı kalıpları geleneksel 
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anlatılardan alınmıştır. Bu dört özellik romanı, aynı dönemde yazılan diğer romanlar gibi geçiş dönemi 

eseri olarak görmeye yardımcı olmaktadır.  

Anlatıdaki çerçeve hikâye iç içe hikâye modeli âşık hikâyelerinde de kullanılır. Romanda ben-

anlatıcı ile Refia’nın sohbeti çerçeve hikâyeyi; Refia’nın geçmişi ile Gülbeyaz’ın geçmişi ve 

birbirleriyle karşılaşmaları iç hikâyeleri oluşturur. Çerçeve hikâye sadece iç hikâyelerin anlatılmasını 

kolaylaştırmak için kurulmuş gibidir. Sadece başta geçer, sonrasında dönüşler olmaz. Sonda da bir daha 

ilk anlatıcının sesi duyulmaz. Zaten anlatıcının adının verilmemesi, sadece bir davete katılmakla 

eylemde bulunması bu kısma çok önem verilmediğinin göstergesidir. İç hikâyeler ise detaylıca anlatılır. 

Yazar büyük olasılıkla hem kendisinin hem de okuyucunun aşina olduğu bu yöntemi kullanarak kurguda 

karşılaşabileceği zorlukları bilinen bir yöntemle çözmeye çalışmıştır. 

Eski anlatılarda sıklıkla karşılaşılan ancak modern anlayışta bir kusur olarak görülebilecek 

tesadüflere yer verilmesi de romanın eskiyle olan bağını gösteren noktalardan biridir. Önce Gülbeyaz’ın 

Refia’nın babasının öğrencisi olması, Refia’nın babasının onu kızına benzetip sahip çıkmaya çalışması 

zorlayıcı bir tesadüftür. İki İspanyol’un İstanbul’da bir paşanın evinde cariye olarak karşılaşmaları da 

nadir görülebilecek olaylardandır. Ancak romandaki en büyük tesadüfler bunlar değildir. Romanın 

akışını belirleyen, sonunu hazırlayan tesadüf, Gülbeyaz’ın pencereden İspanyol gemisi görmesiyle 

gerçekleşir. Önce gemiye, sonra Roberto’ya, en son da kardeşine evin önünden geçerken tesadüf etmesi 

gerçekten şaşılacak şeydir. Tanzimat döneminde yazılan diğer romanlarda da bu tarz tesadüfler vardır. 

Ancak Batılı anlamda roman yazma tecrübesi artıkça tesadüflerin sayısının azaldığını söylemek 

mümkündür. 

Roman boyunca hislerin anlatılması için beyitlerden faydalanılması da eskiye bağlılığın 

işaretlerinden biridir. Daha ilk sayfada romanın konusunu ilan edecek bir beyit yer alır: 

Muktezâ-yı tâliimdir dûr eden senden beni 

Yoksa ey çeşm-i siyâhım bî-vefâ denmez sana 

(Senden beni ayrı koyan talihimdir. Yoksa ey kara gözlüm sana vefasız denmez.) (s. 24) 

Sonrasında da her duygu ifadesinde bir beyitten yardım alındığı görülür. Roman boyunca bu 

şekilde beyitlerden yararlanılması, vezinle yazılmış dizelere yer verilmesi, duygularını manzum olarak 

ifade etmeye alışık eski Türk edebiyatı okuyucusu için oldukça doğaldır. Bununla birlikte girişteki doğa 

tasviri kasidelerin nesib bölümlerini hatırlatır. Toska, sunuşta bu durumu vurgular: “romanın giriş 

bölümünde de gündoğumu, bahçenin, çiçeklerin ve doğanın uyanışı, gülü ve bülbülü, eski 

edebiyatımızın söz ve anlatım kalıplarıyla betimlenir.” (s. 14). Dil olarak da ağdalı ve Arapça, Farsça 

tamlamalarla yoğun bir dil tercih edilmiştir. Bu da eski edebiyata yakınlaştıran bir başka özelliktir.   

Aşk-ı Vatan romanında âşık hikâyelerinin olay örgüsüne benzerlik de vardır. Âşık hikâyeleri ile 

ilk romanlar arasındaki benzerlikleri inceleyen Berna Moran, olay örgüsünün dört ana bölümden 

oluştuğunu tespit eder: “1) Genç kız ile erkeğin arasında aşkın doğuşu. 2) Sevgililerin ayrı düşürülmesi. 

3) Sevgililerin birbirlerine kavuşabilmek uğrunda verdikleri savaşım. 4) Evlilik ya da ölümle bitiş” 

(Moran, 2001: 29). Bu romanda sadece farklı olarak aşk iki kişi arasında değil, genç kız ile vatanı 

arasındadır. Genç kız bilinçli bir birey olduktan sonra vatanına aşkla bağlanır. Sonrasında kaçırılınca 

ondan ayrı düşer. Bir paşanın karısı olması ya da mücevherler sunulması gibi tekliflere karşı verdiği 

mücadeleyle sevdasına bağlı kalır ve sonunda vatanına tekrar kavuşmanın yolunu bulur. Marya ile 

Roberto’nun ilişkisinde de benzer bir izlek vardır. Önce birbirlerine âşık olan iki genç, sonra ailelerinin 

kararları yüzünden ayrı düşerler. Roberto önce İstanbul’a sonra Londra’ya gider. Marya da o da 

başkasıyla birlikte olmayı düşünmez. Marya başkasıyla evlenmektense ölmeyi yeğler. Roberto da 

vatanından uzak kalmayı göze alır. Yaptıkları fedakârlıklardan sonra tekrar bir araya gelerek mutlu sona 

ulaşırlar. 
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Görüldüğü gibi Aşk-ı Vatan, yazıldığı dönemdeki diğer eserler gibi eski anlatı kalıplarından 

ziyadesiyle faydalanmıştır. Berna Moran ve Pertev Naili Boratav’ın diğer romanlarda gösterdiklerine 

benzer bir süreci Zafer Hanım’ın da romanında uyguladığı söylenebilir. Bu bakımdan yazarın 

dönemindeki diğer eserlere eklemlenmesi gerekmektedir. 

2. Milliyetçi Edebiyat Eseri Olarak Aşk-ı Vatan 

Aşk-ı Vatan romanının eski anlatı kalıplarından yararlanmasının yanında modern fikirleri de 

yansıttığı söylenmelidir. Romanı dikkate değer kılan özellikler de eski-yeni ikiliğini dönemin ruhuna 

uygun olarak yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Yazarın çağdaşları gibi Batılı bir tür olan roman 

türünde eser vermesi ilk baştan yeni ve modern bir tavırdır. Ayrıca tasvirlerdeki detaycılığı ve gözleme 

önem verişi, gerçeklik vurgusu, güncel meselelere değinmesi ve ilk nüvelerini gördüğümüz milliyetçi 

tavır, bu eserin yenilikçi yanlarını göstermektedir. 

Romanda iç mekân tasvirlerinin, eşyaların, giysilerin detaylı ve gerçekçi olduğu görülür. 

Gözlemciliğe dayanan ve bilgi verici olan tasvirlerle birlikte Laz Ahmet Paşa, Lord Hamilton ve Nelson 

gibi gerçek kişilere yer verilmesi romanın gerçekçilik vurgusunu güçlendirir. Tasvirlerin gözleme dayalı 

olmasıyla ilgili bir örnek verilebilir: 

“Hâsıl-ı kelâm dâhil olduğumuz cam kapılı salonun denize nazır olan 

penceresinden etrâfa atf-ı nazar itdim. Köşkün önündeki büyük bir havuzun etrâfı limon 

saksılarıyla donanmış bulunduğu hâlde mâlâmâl olduğu suyun sâfiyeti, cezb-i aks-i 

nazariyyet ider ve iki başlarında birbirine mermerden masnû’ arslanların ağzından ve 

ortasında gayet güzel ber-mukâbil resimde yapılmış fıskıyelerden türlü güller peyda 

iderek sular fışkırır idi. 

Bu hâlde insana sakîl gelen kurbağa sadâları bile tabiat-ı insana bir nevi hoşluk 

hâsıl ider. Ve köşkün arka cihetindeki korusundan bülbüllerin feryâdı işitilmeğe 

başladıkça yüreklere bir tazelik virir oldular.” (s. 28). 

Aşk-ı Vatan’da gözlemci tasvirler ve gerçeklik vurgusu ile birlikte günün meselelerine 

değinilmesi de önemlidir. Bu dönemde yazılan diğer romanlardaki gibi esaret ve görücü usulü evlilik 

bu romanda da gündeme getirilir. Refia ile Gülbeyaz’ın ailelerinden ve vatanlarından koparılmalarının 

sebebi esirlik sisteminin varlığıdır. Refia her ne kadar bu durumdan çok şikâyetçi görünmese de 

Gülbeyaz’ın yaşadığı travma romanın yazıldığı dönemin ana meselelerinden biridir. Ayrıca roman, 

gençlerin istemedikleri kişilerle evlenmek zorunda bırakılmalarının sadece Osmanlı coğrafyasında 

değil, İspanya’da da olduğunu göstermiştir. Bu tarz bir evlilik fikrinin sebep olabileceği felaketleri 

ortaya koyması hem yazarın tavrını hem de bu sorunun sadece Osmanlı’nın değil Batı’nın da sorunu 

olduğunu göstermesi bakımından dikkate değerdir. 

Romanın vurgulanması gereken en önemli yanlarından birisi ise vatan sevgisine gösterdiği 

hassasiyettir. Kitabın ismini “vatan aşkı” olarak belirleyen yazar, ön sözden itibaren sahip olduğu millî 

bilinci yansıtır. Batı ile kurulan temaslarla birlikte milliyetçilik meselelerinin gündemde olduğu bu 

yüzyılda, yazarın vatan sevgisine yaptığı vurguyla öncü bir girişimde bulunduğu söylenmelidir. 1877-

1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın etkisiyle kaleme aldığını söylediği romandaki vatan sevgisi, zamanla 

yayılacak 1910’lu yıllardan itibaren edebiyatın ana meselesi hâline gelecektir. 

Aşk-ı Vatan, vatan sevgisi açısından kendisinden yaklaşık beş sene önce yazılan Vatan Yahut 

Silistre’yi andırır. Orada Namık Kemal Osmanlılık ideolojisiyle hareket ederek İslam Bey üzerinden 

vatan uğruna canını feda etmenin erdeminden bahseder. Vatana duyulan sevgiyi her şeyin üzerinde 

gören kahramanlarla kurgulanan oyun, vatanın düşmandan temizlenmesine odaklanır. Vatan ihtiyaç 

duyduğunda yardıma koşacak kahramanların inancıyla oyunun sonunda, korudukları kale, düşman 
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işgalinden kurtulur (Namık Kemal, 1995). Oynandığı dönemde çok etkili olan oyunun Zafer Hanım 

üzerinde de etki bırakması muhtemeldir. Ayrıca Osmanlı’nın girdiği savaşların etkisi de akılda 

tutulmalıdır. Zaten romanın ön sözü niteliğindeki “İfade-i Hâl” bölümündeki ifadeler nasıl bir bilinçle 

yazıldığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterir. Bu bölümde romanın yazılma sebebi, 

Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum ve bu durumun yarattığı hisler vurgulanır: 

“Şu aralık vatan ve milletimizin aleyhine olarak zuhur eden seylâb-ı belânın 

önüne bir sedd-i hâil olmak ve bu uğurda fedâ-yı can itmek fikr-i mukaddesiyle mâder-

i vatanın âgûş-ı şefekatında terbiye edip bu gün için yetiştirmiş olduğu genç ve pîr 

evlâdının her tarafdan sular gibi akıp gidişi vatanıma mahsûs olan kalbimdeki hissiyâtı 

fevkalâde bir derecede galeyana götürmüş idi ki hemen mâşiyen kendimi meydân-ı 

muarekeye atmağı ve o vatan karındaşlarıyla birlikte bize can vermeği gönlümde iyice 

kurmuş idim. 

Hayfâ… Hayfâ ki ben silâh tutmak şerefinden mahrûm bir acize bulunmuşum. 

Binâberîn hâsıl olan teessürden kendimi gayb edercesine bir ye’s ü keder içinde kaldım. 

İşte bir tarafdan şu me’yûsiyyet diğer tarafdan vatanıma olan hubb u gayret 

nihâyet kendime bedel o şüc’ân-ı vatana mûrâne bir hediyecik tedârik itmek arzûsuyla 

şu varakpâreyi tesvîde cesâret virdi.” (s. 20). 

Osmanlı-Rus Savaşı’nın uyandırdığı duyguları ifade eden bu satırlar, yazarın vatan sevgisini 

gösterir. Hiçbir şey yapamamaktan duyduğu üzüntüyü biraz olsun gidermek için bu kitabı yazmıştır. 

Yazarlığına güvenmediğini belirtse de hiçbir şey yapmamaktansa elinden geleni yapmayı yeğlemiştir. 

Ön sözün sonunda eserin gelirinin ordunun ihtiyaçları için kullanılacağını da belirtir: “hâsıl olacak 

akçenin tamâmen ve kâmilen asâkir-i şâhâne muâvenetine takdim olacağını bilerek gayretli 

vatandaşlarımın hamiyet-i müşevvikânelerine arz iderim.” (s. 22). 

Eserin sadece ön sözünde ve isminde değil kahramanlarının kalplerinde de vatan sevgisi vardır. 

Her ne kadar kahramanlarını Osmanlı dışından seçmiş olsa da onların ortak özelliği vatan sevgisinin 

bilincinde olmalarıdır. Gülbeyaz, kendisiyle evlenmek isteyen paşanın hediye olarak gönderdiği 

mücevherleri kabul etmeyerek paşaya sunduğu gerekçede vatan sevgisini göstermiş olur: “Şu 

gösterdiğin mücevherleri intihâb etmek şöyle dursun şâyed vatanımdan bizi mücevhere mi değişirsin 

diyü kulağıma korkunç müthiş bir sadâ gelür korkusuyla elimi dahi sürmeğe cesâret idemem.” (s. 88). 

Refia ise Gülbeyaz kadar hüzünlü olmasa da vatan sevgisini derinden hissetmektedir. Türkçe söylediği 

aşağıdaki şarkı bu durumu gözler önüne serer: 

Ah vatan yandım hayf âh 

Âkıbet gurbete atdın beni vâh 

Senden ayırdı beni baht-ı siyâh 

Nakarat 

Vatanımsın vatanımsın âh 

Sana Şîrîn vatanım Ferhâdım 

Çıktı birden göge dek feryâdım 

Kanlı yaşlar dökerim nâ-şâdım 

Eyzan 

Beni ellerde bırakdın tenhâ 

Sana bin cânım olursa da fedâ 

Yüzümü hâkine süreyim cânâ 

Eyzan 
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Cânımı yaktı diyâr-ı gurbet 

Dağladı sinemi nâr-ı gurbet 

Hâksâr itdi gubar-ı gurbet 

Eyzan (s. 94) 

Refia’nın memleketinden ayrı kalmasını dile getirdiği bu şarkı, onun da içten içe vatan özlemi 

yaşadığını gösterir. Roberto ile Antonyo’nun da vatanlarını korumak için askerlik yapmaları, onların da 

vatan sevgisini hissettiklerini ortaya koyar. Ancak vatan sevgisini en yoğun yaşayan Gülbeyaz’dır. 

Romanın sonundaki şu ifadeler, roman boyunca vurgulanan vatan sevgisinin altını çizmek içindir: “İşte 

Gülbeyaz’ın Paşanın kendisine ihsân eylediği bu kadar mücevherât ve daha virecek olduğu emlâk u 

akârın hiçbiri gözünde olmayup bir an evvel vatanına kavuşmak arzûsu kendisinin vatanına olan aşk u 

muhabbetinin derecesini meydâna koymuşdur.” (s. 128). Vatanını hiçbir şeye değişmemesiyle ideal 

kahraman olarak görülebilecek Gülbeyaz’ın bu tavrının sürekli vurgulanması, okura verilmek istenen 

mesajın vatan sevgisinin önemi olduğunu göstermektedir. 

Sonuç 

Osmanlı coğrafyasında yaşanan acılarla birlikte Batı’da yükselen milliyetçilik hareketleri 

Osmanlı aydınını da etkilemiş, onların farklı edebî türlerde verdikleri eserlerde vatan sevgisini 

uyandırmak amaçlarından biri olmuştur. Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı oyunu bu fikrin en 

önemli göstergelerinden biridir. Oyunun yarattığı etkinin büyüklüğü, sahneye konduğu ilk iki ayda 47 

defa; daha sonra üç yıl içerisinde 500 defa oynanmasından anlaşılır (Sütçü, 2004: 150). Namık Kemal’in 

sürgüne gönderilmesinin sebeplerinden biri olan bu oyun, vatan sevgisini, vatan için fedakârlık yapmayı 

temel meselesi yapmıştır. Bununla birlikte Şemsettin Sami’nin Türk tarihine olan ilgisi, sözlük 

çalışmaları, keza Şinasi’nin Osmanlı lügati yazmaya çalışması, atasözlerini bir araya getirmesi, 

Abdülhak Hamid’in millî tiyatroyu tanımlamaya çalışması gibi çalışmalar, millî bilincin yükselişinin 

işaretleridir. Tanzimat edebiyatını sadece yanlış / doğru Batılılaşma üzerinden okumaktansa farklı 

veçhelerin olabileceğini düşünmek gerekir. 

Erkek yazarlarla birlikte kadın yazarların da bu süreçte ürettiği eserler değerlendirildiğinde 

erkek yazarlarla aynı meseleleri gündemlerine aldıkları, bununla birlikte kadınların sorunlarına 

değindikleri görünür. Edebiyat tarihlerinde adına çok sık rastlanmayan Zafer Hanım da bu isimlerden 

biridir. Dönemindeki erkek yazarlar gibi edebiyat eseri üretirken hem geleneksel anlatı kalıplarından 

faydalanır hem güncel sorunları gündeme getirir hem de millî bilinci yansıtır. Bunu da vatanına hizmet 

etmek gayesiyle yaptığını söyler. Millî edebiyat döneminde sıklıkla karşılaşılan bu durumun 1878 gibi 

erken bir tarihte görülmesi ilk bakışta ilginç gelebilir. Ancak yukarıda değinildiği gibi milliyetçiliğin 

oluşum safhaları tanımlandığında, hâkim ideoloji hâline gelmeden önce geçirdiği evreler 

unutulmamalıdır. Namık Kemal, Şemsettin Sami, Şinasi, Hamid ya da Zafer Hanım’ın ortaya koyduğu 

fikirlerin zamanla olgunlaşarak millî edebiyatın temsilcilerini ortaya çıkardığını düşünmek gerekir. 

Bu çalışmada incelenen Aşk-ı Vatan da bir yandan dönem edebiyatını yansıtması diğer yandan 

sonraki kuşakların öncülü olarak görülebilecek fikirlere sahip olması bakımından önemlidir. Geleneksel 

anlatı kalıplarını kullanarak çağdaşı edebiyatçıların izlediği yoldan giden roman, Batılı bir türde olması, 

gerçekçiliği bakımından oldukça yenidir. Bununla birlikte millî bilince sahip olunması da romanın en 

dikkat çekici noktasıdır. Buradan yola çıkarak Tanzimat edebiyatını ulus inşasının evreleri ışığında 

tekrar okumak faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR 

Argunşah, H. (2006). Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Romanı. Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi, 4(8), 23-100. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
91 

Boratav, P. N. (1982). İlk Romanlarımız. Folklor ve Edebiyat I içinde (304-319 ss.). İstanbul: Adam 

Yayınları. 

Çağın, S. (2003). Müsameretname’ye Dair. Müsameretname içinde (9-25 ss.). İstanbul: Özgür 

Yayınları. 

Dino, G. (1978). Türk Romanının Doğuşu. İstanbul: Cem Yayınları. 

Duymaz, R. (2012). Muhayyelat Üzerine Bir İnceleme (2. bs.). İstanbul: Akademik Kitaplar. 

Finn, R. P. (1984). Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900). (Çev. Tomris Uyar). Ankara: Bilgi Yayınları. 

Hroch, M. (2011). Avrupa’da Milli Uyanış. (Çev. Ayşe Özdemir). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Köroğlu, Erol. (2006). Ulusu Sokaktan Tahayyül Etmek: Ömer Seyfettin'in Öykülerinde Milliyetçilik, 

Gündelik Hayat, Duygular. Hülya Argunşah (Ed.), Ömer Seyfettin’i Yeniden Okumak içinde (137-154 

ss.). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. 

Mehmet Zihni (1982). Meşâhîru'n-Nisâ 1-2. İstanbul: Şâmil Yayınevi. 

Moran, B. (2001). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 (10. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Namık Kemal (1995). Vatan Yahut Silistre (3. bs.). İstanbul: Oğlak Yayınları. 

Parla, J. (1997). İstanbul’da İki Don Kişot: Meczup Okurdan Saf Okura. Nazan Aksoy, Bülent Aksoy 

(Ed.) Berna Moran’a Armağan içinde (s. 134-151). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Sütçü, T. (2004). Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre’sinin Tesirinde Bir Eser: ‘Tuna Yahut Zafer’. 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 32, 149-164. 

Tanpınar, A. H. (1977). Edebiyat Üzerine Makaleler (2. bs.). İstanbul: Dergâh Yayınları. 

Toska, Z. (1994). Zafer Hanım ve Aşk-ı Vatan. Zehra Toska (yay. haz.). Aşk-ı Vatan içinde (7-18 ss.). 

İstanbul: Oğlak Yayınları. 

Zafer Hanım (1994). Aşk-ı Vatan. Zehra Toska (yay. haz.). İstanbul: Oğlak Yayınları. 

 

  



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
92 

SÜLEYMAN ÇELEBİ LİSÂN-I TÜRKÎ’NİN LEHÇESİNİ BOZDU MU? 

Bekir BELENKUYU70 

Özet 

Medeniyetlerin yaşadığı kırılmalar pek çok gelenek ve fikrin yeniden sorgulanmasına sebep 

olur. Türk nazım dilinde asırlarca kullanılan ve kendine has estetik bir zevki bünyesinde barındıran aruz 

vezni de farklı edebiyat ve fikir akımlarının etkisiyle ciddi eleştirilere hedef olmuştur. Bu bağlamda 

aruzun Anadolu sahası Türk şiir dilindeki en meşhur ve öncü örneklerinden Vesîletü’n-necât’ın üçüncü 

beyti Osmanlı düşünce ve siyaset tarihinin önemli ismi Ahmed Cevdet Paşa tarafından tenkit edilmiştir. 

Vezin gereği yapılan kısa ve uzun okuyuşların Türkçenin lehçesini bozduğunu belirten Cevdet Paşa 

parmak hesabı da denilen hece vezninden yana olduğunu açıkça ifade eder. Bu görüşleri milli edebiyat 

ve milli vezin tartışmalarında aruz karşıtlarının elinde bir silah olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada 

öncelikle aruz vezninin hece yapısını dönüştüren temel mantığı ele alındıktan sonra Süleyman 

Çelebi’nin tasarrufları incelenecektir. Bu hususta ahenge katkı sağlayan kimi uzun okuyuşların ana 

Türkçedeki asıl yapıyla olan bağlantısı ortaya koyulacaktır. Ardından Cevdet Paşa’nın belirttiği gibi 

Süleyman Çelebi’nin Türkçenin lehçesini bozup bozmadığı, bozduysa dilin hangi yapısına zarar verdiği 

üzerinde durulacaktır. Şiir dilinin halk diliyle olan yakınlık ve uzaklığı bağlamında konuyla ilgili yapılan 

tespitler sıralanacaktır. Bu sayede bugün hâlâ zihinlerde yer eden “Türkçenin yapısı ve aruz çatışması”na 

farklı bir açıdan cevap aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, Aruz, Hece Vezni 

DID SÜLEYMAN ÇELEBI DISTORT THE DIALECT OF THE LANGUAGE OF TURKISH? 

Abstract 

The ruptures of civilizations cause many traditions and ideas to be questioned again. Prosody 

meter has been used in Turkish verse for centuries and has created a unique aesthetic pleasure. This 

meter has been the target of serious criticism under the influence of different literary and intellectual 

movements. However, the aruz meter has been persistently used by Turkish authors for centuries. In this 

context, the third couplet of Vesîletü'n-necât, one of the most famous and pioneering examples of 

prosody in the Anatolian field of Turkish poetry, was criticized by Ahmed Cevdet Pasha, an important 

figure in the history of Ottoman thought and politics. Cevdet Pasha, who states that short and long 

readings made in accordance with the meter distort the dialect of Turkish, clearly states that he is in 

favor of the syllabic meter, which is also called finger calculation. These views were used as a weapon 

in the hands of opponents of arud in the debates on national literature and national meter. Arud 

opponents put forward the ideas of Cevdet Pasha as definitive proof. In this research, first of all, the 

basic logic that transforms the syllable structure of arud meter will be discussed, and then Süleyman 

Çelebi's savings will be examined. In this regard, the connection of some long readings that contribute 

to harmony with the main structure in the main Turkish will be revealed. Then, as Cevdet Pasha stated, 

it will be emphasized whether Süleyman Çelebi corrupted the dialect of Turkish, and if so, which 

structure of the language he damaged. In the context of the proximity and distance of the language of 

poetry with the language of the public, the determinations made on the subject will be listed. In this way, 

an answer will be sought from a different perspective to the "structure of Turkish and the conflict of 

prosody", which is still in the minds today. 

                                                           
70 Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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Giriş 

Ahmed Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiyâ adlı meşhur eserinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak 

kabul edilen Sultan Osman Gazi’nin tercüme-i hâlinden bahsettikten sona onun Türk diline yaptığı 

katkıdan da söz eder. Bu bağlamda “Manzume-i Sultan Osman” başlığı altında “Gönül kerestesi ile / 

Bir Yeni şehr ü pazar yap / Zulm eyleme rençberlere / Her ne ister isen var yap.” mısralarıyla başlayan 

Osman Gazi’nin söylediğini iddia ettiği 5 tane dörtlüğü kaydeder. Manzumeden sonra da şu yorumda 

bulunur:  

“Elhâsıl belîğâne söylenmiş bir manzume-i bedî‘adır. Sultan Osman Şâh 

hazretleri, kılıcıyla nice memleketler fethettiği gibi bu manzûme ile de lisân-ı Osmânîye 

bir güzel çığır açmıştır. Vezni, ta’dâd-ı harekâttan ibâret olan “parmak hesabı”dır ki 

eş‘âr-ı Türkiyyenin vezn-i tabiîsidir. Ondan sonra şu‘ârâ-yı Rûm nazımda evzân-ı 

Fârisiyyeyi iltizâm ile Türkî lehçesini tağyîr etmiştir.” (Ahmed Cevdet, 1331: 986). 

Cevdet Paşa, hece ölçüsünün yanında, aruzun karşısında takındığı tavrı hemen devamında gelen 

“İstitrâd” başlığı altında sürdürür: Aruz ilminin kurucusu İmam Halil’in bu sistemi Arap şiirine mahsus 

olarak ortaya koyduğunu, daha sonra İran şairlerinin bu kurallara uyarak kendi dillerinde Fars aruzunu 

kullandıklarını ifade eder. Arapça ve Farsçanın uzatma harflerine sahip olduğu için aruz konusunda 

problem olmadığını fakat Türkçede uzun ünlü bulunmadığından dolayı Türkçe şiirlerin Arap ve Fars 

vezinlerine tatbik olunamayacağını iddia eder. Cevdet Paşa’ya göre Anadolu şairleri Osmanlı şiirinde 

Fars vezinlerini kullandığı için kelimenin sonunda olduğu gibi başında da heceleri uzatarak okumaya 

mecbur olmuşlardır. Osmanlı diline sehl-i mümteni tarzdaki mevlidiyle en güzel şekilde hizmet 

edenlerden biri olan Süleyman Çelebi’nin eseri parmak hesabına göre on bir’li hece ölçüsüne uyar. Fars 

aruzuna göre ise Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün veznindedir. Fakat bu durumda vezin gereği bazı hecelerin 

uzatılması gerekir. Cevdet Paşa bu hususta şu beyti örnek olarak zikr eder:  

Allah adı olsa her işin önü 

Hergiz ebter olmaya anın sonu 

Bu beyit hece ölçüsüne göre tamdır. Fakat aruz veznine göre “adı” kelimesinin ilk ve ikinci hecesi, 

“işin” ve “anın” kelimelerinin ilk heceleri, “olmaya” kelimesinin son hecesi uzun okunmak zorundadır. 

Eleştirilerini bu örnekler üzerinden delillendiren Cevdet Paşa “İstitrâd” başlığından önceki son cümlede 

ileri sürdüğü iddiasını yineler: “Bu sûretle lisân-ı Türkî’nin lehçesi bozulur.” (Ahmed Cevdet, 1331: 

987). 

1. Ahmed Cevdet Paşa’nın Hece-Aruz Kıyaslaması ve Bu Kıyasın Etkileri 

Aruza karşı takındığı tavırda Cevdet Paşa’nın bu ritmik sistemi çok daha ileri bir boyutta ele 

alıp doğrudan dilin telaffuzuna, söyleyiş tarzına etki eden yıkıcı bir unsur şeklindeki kabulü dikkati 

çeker. Bu bakımdan şiirin kendine has ritmini, ezgisini ortaya koyan aruzdaki ahengi göz ardı etmiştir. 

Cevdet Paşa’nın burada ileri sürdüğü fikirler ve misaller daha sonraki yıllarda şiddetlenecek hece-aruz 

münakaşalarında hece taraftarlarının elinde bir silah olarak kullanılacaktır (Köprülü, 1999: 310). Millî 

edebiyat döneminde aruzun kıyasıya eleştirilmesinde ve hecenin koşulsuz kabullenilişinde Cevdet 

Paşa’nın fikirleri daima fakat farklı farklı şekillerde karşımıza çıkar.  

Cevdet Paşa’dan önce görülen aruz karşıtlığı, geleneğin tükenmişliği ve Batı edebiyatı 

ürünlerinin etkisiyle anlam odağına kayan şiir anlayışı çerçevesinde izah edilebilir. Cevdet Paşa ile ilk 

kez aruzun Türkçenin lehçesini bozduğu eleştirisi tartışmaya dâhil olur (Köprülü, 1999: 309). Bundan 

sonra artarak aruzun milli bir vezin olmadığı, Türkçenin aslî yapısına aykırı olduğu, Türkçenin ve Türk 
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kültürünün asıl ve biricik şiir ölçüsünün hece vezni olduğu fikirleri büyük oranda teorik bilgiler 

çerçevesinde kıyasıya dile getirilmiştir. Tartışmaların sonunda hece vezninin zaferi teori boyutunda ilan 

edilmiştir. Fakat bu zaferin uygulama safhasında istenildiği oranda gerçekleştiğini iddia etmek oldukça 

güçtür.  

2. Aruz ve Ahenk 

Hece-aruz tartışmalarında Cevdet Paşa ve onun fikirlerini dayanak noktası kabul edenlerin 

üzerinde durmadığı ahenk meselesi önemli bir yere sahiptir. Ahmed Hâşim’in anlaşılmaktan ziyade 

duyulmak üzere var olduğuna inandığı şiire ait nitelik, aruzla yazılmış manzumelerde öncelikli bir 

unsurdur. Çünkü aruzu ısrarla kullanan müellifler şiirin sözle musiki arasında, sözden ziyade musikiye 

yakın niteliği üzerinde durmuşlardır. Bu bakımdan aruz veznine manzumenin gizli bir şarkısı olması 

hasebiyle sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır (Ahmet Haşim, 2007: 4-12).  

Her ezgiyi, musiki parçasını herkesin beğenmesi mümkün olmadığı gibi aruzun ahengi de her 

kulağa hoş gelmeyebilir. Nitekim aruzun ötekileştirilmesine sebep olan temel faktör ona muhatap 

olanların aruz zevkini kaybetmiş olmasıdır. Hecelerin aslında bulunmayan uzun-kısa okuyuşlar bir 

döneme kadar buna muhatap olanlarca garip karşılanmamıştır. Hatta klasik dönem aruz anlayışına göre 

bahsi geçen aruz tasarrufları dönemin estetik zevkini meydana getirmiştir. Fakat değişen hayat şartları, 

Batı edebiyatı mahsullerinin Türk edebiyatında da tatbik edilmesi, edebî anlayışta meydana gelen ve 

faydacı bir yaklaşımla kendini gösteren köklü değişimler muhatapların aruzla olan bağını koparmıştır. 

Yukarıda kısaca belirtildiği gibi Cevdet Paşa’nın aruzla söylenmiş Vesîletü’n-Necât’ı eleştirisine 

karşılık ileri sürdüğü alternatif Osman Gazi’ye atfedilen ve sanat ölçütlerinden oldukça uzak 

dörtlükleridir. Bu dörtlüklerin tercihinde manaya verilen ehemmiyet dikkati çeker. Ayrıca Türkçeye 

mahsus hece vezninin kullanılmış olması da bir tercih sebebidir. Bunun dışında Cevdet Paşa iki 

manzume arasında sanat bakımından hiçbir kıyaslamaya girişmez. Tek bir gerekçe üzerinden ve ön 

kabulle, içinde imalelerin yoğun olduğu bir Vesîletü’n-Necât beytini Türkçe’nin lehçesini bozmakla 

infaz eder. Hâlbuki Vesîletü’n-Necât yazıldığı tarihten bugüne kadar en çok okunan Türkçe metinlerin 

başında gelir. Süleyman Çelebi’nin mevlidi doğumdan ölüme, sevinçten üzüntüye kadar hemen her türlü 

vesileyle bilhassa Anadolu coğrafyasında okunan bir metin olmuştur. Bu metni işitenlerin büyük 

çoğunluğu yukarıda ele alınan beyitteki kelimeleri imaleli hâlleriyle duymuştur. Fakat imale yapılan 

kelimelerin Anadolu sahası konuşma dilinde uzun hecelerle telaffuz edildiğine rastlamak mümkün 

değildir.  

3. Vesîletü’n-Necât’ta Bazı Kelimelerin Aruz Değeri 

Peki Süleyman Çelebi kaleme aldığı meşhur Vesîletü’n-Necât’ında bahsi geçen beyitteki 

imaleleri dil şuurundan uzak bir tasarruf şeklinde mi ortaya koymuştur? Bu sorunun cevabını bulmak 

için metnin tamamını göz önünde bulundurmak gerekir. 

Cevdet Paşa’nın bahse konu ettiği beytin içinde geçen ve her iki hecesinin de imale yapılarak 

okunması gereken adı kelimesinin metin boyunca nasıl kullanıldığına bakmak mesele hakkında bir fikir 

verir. Vesîletü’n-Necât’ta adı kelimesi şu beyitlerde geçer: 

Allah adın zikr idelüm evvelâ 

Vâcib oldur cümle işde her kula   171 

Allah adın her kim ol evvel ana  

Her işi âsân ide Allah ana   2 

                                                           
71 Alıntı yapılan beyitler Faruk Kadri Timurtaş’ın Vesîletü’n-Necât neşrindeki (1990) tam metinden iktibas 

edilmiştir. Beyitlerin sonunda yazılan sayılar bahsi geçen neşirdeki beyit numaralarını göstermektedir.  
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Allah adı olsa her işün öni  

Hergiz ebter olmaya anun sonı  3 

 Her nefesde Allah adın di müdam  

Allah adıyla olur her iş tamâm  4 

Cümle anun dostluğına adına  

Bunca izzet oldı ol ecdadına  82 

Hem hava üzre döşendi bir döşek 

Adı Sündüs döşeyen anı melek  192 

Mu’cizâtı zâhir olu başladı  

Cümle dilde söylenür oldı adı  274 

Tanrınun adını zâkirdi müdâm  

Her ne Hakdan gelse şâkirdi müdâm  428 

İşbu kân-ı şehd ki şîrindür dadı  

Bil Vesîletü’n-Necât oldı adı  725 

Dokuz farklı beyitte geçen ad kelimesinden 7 tanesinin kök hecesinin imale yapılarak okunduğu 

görülür. Buna karşılık 274. ve 725. beyitlerdeki adı kelimesinde ilk hece imalesiz okunur. Buradan yola 

çıkarak Süleyman Çelebi’nin ad kelimesinin uzun okunuşunu tesadüfen veya şuursuz bir vezin tasarrufu 

şeklinde yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Türkçe kök hecelerin uzun okunuşuyla ilgili yapılan çalışmalar aruzun Türk edebiyatındaki 

seyrini anlama bakımından da faydalı olacaktır. Aruz ve Türkçe çatışması şeklindeki tartışmalarda 

dillendirilen “Türkçenin aslında uzun hece yoktur!” önermesinin aslında mutlak manada doğru olmadığı 

görülmektedir. Zira ana Türkçede ad, dağ, var gibi bazı kelimelerin aslında uzun hece barındırdığı (Taş, 

2008: 147, 149), bu tarz uzun seslendirmelerin bugün hâlâ Türkçenin bazı lehçelerinde korunduğu 

(Tokatlı, 2001: 707) yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Türkçe kelimelerin kökünde bulunan bu 

uzun ünlülere Anadolu sahasında başından beri her ne kadar rastlanmasa da şiir dilinde bir geleneğin 

devamı olarak kullanılmış olduğu kuvvetle muhtemeldir. Ana Türkçedeki aslî uzun ünlülerin Anadolu 

sahası nâzımları tarafından aruzla kaleme aldıkları beyitlerde bilerek veya farkında olmadan geleneğe 

uyarak kullandıkları müşahede edilmektedir. 

Bu noktada ad kelimesi çerçevesinde bakıldığı zaman Süleyman Çelebi’nin lisân-ı Türkî’nin 

lehçesini bozması şöyle dursun Türkçenin aslî kökeninde yer alan bir sesi canlandırdığı, muhafaza ettiği 

iddia edilebilir. Elbette Süleyman Çelebi’nin ad kelimesini daha çok uzun okunacak şekilde kullanması 

onun şuurlu bir dil hassasiyetine sahip olup olmadığını ortaya koymak için yeterli bir veri değildir. 

Bununla birlikte yaptığı diğer tasarruflarla da Türk dilinin lehçesini bozduğunu iddia etmek oldukça 

abartılı ve taraflı bir yaklaşımdır. 

Kaldı ki Vesîletü’n-Necât’ı asırlardır işiten ve bu metne muhatap olanlar ad kelimesini hiçbir 

zaman âd şeklinde uzun heceyle seslendirmeyi tercih etmemiştir. Ad kelimesinde olduğu gibi imaleli 

okunan diğer kelimelerin de halkın dilinde her zamanki konuşma dili özellikleriyle ifade edildiği 

görülmektedir. Mevlid metni yazılıp okunduğu ilk günden beri metnin içerisindeki aruza uygun 

telaffuzların Türkçe konuşan halkın dilinde bir bozulmaya sebep olmadığı kolaylıkla görülebilecektir. 

Çünkü bir lehçenin, dilin “bozulması” o kadar kolay bir hadise değildir. Bozulmanın mahiyetini, 

neticesini tam olarak ortaya koymadan önce dilin katmanlarından bahsetmek daha doğru olacaktır. 

4. Osmanlı Türkçesinin Katmanları 

Bir gün hoca yanındaki talebelerinden birini pazara iki okka bakla alması için 

göndermiş. Molla gitmiş, bakla satıcısına çıkarmayı iyi öğrendiği o boğazsı sesleriyle, 

“İkki oq-qa baq-lâ ver.” demiş. Satıcı mollanın tuhaf söyleyiş şekli karşısında, “Yahu 
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bu nasıl bakla istemek?” deyince molla cevabı vermiş: “Ne yani be adam! İki okka 

bakla için tecvidimizi mi bozacağız?”72 

Bu latife Osmanlı Türkçesinin katmanları konusunun anlaşılması noktasında oldukça zihin 

açıcıdır. Zira bugünden bakıldığında Osmanlı Türkçesinin bir bütün hâlinde ele alındığı, konuşma 

diliyle yazı dilinin ve hatta okumuş kesimin konuşma dilinin ayrımı konusuna fazla değinilmediği 

görülür. Yazı dili denildiği zaman bile nesir dili ve şiir dilinin arasındaki ayrım üzerinde çoğunlukla 

durulmaz. 

Hâlbuki temel malzeme olan dilin karşımıza çıktığı her yerde farklı nitelik ve boyutlarıyla 

kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu farklı mecralarda tercih edilen dil katmanlarının kelime alıntılama, 

telaffuz vb. hususlarda birbiriyle aynı olmadığına dikkat etmek gerekir. 

Türkoloji çalışmalarında hakikaten ufuk açıcı ve yolumuzu aydınlatıcı eserlere imza atan Mertol 

Tulum yaptığı çeşitli çalışmalarda daima Osmanlı Türkçesinin farklı katmanları çerçevesinde meseleleri 

ele almaktadır. Pek çok alt başlığı bulunmakla birlikte öncelikle Türkçenin Edebiyat Dili ve Halk Dili 

olmak üzere iki ana kolda incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bunlardan ilkinin en üst 

seviyesinde dildeki yabancı unsurların kendi nitelikleriyle yer aldığı bir metin okuma dilinden 

bahsetmek gerekir. Bu yazı dili ihtiva ettiği yabancı unsurlara rağmen oldukça zengin kavram 

çerçevesine, gelişmiş bir ifade ve ses kabiliyetine sahiptir (Tulum, 2022: 97).  

Bu dili kullananlar çarşıda, pazarda, evde, sokakta daha farklı bir seslendirmeye sahip ara bir 

dil de kullanmıştır. Özellikle büyük şehirlerde çok farklı dinden, kültürden azınlıkların konuşma 

biçimlerinin de katıldığı oldukça renkli bir sokak dili de aynı geniş çerçevenin bir parçasını teşkil eder 

(Tulum, 2014: 384). Konuşma dilinin içinde de öyle bir katman vardır ki bu dil tabakası Türkçeyi 

kullanan herkes tarafından “bilinir ve anlaşılır olmak zorundadır. Toplum içinde, eğitim seviyesi ve yeri 

ne olursa olsun, herkesin böyle bir dil kullanması hem olağan, hem de gereklidir. Böyle bir dilin kelime 

kadrosu ile anlatım imkânlarının fazla geniş olmasına ihtiyaç yoktur. Günlük hayatın ilişkileri içinde 

insanlar arasında esas itibariyle iletişim aracı olarak kullanılan halk dili bu yüzden asıl köküne daha 

bağlı, dış tesirlere (yabancı kelime akınına) oldukça kapalı, hızlı değişime karşı ise koruyucu ve 

direnicidir.” (Tulum, 2022: 99). 

Karşımıza çıkan önemsiz istisnalar hariç Türkçenin bütün değişim ve dönüşümlere rağmen 

sağlam bir yapıya sahip olduğu unutulmamalıdır. Tarihten bugüne kadar gerçekleşen değişimlerde dilin 

kendine has kuralları koyan, işleten ve uygulayan canlı bir varlık olduğu unutulmamalıdır. Dil, hayat 

denilen yaşama süreçleriyle sürekli değişir. Hayat ve dilin etkileşimi sürekli ve karşılıklıdır (Tulum, 

2014: 386). Bu yüzden dilin kendi bünyesinde, kendine rağmen gerçekleşen değişimler için doğru ve 

yanlış hükmüne varmaktan ziyade dili anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşımdır. 

5. Ahmed Cevdet Paşa’nın Süleyman Çelebi Tenkidi Hakkında 

Türk dilinin ve özellikle Osmanlı Türkçesinin katmanlarıyla ilgili yukarıda ele alınan 

hususlardan sonra Cevdet Paşa’nın tenkidini yeniden değerlendirelim.  

Cevdet Paşa eğer sadece Türkçe kelimelerin hecelerinin uzun okumasını eleştirdiyse 

söylediklerinde haklıdır. Zira söz sanatlarının yer almadığı, ahenge dikkat edilmeyen ve ölçülü olmayan 

bir konuşmada veya metinde Türkçe kelimelerin uzun hecelerle okunması çok büyük bir hatadır. Böyle 

bir yanlışın konuşma dilinde ve hatta yazı dilinin bilgilendirici mensur metinlerinde olması ciddi bir 

                                                           
72 Kendisine çalışmamın konusundan bahsettiğimde meseleye ışık tutan bu latifeyi anlatan Prof. Dr. M. Mahur 

Tulum’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu latife, Türkoloji’nin ulu çınarı Mertol Tulum’un sunduğu bir bildiride 

“bakla” yerine “kabak” detayıyla karşımıza çıkmaktadır (Tulum, 2014: 382). 
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tenkit sebebidir. Kelimelerin asıl işlevi anlaşmayı, iletişimi sağlamak olduğu için, anlaşmanın önünde 

büyük bir engel olacak hece uzatma gibi her türlü tasarruftan mutlaka uzak durmak gerekir.  

Fakat Cevdet Paşa sırf kökeni Arap şiirine dayanan aruz vezninin yerine hece ölçüsünü 

yerleştirmek maksadıyla aruzdaki en belirgin ahenk unsurlarından biri olan imale üzerinden Türkçe 

kelimelerdeki uzun heceleri tenkit ediyorsa bu hususun üzerinde biraz daha durmak gerekir. Çünkü 

Süleyman Çelebi’nin mevlidi öncelikle halk diline değil yazı diline ait bir metindir. Bununla birlikte 

Vesîletü’n-Necât her ne kadar dinî bir muhtevaya sahip olsa da manzum ve aynı zamanda edebî bir 

metindir. Bu edebî metin seslerin uzunluğu-kısalığı esasına dayalı aruz vezniyle kaleme alınmıştır. Aruz 

veznini bir ritim ve ahenk sistemi olmaktan çıkarıp kelimelerin aslını bozan eğreti bir alet gibi düşünmek 

oldukça taraflı bir yaklaşımdır.  

Aruz vezninin kullanıldığı manzumelerde kelimelerin farklı ses değerleriyle kullanılması şiir 

dilinin amaçlarına bakıldığı zaman mazur görülebilir. Çünkü aruz vezniyle ortaya konulan ilk şey ritim 

ve ahenktir. Aruzla âdeta şiirin gizli şarkısı dillendirilir. Ahenge dayalı bu estetik zevkin hangi boyutta 

olduğunu anlamak için altı asır boyunca yaşayan Osmanlı şiirine bakmak yeterlidir. 

Bu hususları ve aruzun daha pek çok inceliğini, kendisi de aruzla şiirler yazan Ahmed Cevdet Paşa’nın 

göz ardı etmesi dönemin hâkim düşünceleriyle anlamlı hâle gelmektedir. Çünkü hemen hemen aynı 

yıllarda Türkçeyle aruzu neredeyse tamamen ve başarıyla barıştıran Mehmed Âkif gibi nazım ustalarının 

ortaya koydukları bile Cevdet Paşa’nın ileri sürdüğü görüşlerin yeniden sorgulanmasına vesile 

olmamıştır.  

Hâlbuki yukarıda ele alınan dilin katmanlarıyla ilgili hususlar göz önünde bulundurulduğunda 

yapılan tartışmalara daha aklıselim yaklaşmak mümkündür. Çünkü halkın konuştuğu dili bozmak bir 

manzumeyle yapılabilecek bir iş değildir. Türk diline halis şiiri kazandırmaya çalışan aruz ve hece 

vezinleri arasında bir ihtilaf olduğunu vehmetmek oldukça hatalıdır. Kaldı ki aruzla şiir söyleyenlerden 

hece veznini, hece ile şiir söyleyenlerden aruz veznini tecrübe eden pek çok şairin ortaya koydukları 

günümüze kadar ulaşmıştır. Hece ve aruz arasında bir ihtilaf gözetmek, bunların birini diğerinin yok 

edilmesi pahasına öncelemek her şeyden önce Türkçeye zarar vermektir. 

Sonuç 

Ahmed Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiyâ’nın sonunda dile getirdiği Vesîletü’n-Necât’ın bir 

beytindeki aruz tasarrufları hakkındaki eleştirisinin, temelde hece-aruz çatışması çerçevesinde 

değerlendirilebileceği görülmüştür. Daha önce karşımıza çıkmayan “aruzun Türkçenin lehçesini 

bozduğu” görüşü ilk kez Cevdet Paşa’nın dilinden döküldükten sonra kendisine geniş bir taraftar kitlesi 

bulmuştur. Cevdet Paşa’nın aruz ve hece vezinleri hakkındaki kıyaslaması dönemin siyasi, sosyal ve 

kültürel şartlarına bakıldığında o günün şartlarıyla birebir örtüşür. Fakat hece ve aruz hakkındaki 

fikirlerin dil ve edebiyat bağlamında tarafsız bir şekilde ele alınması gerekir. Aksi takdirde yapılan 

eleştiriler oldukça sığ bir zeminde ve bağlamından kopuk bir malzemeyle karşımıza çıkmaktadır.  

Yahya Kemal’in tabiriyle asırlar boyunca yan yana Fırat ve Dicle gibi akan halk ve divan 

edebiyatları birbiriyle çatışmadan, birbirinin sınırlarına tecavüz etmeden bugüne kadar gelmiş ve Türk 

medeniyetinin ortak muhayyilesinde birleşik bir şekilde varlığını sürdürmüştür (Kolcu, 1993: 240). Her 

ikisi de halkın ortak kültürü olarak dilin içinde yaşamaya devam etmiştir. Yeri gelmiş Divan şairleri 

heceyi, yeri gelmiş Halk ozanları aruzu tecrübe ederek her iki ölçüyü de benimsediklerini 

göstermişlerdir. 

Bu tartışmaların temeline konumlandırılabilecek Cevdet Paşa’nın Süleyman Çelebi özelindeki 

aruz eleştirisinde çok da objektif olmadığı bugün için anlaşılabilmektedir. Yukarıda kısaca bahsedilen 

aruzun ahenk temelli esasları bilindiğinde; dilin halk dili ve yazı dili olmak üzere farklı katmanlardan 
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meydana geldiği fark edildiğinde Cevdet Paşa’nın eleştirilerine daha sağlıklı bir tavır ve düşünceyle 

yaklaşmak mümkün olacaktır. 

Sonuç olarak bugün aruzun yeniden diriltilmesi iddiası ve ihtimali bulunmamaktadır. Aynı 

şekilde milli kimlikle ilgili aruzun oluşturacağı bir tehdit de görünmemektedir. Bu yüzden bugünün 

insanları olarak kendimizi illa ki aruz veya hecenin tarafında görmek zorunda da değiliz. Bununla 

birlikte geleneğin içinde yer etmiş oldukça verimli bir edebî dönemin eserlerini anlamak için aruzu 

doğru bir şekilde anlama ve anlatma ihtiyacı daima mevcuttur. Bu yüzden aruzun tatbik edildiği 

metinlerde yapılan tasarruflara daha korkusuz ve farklı kıstaslarla yaklaşmak gerekiyor. Altı asır 

boyunca kesintisiz süren aruz edebiyatının daha doğru anlaşılması için ideolojik ve revaçtan düşmüş 

fikirlerin dışına çıkılması icap ediyor. Bu şekilde eğrisiyle-doğrusuyla, iyisiyle-kötüsüyle 

medeniyetimizin unsurları daha iyi anlaşılacak ve bugüne daha sağlam ve güvenle aktarılabilecektir. 
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BURSALI RAHMİ DİVANI’NDA MİTOLOJİK UNSURLAR 

Berna ÖZKAYA73 

Özet 

Yunan kökenli bir kelime olan mitoloji, (mitos/mythos) ‘söylenen ya da duyulan söz’ ve (logos) 

‘konuşma’ anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşur. Mitolojinin sözlük anlamı; ‘ Bir ulusa, 

bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü’dür. 

Mit, ilk önce sözlü edebiyatta karşımıza çıkar. Sözlü edebiyat ürünleri olan destanlarda mitlerin 

kullanımını görülür. Dünya üzerindeki her edebiyat kendisini mitolojiden ayrı düşünmemiş ve 

eserlerinde mitolojiye yer vermiştir. Şiir, destan, tiyatro, roman gibi unsurlar ortaya çıktığı zamandan 

itibaren mitolojiyle iç içedir. Yazılı edebiyat döneminin başlangıcından cumhuriyet dönemi dâhil olmak 

üzere mitler, eserlerde kendilerine yer bulmuş ve edebi eserleri içerik açısından zenginleştirme 

maksadıyla kullanılmıştır. Şairler mitleri kullanarak eserlerine hayal zenginliği katmışlardır 

Sanatçıların eserlerine mitolojiye yer vermesindeki amaç; eserin estetik seviyesini yükseltmek, 

esere ahenk katmak, anlamsal bağı güçlendirmek ve dikkat çekmektir. Divan şairlerinde de bu amaç 

görülür. Şairler, eserlerinde övdükleri kişiler için mitolojideki iyi özelliklere sahip kahramanları 

kullanırken övdükleri kişiyi iyi mitolojik kahramanlara benzetmiş, yermek istedikleri kişiler için ise 

kötü özelliklere sahip mitolojik karakterleri kullanmışlardır. Şairlerin kaleme almış oldukları eserlerde 

mitolojiden bu şekilde faydalanmaları hem okuyucunun hem de eseri sundukları kişinin beğenisini 

kazanmalarına yönelik bir uygulama olarak değerlendirilebilir. 

Klasik Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar arasında mitoloji önemli bir yer tutar. Mitoloji, 

ele alınış ve hayal dünyası bakımından şairleri önemli ölçüde etkilemiştir. Divan edebiyatına baktığımız 

zaman Hint, Çin, Yunan, Ortadoğu mitleri ile Anadolu’daki diğer mitlerin şiirlerde kullanıldığı görürüz. 

Ancak, divan şiirinde şairlerin kullanmış olduğu mitolojik unsurların genellikle İran temelli olduğu 

görülür. Bunun nedeni ise klasik Türk şiirinin oluşum sürecinde şairlerin kendilerine rol model olarak 

özellikle Firdevsi’nin Şeh-nâmesini ve İran edebiyatının diğer eserlerini örnek almalarıdır. Divan şiiri 

geleneği içerisinde eser veren sanatçıların eserlerine bakıldığında mitolojik öğe taşıyan olaylar görülür. 

Bu çalışmada 16. Yüzyıl şairlerinden Bursalı Rahmi’nin kaleme almış olduğu şiirlerinde yer vermiş 

olduğu mitolojik unsurlar ve bunların hangi bağlamda kullanıldığı açıklanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Edebiyat, Divan Şiiri, Bursalı Rahmi  

MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN THE RAHMİ DİVANI OF BURSALI 

Abstract 

Mythology, a word of Greek origin, is a combination of two words (mitos/mythos) meaning 

'spoken or heard' and (logos) 'speaking'. Dictionary meaning of mythology; It is 'the whole of myths and 

legends belonging to a nation, a religion, especially Greek and Latin civilization' (TDK, 2011: 1691). 

Myth first appears in oral literature. The use of myths is seen in epics, which are products of 

oral literature. Every literature in the world has not thought of itself separately from mythology and has 

included mythology in its works. Elements such as poetry, epic, theater and novel have been intertwined 

with mythology from the time they emerged. From the beginning of the written literature period, 

including the republican period, myths found their place in the works and were used to enrich the literary 

works in terms of content. Poets have added a richness of imagination to their works by using myths. 

                                                           
73 YL Öğrencisi, Gümüşhane Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, bernaaozkaya1@gmail.com 
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The purpose of artists to include their design; The quality of the work is an additive, non-

semantic aesthetic and attracting work. These purposes are also seen in Divan telephones. The poets 

compared the person to the good heroes for the people they praised in the vehicles, and they used the 

bad kitchen toys for the people who slander. The poets' use of this form in the works they have written 

can be considered as an application for gaining the appreciation of both the readers and the person. 

Mythology has an important place among the sources that classical Turkish literature feeds on. 

Mythology had a significant impact on poets in terms of its handling and imagination. When we look at 

Divan literature, we see that Indian, Chinese, Greek, Middle Eastern myths and other myths from 

Anatolia are used in poems. However, it is seen that the mythological elements used by the poets in 

divan poetry are generally Iranian-based. The reason for this is that in the formation process of classical 

Turkish poetry, the poets took as role models especially the Şeh-nâme of Firdevsi and other works of 

Iranian literature. When the works of artists who work in the tradition of Divan poetry are examined, 

events with mythological elements are seen. In this study, the mythological elements included in the 

poems of Bursalı Rahmi, one of the 16th century poets, and the context in which they are used will be 

explained. 

Keywords: Mythology, Literature, Divan Poetry, Bursalı Rahmi 

Giriş 

16. yüzyılda Türk edebiyatı Çağatay, Azeri ve Osmanlı sahası olarak üç sahada gelişimini 

devam ettirmiştir. Önceki yüzyıllarda İran edebiyatının etkisinde olan Türk edebiyatı bu yüzyılda 

Fuzulî, Hayalî, Bâki gibi büyük şairler yetiştirmiştir. 16. yüzyılda yetişen bu büyük şairler sayesinde şiir 

tekniği gelişmiş, aruzun kullanımında tam olarak ustalaşılmış; şiirde büyük bir incelik ve derinlik 

yaratılmıştır. Türk şiiri bu dönemde İran şiirinin etkisinden kurtularak özgün bir nitelik kazanmıştır. 

Ancak bu yüzyılın şiir dili daha önceki dönemlere göre süslü ve sanatlıdır. 

16.yüzyıl Osmanlı Devleti’nin her alanda yükseldiği bir dönemdir. Bu dönem II. Beyazid 

dönemine denk gelir. 16.yüzyıl her konu bakımından oldukça velud (doğurgan) bir dönemdir. Bu asırda 

başarılı şairler, yıllar sonra bile unutulmayacak eserler, mimari yapıtlar ortaya çıkmıştır. Edebiyatta bu 

başarı düz yazı yani nesirde kendisini göstermiştir. 

II. Bayezid’den sonra tahta oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Taht süresi kısa olmasına 

rağmen kısa zamanda Osmanlı Devleti’nin en büyük ve en önemli padişahlarından biri hâline gelmiştir. 

Yavuz Sultan Selim’in taht süresi zaferlerle ve başarılarla dolu olduğu gibi Avrupa devletleri ile olan 

sorunları düzeltip barış dolu bir ortam yaratmıştır. Devletin doğu sınırlarını güven altına alan Yavuz 

Sultan Selim aynı zamanda İslam coğrafyasının da önemli bir bölümünü, hâkimiyeti altına almıştır. 

Yavuz Sultan Selim’in vefatından sonra tahta oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçmiştir. Kanuni 

döneminde ise daha çok Avrupa seferlerine ağırlık verilmiştir. Kanuni döneminin sonunda, Osmanlı 

devleti güçlü, geniş topraklara sahip, zengin bir imparatorluk olmuştur. Kanuni’den sonra tahta oğlu II. 

Selim geçmiştir. Sokullu Mehmet Paşa döneminde tahta geçen II. Selim imparatorluğun eski gücünü 

sürdürmüş, ancak ülkenin fazla büyümesi sonucunda oluşan etnik problemler dolayısıyla aksaklıklar, 

sorunlar ortaya çıktığı görülmüştür. 16. yüzyılda siyasi gelişmelerin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin diğer 

kurumlarında da gelişmeler olmuştur. Bilim kurumları geliştirilmiş ve arttırılmaya çalışılmıştır, mimari 

yapıların imar faaliyetleri çoğaltılmış, kanunlar yeniden düzenlenmiştir. Padişah başta olmak üzere 

devlet erkanı sanata önem vermiştir. 

En parlak dönemini 16. yüzyılda yaşayan klasik Türk edebiyatı içerisinde birçok önemli şair ve 

nasir yetişmiştir. Bu sanatçılar 16. yüzyılda çok sayıda manzum ve mensur eserler kaleme almışlardır. 
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Kaleme alınan eserler sayesinde Türk kültürü, medeniyeti, bunlara paralel olarak edebiyatı ve sanatı 

hızla gelişerek mükemmellik derecesine ulaşmıştır. 

Bu yüzyılda Zati, Baki, Fuzuli Hayâlî, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Kemal Paşazâde, Lâmi‘î Çelebi, 

Gelibolulu Âlî gibi çok büyük isimleri yetiştirmiştir. Bu isimler sadece İstanbul muhitinde değil, bütün 

Türk dünyasında tanınmışlar ve gerek şiir gerek nesir alanında çok büyük eserler vermişlerdir. Bu 

şairlerin dışında bu dönemde eser vermiş olan şairlerde mevcuttur. Bunlardan birisi de Bursalı 

Rahmi’dir. Rahmi de dönemin şartlarına uygun eserler vermiştir ancak, diğer şairler kadar şöhret 

kazanamamıştır.  

Bursalı Rahmi Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri 

Asıl adı Pir Muhammed\Mehmet olan şairden kaynaklar; Bursalı Rahmi, Rahmi, Rahmi Çelebi 

ve babasının nakkaş olmasından dolayı Nakkaş Balizade Pir Mehmed olarak bahsetmektedir. 3 Doğum 

tarihi tam olarak bilinmeyen şairin, ölüm tarihi ise 975\1567-68 yılları olduğu tahmin edilmektedir. 

Bursa’da doğduğu bilinen şairin bu şehirde çok fazla kalmadığı, küçük yaşta İstanbul’a geçtiği 

bilinmektedir. Şairin Bursalı olduğunu divanındaki bazı beyitler kanıtlamaktadır: 

 Vücûdum Rahmiyâ sahrâ-yı gamda şehr-i Bursa’dur 

 Revân olup kesilmez sanki çeşmümdür Pınarbaşı (G.214/5) 

Rahmî’nin ilk eğitimi konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

Osmanlı eğitim sistemi göz önüne alındığında Rahmî’nin ilk eğitimini babası Nakkaş Bâlî’den aldığı 

söylenebilir. Sarf, nahiv, kıraat, Kur’an, ilmihal bilgilerini çocukluğunda almış olması kuvvetle 

muhtemeldir. Rahmî, XVI. yüzyılın en önemli âlim ve müderrislerinden Celâl-zâde Sâlih Çelebi’den 

mülazım olmuştur. Eğitimini tamamlayamayan Rahmi, uzun bir süre devlet büyüklerinde beklediği 

ilgiyi göremez. Şair, büyük zorluklardan sonra Yenişehir’de küçük bir medreseye müderris olarak 

atanmıştır. Ancak şairin kötü talihi burada da peşini bırakmamış atandıktan birkaç yıl sonra Yenişehir’de 

vefat etmiştir. 

XVI. asrın dikkate değer şairleri arasında yer alan Bursalı Rahmî için tezkirecilerin görüşleri şu 

şekildedir.Ahdî Tezkiresi’nde Bursalı Rahmî’nin mesnevî nazım şeklinde Hilâlî’nin izinde giderek Şâh 

u Gedâ adlı mesnevîyi kaleme aldığını; gazel tarzında Hayâlî’ye, kasîde üslûbunda İsmail-i İsfahânî’ye 

ve Selmân’a benzediğini ifade etmiştir (Solmaz, 2009: 156). Beyânî Tezkiresi’nde Rahmî’nin 

müseddes, müsemmen ve müsebba’ gibi nazım şekillerinde başarılı olduğunu dile getirmiştir 

(Sungurhan-Eyduran, 2000: 70). Gelibolulu Âlî’ye göre ise kendi döneminde yaşamış olan Bursa 

şairlerinin en iyisi olan Rahmî, diğer kaynaklara göre de değeri yeterince bilinmemiş, kabiliyetli bir 

sanatçıdır. Necâtî Bey, Ahmed Paşa ve özellikle Hayâlî’nin edebî anlayışını devam ettiren, Fuzûlî ile 

birçok ortak noktası olan Rahmî; devrin ilimlerine hâkim, Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyen, 

zarîf, âşık tabiatlı ve daha çok aşkı terennüm eden, duygusal bir şairdir (Erdoğan, 2011: 22). 

16. yüzyılın renkli yüzü olan Rahmi'nin var olan bilgilere göre dört tane manzum eseri 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi divanıdır. Bursalı Rahmî Dîvânı’yla ilgili en kapsamlı çalışma 

Mustafa Erdoğan (2011) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada sırasıyla 13 kasîde, 3 kıt’a, 34 musammat, 

232 gazel, 1 rubâ’î ve 12 adet beyit yer almaktadır (Erdoğan, 2011. 63). İkincisi Gül-i Sad-Berg'dir. Eser 

hem meşhur mesnevi yazarı Nizami'nin Mahzenü’l-Esrâr isimli 5 mesnevîsine nazire, hem de Molla 

Câmî’nin Tuhfetü’l-Ahrâr mesnevîsinin etkisiyle kaleme alınmış dinî, tasavvufî bir mesnevîdir. Yedi 

ravzadan meydana gelen eserde, her ravzadan sonra bir hikâyeye yer verilmiştir. Eserin bilinen tek 

yazma nüshası Atatürk Üniversitesi Agâh Sırrı Levend Yazmaları arasında 17 numaradadır. Üçüncüsü 

Şah u Geda'dır. Eser, İranlı şair Hilali'nin aşk mesnevisi olan Şah u Geda'ya tercüme olarak yazılmıştır. 

Bazı kaynaklarda mesnevinin adı Şah u Derviş olarak da geçmektedir. Eserin ikisi yurt içinde, biri de 

yurt dışında olmak üzere toplam üç yazma nüshası olduğu bilinmektedir. Dördüncüsü ise Yenişehir 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
102 

Şehrengizi'dir. Eser Rahmi'nin müderris olarak gittiği Yenişehir muhitini anlatmaktadır. Eserin yazılış 

tarihi net değildir ancak görev aldığı yıllarda yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Mesnevi nazım 

tarzıyla yazılmış olan eser 279 beyitten olmuş, ''me‘fâîlün\me‘fâîlün\fe‘ûlün'' kalıbıyla yazılmıştır. 

Eserin üçü yurt içinde, biri de yurt dışında olmak üzere toplam dört yazma nüshası bulunmaktadır. Bu 

nüshaların bulunduğu kütüphaneler ve numaraları şu şekildedir: Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 

Kütüphanesi, No: 597, vr. 71b77b; Nuruosmaniye Kütüphanesi, No: 4962, vr. 202a-205b; Mevlana 

Müzesi Kütüphanesi, Abdülbaki Gölpınarlı Kitapları, No: 124, 31b-36a; Berlin Kütüphanesi, No: 407 

(Tılfarlıoğlu, 2018;1071-1076). 

1. Mitoloji 

Yunanca kökenli bir kelime olan mitoloji bu dildeki (mithos) yani “söylenen ya da duyulan söz” 

ve (logos) “konuşma” anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Mitolojinin sözlük 

anlamlarına bakıldığında kelime için; “Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait 

mitlerin, efsanelerin bütünü” (TDK, 2011:1691), “bir kavmin, genellikle insanlığın bilinmeyen 

çağlardan beri devam edegelen ve kuşaktan kuşağa anlatılan, daha çok dinî ve efsanevi hikâyelerini 

içeren mitleri” (Albayrak, 2010: 409) tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Aynı zamanda mitoloji, mit 

olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve 

yorumlanmasını ele alan bilim dalının adıdır. İnsanlık tarihinde yaşanmış olayların farklı yönlerini konu 

edinen bu tür hikâyeler; iyi ve kötü; acı çekmenin anlamı; insanlığın kökeni; yer adlarının, hayvanların, 

kültürel değerlerin ve geleneklerin kökeni; hayatın ve ölümün anlamı; ahiret; tanrı ya da tanrılarla ilgili 

semavi anlatıları içerir. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade 

eder. 

1.1. Klasik Türk Edebiyatında Mitoloji  

Klasik Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar arasında mitoloji önemli bir yer alır. Mitoloji; 

Klasik Türk şiirindeki yeri, ele alınış şekli ve şairin hayal dünyasına katkısı bakımından önemli bir 

kaynak olarak dikkat çeker (Erzen, 2013: 835). Hint, Çin, Yunan, Ortadoğu mitleri ile Anadolu’daki 

diğer mitlerinde divan şiirinde kullanıldığı görülmektedir. Ancak araştırmalar sonucunda genellikle 

divan şiirinde mitolojik unsurların İran mitolojisi temelli olduğu görülür. Klasik Türk şiirindeki 

mitolojik unsurların İran mitolojisi temelli olmasının sebebi; klasik Türk edebiyatının oluşum sürecinde 

özellikle ilk dönemde Şeh-nâme’nin ve dolayısıyla İran edebiyatının örnek alınmasıdır (Erdal, 2013: 

109). İran mitolojisinden oldukça fazla etkilenen divan şairleri özgün bir anlatım yakalayabilmek için 

Fars mitolojisinin sunduğu kaynaklardan yararlanmıştır. Divan şiiri geleneği içerisinde eser veren 

sanatçıların şiirleri incelendiğinde mitolojik öğe taşıyan ya da mitik bir olaya telmihte bulunan şiirler 

olduğu görülmektedir.74 Bu çalışmanın amacı ise 16.yüzyılda ikinci dereceden şöhret bulmuş olan 

Bursalı Rahmi’nin divanında kullanmış olduğu mitolojik unsurları tespit etmek ve bunların hangi 

anlamda kullanıldığını açıklamaktır. 

BURSALI RAHMİ DİVANI’NDA MİTOLOJİK UNSURLAR 

1. Kişiler 

1.1. İskender\Sikender75 

Gelenek içerisinde divan şairlerinin şiirlerinde konu edindiği iki İskender bulunmaktadır. 

Bunların ilki İskender-i Zülkarneyn diğeri ise Makedonyalı İskender’dir. Hayatları, yaşadıkları bölgeler 

ve göstermiş oldukları başarılarla birbirine çok benzeyen bu kişiler araştırmacılar tarafından karıştırılmış 

                                                           
74 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255483  
75 İskender için bk. G.73\4, K.1\2, K.1\11, K.7\2 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255483
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ve divan şiirinde ikisi de aynı kişi (Zülkarneyn) olarak kabul edilmiştir.  76Aslında divan şairleri iki 

İskender’i birbirlerinden ayırt ederek kullanmışlarıdır. Divan şairleri şiirlerinde İskender-i 

Zulkarneyn’den bahsederken Hızr ile âb-ı hayatı aramaya çıkması, Yecüc ve Mecüc kavmi üzerine sed 

(sedd-i İskenderi) yapması ile anılırken Makedonyalı İskender ise Aristo tarafından yapılan ve gemilerin 

bir aylık yoldan gelişini gösteren âyîne-i İskender sebebiyle şairler tarafından şiirlerinde işlenir. 
77 Bursalı Rahmi şiirlerinde hem İskender-i Zülkarneyn’den hem de Makedonyalı İskender’den 

bahsetmiştir. 

‘Ayyâr-ı felek kapdı tâc-ı ser-i hâkânî 

Nûş itmedi İskender ser-çeşme-i hayvânı (M.2\8) 

(Düzenbaz felek padişahın başındaki tacı aldı, İskender’in ölümsüzlük suyundan içmesine 

müsaade etmedi)  

Beyitte şair feleğin düzenbazlığından ve acımasızlığından bahsederken İskender-i 

Zülkarneyn’in hikâyesine telmihte bulunmuştur. Ab-ı hayvanı araması ve ondan içememesini feleğin 

hilesine bağlamıştır. 

1.2. Rüstem78 

Rüstem-i Zal, Rüstem-i Dastan, Pür-i Zal, Pür-i Zal-ı Zer, Tehemten, Heft-han-ı Acem, Pur-ı 

Destan isimleriyle de bilinen Rüstem, İran’ın en ünlü kahramanlarından birisidir. M.Ö. 4. asırda 

Keykavus zamanında yaşadığı tahmin edilir. Divan edebiyatında kasidelerde Rüstem, kahramanlık, acı 

kuvvet ve yenilmezlik simgeleriyle anılır. Rüstem’in ismi edebiyatta zülf, göz, kaş, gamze, hilekâr 

kelimeleriyle birlikte kullanılmıştır.  

Düşmeni kûr ider nâvek-i âh-ı Rahmî 

Çeşm-i Rûyin-tene san Rüstem-i destân okıdur (G.60\5) 

(Rahmi’nin âhının oku düşmanı kör eder. Onu tunça benzeyen göz san ancak o destan-ı 

Rüstem’in okudur.) 

Rüstem divan edebiyatında genellikle kaş, göz, gamze gibi kelimelerle birlikte kullanılmıştır. 

Şair ise burada Rüstem’i göz ile birlikte kullanmıştır. Ayrıca ‘oku’ derken şair burada kelimeyi tevriyeli 

kullanarak hem ‘ok’ manasında hem de ‘destan okumak’ manasında kullanmıştır. 

1.3. Dahhak 

Bir diğer ismiyle de Dahhak-ı Mari (Yılanlı Dahhak) olarak da bilinen Dahhak, yılanlarıyla 

meşhurdur. İki omzunun üstüne kendisine eziyet eden iki yılan oturmuştur. Bu yılanlara her gün iki 

çocuğun beyni yedirilmiştir. Sıra Gave’nin on sekizinci çocuğuna gelmiştir. Gave buna müsaade 

etmeyip, ayaklanma çıkararak Dahhak’ı tahttan indirmiş ve yerine Feridun geçmiştir. Dahhak ile 

Feridun’un savaşlarının çıkışı, kaynağı Zendavesta olarak bilinir.  

Şeytan padişah olarak bilinen Dahhak zalim bir padişahtır. Her ne kadar halk, Dahhak’ın 

yılanlarını kesmeyi, öldürmeyi denese de istese de başarılı olamamıştır. Dahhak halktan insanların ve 

çocukların beynini yiyen bir Hint mitolojisi karakteridir (Pala, 2010). Divan şairleri eleştireceği kişiler 

için Dahhak karakterini kullanmıştır. 

Ferîdûn-ı zamân ol nefs-i Dahhâkın helâk eyle 

Bu hatt ile gedâlar şâh olup evreng tutmışdur (G.85\2) 

                                                           
76 Pala, İskender (2010). “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü”, ss. 236-237. 
77 https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932946.pdf  
78 Rüstem için bk. G.37\3, G.153\4, K.1\5, K.7\12, M.2\13, T.18\1 

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932946.pdf
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(Zamanın Ferîdûn’u ol, Dahhâk nefsini yok et. Bu çizgi ile dilenci padişah olup taht kurmuştur.)  

Şair burada nefsi Dahhāk’a benzetmiştir. Kötülüğü ile bilenen Dahhāk nefislerin en kötüsü olan 

nefs-i emmare ile özdeşleştirilir. Nefs-i emmare ise kulu, Allah’tan uzaklaştıran kötülük işlemeye 

yönelten en isyankâr nefistir. Şair bu beyitte bu kötü nefsi yenip Feridûn gibi cömert, mert ve yiğit 

olmasını söyleyerek eğer bunları yaparsan bir dilenciden bile bir padişah olabileceğini dile 

getirmektedir.  

1.4. Dara 79 

Dara, Keyaniyan sülalesinin son padişahıdır ve Pers imparatorluğunun da son hükümdarı olarak 

bilinir. Efsaneye göre Dara savaştan kaçarken ölmüştür. Dara çoğu zaman İskender’le yaptığı savaşlarla 

bilinir ve Dara-yı Kebir olarak da anılır. Bir diğer rivayete göre de ihtişamlılık ve usluluk anlamına 

gelen Dara, İskender’in bir oyunu sonrası ölmüştür. Tüm bunlara rağmen Dara, Şehname’de anlatılan 

önemli bir kahraman olarak birçok şairin beyitlerinde kendisine yer bulmuştur. Padişahların övgüsünü 

temsilen ‘Daver-i daveran-ı Dara Derban’ deyimi kalıplaşmış bir cümledir. Bundan dolayı Dara, 

genellikle derban kelimesiyle birlikte kullanılmıştır.  

Var fenâ deştin temâşâ it açup 'ibret gözin 

Nice İskender türâb olmış nice Dârâ yatur (G.73\4) 

(İbret gözünü açıp yokluklar çölüne bir bak. O çölde nice İskender’ler toprak olmuş, nice 

Dârâ’lar yatıyor.)  

Dârâ genellikle İskender ile yaptığı savaşlardan tanınmıştır. Rivayete göre Dârâ, İskender’in bir 

oyunu sonucunda ölmüştür. İskender ise birçok farklı tasvirle karşımıza çıkar. Şair burada dünyadan 

ibret almamamızı ve kim olursak olalım bir gün herkesin toprak olacağını söylemektedir. 

1.5. Feridun80 

Dahhak’ı öldürüp tahta geçmesiyle bilinen Feridun, Pişdadiyan sülalesinin altıncı padişahıdır. 

İran mitolojisinin ünlü padişahı olarak da bilinir. Feridun’un takma adı Ferruh’tur. Edebiyatta adalet 

yanlısı olarak görülen Feridun, dünyaya bela olan Azi Dahaka isimli ejderhayı öldürmüştür (Pala, 2010). 

Şairler övdükleri kişilerin adaletine vurgu yapmak için Feridun’u kullanmıştır. 

Ki yani şâh-ı bahr u ber Sikender-der Ferîdûn-fer 

Şeh-i kişver-güşâ bebr-i vegâ vü zıll-i Yezdânî (K.1\11)  

(Ülkeler açan sultan, savaş meydanının aslanı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ki yani karaların 

ve denizlerin sultanı İskender yaradılışlı, Feridun şanlısın)  

Merhûn beyit olan bu beyitte şair, Feridûn’u Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu söyler ve 

ülkeyi Dahhak gibi kötü bir padişahtan kurtardığına işaret eder. 

1.6. Hüsrev81 

Kelime anlamı padişah anlamına da gelen Hüsrev, Hüsrev ü Şirin isimli mesnevinin erkek 

karakteridir. Hüsrev, Sasani sülalesinden olup ‘Perviz’ ismiyle de bilinir ancak, en yaygın kullanım yine 

Hüsrev ismidir. Eski şiirde ise Hüsrev’den genellikle Şirin’e olan aşkından ve efsanevi olan iki atından 

(gülgun ve şebdiz) bahsedilir. 

                                                           
79 Dara için bk.: T.23\2, T.34\2, G.74\2, G.209\4, K.13\7, M.2\1, K.12/8 
80  Feridun için bk.: T.23\2, K.2\17, G.85\2 
81Hüsrev için bk.: K.4\9, K.8\18, T.31\3, G.3\5, G.7\5, G.53\6, G.74\2, G.79\5, G.115\1, G.116\4, G.167\5, 

G.169\7, G.194\3, G.224\2, K.1\9, K.1/33 
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Bu hasen tarzuŋ kemâl ile hayâlatın görüp  

Rahmiyâ tahsîn idüp Hüsrev ide ahsen baŋa (G.1\7)  

(Ey Rahmi, bu güzel suretin mükemmel hayaller görüp çok güzel olan sevgili beni övüp Hüsrev 

etsin.)  

Hüsrev, Şirin’e olan aşkıyla bilinir ve tanınır. Şair burada tecrit yaparak kendisine seslenmiştir. 

Burada Hüsrev hem kendi anlamında hem de padişah anlamında kullanılır yani bu durum tevriyeli 

kullanımı ortaya çıkarır. Şair güzel ve mükemmel hayaller görüp Hüsrev’in aşkına ulaşmak istemiştir 

ya da ikinci kullanımla padişah olmak istemiştir. 

1.7. Neriman82 

İran mitolojisinde oğlu Sam’ın kahramanlıklarıyla bilinir. Genellikle divan edebiyatında 

kasidelerin methiye bölümünde övülen kişiler Neriman’a güç, kuvvet bakımından benzetilir.  

Her bergi yeşil kanlu birer hançere beŋzer  

Takup biline döndi Nerîmâna karanfül (K.12\9) 

(Her yaprağı yeşil kanlı birer hançere benzer, beline karanfil takıp Neriman’a döndü.)  

Neriman kahramanlığı ve gücü ile bilinen mitolojik bir karakterdir. Kasidelerde ise genellikle 

övülen kişinin kahramanlığını, gücünü belirtmek için Neriman’a benzetilir. Şair burada övdüğü kişinin 

Neriman gibi kahraman olduğunu söylemektedir. 

1.8. Hızr83 

Ab-ı Hayat suyunu içip ölümsüzlüğe kavuşmasıyla bilinen hızır bereketi de temsil eder. 

Rivayetlere göre Hızır insanların zor durumunda hızır gibi yetişip insanları dardan, sıkıntıdan, kederden 

kurtarır. Musa peygamberle olan maceraları Kur’an-ı Kerim’de anlatılır ve peygamber ya da Allah’ın 

dostu olduğuna inanılır. Hızır kelimesinin İlyas peygambere takılan bir isim olduğuna inanlar da vardır. 

İsminin anlamı yeşillik, tazelik olmasından dolayı rivayetler Hızır’ın gezdiği ve geçtiği yerleri 

yeşerttiğini düşünür. 

Efsaneye göre Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu aramaya yolla çıkmıştır. Yolda çantalarına 

pişmiş bir balık atmışlar ve yola devam etmişlerdir. Hızır ile İlyas’ın başına bu macerada üç farklı olay 

gelmiş ve İlyas bunları sorgulamış ancak, Hızır cevap vermemiştir. Daha sonra dinlenmek için oturup 

balıkları yerken Hızır’ın elinden bir damla su balığa fırlamış ve balık canlanarak denize atlamış. Durum 

böyle olunca Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyunun bu olduğuna inanmışlar ve kana kana içmişler. İçtikten 

sonra haber vermek için İskender’in yanına gitmişler ancak tekrar bu suyu bulamamışlar. Böylece 

ölümsüz olan bu iki arkadaş dünyada sıkıntıya düşen herkesin yardımına koşmuşlardır. Kıyamete kadar 

Hızır denizde, İlyas ise karada insanlara yardım etmiştir. İlyas ve Hızır iki yılda bir buluşur ve 

buluştukları yere ise Hıdırellez denilir. Günümüzde insanlar Hıdırellez zamanında çıkıp dilek tutup Hızır 

ve İlyas’ın onlara yardım edip dileklerini gerçekleştireceğine inanırlar.  

Bu efsanelerden dolayı Hızr’dan sıklıkla bahsedilir. Şairlerin gazellerine konu olur. Özellikle 

ab-ı hayat, İskender ve zulumat kelimeleri Hızr ile bütünleşmiştir. Edebiyatta sevgilinin yüzü ıslak 

olunca ayva tüyleri de su üstünde yürüyen Hızr’a benzetilir, bazen sevgili için Hızır-hat denilerek 

sevgiliyi Hızr’dan büyük tutarlar ya da âşık gözyaşı denizinde boğulurken Hızr’dan yardım ister. Bu 

tarz benzetmeler edebiyatta özellikle de divan edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkar. 

Hat-ı la'li ki Hızruŋ çeşmesârı anda müdgamdur  

                                                           
82 Neriman için bk.: K.2\17 
83 Hızır için bk.: K.7\1, T.18\2, T.29\1, G.76\2, G.128\4, G.150\3, G.183\2, G.191\1, G.126\3, Ş.1\3 
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Müşâbihdür du'â-yı nûra yâhud ismi-i a'zamdur (G.51 \1) 

(Dudağının çizgisi Hızır’ın ab-ı hayat çeşmesinin içindedir. Duayı nura benzer yahut en büyük 

isimdir)  

Divan edebiyatında sevgilinin dudağı ab-ı hayata benzetilir. Sevgilinin dudağına ulaşan âşık 

ölümsüzlüğe kavuşur. Hızır’da ölümsüzlük suyunu içtiğine inanılan kişi olduğu için şair beyitte Hızır’ı 

kullanarak ab-ı hayata telmihte bulunmuş ve sevgilinin dudağını da ab-ı hayatla özdeşleştirmiştir. 

1.9. Ye’cuc84 

Kur’an-ı Kerim’de de adı geçen Yecüc, insanlara kötülük yayacak, fesatlık yayacak olan bir 

soydur. Yecüc inanışa göre Deccal’den sonra gelen en kütü en fena soy olduğu bilinir. İnanışa göre 

Yecüc kıyamet zamanı ya da kıyamete yakın ortaya çıkıp insanlara kötülük yapacak ve kötülüğe 

yönlendirecek şeklinde bilinir. Divan edebiyatında ise ‘yecüc kavmi, yecüc seddi’ya da kötü kişiler için 

kullanılmıştır.  

Cûylar sanma ki gülzâra seher oldı revân  

Çekdi Ye’cûc diye sedd-i Sikender nevrûz (K.7\2)  

(İskender seddi nevruz zamanı Yecüc için çekti sanma ki, ırmaklar gül bahçesine seher vakti 

aktı.)  

Rivayete göre Ye’cüc kıyamet zamanı dünyaya gelip fitnelik ve fesatlık yayacaktır. İnanışa göre 

İskender bir set yaparak bu kavmin gelmesine engel olmaya çalışmıştır. Şair burada bu olaya telmih 

yapmıştır. 

1.10. Cem85 

İran mitolojisine göre yedi yüz ila bin yıl arası yaşadığı tahmin edilir. Pişdadiyan sülalesinin 

dördüncü padişahıdır. Cem hükümdarlığında halkını dört ayrı sınıfa ayırmıştır. Halkına yararlı olacak 

sanatlar icra etmiş ve güneş yılına göre nevruzu yılbaşı olarak kabul etmişttir. Rivayete göre insanlar 

cem ile güneşi bağdaştırmıştır. Cem gün doğumuna yakın elmas-mücevher işlemeli elbisesini giyip tahta 

oturmuş ve güneş doğduğunda kaftanı, tahtı ve tacı parlamaya başlamıştır. Halk bunu görünce o güne 

nevruz, Cem’e ise Cemşid demeye başlamıştır. Bazı inanışlara göre Cem, Süleyman peygamber olarak 

bilinir ve bu yüzden de rüzgar ya da yüzük ile anılır. Cem en çok şarabıyla (Cam-ı Cem) bilinir. İslam 

edebiyatlarında Cem eğlence, zevk, şarap mazmunlarıyla efsaneleştirilmiş olup iktidar, ululuk 

sembolleriyle de birçok şairin şiirlerine konu olmuştur. Ayrıca inanışa göre Cem, kadehinden baktığı 

zaman her şeyi görür ve duyarmış. Bu yüzden kadehi önemli bir nesnedir. 

Lâle sanma ki dür-i jâle ile zeyn oldı 

Cem gibi aldı ele câm-ı mücevher nevrûz (K.7\3) 

(Nevruz süslenmiş kadehi Cem gibi eline aldı sanma ki lale, inci gibi olan çiğ tanesiyle süslendi.)  

Şair bu beyitte Cem’in kadehine telmihte bulunmuştur. Rivayete Cem, şarabın mucididir ve 

kadehle birlikte anılır. Eğlence meclisleri genelde ilkbaharda düzenlendiği için şarap da bu mevsimde 

tüketilir. Şair ilkbaharda açan lale çiçeğini kadehle özdeşleştirip kullanmıştır. 

1.11. Karun  

                                                           
84 Yecüc için bk.: G.30/2 
85 Cem için bk.: Ş.14\5, K.2\36, K.4\18, K.11\10, G.1\3, M.2\13, G.7\2, G.7\5, G.28\1, G.42\3, G.51\2, G.68\2, 

G.70\6, G.71\3, G.72\1, G.77\2, G.89\3, G.116\1, G.130\3, G.152\3, G.169\2, G.170\4, G.222\6, G.223\4 
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Kur’an-ı Kerim’de Fir’avn ve Haman ile birlikte adı geçen Karun efsaneye göre, Hz. Musa’nın 

soyundan gelmiştir. Sülalesi tarafından çok zengin olan Karun, cimri, merhametsiz ve acımasız birisidir. 

Çok fazla parası, malı-mülkü olmasına rağmen zekat vermeyip mal varlığıyla kibirlenen bir karakterdir. 

Bu kibrin sonunda Karun, Hz. Musa’nın duasıyla parasıyla yere girmiştir. Edebiyatta ise zenginlik ve 

cimrilik sıfatlarıyla bilinir. 

Başda tâc-ı zeri egninde velî câmesi yok 

 Oldı beŋzer yine Kârûn-ı kalender nergis (K.9\13)  

(Başında altın tacı var ancak sırtında elbisesi yok. Dünya malına önem veren Kârûn’a benzer 

oldu.) 

Şair burada seslendiği kişinin sırtında elbisesi olmamasına rağmen başında altından bir taç var 

diye kibirlenip insanlara yüksekten baktığı vurgulamaktadır ve kişinin Kârûn gibi olduğu söyleyerek 

benzetme yapar. 

1.12. Zal86 

İsminin anlamı ‘yaşlı ve ak sakallı’ olan Zal, ‘Destan’ veya ‘zer’ isimleriyle de bilinir. 

Rüstem’in babasıdır. Zal doğduğu günden beri saçı, kirpikleri, kaşları bembeyaz olduğu için ona bu isim 

verilmiştir. Zal’ın babası oğlunu bembeyaz görünce onu asla kabullenememiş ve onun uğursuz olduğunu 

düşünerek onu Elburz dağına bırakmıştır. Zal’ı Elburz dağında Simurg-ı Anka beslemiştir.  

Çekem el bîve-i Zâl-i zamândan 'ale'l-ıtlâk  

İderse hânkâh-ı dehr içinde baŋa er himmet (G.20\4)  

(O sultan bana dünya denen tekkede yardım ederse, gelişi güzel zamanın Zali’nin dulundan el 

çekeyim)  

Zal, mitolojide kahramanlığı, ak sakallılığı ve uğursuzluğuyla bilinir. Şair bu beyitte dünemin 

padişahından bu dünyada ona yardım etmesini, beslemesini, ihtiyaçlarını karşılaması sonucunda Zal’dan 

elini çekeceğini dile getirmiştir. 

1.13. Nemrud  

Babil ülkesinin kurucusu olarak bilinen Nemrud, İbrahim peygamberi ateşe attırdıktan sona 

iman etmemesiyle bilinir. Genel olarak edebiyatta Hz. İbrahim ile olan ilişkisiyle anılır. Nemrud 

şairlerin şiirlerinde âşığın çektiği acılar, sevgilinin yanağı ve yüzü olarak bahsedilir.  

Visâl olsa nola Rahmîye hicrân  

Halîle gülşen oldı nâr-ı Nemrûd (G.29\5) 

(Rahmî’ye ayrılık, kavuşma olsa ne olur? Nemrûd’un ateşi dosta gül bahçesi oldu.)  

Şair burada tecrid ve istifham sanatlarını kullanarak hem kendisine seslenmiş hem de kendisine 

soru sormuştur. Nemrud açığın çektiği acılar ve sevgili olarak divan edebiyatında yerini almıştır. 

Nemrûd’un ateşi aslında sevgilinin ateşidir. Divan edebiyatında sevgilinin her şeyi âşık için güzeldir, 

âşık bu durumdan keyif alır. Rahmî bu beyitte bu hikâyeye değinmiştir. 

1.14. Nigisa  

Nikisa, Negisa olarak da bilinen Nigisa, Hüsrev’in çalgıcısıdır. Ezgideki sürud-ı Hüsrevani 

makamının muciti olduğunu bilinir. Hüsrev’in çağırmasıyla gelip çadır önünde çeng çalan bir 

karakterdir (TUNÇ; 243). 

                                                           
86 Zâl için bk.: G.148\4 
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Hüsrev-i gül yüzine bülbül-i şîrîn-âheng  

Okıdı savt-ı Nigîsâ gibi bir tâze gazel (K.4\9) 

(Şirin’in sesinin bülbülü Hüsrev’in gül yüzüne Nigisa’nın sesi gibi güzel bir gazel okudu.)  

Nigisa, Hüsrev’in çalgıcısıdır ve güzel bir sese sahiptir. Ezgide Hüsrevani makamının da muciti 

olan Nigisa oldukça ünlüdür. Şair burada Şirin’in sesini Nigisa’ya benzetmiştir. Divan edebiyatında 

sevgilinin sesi için de kullanılır. Burada şair tevriyeli bir kullanıma da yer vermiştir. Hüsrev ve şirin 

burada diğer anlam olarak padişah ve tatlı anlamlarında da kullanılmıştır. 

2. Hayvanlar  

2.1. Anka87 

‘Muğrib’ ismiyle de bilinen Anka’nın, Kaf dağında yaşadığı tahmin edilir. Renkli tüye sahip 

olup daima yükseklerde uçan, yüzü insana benzeyen, küllerinden yeniden doğan, asla yere konmayan, 

avını avlayıp uzaklara uçtuğu bilinen mitolojik bir hayvandır. Anka halk insanları tarafından devlet kuşu 

olarak da bilinir. Bunun nedeni ise; Hüma ve musiki kuşuyla çokça karıştırılmasıdır. Bu yüzden el 

sanatlarında, halılarda, kilimlerde, minyatürlerde Anka’yı devlet kuşu sembolü olarak görürüz. Divan 

edebiyatında Simurg, Sireng, Anka olarak da bahsedilen Anka’yla ilgili birçok rivayet vardır. Gazellerde 

ise Anka’nın yükseklerde uçması, Kaf dağında yaşaması, renkli bir hayvan olması, asla yere inmeyişi 

zikredilir ve bu şekilde tanımlanır. Bu yüzden beyitlerde Anka, benzetme unsuru olarak ve mecazlarla 

karşımıza çıkar. Ancak Anka’nın en sık kullanımı ise sanatkarlıktır. Bunun dışında sevgiliden beklenen 

lütufla da anılır. Şair\âşık sevgiliyi Anka’ya benzetirken ondan ihsan ve yakınlık bekler (Pala, 2010: 

34). Anka avlanması ve ulaşılması zor bir kuş türü olduğu için divan edebiyatında sevgiliye benzetilir. 

Kanâ'at kâfına 'ankâ olursaŋ ey hümâ-himmet  

Bu nefsüŋ tûtisin kand-i mükerrerle toyurduŋ tut (G.18\3) 

(Ey yardım kuşu Hümâ kanâ’at kâfına ‘ankâ olursan bir nefsin dudu kuşusun sevgilinin iki 

dudağını doyurursun.)  

Hümâ kuşu ile ‘Ankâ tarihte sıklıkla karıştırılmıştır. Ancak ‘Ankâ yükseklerde uçan ve asla yere 

konmayan bir kuş olması sebebiyle Hümâ kuşundan ayrılmıştır. Edebiyatta sevgiliyi temsil eden ‘Ankâ, 

sevgilinin ulaşılmazlığına teşbih edilir. Şair burada ‘Ankâ’nın zor bir kuş türü olmasına telmihte 

bulunarak sevgiliye benzetmiştir. 

2.2. Ejder\ Ejderha88 

Ejder, ejdeha olarak da bilinen ejderha büyük yılandır. 100 yıl yaşayan bu yılan yüz yılı 

tamamladığında ejderhaya dönüşür ve ağzından alevler çıkmaya başlar. Rivayete göre bu büyük yılan 

kendi eceliyle ölmez, başkası tarafından öldürülür. Bu mitolojik hayvanın ağzından çıkan alevler diğer 

hayvanları kuruturmuş. Daha sonra ejderhanın kafası çoğalır ve ayakları çıkarmış. Ejderha, İran 

mitolojisinde adı zalim padişah olarak geçen Dahhak ile özdeşleştirilmiş ve Dahhak olduğu yönünde 

iddialar sunulmuştur. Divan edebiyatında şairler ejderhayı sevgilinin saçları için benzetme unsuru olarak 

kullanmıştır. Sevgilinin saçlarının kabarıklığı, fazlalığı bin başlı, yedi başlı ejderhaya benzetilmiştir. 

Ayrıca yine divan edebiyatında genc-i mahfiyi, hazineleri ejderhaların koruduğu bilinmektedir. 

'Adûyı Rahmiyâ bir lokma eyler çekse bir demde  

Sürinür sînesi üstine gûyâ şekl-i ejderdür (G.76\8)  

                                                           
87 Anka için bk.: M.3\3, T.19\5, G.96\4, G.138\5, G.229\4, Ş.18\2 
88 Ejderha için bk.: G.13\4, G.39\3, G.63\1, K.9\24, M.2\4 
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(Ey Rahmi düşmanı çekse bir demde yutar, göğüsü sürünür güya şekli ejderdir.) 

Şair burada ‘güya şekli ejderdir’ derken aslında gerçek ejderden değil sevgiliden bahsetmiştir. 

Divan edebiyatında sevgili saçlarıyla yılan ya da ejderhayı andırır. Bundan yola çıkarak beyitte şair 

sevgilinin zalimliğinden bahsetmiştir. 

2.3. Şebdiz  

Şebdiz, Hüsrev’in atının ismidir. Gülgun ile aynı kısraktan doğan Şebdiz, Hüsrev için çok 

değerli bir attır. Hüsrev, atı öldüğü zaman çok üzülmüş, ona büyük bir tören hazırlamıştır.  

Kaşı yayın görüp meydân-ı hüsn içre neler çekdük 

Hat-ı Şebdîzinüŋ pâ-mâli ol da göresin tozı (M.10) 

(Şebdiz’in ayağı ol da tozu göresin, kaşı yay görüp güzellik meydanında neler çektik.) 

Şebdiz siyah renkli bir at olduğundan Divan edebiyatında sevgilinin kaşına, gözüne ve kirpiğine 

denk gelmiştir. Şair burada Şebdiz’den bahsederken aslında sevgiliyi kast etmektedir.  

2.4. Gülgun89 

Hüsrev’in diğer atıdır, Şirin’e hediye etmiştir. Şebdiz ile aynı kısraktan doğmuştur. Divan 

edebiyatında kelimenin asıl anlamı gül renkli olduğu için çoğunlukla bu isim tevriyeli olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca sevgilinin yanağı ve âşığın gözyaşı içinde kullanılmıştır.  

Hüsn meydânı içinde yalıŋuz yügrükdür  

Hat-ı Şebdîzüŋ ile şimdi had-i Gülgûnuŋ (G.118\4)  

(Şebdiz’in çizgisi ile şimdi gül renkli (Gülgun’un) yanağı güzellik meydanın yalnız yürür.) 

Gülgûn divan edebiyatında sevgilinin yanağına karşılık olarak gelir. Bunun sebebi ise Gülgun’n 

gül renkli olmasıdır. Renk noktasında aralarında tenasüp bulunan bu at genellikle divan edebiyatında 

tevriyeli olarak kullanılır. Bu beyitte de şair Gülgun’u tevriyeli olarak kullanmış hem gerçek anlamında 

hem de sevgilinin yanağı anlamında kullanılmıştır. 

2.5. Mar\Yılan90 

Divan edebiyatında sevgilinin saçının her teli bir yılandır. Şair\âşık için sevgilinin saçının her 

teli korkutucu gelmektedir. Bu yönden yılan, divan edebiyatında genellikle sevgilinin saç tellerine veya 

saçına benzetilir. Ayrıca âşığın ahları şekil bakımından yine yılana benzer. Rivayetlere göre de eğer bir 

yılan 100 yıl yaşarsa artık ejderhaya dönüşür (Pala, 2010: 309). Bu yönden de ejderhayla bağlantısı 

vardır. Divan edebiyatındaki hazineleri de ya yılanlar korur ya da ejderhalar korumaktadır.  

Her ne hevâya salsaŋ olur mâr-veş revân  

Togrulug ile hıdmet ider sâdıkâne tîr (K.5\20)  

(Sadık olan ok doğrulukla hizmet eder her ne tarafa atsan yılan gibi akarak gider) 

Şair mitolojik hayvan olan yılanı, oka benzetmiştir ve sadık olan ok ne tarafa atılırsa atılsın 

doğru yönü bulacağını söylemiştir. Rahmi bu beyitte insanın doğru yolda olmasını ve sadık olması 

gerektiğini yılan ve ok teşbihleriyle yapmıştır. 

2.6. Hüma91 

                                                           
89 Gülgûn için bk.: K.12\3, K.12\6 
90 Mar için bk.: T.31\3 
91 Hüma için bk.: K.8\26, T.19\4, G.18\3, G.20\5 
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Devlet kuşu ya da talih kuşu olarak bilinen Hüma kuşu, Kaf dağında, okyanuslarda ya da Çin’de 

yaşadığı bilinen; küçük, yeşil kanatları, sarı burnu olan efsanevi bir kuştur. Anka’yla bazı tanımları 

benzediği için çoğunlukla Anka’yla karıştırılmıştır. Anka’ya devlet kuşu denilmiştir. Hüma kuşu 

efsaneye göre kimin başına konarsa o kişi tahta geçer padişah olurmuş. Bu kuşu Anka’dan ayıran özelliği 

ise kimse incitmemesi, insanlara şans vermesidir. Bu yüzden Hüma kuşu, divan edebiyatında huzurun, 

şansın, bahtın, mutluluğun sembolüdür. Bu yüzden Hüma kuşu beyitlerde sevgili için kullanılmıştır.  

Sen ol hümâ-yı evc-i şerefsin ki çarhda 

Kasr-ı kebûduŋ üzre kebûter gibi semâ (K.11\18) 

(Alemde en şerefli kuşu sen ol mavi köşk olan gökyüzündeki güvercin gibi.) 

Güvercin şans, baht, talih, barış anlamlarına sahiptir tıpkı Hüma kuşu gibi. Şair burada Hüma 

kuşunun da bahtına, talihine değinmektedir. Devlet kuşu olarak bilinen Hüma şansın ve sevgilinin 

sembolüdür. 

3. Gezegenler\Yıldızlar  

3.1. Utarid 92 

Halk arasında Merkür gezegeni olarak bilinen bu gezegene dünyanın kâtibi denilir. Hoş söz ve 

kâtiplikten gelen yazının sembolüdür. Debir-i Felek olarak da bilinen Merkür, yazarların ustasıdır ve 

kandırmak, riyakârlık yapmak onun sıfatları sayılır. Mutlu, naif, azimli kişiler Utarid’in etkisinde olurlar 

(Pala, 2010: 479). Utarid, divan edebiyatında çoğunlukla kâtiplik sıfatıyla karşımıza çıkar.  

Śülüs hatla Utârid-safha zîb-i âftâb olsun 

Ki kilk-i şîve-zây-ı Rahmi böyle bir gazel yazdı (G.211\6)  

(Utarit temiz kâğıda sülüs hatla süslenmiş yazdı ki Rahmi’nin şive yaratan kalemi böyle bir 

gazel yazdı.)  

Şair, dünyanın kâtibi olan Utarit ile kendisini bir tutmaktadır. Bilindiği üzere Bursalı Rahmi 

babasından kaynaklı ileri düzeyde hattatlık eğitimi almıştır. Bundan dolayı kendisini Utarid ile 

özdeştirmiştir ve kendisini Utarit kadar yetenekli bulmaktadır. 

3.2. Mirrih 

Merih ya da Mirrih olarak bilinen bu gezegen aslında Mars gezegenidir. Dünyanın lideri 

konumundadır. Bu yüzden kızgınlık, nefret, yiğitlik, kahramanlık, ihanet, zevk, eğlence, eziyet onun 

özellikleridir. Merkür’ün tanımlarına bakıldığında genel olarak elinde kılıç veya hançer ile 25 

tanımlanır. Bu yüzden Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak da bilinir (Pala, 2010: 336). 

Gözüŋ mirrîh-veş kan dökmege eylerse ger âgâz 

Sunar tîgin aŋa gamzeŋ virür tîr ü kemân ebrû (G.170\3) 

(Gözün Mars gibi kan dökmeğe başlarsa eğer, gamze ona ok verir, yay gibi kaş sunar.)  

Şair burada Mars gezegenin kırmızı olmasıyla kanın rengini özdeştirmiş ve aralarında tenasüp 

sanatı yapmıştır. Ayrıca şair Mars ile sevgiliyi acımasızlık, zalimlik yönünden de benzetmiştir. Divan 

şiirinde de sevgili acımasızdır ve âşığa her türlü zulüm yapar. Şair burada savaş tanrısı olan Mirrih ile 

sevgiliyi özdeştirmiştir. 

3.3. Zuhal  

                                                           
92 Utarid için bk.: K.10/32 
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Nahs-ı ekber yani en büyük uğursuzluk anlamına gelen bu gezegen ise Satürn’dür. Satürn için 

cahil, cimri, riyakâr... sıfatları kullanılır. Mitoloji de zaman tanrısı olarak bilinen Satürn gök ile yerin 

oğludur. Ekip-biçme ile ilgilenir ve onun etkin olduğu sene soğukluk artar. İnanca göre Âdem ile Zühal 

zamanında yaşamıştır ve yedinci felek onun buyruğundadır. Satürn siyah renkle bağdaşır. Bu yüzden 

onun ikliminde siyah renkli kişiler yaşar. Dünyanın hazinedarı olarak da bilinir (Pala, 2010: 507). 

Lâle-i dil-i siyeh la'l-i kabâ-yı haďrâda  

Sûret-i şâm-ı şafak hey'et-i Mirrîh ü Zuhal (K.4\7)  

(Kara kalpli kırmızı lale yeşil elbisenin kırmızısında akşam kızıllığının yüzündeki Mirrih ve 

Zuhal’in bezmini andırmaktadır.)  

Şair burada açık istiare sanatını kullanarak sevgiliyi ‘lale’ ile özdeşleştirmiştir. Lale içi siyah 

dışı kırmızı olan bir çiçektir. Burada şair siyah kısmı Zuhal’e, kırmızı kısmı ile Mirrih’e benzetmiştir. 

3.4. Zühre 

Çoban yıldızı, Venüs olarak bilinir ve üçüncü felek Zühre’nin hakimiyeti altındadır. Güzellik, 

zekilik, hamaratlık, sanatkârlık onun sıfatlarıdır. Zühre yeşil ve parlak renktedir. Rivayete göre Zühre 

dünyanın çalgıcısıdır. Yunan mitolojisine göre ise aşk ve müzik tanrıçası olan Afrodit ya 26 da 

Venüs’tür. Divan edebiyatında ise aşk, sevgi, musiki, güzellik, hamaratlık sıfatlarıyla karşımıza çıkar 

(Pala, 2010: 507-508)  

Ġamuŋla eşkin evtâr itdi kaddin çeng idüp Rahmî 

Felek bezminde âhı Zühreye âheng tutmışdur (G.85\5)  

(Ey Rahmi derdinle gözyaşı çeng olup tellendi. Dünya meclisinde ahın Zühre’ye ahenk tuttu.)  

Zühre mitolojik unsur olarak müzik tanrıçası olarak bilinmiştir. Şair bu beyitte derdinin çok 

olduğunu bu derde gözyaşının bile dayanamayıp müzik olduğunu dile getirmiştir. Hatta bu müziğe 

Zühre’nin bile ahenk tuttuğu söyleyerek mübalağa-ı gulûv yapmıştır. 

3.5. Süreyya93 

Yedi yıldızdan oluşan Süreyya, kolyeye benzetildiği için ‘ıkd-i süreyya’ olarak da bilinir. Ülker 

ve Pervin olarak da bilinen bu yıldız takımı, kuzey yarım küre de yer alır (Pala, 2010: 429). Divan 

şairleri Süreyya yıldızını kolyeye benzediği için sevgiliyle bağdaştırırlar. 

Süreyyâ sanma nakş itdi girüben kebkebüŋ şeklin  

Felek haylice âlemde nigârâ sikke-sûretdür (G.67\2)  

(Ey sevgili! Zannetme Süreyya ben girince ayak izimi nakş etti dünyada şans talih altın para 

gibidir.)  

Süreyya yıldızı yedi tane yıldızın birleşiminden oluşan ve sevgiliyle bağdaştırılan bir yıldız 

takımıdır. Şair bu beyitte sevgiliye seslenerek Süreyya yıldızının, âşığın sevgili yolunda adım attığında 

yıldız takımının ahenkler çizmediğini dile getirmek istemiştir. 

4. Bitkiler  

4.1. Nergis94 

Nergis, mitolojideki ismini Narkisos’tan alır. Efsaneye göre Narkisos genç ve oldukça yakışıklı 

bir delikanlıymış. Bütün kızların gözdesi olan Narkisos onları görmezden gelir ve onların aşkına, 

                                                           
93 Süreyya için bk.: K.4\13, K.13\21 
94 Nergis için bk.: G.124\1, G.149\4, G.163\2, G.210\1, K.4\14, K.4\28, K.7\29, K.7\30 
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sevgisine cevap vermezmiş. Narkisos’un etrafında dönüp dolaşan ve perişan olan bu kızlar onu Tanrı’ya 

şikayet etmiş. Tanrı bu kızların şikâyetine karşılık Narkisos’a bir ceza verir. Narkisos bir gün dereye 

gider ve derede kendi yansımasını görüp kendisine âşık olur, dereye atlar ve boğulur. Bedeni çürüyünce 

göze benzer çiçekler ortaya çıkar ve etraftaki güzellere büyük hayranlıkla bakar. Divan edebiyatında 

nergis sevgilinin gözlerine benzetilir. Şaşı bakar, mesttir, baygın bakışlıdır (Pala, 2010: 369-370). 

Gerdişinden zâhiren cismüm olupdur pür-gubâr  

Cân göziyle görmişem ol nergis-i şehlâyı ben (G.159\3)  

(O şehla gözlü nergisi ben hayattayken gördüm, onun dönmesinden bedenim toprak olmuştur.) 

Nergis divanın edebiyatında sevgiliyle özdeşleştirilir. Sevgilinin o şehla, baygın baygın bakan 

gözleri nergis çiçeğinin üstündeki tomurcuklara benzetilir. Şair burada ‘şehla gözlü nergisi’ derken 

aslında sevgiliden bahsetmiştir ve burada açık istiare sanatını kullanmıştır. Efsaneye göre Nargisos , 

kendisine âşık olarak ölümle cezalandırmıştır. Şair, kendisini bu olaydaki Nargisos’a benzetmiştir. 

Ayrıca hikâyeye telmih yapmıştır. 

4.2. Tuba95 

Cenneti gölgeleyen ağaç olarak bilinir. Kökleri yukarıda, dalları aşağıda olan, gövdesi sarı, 

yaprakları yeşil bir cennet ağacıdır. Bu ağaçta tüm güzel meyveler bulunur ve inanca göre bu ağaçta her 

insanın bir yaprağı vardır. İnsan ölünce bu ağaçtaki yaprağı da yere düşermiş ve yere düşerken başka 

birinin yaprağına değerse o kişinin kulağı çınlarmış. Bu kişi de tövbe etmesi gerektiğini düşünerek tövbe 

edermiş. Günümüzdeki ‘biri beni andı’ deyimi ise Tuba ağacından gelir. Divan edebiyatında bu ağaç, 

gölgesi ve uzun boyuyla sevgiliye teşbih edilir (Pala, 2010: 473). 

Hâk-i pâyüŋ gözine kühl diyü sürme ider  

Şâh-ı tûbâyı dilermiş ide nergis mikhal (K.4\28)  

 (Nergis, sevgilinin ayağının toprağını gözüne sürme olarak çeker. Cennetindeki Tuba ağacının 

dalını da sürmelik olarak ister.) 

Şair burada iki tane mitolojik unsura yer vermiştir. Bunlardan ilki Tuba ağacıdır ikincisi ise 

Nergis’tir. Nergis divan edebiyatında sevgilinin gözü için kullanılır. Cennette bulunduğuna inanılan 

kutsal Tuba ağacının dalı da sevgilinin ayağının tozunu sürme olarak göze çekmek için kullanılan alet 

olarak şair tarafından tahayyül edilmiştir. 

5. Eşyalar  

5.1. Cam-ı Cem 96 

Cem’in kadehi olarak bilinen bu kadehin üstünde yedi hat vardır. Efsaneye göre Cem, 

gökyüzünde bir kuş görür ve bu kuşun ayaklarına yılanlar sarılmıştır. Cem, okçularına bu kuşa zarar 

gelmeden kuşun kurtarılmasını emreder. Okçular kuşu sapasağlam kurtarır ve kuş Cem’e ağzıyla birkaç 

tane getirir. Bunlar toprağa ekilir, üzüm ve asma hasat edilir. Böylelikle üzüm suyu içmek âdet hâline 

gelir. Bir diğer inanca göre ise bu üzüm sularının beklemiş hâlinin zehirli olduğudur. Bir gün bir cariye 

intihar etmek için beklemiş, köpürmüş üzüm suyunu içer ve sarhoş olur. Bu durumu Cem’e anlatır. Bunu 

duyan Cem, üzümü bekleterek içer ve şarap ortaya çıkar. Böylelikle Cem ile şarap divan edebiyatında 

çokça birlikte anılır (Pala, 2010: 93). 

Sun berü sâkiyâ tolu teşne-dilüz kerem senüŋ  

                                                           
95 Tûbâ için bk.: K.4\13, G.102\3, G.126\1, G.169\3, G.173\2, G.212\2 
96 Câm-ı Cem.için bk.: G.89/3 
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Kişver-i ayşa şâhsın eldeki câm-ı Cem senüŋ (G.116\1)  

(Ey saki! Kadehi bize sun biz susuzuz cömertlik senindir, “sen” eğlence ülkesinin hükümdarısın 

eldeki cemin kadehi senindir.)  

Şair bu beyitte dönemin hükümdarına seslenir ve dönemin hükümdarını Cem’e benzetir. Cem 

efsaneye göre; eğlence, zevk, şaraplarla anılır ve bilinir. Burada Rahmi dönemin padişahının Cem 

olduğunu ve eğlence ülkesini onun yönettiğini dile getirir. Ayrıca kendisini orada ağırlamasını ve 

cömertlik etmesini de söylemektedir. Bunlara ek olarak Cem’in kadehinin özelliği kadehten baktığı 

zaman her şeyi görmesidir. Bu beyitte şair bu duruma da değinmiştir.  

5.2. Ayine-i İskender 

 İskender’in aynası olarak bilinen bu ayna dünyayı gösteren ayna şeklinde de tanımlanır. Birçok 

rivayete sahip olan bu ayna inanca göre İskender, İskenderiye ülkesini kurduğu zamanlar oraya gelen 

gemileri ve düşmanları bu ayna gösteriyormuş. Eğer gelen düşman ise bu ayna yansımasıyla o gemiyi 

yakabilme özelliğine sahipmiş. Bir diğer efsane ise bu ayna, çalınıp denize atılarak ortadan 

kaybolmuştur. Başka bir efsaneye göre ise bu ayna ikiyüzlüymüş eğer, yalancı biri arka tarafına baktığı 

zaman göstermiyorsa o kişi yalancı, riyakâr sayılırmış. Böylelikle İskender ona kimin yalan söylediğini, 

kimin güvenilmez olduğunu anlar (Pala, 2010: 58). Divan edebiyatında ise ayine-i İskender doğruluğa, 

gerçeği göstermeye ve her şeyi görme sıfatlarıyla birlikte kullanılır. 

Ele âyîne-i gîtî-nümâ alup seher eflâk  

Sikender-vâr tâ andan temâşâ ide devrânı (K.1\2)  

(Gökyüzü, sabah vakti dünyayı gösteren aynayı eline alıp ondan dünyayı İskender gibi 

seyretmektedir.)  

Şair bu beyitte gökyüzünü İskender’e benzetmiştir. Rivayete göre İskender aynasından tüm 

dünyayı izleyip tüm düşmanlarını, riyakarları görebilirdi. Rahmi bu durumu gökyüzünün etrafı izleyip 

her şeyi görebilmesini İskender’in aynasıyla özdeşleştirmiştir. Bunu telmih yoluyla İskender’in 

hikâyesini hatırlatarak yapmıştır. 

5.3. Ab-ı Hayat97 

Ölümsüzlük suyu olarak bilinen bu suyla ilgili birçok rivayet vardır. İnanca göre bu suyu içenler 

ölümsüzlüğe sahip olurlar. Rivayete göre bu suyu bulan kişiler Hızır ve İlyas’tır. Hızır ve İlyas birlikte 

bu suyu aramaya çıkarlar suyu bulduktan sonra bunun müjdesini vermek için İskender’in yanına giderler 

ve İskender’le birlikte tekrar suyun olduğu yere giderler. Ancak gittiklerinde suyu bulamazlar böylelikle 

İskender sudan faydalanamaz. Ölümsüz olan Hızır ve İlyas ise etrafa iyilik, bolluk ve bereket, mutluluk, 

yardım dağıtırlar. Ab-ı hayat ilahi aşkın simgesi olarak da kullanılır. Edebiyatta çok yaygın bir anlama 

sahip olan ab-ı hayat neşeye, umuda, sevgiye, ilahi aşka, berekete, bolluğa, sevgiliye karşılık gelir (Pala, 

2010: 2). 

Almazam âb-ı hayâtı ‘aynuma olsam helâk 

Ey Hızır-dem leblerüŋ şevkı virür andan ferâg (G.108\2)  

(Ey zamanın Hızırı (sevgili), ölümsüzlük suyunu öleceğimi bilsem gözümün önüne getirmem 

çünkü senin dudakların arzusu ondan daha çok neşe verir.) 

Şairin burada Hızır diye kastettiği kişi aslında sevgilidir. Yani burada açık istiare sanatı görülür. 

Divan edebiyatında sevgili her şeyden önce gelir ve sevilinin dudaklarına kavuşmak âşıklar için 

                                                           
97 Âb-ı hayat için bk.: M.2\3, G.128/1) 
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öleceklerini bilseler dahi yaşamaktan daha mutluluk vericidir. Rahmi bu beyitte Hızır’ın içtiği ab-ı hayat 

suyundansa sevgilinin dudaklarına kavuşmayı seçmiştir. 

Sonuç  

16. yüzyıl Anadolu sahasında ikinci dereceden şöhret bulmuş şairler arasında adı zikredilen 

Bursalı Rahmi’nin divan şiiri geleneği içerisinde kaleme aldığı şiirlerde mitolojik unsurlara yer verdiği 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı şairin en önemli eseri olan divanında geleneğin kendisine sunmuş 

olduğu imkân dâhilinde mitolojik öğelerden nasıl ve ne kadar istifade ettiği ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Rahmi divanında birçok mitolojik unsura yer vermiştir. Bunlar kişiler, hayvanlar, 

gezegenler\yıldızlar, bitkiler ve eşyalar olmak üzere beş başlık altında incelemiştir. 

Şairin mitolojik unsurları şiirlerinde gerçek anlamlarının yanı sıra çeşitli edebi sanatlardan 

yararlanarak mecaz anlamlarda da kullandığı görülmektedir.  

Bursalı Rahmi’nin şiirlerinde yer verdiği mitolojik kişileri genellikle Şehname’de yer alan 

kişilerden seçtiği görülür. Bunun yanı sıra Arap ve Yunan mitolojisindeki kişilere az da olsa yer verdiği 

görülmektedir. Şair mitolojiyi öğüt vermek, sevgiliye iltifat etmek, dönemi eleştirmek, padişaha övmek 

veya eleştirmek için kullanmıştır.  

Divan tarandığında elde edilen sonuç; Rahmi’nin birçok mitolojik unsuru şiirlerinde kullandığı 

görülürken bazı mitolojik kavramlara ise şiirinde yer vermediği tespit edilmiştir. 
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YENİ UYGUR TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE -sA EKİNİN FARKLI İŞLEVLERİ 

Betül TÜRKCAN98 

İlhan UÇAR99 

Özet 

Atasözleri, şekil, yapı ve kullanım yeri bakımından anonim halk edebiyatındaki en mühim 

türlerden birini temsil eder. Atasözleri bilhassa da fonksiyonları, amaçları ve mutlak yargıları ifade 

etmeleri dolayısıyla öteki türlerden ayrılmaktadır. Ayrıca atasözleri, bir milletin kültürünü oluşturan bir 

dizi unsurun halkalarıdır. Atasözleri şüphesiz bir toplumun kültürel kimliğinde mühim bir rol oynar. 

Kültürler kendilerine özgü özellikleri nedeniyle diğer kültürlerden farklıdır. Atasözleri de kültürler 

içindeki topluluklar tarafından oluşturulan ve çoğu zaman farklı olmalarına rağmen benzerliklerin de 

görüldüğü sözlü ürünlerdir. Benzer sözler, aynı ırka mensup fakat değişik bölgelerde dilin çeşitli 

diyalektlerini konuşan toplumlarda daha yaygındır. Bu durum ayrıca modern Türk topluluklarının 

kültürel bağ ve birlikteliğinin ne denli eskiye dayandığını da göstermektedir. 

Atasözlerini tam olarak anlayıp yorumlayabilmek için eklerin işlevlerini doğru bir şekilde 

yorumlayabilmemiz gerekir. Ekleri sınıflandırırken, ekin hangi işlevi yerine getirdiğini ve ekin hangi 

işlevi genellikle veya daha çok olarak kullandığını inceleyerek karar vermek gerekir. Bu nedenle eklerin 

isimlendirilmesi cümlede taşıdıkları anlama göre yapılmalıdır. Temel işlevi arzu ve koşul cümleleri 

kurmak olan -sA ekinin zaman içinde anlam genişlemesine uğrayarak fazlaca muhtelif işlevlerde 

kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışmamızda Uygur Türkçesi atasözlerinden örnekler 

kullanarak -sA ekinin işlevlerini sınıflandırmaya çalıştık. Yapılan araştırmalara dayanarak -sA ekinin 

“şart, şartsızlık, önemsememe- umursamama, tavsiye-öneri, tehdit-uyarı, karşılaştırma- ikili kullanım, 

tahmin- faraziye-kuvvetli tahmin, dilek-istek, kabullenme, kararsızlık, yeterlilik, fail ve zaman” gibi 

birçok fonksiyonda kullanıldığı ve tek bir fonksiyona bağlı olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca, –sA ekinin 

atasözlerindeki işlevlerine geçmeden önce, tarihî süreç içinde geçirdiği şekil değişikliği ve Uygur 

Türkçesindeki bugünkü durumu üzerinde durduk. 

Anahtar Kelimeler: -sA Eki, Koşul Kipi, Gerundium -sA Eki Fonksiyonları, Uygur Türkçesi 

Atasözleri 

DİFFERENT FUNCTİONS OF -sA SUPPLEMENT İN NEW UYGHUR TURKİSH PROVERB 

Abstract 

Proverbs represent one of the most important genres in anonymous folk literature in terms of 

shape, structure and place of use. Proverbs are distinguished from other genres, especially in that they 

express their functions, purposes and absolute judgments. In addition, proverbs are rings of a set of 

elements that make up the culture of a nation. Proverbs undoubtedly play an important role in the cultural 

identity of a society. Cultures differ from other cultures because of their unique characteristics. Proverbs 

are also verbal products created by communities within cultures, and although they are often different, 

similarities are also seen. Similar words are more common in societies belonging to the same race but 

speaking various dialects of the language in different regions. This situation also shows how old the 

cultural bond and unity of modern Turkish communities is. 
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In order to fully understand and interpret proverbs, we need to be able to correctly interpret the 

functions of suffixes. When classifying suffixes, it is necessary to decide by examining which function 

the suffix fulfills and which function the suffix usually or more often uses. For this reason, the naming 

of the suffixes should be done according to the meaning they carry in the sentence. It is seen that the 

suffix -sA, whose main function is to construct desire and conditional sentences, has expanded in 

meaning over time and has begun to be used in many different functions. In this study, we tried to 

classify the functions of -sA suffix by using examples from Uyghur Turkish proverbs. Based on research 

done 

The suffix -sA is used in many functions such as "condition, unconditional, disregard- disregard, 

advice-suggestion, threat-warning, comparison-dual use, guess-supposition-strong prediction, wish-

will, acceptance, indecision, adequacy, perpetrator and time". and it has been shown that it is not 

dependent on a single function. In addition, before moving on to the functions of the -sA suffix in 

proverbs, we focused on the shape change it underwent in the historical process and its current situation 

in Uyghur Turkish. 

Keywords: -sA Suffix, Conditional Mode, Gerundium -sA Suffix Functions, Uyghur Turkish 

Proverbs 

Giriş 

Dil, sosyal olarak paylaşılan unsurları ve ses ve anlam kurallarını kullanarak düşüncelerimizi, 

duygularımızı ve arzularımızı başkalarıyla paylaşmamızı sağlayan çok yönlü bir sistemdir. İnsanlar 

arasındaki iletişim birçok yolla sağlanabilir. Bu muhtelif diller içinde anlaşılması en zahmetsiz olanı 

dildir. Dil, sağlıklı bir iletişim için zaruri bir araçtır ve insanlara kendilerini rahatça ifade etme fırsatı 

verir. Her şeyden önce insanı öteki canlılardan ayıran en mühim faktördür. 

Diller tarih boyunca değişir. Değişen tarihsel süreçlerin yanı sıra dil, geçmişte sahip olduğu bazı 

kalıpları korur. Dilin tarih boyunca kendini koruyarak en az değişime uğramış ögelerinden biri olan 

atasözleri, kuşkusuz dilsel ve kültürel birlikteliğin en mühim örneğidir. Atasözleri bir ülkenin dünya 

görüşünü ve ulusal kimliğini yansıtmakla birlikte dilimizi zenginleştiren mühim unsurlardır. Atasözleri, 

günlük hayatta çokça kullanılan ve asla değiştirilemeyen birkaç kelimeyle çok şey ifade eden özlü 

ifadelerdir. Betimleyici ve özetleyici özelliklere sahip olduklarından yazılı ve sözlü dilde epeyce 

kullanılmaktadır. Söyleyen kişiler bilinmediği için toplumun ortak bir ürünüdür. Atasözlerinin en 

karakteristik özelliği öğüt vermesi, kalıp ifadeler olması, halka ait olması ve nesilden nesile 

aktarılmasıdır. Atalarımız günlük hayatlarında, iş hayatında, akraba ve dost ilişkilerinde, tabiat olayları 

ve benzeri tecrübeler karşısında bilgi birikimlerini yeni kuşaklara aktararak hata yapmalarına mani 

olarak hayatları üstünde müspet bir etki bırakmak istemişlerdir. 

 Atasözleri gelenek, görenek, deneyim, akıl ve gerçeğe dayanır. Bu sözler insanların ortak 

düşüncelerini, inançlarını, duygularını, ahlaki anlayışlarını, kültürlerini ve felsefelerini yansıtır. Bu 

şekilde atasözleri de toplum tarihini yansıtan aynalardır (Akgün, YL Tezi, 2021). 

Türk dünyasının en eski zamanlarından bu yana isimleri bilinen Uygurlar da varlıklı ve köklü 

bir kültürel, edebî, sözlü ve yazılı geleneğe sahiptir. Uygur Türklerinin kullandıkları dil önceleri 

Türkçenin Hakaniye diyalektine bağlıyken sonradan Çağatay Türkçesi temelinde gelişip şekillenmiştir. 

Bu dil birçok kültürel ve tarihi dönemlerde varlığını sürdürmüş, tarih boyunca muhtelif değişikliklerle 

geniş bir coğrafyaya yayılmış ve zamanla yeni bir Uygur dili oluşturmuştur. Yüzyıllar boyunca Uygur 

Türklerinin kendine özgü sosyo-kültürel yapıları, fikirleri, inanışları ve dünyaya bakış açıları muhtelif 

sözlü ve yazılı edebi eserlerle korunmuştur. Bunlardan biri de çoğu Türk boylarında ortak olan 

atasözleridir. 
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Kaşgarlı Mahmut DLT’de atasözü terimi için Türkçe olarak sav, Arapça olarak mesel 

sözcüklerini kullanmıştır. (Besim, 1994: s.11-112). Kurtuluş Öztopçu, DLT’deki 274 atasözü içinden 

56’sının bugün hâlen Uygur Türkleri tarafından kullanıldığını söylemektedir (Öztopçu, 1992: 40). Sav, 

atasözleri için kullanılan en eski kavramdır. Ömer Aksoy, sav kelimesinin Osmanlı ve Divan edebiyatı 

dönemlerinde mesel ve darb-i mesel kelimeleri ile karşılık bulduğunu söylemektedir (Aksoy 

1993:13,14). Yeni Uygur Türk dilinde de maqal-temsil kavramı atasözü için kullanılır. Maqal "insanlar 

tarafından yaşanmış deneyimler sonucunda yaratılan ve yaygınlaşan, tanımlayıcı ve eğitici özelliklere 

sahip, basmakalıp hikmetli sözler" olarak tanımlanmaktadır. Temsil de “bir insanın hayatındaki 

olayların, iyi ve kötü niteliklerinin anlatıldığı hikmetli sözler” olarak tanımlanır. Maqal gibi temsil de 

yaşam deneyimlerinin ürünleridir. Hayattaki muhtelif olaylar, insanların iyi-kötü gibi bazı niteliklerini 

temsilin içerisine saklayarak kapalı bir hâlde anlatılır (Sadık 1995: 485-486). Uygur Türkçesi 

atasözlerinde bu sözlerin niteliğini ve önemini gösteren pek çok söze rastlıyoruz.  

“Atilar sözi-eqilniŋ közi ; Konilarniŋ sözi - eqilniŋ közi”.  

Bu iki söze göre; subjektif düşünce ve duygulardan bağımsız olarak gerçekte mevcut olan 

durumların ve vakaların ancak akılla açıklanabileceği, yani atasözlerinin akıl tarafından oluşturulduğu 

söylenir. Dolayısıyla atasözlerinin özelliklerinden biri de söylenmek isteneni nesnel olarak ifade 

etmeleridir. 

“Xeliq eqli maqalda” şeklinde söylenen atasözlerinin, insan ifadelerinin keskinliğinin, 

becerisinin, üstünlüğünün, gücünün, yaratıcılığının ve ustalığının açık bir şekilde görüldüğü ifadeler 

olduğu söylenmiştir (Doğan-Erdin, Alanya Sempozyumu, 2018). 

Aydın Oy, halk edebiyatının öteki ürünleri gibi atasözlerinin de başlı başına edebi tür 

olmadığını, destan, türkü, masal gibi türlere dâhil edildiğini ya da günlük konuşmanın içindeymiş gibi 

olduğunu savunuyor. Yüksek sanatsal değere sahip olduklarından dolayı da farklı bir tür gibi 

incelenmeleri gerektiğini söyler (Oy 1972:53). Bugüne kadar atasözleri üstünde birçok araştırma 

yapılmıştır. Atasözlerini muhtelif konu ve açılardan inceleyen araştırmacılar bu sözler için pek çok 

tanım yapmıştır. Bu tanımlardan birkaçı şöyledir: 

Türkçe Sözlükte atasözü için şöyle bir tanımlama yapılmıştır: “Uzun deneme ve gözlemlere 

dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel” 

(Türkçe Sözlük, 2011: 180).  

Ömer Asım Aksoy’un atasözleri hakkında yaptığı tanım ise şu şekildedir: “Atalarımızın, uzun 

denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve 

kalıplaşmış şekilleri bulunan kamuca benimsenmiş öz sözler” (Aksoy, 2014: 37). 

 Şükrü Elçin, “Nazım, nesir ve her iki şekli ile, eski tecrübeleri –tam bir fikir- komposizyonu 

içinde teşbih, mecâz, kinâye, tezâd gibi edebî sanatların kudretinden faydalanarak süslü, kapalı olarak 

veya bazen açık, mecazsız hususuyla yetişecek gençlere aktaran atalar sözü.” (Elçin, 2004: 626) diyerek 

bir tanımlama yapmıştır. 

Meriç Öktem ise: “Atasözü, atalarımızın uzun gözlem ve tecrübeler sonunda vardıkları 

hükümleri hikmetli düşünce, öğüt ve örneklemler yolu ile veren; birçoğu mecazi anlam taşıyan; 

yüzyılların oluşturduğu biçimle kalıplaşmış bulunan; daha çok sözlü gelenek içinde nesilden nesile 

geçerek yaşayan anonim nitelikteki özlü sözlerdir.’’ (Öktem, TED Ansiklopedisi I, s.214) tanımını 

yapmıştır.  

Günümüze kadar Uygur atasözleri üzerinde pek çok çalışmalar yapılmıştır. Muhemmet Rehim 

tarafından hazırlanan “Uyġur Xelq Maqal-Temsilliri”, Memtili Sayit’in yayınladığı “Uyġur Xelq 

MaqalTemsilliri”, Abliz Emet’in yazdığı “Uyġur Xelq Maqal-Temsilliri İzahliq Luġiti” ve  Hezbakiyev 
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A. , Nadiriy S. ve Şavayev Ş. taraflarından ortak olarak yayınlanan “Uyġur Xelqiniñ Maqal ve 

Temsilliri” adlı eserler Uygur bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar arasında gösterilebilir.  

Türkiye’de de Uygur atasözleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında Kurtuluş 

Öztopçu’ya ait “Uygur Atasözleri ve Deyimleri” kitabı, Levent Doğan’ın “Uygur Atasözleri-Uygur 

Maqalliri” adlı eseri, Saidula Yasen tarafından hazırlanan “Uygur Atasözleri A, E Maddeleri (Metin-

Çeviri-Açıklama)” tez, Saimaiti Beilikezi’n ‘‘Uygur Atasözleri ve Deyimler B,P,T,C Maddeleri (Metin-

Çeviri-Açıklama) yüksek lisans tezi, örnek olarak verilebilir. Uygur atasözleri kitaplar ve tezler 

haricinde birçok makalede de ele alınmıştır. Levent Doğan’ın (2009) yazdığı “Uygur Atasözlerinde 

Yüceltilen Değerler”, Mevlüt Gültekin’in (2014) “Uygur Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir 

Araştırma”, Ahmet Karaman’ın (2016) “Uygur Atasözlerinde Kadın”, Neşe Harbalioğlu’nun (2018) 

“Uygur Atasözlerinde Ölüm İle İlgili Sözcükler Üzerine” ve Sevgi Dal’ın (2019) “Uygurların At Konulu 

Atasözleri” Uygur atasözlerini farklı açılardan ele alan makalelerdendir.  

Çalışmamızda üzerinde duracağımız “-sA ekinin işlevleri’’ ile ilgili çalışmalar da daha önce pek 

çok kişi tarafından ele alınmıştır. Örneğin “Türkçede Şart Gerundiumu Üzerine” (Gülsevin: 1990), 

“Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine” (Gülsevin: 2002), “-sA Ekinin İşlevleri’’ (Bulak: 2011), 

“Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi” (Bulak: 2011), “-sA Ekinin İşlevleri Ve Dilek-Şart 

Ayrımı (Benzer: 2010), “-sA Ekinin İşlevleri Üzerine” (Okan: 2018) gibi… Özet kısmında da 

belirttiğimiz gibi atasözlerini tam olarak anlayıp yorumlayabilmek için eklerin işlevlerini doğru bir 

şekilde yorumlayabilmemiz gerekir. Ekler, zaman içerisinde biçimsel olarak değişikliğe uğrarlar. Türk 

dilinde de aynı zamanda birden fazla ek var olup sonradan kullanımdan kalkmış veya çeşitli biçimlerde 

varlıklarını sürdürerek işlevlerini değiştirmiştir. Bu eklerden biri de –sA ekidir. Muharrem Ergin, Eski 

Türk dilinde -sar, -ser ekinin uzun süre kullanıldığını ancak dönemin sonlarına doğru r’nin kaldırılarak 

ekin -sa, -se olarak değiştirildiğini ifade etmektedir (Ergin 2003:309). Zeynep Korkmaz ise -sar, -ser 

ekindeki –r düşmesinin Eski Türkçe döneminde başladığını ve Orta Türkçe döneminde tamamlandığını 

söyler (Korkmaz 2005:160). Bu düşüncenin aksine Leyla Karahan, Köktürkçenin her zaman en eski 

şekli yansıtmadığını belirterek, zarf-fiil eklerinde görülen genişlemenin –sa ekinde de olduğunu ve ekin 

aslında –sa olduğunu daha sonra r türemesiyle genişlediğini belirtmektedir (Karahan 2011: 192-200). -

sa eki bazen koşulsuz anlamlara sahip istekler için kullanılsa da, bu dilek işlevinin gerçekten koşullu 

olduğunu ve koşulun bir dilek hâline gelmesinde yattığını unutmamak gerek. -sA eki, istek-koşul 

fonksiyonu ile kiplik kategorisine dâhil edilir. Bu kategori içinde yer alan –sA eki cümlede hiçbir vakit 

yüklem görevinde kullanılmayan -birkaç kural dışında- dil bilgisinin, sürekli yüklem rolü üstlenen 

‘eylem kipleri’ kısmında değil de fiilden türeyen zarf fiiller bölümünde yer almalıdır (Gülsevin 1990: 

279). Leyla Karahan ise -sa/-se eki olan fiiller dışında kip ekleri ile çekimlenen tüm fiillerin hüküm 

taşıdığını, ek bir dilek ifade ederken öteki grup üyeleri ile arasında ahenk bulunduğunu söyler. Ancak -

sA eki şart, zaman, sebep işlevi ile kullanıldığında ise cümlenin yargı taşımadığı için grup içindeki 

ahenkliyi yapıyı bozduğunu belirtir (Karahan 1994: 471-474). -sA eki alan bir sözcüğün ya da 

tamlamanın, yüklemin anlamını koşul, zaman gibi bir ifadeyle tamamladığını söyler. Fiilimsiler gibi -

sA eki alan sözcüğün ya da tamlamaların da yargısı yani nihai bir anlamı olmadığı için bu yapıların 

cümleden ziyade cümle öğesi olduğunu, ekin, zarf- fiil grubuna dâhil edilmesi gerektiğini savunur 

(Karahan 2000: 19). Hayati Develi de dilek-şart isimlendirmesinin tümce yapılarında kullanılan, 

fonksiyon açısından apayrı fakat yazım ve telaffuz yönünden eşit olan ekleri aynı grup içinde 

değerlendirme fikrinden kaynaklandığını belirtmektedir. -sA biçimbirim ile oluşturulan yapıların 

genellikle koşul, zaman, sebep vb. ifadelerle ilişkisiz olduğunu, bu nedenle -sA biçimbirimi alan fiillerin 

cümledeki zarflardan başka işlevler üstlendiğini belirterek bu biçimbirimin yalnızca bir veya iki işlevi 

nedeniyle zarf-fiil sınıflandırılmasına dâhil edilemeyeceğini söyler. Türkçede fail, nesne, yer tümleci 

gibi öğelerin -sA biçimbirim fiilleriyle oluşturulmuş yardımcı tümcelerle anlatılmasının, söz konusu 

unsurların anlamını genelleştirmek ve kapsamını genişletmek amacıyla olduğunu ifade eder (Develi, 
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1997: 116-117). Böylesine tarihsel bir süreçten geçen -sA ekinin rolü ve işlevi konusunda birbirini 

tamamlayan veya çelişen muhtelif görüşler uzun zamanlardan beri dile getirilmektedir. 

Yeni Uygur Türkçesiyle yazılmış atasözleri incelendiği zaman -sA ekinin, koşul ve istek 

fonksiyonlarının haricinde bu fonksiyonlarla bağlantılı olarak türlü görevleri olduğu ve bulunduğu 

cümleye çeşitli anlamsal incelikler kattığı görülmüştür. 

Çalışmamızda, Abliz Emet tarafından hazırlanmış “Uyghur Maqal-Temsilliri İzahliq Luğiti” 

(Uygur Atasözleri ve Deyimlerin Açıklamalı Sözlüğü), Muhemmet Rehim tarafından hazırlanmış 

“Uyġur Ĥelķ Maķal – Temsilliri İzahliķ Luġiti” adlı sözlük, Memtili Sayit tarafından hazırlanmış 

“Uyġur Ĥelķ Maķal – Temsilliri” eseri ve A. Hezbakiyev, S. Nadiriy ve Ş. Şavayevler’in hazırlamış 

oldukları “Uyġur Ĥelķiniŋ Maķal ve Temsilliri”adlı derleme kitabı ve Enes Akgün’ün ‘‘Yeni Uygur 

Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Ortak Atasözleri’’ yüksek lisans tezindan yararlanılmış ve –sA 

ekiyle kurulu olan 400 atasözü incelenmiştir. Bu atasözlerindeki –sA eki, işlevlerine göre 

sınıflandırılmıştır. 

Yeni Uygur Türkçesi Atasözlerinde –sA Ekinin İşlevleri 

1. Şart İşlevi  

Ek, şart işlevindeyken tek başına yargı bildirmez. Aşağıdaki örneklerde ana cümledeki eylemin 

gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır.  

Ayisaŋ ötisen, yamisaŋ pütisen. A (39), D (275) 

Tutumlu olsan geçinirsin, yamasan bütünlersin. 

Etigen tursaŋ, aldiŋdin kün çiķar, keç tursaŋ, keyniŋdin tün çiķar. B (165), D (280) 

Sabah erken kalkarsan önünden güneş çıkar, geç kalkarsan arkandan tün çıkar. 

Tegiseŋ tèriķ bolar, tegimiseŋ èriķ (bolar). (UMTL, s. 112) 

Tarlada çalışırsan darıdan bol ürün elde edersin, uğraşmazsan tarlan ırmağa dönüşür. 

2. Şartsızlık İşlevi 

Şartsızlık işlevinde eylemin gerçekleşmesi için bir şart gerekli değildir. -sA eki, hangi durumda 

olursa olsun durumun değişmeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca kendinden sonra ek geldiği zaman -sA 

ekinde ünlü daralması görülebilir. 

Böriniŋ aġizi yèsimu ķan, yèmisimu ķan. (UMTL, s. 71) 

Kurdun ağzı yese de kanlı, yemese de kanlı. 

Taz bolsimu mèniŋ atam. (UMTL, s. 104) 

Kel olsa da benim babam. 

Taġ yötkelse yötkiler, ĥuy yötkelmes. (UMTL, s. 108) 

Dağ yer değiştirirse de insan huyunu değiştirmez. 

3. Önemsememe - Umursamama İşlevi 

-sA eki, olayın sonucunun önemsenmediğini, asıl önemli olanın ana cümlede vurgulandığını 

göstermektedir. Genellikle ‘mu’ edatıyla beraber kullanılır. 

Taz bolsaŋmu mertiveŋ bolsun. (UMTL, s. 104) 

Kel olsan da makamın olsun. 

Tul bolsaŋmu, ķul bolma. (UMTL, s. 125) 

Dul olsan da kul olma. 
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At harvaŋ ketsimu ketsun, ġaŋzaŋni çala ķaķma. A (5), B (60), D(176) 

At araban gitse gitsin, piponda kül bırakma. 

4. İkili Kullanım İşlevi 

İki durumu karşılaştırmak, karşıtlık vermek veya açıklamak için –sA eki kullanılmaktadır. 

Bala kelse ķoş, amet kelse taķ. (UMTL, s. 60) 

Bela gelse çift, şans gelse tek gelir. 

Böre tapsa teŋ ortaķ, ķaġa tapsa dereĥ bèşida. (UMTL, s. 70) 

Kurt bulsa hep ortak yer, karga bulursa ağaç üstünde tek başına yer. 

Bèĥil tapsa yepip yer, sèĥiy tapsa èçip (yer). (UMTL, s. 73) 

Cimri bulsa gizli yer, mert bulsa ortada yer. 

5. Tahmin – Faraziye - Kuvvetli Tahmin İşlevi 

-sA eki tahmin ve kuvvetli tahmin işlevinde kullanılmaktadır. Ayrıca akıl yürütüp çıkarım 

yoluyla varsayım anlamında kullanılır. 

Baca bacini körse, tapini ķiçişar. (UMTL, s. 53) 

Bacanak bacanağını görse tabanları kaşınır. 

Boġuzni pütün yèse, ayiġidin tütün çiķar. (UMTL, s. 66) 

Yemeği bütün yerse; ayağından tütün çıkar. 

Anamniŋ ölüşini bilsem, bir tavaķ kèpekke sètip yeytim. A (36),B (45) 

Annemin öleceğini bilseydim onu bir tabak kepeğe satıp harcardım. 

6. Zaman İşlevi 

-sA eki -Inca, -dIğIndA yani zaman işlevinde kullanılmaktadır. –sA ekinin bu işlevine dikkat 

çeken Gülsevin, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekin, “şart gerundium” kategorisi içerisinde 

alınabileceğini belirtir (Gülsevin 1990: 279). Aşağıdaki örneklere bakıldığında, ana cümleye ne zaman 

sorusu sorulduğunda –sA ekli yardımcı cümlenin zarf-fiillerde olduğu gibi “-Inca, -dIğIndA” yani 

zaman işleviyle cevaplanabildiği görülmektedir. Bu fonksiyonda koşulun gerçekleşeceği zaman ön 

plana çıkar.  

Böre ķèrisa ķoyliķi bar. (UMTL, s. 70) 

Kurt yaşlanınca kuzu gibi olur. 

Abdal atķa minse bay boldum der, çamġur aşķa kirse may boldum (der). A(1) 

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. 

Taz tazni körse bèşi ķiçişar. (UMTL, s. 105) 

Kel keli gördüğünde başına kaşıntı girer. 

Bizniŋkige kelsek yepla, sèniŋkige barsam gepla. (UMTL, s. 83) 

Bizim eve geldiğinizde hep yeriz, sizin eve gittiğimizde hep laflarız. 

7. Kabullenme İşlevi 

Boynini ègelmiseŋ, ķolini söy. (UMTL, s. 67) 

Boynunu bükemezsen elini öp. 

Éşekke altun éger toqulsimu, yenila éşektur.  E (109) 

Eşeğe altın eyer vursan da yine eşektir. 
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8. Tavsiye/Öneri İşlevi 

At alsaŋ yèķindin al, ĥotun alsaŋ yiraķtin (al). A (2), D (156) 

At alsan yakından al, evlenirsen uzaktan (evlen). 

Tiliŋ köyse tuz yala, içiŋ köyse muz (yala). (UMTL, s.135) 

Dilin yansa tuz yala için yansa buz yala. 

Taġķa çiķsaŋ kèyik, suġa kirseŋ bèliķ. (UMTL, s. 107) 

Dağa çıkarsan geyik (ceylan) ol, suya girsen balık ol. 

9. Yeterlilik İşlevi 

Ant içküçige könmiseŋ, ķan içküçi kèler. A (37), D (277) 

Ant içene alışamazsan, kan içen gelir. 

Abruyni pulġa sètivalġili bolmas. A (1) 

İtibar parayla satın alınmaz. 

At töge bolmas. C (43) 

At deve olmaz. 

10. Tehdit- Uyarı İşlevi 

Bar taviķim, yan taviķim, bolmisa arida sun taviķim. (UMTL, s. 53) 

Var tabağım, yan tabağım, olmasa da arda kırıl tabağım. 

Tam yaķilisaŋ tam basar. (UMTL, s. 109) 

Eski duvarın yanında yürüsen, duvar seni basar. 

Elge ķoşulsaŋ er bolisen, eldin ayrilsaŋ yer (bolisen). A (50), B (3) 

Ele katılırsan er olursun, elden ayrılırsan yer(toprak) (olursun). 

11. Kararsızlık İşlevi 

Uyaqqa tartsam at öler, buyaqqa tartsam harva sunar.  E (938) 

O yana çeksem at ölür, bu yana çeksem araba kırılır.  

Yapsam pişarmu, kömsem pişarmu.  E (1038) 

Kapatsam pişer mi, gömsem pişer mi 

Özüm yey désem isit éşim, kişige bérey désem sésiq éşim. E (766) 

Kendim yiyeyim desem yazık yemeğim, (başka) kişiye vereyim desem sası yemeğim. 

12. Dilek – İstek İşlevi 

-sA ekinin esas fonksiyonlarından biri de dilek ve arzu ifade etmesidir. Ek, bu işlevle birlikte 

kullanıldığında yargının kendisini bildirir. 

Ketmen çapmay aq nan yesem, qoy baqmay paqlan yesem. E (51) 

Kürek sallamadan buğday ekmeği yesem, koyun bakmadan kuzu yesem. 

Alsam, bermisem. A (34)  

Alsam, vermesem. 

Bozekni tapsam, burniġa yip sapsam. (UMTL, s. 66)  

Safı bulsam burnuna ip sersem. 

13. Fail İşlevi  
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-sA eki, fiilin esas cümlede gösterdiği iş ve oluşun failinin bir şarta bağlandığını anlatır. Ek, bu 

görevini ağırlıklı olarak "kim" gibi soru sözcükleri ile yapsa da, soru sözcüğü olmayan örnekler de 

mevcuttur. 

Ataŋ kim bolsa, sen şuniŋ oġli. A (8), B (397), D (278) 

Baban kimse, sen de o. 

Kim öz nepsige zalim, kelgüsi bolur alim.  E (14) 

Kim kendi nefsine zalim olursa, o gelecekte âlim olur. 

Kimki işini aldirap qilsa, eqil öyini ḫarap qilur.  E (378) 

Kim ki işini aceleyle yaparsa, aklını harap eder. 

Sonuç 

Atasözleri, bir toplumun yaşam biçimini, hayata karşı tutumlarını, tarih süresince tanık oldukları 

vakalara yüklenen anlamları içermesi nedeniyle mühim bir kültürel mirastır. Atasözleri toplumları 

doğrudan doğruya etki altında bırakan bir sözlü kültür türüdür ve asırlar önce yaşanan vakalar sonucunda 

kendisine mensup olanların elde ettiği doğru yargılardır. Her kesime hitap eden atasözleri, insanların 

kültürleri, ekonomik yapıları, dünyaya bakış açıları, sosyal ilişkileri gibi birçok alan hakkında mühim 

bilgiler içermektedir. Atasözleri aracılığıyla nesilden nesile aktarılan kültürel kodlar, halk kültürünün 

korunmasını sağlar. Müşterek atasözlerinin Türk dünyasında sayısı oldukça fazladır. Aynı atasözü 

değişik Türk gruplarında değişik biçimde anlatım edilebilir. 

Uygur Türklerinin varlıklı ve derin bir sözlü edebiyat geleneğini vardır. Uygur atasözleri, 

eskiliği ve konu çeşitliliği nedeniyle mühim bir inceleme mevzusu olmuştur. Sözlerin kısa ve öz olmaları 

öne çıkan niteliklerinden biridir. Bu nedenle de Türk atasözleri ile benzerlik gösterir. Birçoğu bir 

cümleden oluşmakla beraber iki veya daha fazla cümleyle kurulanları da vardır. Uygur atasözlerinde 

çoğu zaman yüklemler geniş zaman kipinde kurulur. Fakat geçmiş zamanla yapılan yüklemlere de 

sıklıkla rastlarız. Bu atasözlerini tam olarak anlayabilmek için eklerin işlevlerini doğru bir şekilde 

yorumlayabilmemiz gerekir. Bu eklerden bir tanesi de -sA ekidir. Eski Uygur Türkçesinde "-sar/-ser" 

koşul eki, yeni Uygur Türkçesinde "-sa/-se" olarak değişmiştir. Bu kipte iyelik menşeli şahıs eklerinin 

kullanıldığını görmekteyiz. Ek, şimdiye kadar ‘‘Kip mi yoksa zarf-fiil mi?’’ tartışması içersinde 

kalmıştır. Biz çalışmamızda bu tartışmanın haricinde kalarak sadece -sA ekinin Uygur Türkçesi 

atasözlerindeki çeşitli fonksiyonlarını inceledik.  

Yaptığımız çalışmada –sA ekinin Yeni Uygur Türkçesinde kalınlık-incelik uyumuna uyum 

sağladığı görülmüştür. Koşul işlevi, (-sA eki) Eski Türkçenin eski ve en mühim işlevidir. Yeni Uygur 

Türkçesi atasözleri incelendiği zaman ekin‚ koşul ve istek iki temel işlevine ek olarak bu fonksiyonlarla 

bağlantılı olarak muhtelif roller üstlendiği, cümlelere çeşitli manalar kazandırdığı görülmüştür. Bu 

nedenle -sA ekini yalnızca koşul ya da dilek eki olarak iki işlevle sınırlandırmamak gerekir. Bundan, 

formun sınırlı olduğu, görevin sınırsız olduğu sonucuna varabiliriz. Biçim bir, işlev birden fazla 

olduğundan ek, taşıdığı çeşitli işlevlerin adlarıyla isimlendirilmiştir ve isimlendirilmelidir. Yeni Uygur 

Türkçesinde bulunan –sA eki Türkiye Türkçesinde bulunan –sA eki gibi kip kategorisinde bulunmakta 

ve şart işleviyle bilinmektedir. -sA eki, ana tümcenin yerine getirilip getirilmediği koşulunun yan 

tümceye bağlı olduğunu belirtir. Bu fonksiyonda tam bir hüküm bildirmez.  Dilek-istek işlevinde -sA 

eki, görevin henüz gerçekleştirilmediğini belirtir; ancak istendiğini ve kişinin işi yapmak istediğini 

belirtir. Bu iki farklı durumu ifade eder: Gerçekleşmeyen gerçek dışı bir durum ve gerçekleşmeyen 

ancak gerçekleşebilecek bir durum. -sA eki koşulsuz bir işlevle kullanıldığı zaman, ana tümcedeki 

hükmün yan tümceye bağlı olmadığı ve hükmün her hâlükârda gerçekleşeceğini belirtir. -sA eki, zaman 
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fonksiyonunda eklenen fiillere -IncA – DığI zaman – DIğIndA manalarını verir.Yaptığımız çalışmada, 

ekin şart işlevi dışında belirlenen işlevleri şunlardır: 

Şartsızlık, kararsızlık, zaman, karşılaştırma- ikili kullanım, kabullenme, yeterlilik, tahmin-

kuvvetli tahmin, önemsememe- umursamama, öneri/tavsiye, tehdit/uyarı, dilek-istek, fail. -sA eki, 

tarihsel zamanların koşullu ve arzulu işlevini sürdürmüştür. Fakat tarih boyunca çeşitli yollar izlediği 

için farklı biçimlerde ve farklı işlevlerde kullanılmıştır. 

Kısaltmalar ve Transkripsiyon İşaretleri 

(UMTL)     Uyghur Maqal-Temsilliri İzahliq Luğiti (Uygur Atasözleri ve Deyimlerin Açıklamalı 

Sözlüğü) 

(A)               Uyġur Ĥelķ Maķal – Temsilliri İzahliķ Luġiti   

(B)               Uyġur Ĥelķ Maķal – Temsilliri  

(C)               Uyġur Ĥelķ Maķal – Temsilliri   

(D)               Uyġur Ĥelķiniŋ Maķal ve Temsilliri  

(E)               Yeni Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Ortak Atasözleri 

DLT             Dîvânû Lugâti't-Türk 

S.                  Sayfa 

e:                  Açık /e/ sesi  

é:                  Kapalı /e/ sesi 

ķ:                  Art damak /k/ sesi 

ġ:                  Art damak /g/ sesi 

ĥ:                  Gırtlak /h/ sesi 

ŋ:                  Nazal /ng/ sesi 
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EKOELEŞTİRİ AÇISINDAN VAN EFSANELERİNE BİR BAKIŞ 

Birol AZAR100 

Özet 

 İnsanın doğayla olan ilişkisi yüzyıllardır incelenmiş bu alanda inanca dayalı olgular oluşmuş 

tabiat anlamlandırılmaya onunla uyum içinde geçinilmeye çalışılmış ve sonuçta yaşamının temel 

kaynağı tabiat yaratıcının bir lütfu olarak kutsal (ıdık yer-sub)  kabul edimiştir. Doğada yaşamını 

sürdüren insan, yaşamının devamını diğer varlıkların var olmasına borçlu olduğunu bilir. “Doğadaki her 

şeyin birbirine bağımlılığı” ilkesinden yola çıkarak her canlı bir birey olarak kabul edilip, bu bireyin 

kimliğinin ve karakterinin diğer canlılarla olan ilişkisi sonucu şekillenip ortaya çıktığı görüşü 

savunulmaktadır.”  İnsan-doğa ilişkisi pek çok disiplinin inceleme alanına girmiş her disiplin kendi 

penceresinden bu ilişkiye bakmış ve değerlendirmiştir. Günümüzde gittikçe artan çevre problemleri, 

doğal kaynakların korunması, iklim değişiklikleri ve dünyanın geleceği endişesi eko-eleştiri 

(ecocriticism) yaklaşımını doğurmuştur. “Ekoeleştirinin üzerinde önemli durduğu görüşe göre doğa, 

insanın hizmetine sunulmuş sınırsız bir kazanç kaynağı değildir. İnsan ekosistem içerisinde zincirin bir 

halkasıdır. Bu zincirleme ilişkiler ağı içerisinde, ekosistemin herhangi bir parçasına verilen zarar 

sistemin tümüne verilmiş zarar anlamına gelmektedir. Eski Türk inancında yer ve sular, Tanrı’nın 

gönderdiği emanet anlamına gelen “ıduk” sözcüğü ie ifade edilir ve bunların her birisinin birer “idisi, 

izisi, iyesi” olarak adlandırılan sahiplerinin olduğu sanılırdı. Göktürk yazıtlarında da bu ifade koruyucu 

ruhları olan yer ve gökyüzü arasındaki her şey için kullanılmıştır. Bu bildiride Van Efsanelerine 

ekoeleştiri açısından bakılmaya çalışılacak insan tabiat uyumu/dengesi ve ya uyumsuzluğu sonucunda 

olabilecekler değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, Doğa, Uyum, Halk Bilimi 

A LOOK AT THE LEGENDS OF VAN FROM ECOCRITICAL PERSPECTIVE 

Abstract 

Man's relationship with nature has been studied for centuries, and faith-based phenomena have 

been formed in this area, nature has been tried to be understood and lived in harmony with it, and as a 

result, nature's main source of life has been accepted as sacred (idik place-sub) as a gift of the creator. 

A person who lives in nature knows that he owes the continuation of his life to the existence of other 

beings. Based on the principle of "the interdependence of everything in nature", it is argued that every 

living thing is accepted as an individual, and that the identity and character of this individual is shaped 

and emerged as a result of his relationship with other living things. The human-nature relationship has 

entered the field of study of many disciplines, and each discipline has looked at and evaluated this 

relationship from its own perspective. Increasing environmental problems, protection of natural 

resources, climate change and concern for the future of the world have given rise to the ecocriticism 

approach. “According to the view that ecocriticism emphasizes, nature is not an unlimited source of 

profit put at the service of human beings. Human is a link in the chain in the ecosystem. In this chain of 

relations, damage to any part of the ecosystem means damage to the entire system. In the old Turkish 

belief, the ground and waters were expressed with the word "iduk", which means the trust sent by God, 

and it was thought that each of them had an owner called "ididy, izi, iyesi". In Göktürk inscriptions, this 

expression was used for everything between the earth and the sky, which had protective spirits. In this 
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paper, Van Legends will be tried to be evaluated in terms of ecocriticism, and what may happen as a 

result of human-nature harmony/balance or incompatibility will be evaluated. 

Keywords: Ecosystem, Nature, Harmony, Folklore 

Kültürü en geniş tanımıyla insanın doğaya eklemlediği maddi ve manevi tüm etkinlikler olarak 

tanımlarsak belki eksik olacaktır, ama insan içinden çıktığı doğayla olan mücadelesi onunla iletişimi, 

uyumu, üstünlüğü ele geçirme çabaları, hükmetme arzusu, doğanın verdiği tepkiler karşısındaki tutumu 

ve doğadaki olayları anlamlandırma çabaları hem maddi hem manevi (inanç) boyutlu birçok unsurun, 

yöntemin, araç ve gerecin gelişmesine yol açmış dolayısıyla ilk kültürel unsurlar insan tarafından 

muhatabı olan doğayla etkileşiminden ortaya çıkmıştır. İlkel insan önce korktuğu, ürktüğü doğaya 

hükmetmeye çalışmış ama anlamlandıramadığı olaylar karşısında (ölüm, hastalık, ruh vs.) doğayla 

barışık yaşamaya onunla uyum içinde olmaya özen göstermiş daha sonraki süreçte de kendine yaşaması 

için hayat veren doğayı/tabiatı anne yerine koyarak ona sığınmıştır. İnsan yer yer doğayı kendine 

dönüştürme çabası içine girmiş bazen de doğanın ahengine uymuştur. “İlk insan gruplarının doğaya 

dönük tasarımları, doğal nesnelere duyulan minnet veya korku gibi hislerle inşa ettiği animistik dünya 

görüşünün tezahürlerinin bir sonucudur.” (Yolcu vd. 2019: 862). 

Sanayi devrimiyle birlikte insan doğayla olan uyumunu bozarak kendi lehine sandığı bir takım 

işlere girişmiştir. Uzun vadede sonunu getirecek olan insanın arzusu, talepkârlığı daha büyük sanayi 

devrimi başlamadan edebî metinlerimizde sembolik dil vasıtasıyla insanlara aktarılmıştır. 

Dünyanın geleceğini tehdit eden çevre krizi aynı zamanda insanlığın da sonunu getirecek 

tehlikeye dönüşmeye başlamıştır. “ doğanın kendini yenileyememe döngüsü ekolojik bozulmaya yol 

açmış tüm bu olumsuzluklar ve çözüm yolları farklı disiplinlerde dile getirilmeye başlanmış ve ekolojik 

dengeye karşı bir farkındalık oluşturmaya dönüşmüştür.” (Kardaş 2021: 77). 

Doğaya verdiği tahribatla vahşiliğini sergileyen insanın duygusal yönünün ifadesi olan dil ve 

edebiyat ekoeleştiri yoluyla verdiği zararın farkındalığına varmasını amaçlamıştır. Dünyanın 

geleceğinin tehdit altında bulunması, çevre sorunları sadece ekoloji biliminin çalışma alanı olmaktan 

çıkarmış ve disiplinler arası bir özellik sağlamıştır. Bunun sonucu olarak da edebiyat toplumun geniş 

kitleleri tarafından üzerinde önemle durulan çevre sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır.101 (Bulut, 2022: 

1). 

Konusu oldukça geniş olan ekoeleştirinin sınırlarını sadece çevre ile sınırlandırmamak gerekir. 

Bütünsellik kavramı içerisinde doğada yaşamını sürdüren her canlı varlığını diğer canlıların varlığına 

borçludur. “ekolojik görüş, çevre sorunlarının insanların ve toplumların felsefi-metafizik inançlardan 

kaynaklandığı varsayımından hareket eder. Bu görüşe göre çevre sorunları doğayla kurduğumuz yanlış 

ilişkilerin, yanlış ilişkilerde dünyaya yanlış bakışın, yani dünyayı yanlış bir biçimde görmenin 

sonucudur.” (Üner, 1996: 79). 

Giderek artan çevre sorunları, küresel ısınma, ormanların yok edilmesi, asit yağmurları, türlerin 

tükenişi, ozon tabakasının delinmesi, hızla artan kentleşme, sanayileşme, teknolojik etmenler 

günümüzün en önemli sosyal ve politik sorunları arasına girmiştir. İklim konferansları, karbon 

gazının/sera gazının salınımının azaltılması, iklim ve çevre bakanlıklarının kurulması sonun başlangıcını 

geciktirmek ya da yeniden tazelenmeyi/yenilenmeyi sağlayacaktır. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı 

bir mekân olmaktan ziyade üzerindeki canlılarla birlikte yaşayan canlı bir organizmadır. Her canlının 

bir yaratılış zamanı olduğu gibi bir de sonu olacaktır. Yaratılış ve son arasında geçen zaman dünya ve 

üzerinde yaşayan canlıların birbirlerini etkileyerek evrilmesini gerektirecektir.  
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“Ekofelsefenin doğa anlayışında birincil-ikincil nitelikler ayrımına yer yoktur. Doğa 

romantizmde olduğu gibi ruhlu amaçlı, yaratıcı, zeki, bilinçli bilge bir güç özelliği ile mekanist insani 

özellikleri gösterir. Ekolojik betimleme insani nitelikleri doğada yeniden bulur. Doğa insana yabancı ve 

ilgisiz bir güç olmaktan çıkar romantizmin doğası gibi konuşan, bilen, ihtiyaçları olan acı çeken paylaşan 

ifade eden büyüyen öç alan bir güç haline gelir.” (Ünder, 1996: 16). 

Ekoloji insanı doğaya karşıt değil, doğanın içinde ve onun bir parçası olarak görür. İnsan-doğa 

karşıtlığını ortadan kaldırır, insani olan özelliklere doğada bir yer açar, insanı bir makine olarak değil 

insan olarak doğanın bir parçası hâline getirir. İnsan, ekosistemik açıdan da çevresinin bir parçasıdır. O 

ekosistemdeki enerji akışında bir devre besin zincirinde bir halka yaşam ağında bir düğümdür. 

Ekosistem onu diğer canlılara bağımlı hâle getirir. 

Doğadaki her şeyin birbirine bağımlılığı ilkesinden yola çıkarak her canlıyı bir birey olarak 

kabul eden bu bireyin kimliğinin ve karakterinin diğer canlılarla olan ilişki neticesinde şekilleneceğini 

savunan ekolojik edebî eleştiri ( Bulut, 2002: 3) insanın ayrıcalıklı konumunu sıfırlamış, doğanın insan 

için değil insanın doğanın bir parçası olduğu fikrini savunur. Bu döngü içerisinde bir parçanın zarar 

görmesi sistemin tümüne verilen bir zarar olarak görülür. 

Ekoeleştirinin kurucularından olan William Ruekurt, ekolojinin temel prensibi olan her şeyin 

birbirine bağımlılığı ilkesinden faydalanılarak insanın doğayı yok etmesini bir intihar eylemi olarak 

değerlendirir (Bulut, 2022: 1). 

Ekoloji, evrenin oluşumunu, canlıların ortaya çıkışını, düzenin rastlantısal bir sonucu 

oluşmadığını belli bir plan ve müdahale ile oluşumunu iddia eder. Bu sistemde canlılığın ve ruhun 

maddeye indirgenmez özellikleri olduğu kabul edilir. “Doğadaki içkin (aşkın) gücün ortaya koyduğu 

eserin doğanın büyüklüğü, karmaşıklığı, görkemi ona bir kutsallık atfedilmesine gerekçe oluşturur. 

Doğa, yaratıcıyı kendi içinde taşıdığından, doğa-doğaüstü, Tanrı-doğa, kutsal-kutsal olmayan ayrımları 

ortadan kalkar.” (Üner, 1996: 115). 

Tanrı-doğa anlayışına rağmen bu sistem bilimin neredeyse tüm dalları ile de koruma altındadır. 

Yaratılanın yaratanı koruduğu anlayışı ifade eden bu sistem kusursuz döngünü/çarkın dönmesi üzerine 

kuruludur. Bu döngüyü estetik boyutta anlatan en iyi alan edebiyattır.  Edebiyat insanlar arasında 

ilişki/iletişim duygudaşlık kurmayı amaçlar, ekoloji ise sadece insanlar arasında ilişki kurmaz 

görünen/görünmeyen tüm varlıklar arasında ilişkileri sorgulayarak varlık alanını genişletir. 

Eko eleştiri ise doğanın artık ciddiye alınıp bilimsel veriler ışığında incelenmesi ve gerçekliğinin 

kabul edilmesini savunarak doğanın sadece fark edilmesini değil anlaşılmasını ister. İnsanın yaşadığı 

çevre ile ilişkisini gözden geçirip doğanın bilinçsizce yok edilmesinin önüne geçmeyi amaç edinen 

ekoeleştiri edebiyatın da önde gelen amacının bu olması gerektiğini savunur. 

Şiiri ve genel olarak edebiyatı doğadaki enerjinin stoklandığı ve okuyucuya iletildiği platform 

olarak gören Ruekurti şiiri hayatın devamını sağlayan enerji kanalları olarak değerlendirir (Bulut, 2022: 

2). Üçlemenin (yazar-okur-çevre) birbirleriyle olan ilintisi enerjinin aktarımını sağlar, bu yolla ifadenin 

en üst seviyede aktarımı olan edebiyat aktarımın kilit noktasını oluşturur.  Burada kastedilen edebî 

ürünler yazarı belli olan belli bir bilinç düzeyindeki sanatkârların ortaya koyduğu edebî eserlerdir. Bizim 

çalışmamızda ele alacağımız edebî ürünler ise toplumun beklentileri doğrultusunda oluşturulan ortak bir 

bilinçdışı yansıması olan mitlerden kopan şekil olarak küçük içerik olarak derinlikli boyuta sahip olan 

anonim anlatı geleneğinin temsilcisi efsanelerdir. 

Doğu inançlarından Taoizm’de doğa ile birlikte gitme ya da doğa ile birlikte olma yaygın ve 

temel bir kavramdır. İnsanın geleceği görmeden bilinçsizce çevresinde yaptığı değişiklikler bütünün 

dengesini bozmaktadır (Kışlalıoğlu vd. 1997: 27). 
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“İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına” atasözü doğaya karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bir 

düstur olarak edebî metinlerde ve sözlü kültürde uyarı amaçlı olarak karşımıza çıkmaktadır. “Dede erik 

yer torununun dişi kamaşır” veya “baba eder, oğul öder” atasözlerini farklı değerlendirmek mümkünse 

de konumuz bağlamında değerlendirecek olursak Kızılderili atasözünü hatırlatan “biz bu dünyayı 

çocuklarımızdan aldık” söylemine yakın bir mana ile karşılaşmaktayız. Zira bu söylemler gelecek 

kuşaklara bırakacağımız temiz bir dünyayı ifade eder, yaptıklarımızın sonucunu gelecek kuşakların 

çekeceğini iş işten geçmeden önlem almamız gerektiğini anlatır. “ Turp ektim şalgam çıktı” atasözümüz 

ise şaşkınlığımızı ve doğanın tepkisini özetler. Zira doğanın dengesini bozan insanın karşılaşacağı 

telafisi mümkün olmayan tahribat insanın başına kıtlık, iklim değişikliği, salgın hastalıklar vb. 

felaketleri getirecektir. “ ne ekersen onu biçersin” ile de olması gereken ifade edilerek mantık ve akıl 

süzgeci devreye sokulur. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. İlk başta ekoloji ile ilgili görünmeseler 

de atasözleri binlerce yıllık tecrübe ve deneyimleri öz bir şekilde gelecek kuşaklar tedbir alsın diye 

anlatılır. “ sakla samanı gelir zamanı, ayağını yorganına göre uzat, keskin sirke küpüne zarar” vb. 

atasözleri doğa insan ilişkisinin nasıl olması gerektiğini en kısa ve öz şekilde ifade eder. 

Tüm inançlarda, insanın doğayla yakınlığı ve insanın doğayı koruma konusundaki sorumluluğu 

hem felsefi hem de ekolojik ifadelerle bazen de sembolik dille anlatılmaya çalışılmıştır. Esasında halkın 

terim olarak bilmediği ama özellikle kırsalda yaşayan köylülerin bilip anladıkları ve uygulamaya 

döktükleri bilimdir ekoloji. Köylü bunun eğitimini almamıştır ama içinden çıktığı toplum tabiata karşı 

sorumluluğunu ona daha erken yaşlarda öğretmiştir. Suyu kirletmemek, gereksiz ağaç kesmemek, 

hayvanlara karşı merhametli ve titiz olmak bugün her köylünün yaptığı sıradan işlerdendir. 

İlk izlerini animizmde gördüğümüz canlıcılık (ruhçuluk) her şeyin bir ruhu olduğu şeklindeki 

görüş/inanç üst ekolojik bilincin en önemli ifade ve uygulama alanıdır. Asya steplerinde yaşayan Türkler 

yaşadıkları dönemlerde tabiat ile olan ilişkilerini hep dengeli ve saygılı bir tavırla devam ettirmişlerdir. 

“Hakanın çadırı Ötüken dağındadır. Her yıl boy başbuğlarıyla beraber ataların mağarasına 

kurban sunar. Ayın ilk onunda ırmak kıyısında tanrıya kurban keserler. Ötüken dağının batısında 500’li 

mesafede yüksek bir dağ vardır. Bu dağın üzerinde ağaç ve ot yoktur. Burasına Budın inli derler ki 

ülkenin koruyucu olan ruh demektir” (İnan, 1995: 5). Görüldüğü üzere canlı, ruhu olan, kut veren bir 

tabiatla iç içe ve onun bir parçası olarak gösterilen insanın yaşantısı ekolojik dengenin ilk inançlardan 

beri varlığını, insanın da bu dengenin çok önemli bir unsuru olduğunu göstermektedir.  

Türkler tabiata o kadar önem vermişlerdir ki onları, arkadaş, sırdaş, yoldaş saymış üzerlerine 

and içerek kutsallaştırmışlardır. “Çiğil ve Türgeş Türkleri yakınlardaki bir dağı tanrının makamı 

saymışlar ve onunla and içmişlerdir.” (İnan, 1995: 9). 

Keza Göktürklerin ıduk yer-sub (kutsal yer su) ifadesi tabiat unsurlarının koruyucu ruh olarak 

kutsallığını hem de vatan anlayışlarını ifade etmektedir. Dağlar, Ötüken ormanı, nehirleri Göktürklerin 

kaderlerini belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vatanın korunmasında yer-su ruhlarının rolü Tonyukuk yazıtında açıkça ifade edilmiştir. 

Göktürk yurduna saldıran düşmanlar, Tanrı, Umay ve yer-su ruhlarının yardımıyla gafil avlanılarak 

basılmışlardır. Dağ, su, ağaç-orman kaya kültleri eski yazıtlarda yer-sub ile ifade edilmiştir (İnan, 1995: 

48). 

Her boyun, her oymağın bir dağı bulunduğu ve bu dağlardaki hayvanlara dağların kutsallığı 

sebebiyle dokunulmadığını da biliyoruz. Ruhlarla dolu dünyada doğa konuşan, duyan, evlenen, çocuk 

sahibi varlıklardır. Ekolojik bilincin üst seviye göstergelerinden biri olan kendi gibi görmek ve canlı 

kabul etmek yüzyıllarca bu milletin ruhunda kültüründe var olan bilinçtir. Bir Elazığ atasözü “yılan 

yılan iken toprağı gıdım gıdım(az) yer” der. Kannati, uyumu, dengeyi anlatan bir bilinç hâlidir. 
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“Temiz yurdumuz yıpranıyor, az ulusumuz sıkıntı çekiyor, ey mukaddes Altayım, biz ne 

yapalım! Ak sakallı atalarımın takdis ettiği ulu Altayım geçim versen ne olur? Tanrı var tasalanmayalım, 

Altay var.” (İnan, 1995: 51). Bu Şamanist dua tanrı inancı ile koruyucu ruh olarak görülen koruyan 

kollayan dağ arasında neredeyse aynı düzlemde bakış sunmaktadır. Yine anlatılarımızda çok sık 

gördüğümüz kutsal ağaç motifi de tabiatla uyumu ve saygıyı göstermesi açısından önemlidir. Kutsal 

Kayın ağacı, ağaçlara bez bağlayıp medet ummak, ağaç dallarına/köklerine istenilen eşya ve şeyin 

maketini bırakmak, Alevi Türkmenlerinin (Tahtacılar) ormana girmeden baltalarını saklamaları, özel 

dualar etmeleri ağaçlardan af dilemeleri orman ruhunu hoşnut edip sadece kuru ağaç kesmeleri insan 

ağaç ilişkisine verilecek örneklerden bazılarıdır. Oğuz Kağanın eşinin ağaç kavuğundan çıkması yaratıcı 

fonksiyonuyla da kutsanan bir tabiat unsurunu bize göstermektedir. Dede korkut hikâyelerinde bir dost, 

arkadaş gibi telakki edilmiş, incitilmemeye, onure edilerek kutsiyetinden istifade edilmeye çalışılmıştır.  

“ Ağaç ağaç dir isem sana erilenme ağaç 

Mekke ile Medine’nin kapusu ağaç 

Musa Kelimün asası ağaç 

Şahı merdan Ali’nin Düldülünün eyeri ağaç” (Ergin, 1994: 108-109) 

Kutsal sayılan su da ekolojik dengenin içerisinde tüm yaratılış anlatılarında Tanrının yarattığı 

ilk unsur olarak hayat verici özelliğiyle saygı duyulan, dertlerin sıkıntıların söylenip defedildiği, bereket 

getirsin diye evlere serpilen hastalıklara şifa olan aksileştiği, saygı duyulmadığı zaman yer altına çekilen 

insanları cezalandıran canlı koruyucu bir iye olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“ Çağnam çağnam kayalardan çıkan su 

Hasan ile Hüseyin’in hasreti su 

Ayişe ile Fatıma’nın nikâhı su  

Ordumun haberin bilir misin digil mana 

Kara başum kurban olsun sana” (Ergin, 1994: 101) 

Dede Korku hikâyeleri içinde yer alan Tepegöz hikâyesi ise tamamen bir ekolojik anlatı 

hükmündedir. İnsanın doğada ayrıcalıklı ve üstün bir taraf değil görünen ve görünmeyen bütün 

canlıların varlık alanlarına saygı duyması gereken bir varlık olarak telakki edildiği, varlık alanının dışına 

tecavüz ettiğinde başına bela ve sıkıntıların geleceğini anlatan sembolik bir dille ifade edilmeye çalışılan 

Türk edebiyatının belki de en önemli çevre bilincini vermeye çalışan ekolojik metnidir. 

Varlıkların çeşitli basamaklardan meydana gelen heterojen bir yapı içerisinde varlık tabakaları 

içerisinde bulunduklarını bu tabakaların birbirinden otonom olmalarına rağmen birlikten yoksun ve 

bağımsız olmadıklarını belirten Korkmaz,  “her alt bir üst basamağı determine etmekle birlikte 

aralarında bulunan ontik anlamdaki mesafe yasasına da uymak zorundadır; yani bir tabakadan öbür 

tabakaya şartsız olarak sürekli bir geçit olanağı yoktur.”  (Korkmaz, 2015: 35) diyerek hikâyede geçen 

Uzun Pınar’ın farkındalığın biraradalığını yaşatan simgesel değerli bir mekân olduğunu bu kutsal yerin 

inancımızdaki yer-su ruhlarını ifade ettiğini ortak kabullerin geist tabakası olduğunu, koyunların su 

içtiği Pınar inorganik tabakayı, perilerin uçtuğu yer ise değer yüklenmiş kutsanmış geist tabakasını 

gösterdiğini bu tabakalar arası uyumun önemli olduğunu çobanın suların ve perilerin manevi varlık 

alanını ihlal etmesi ile ıduk yer-su ruhlarına karşı suç işlediğini doğanın tepkisi ve cezalandırıcı öğesi 

Tepegöz’ün Oğuz’un başına musallat olarak insan-çevre ilişkisinin dengede ve uyumlu olması 

gerektiğini aksi hâlde sonunun geleceğini belirtir. 

Edebiyatı toplumun bir yansıması olarak kabul edersek yaşanılan çevreye karşı duyarlılık ve 

ekolojik bilincin gelecek kuşaklara aktarılması misyonunu her dönem yerine getirmiştir diyebiliriz. 

Edebî metinlerden bu konuda bolca örnekler vermek mümkündür. Örneğin Aşık Veysel’in “kara 

toprağı” sadece ölüm anlamında değil ekolojik dengeler açısından da önemlidir.  
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“ Adem’den bu deme neslim getirdi 

Bana türlü türlü meyva yedirdi 

Her gün beni tepesinde götürdü 

Benim sadık yârim kara topraktır” (Kışlalıoğlu, 1997: 16) 

Tabiatla hemhâl olmak onunla bütünleşmek kendini onun bir parçası üyesi olarak görmek 

edebiyat yoluyla verilecek en güzel mesajdır. 

Halk edebiyatının tabiatı örneklemdirerek topluma ve bireylere çekidüzen vermek, düzeni 

sağlamak, ahlakı yerleştirmek, inancı erginleştirmek gibi misyonlarıyla karşımıza çıkan inanç merkezli 

kutsal anlatıları olan efsaneler için en güzel tanımı Saim Sakaoğlu yapmıştır. “ Efsane gerçek veya hayali 

muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında anlatılan hikâyelerdir.” (Sakaoğlu, 1980: 4). 

Bu tanım neden ve niçine cevap arayan insanoğlunun bu türe nasıl yaklaştığının da ifadesidir. 

Efsanelerde en çok olması gereken veya olmaması istenen(ler) dağ, taş, bitki, hayvan donuna girerek ya 

cezalandırılır ya da ödüllendirilir. Her iki durumda da betimlemeler, benzetme düzlemi tabiat merkeze 

alınarak unsurları ile bağ kurularak somutlaştırılmıştır. 

Van adının nereden geldiğini anlatan efsane büyük bir tabiat tablosunu gözler önüne serer. 

İnsan-doğa ilişkisi, ondan kopamaması, aralarında ikincillik olmayışı ve hayatı birlikte yaşayan iki birey 

gibi bir karede sürekli görülmeleri insan-çevre birlikteliğinin renk uyumu gibidir. Tapınakta görevli 

genç kız hamile olduğunu hisseder. İnsanların baskısından kaçarak doğaya sığınır. Mağarada doğurur. 

Mağara arketipsel sembolizmde ana rahmidir. Değişimin, dönüşümün, erginleşmenin mekânıdır. 

Kişinin huzurlu/güvenli olduğu özel alandır. Çocuğu mağaraya bırakıp tapınağa geri döner, fırsat 

buldukça gelip bebeği emzirir. Bir gün geldiğinde bebeği güvercinlerin beslediğini görür. Türeyiş 

destanındaki kurdun fonksiyonunu bu anlatıda güvercin almıştır. İslamiyet’ten önce kutsal kabul edilen 

bir hayvanın yerini İslamiyet’ten sonra kutsal kabul edilen güvercin almıştır. İnsan-öteki yarısı hayvanın 

ismini bile çocuğuna verecek kadar uyumludur efsanelerde. Asur dilinde güvercin anlamına gelen 

Semiremis ismini çocuğa vermek günümüzde aslan, kaplan, kartal, doğan, şahin vs gibi hayvan adlarının 

insanlar tarafından kullanılması hayvanın gücünden ziyade yaratılış dönemlerindeki mitik sırrın 

paylaşılmasının ve bütünleşmenin bir göstergesidir. Büyüdüğünde bölgenin hâkimi olan Semiramis, 

zümrüt yeşili bağ ve bahçelerini, gölünü, göle doğru uzanan kayanın üzerine yaptırdığı kalesiyle sevdiği 

adamın adını Van’da bırakarak oradan ayrılır. Efsanede bir değişme-dönüşme motifi yoktur. Bir coğrafi 

yerin ad alması anlatılır. Anlatı zengin bir tabiat çeşnisi içinde verilir. 

Şahbağı Efsanesinde, Van Kalesi’ni almak isteyen Şah Abbas’ın muhasaranın uzaması üzerine 

askerlerini oyalamak için bulundukları yere bağ-bahçe diktirmesi o günden beri buranın Şahbağı olarak 

anılması yemyeşil bir yer olması; Kurubaşı Köyü ve Keşişoğlu Efsanesinde her türlü ağacın bulunduğu 

bir gizemli ormanın olması, sihirli sularla ağaçların kuruması bugün o tepelerin kupkuru ve çıplak 

olması, insanın ruh hâli ve içinde bulunduğu şartlarla doğa arasındaki etkileşimi gözler önüne serer. 

Köyde kendi hâllerinde yaşarken orman çeşitli ağaçlar ve mutluluk aynı zaman diliminde kullanılmış 

başlarına felaket geldiğinde aynı orman ve ağaçlar kurumuş insan-tabiat ilişkisi baht, talih yönüyle 

gösterilmiştir. Çelebibağ Efsanesinde bir çobanın bir asayı toprağa saplayarak büyük bir ağaç hâline 

getirmesi ağacın etrafının çayır çimene dönüşmesi bu sırrı öğrenmek isteyen ağanın zorbalığı, şiddeti 

ve hiddeti ile çobanı öldürmesi anlatılır. İnsan-nesne ilişkisi ki burada canlı, ruhu olan bir ağaca dönüşen 

asadır, çevreye uyumu ve sırrın ifşa edilmemesini anlatır. Kırsalda yaşayan insanların sırrı da hüneri de 

marifeti de çevresiyle yani doğayla ilintilidir. Kabullenme aşamasında üstünlük duygusunun gurura 

dönüşmemesi eşitleyici düzlemde belirtilir.  

Kalecik Köyündeki Kaya Efsanesinde, iyilik ve kötülük kavramları tabiatın değişimiyle 

ilişkilendirilerek anlatılır. Zalim, kindar, büyü yapan bir cadının yaptıkları, üzüm bağlarının 
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bozulmasıyla çiftliklere kurt salınmasıyla ekinlerin ateşe verilmesi gibi doğanın tahribatıyla anlatılır. 

Kötülük ve tabiattaki izdüşümü tahribat, bozulma aynı anda verilerek denge ve uyum gösterilir. Cadının 

pişman olması üzerine dönüştüğü kayadan su çıkması pişmanlığın, canlılığın ve döngünün ifadesidir. 

Kavuşamayan sevgililerin de iki ağaçla sembolize edilmeleri öteki âlemde kavuştuklarını ağaçların hiç 

kurumadan hep yeşil ve aynı boyda olması sevgililerin öte dünyadaki hâllerini yansıtması, su, pınar, 

ağaç, yeşillik geist bir mekânı gözler önüne sermektedir. 

Artos Dağı Efsanesi tamamen tabiat unsurları üzerine kurulmuş tabiat kişileştirilerek insandaki 

özelliklerin oluşum kaynağı olarak sunulmuştur. Batı ve doğu yelleri, düşmanlıkları Artos isimli Dağın 

bunları barıştırması bu iki yelin çocuklarının evlenmeleri düğünde sorunların çıkması, ay ışığının sorunu 

çözmesi, gevaş kızlarına kızması, beddua etmesi: “Yel gibi duyulmadan, elma gibi soyulmadan, ay gibi 

dolunmadan (batmadan) , baran gibi ulumadan ev (dirlik) bulmayasınız” şeklindeki beddualar, kızların 

bir tavsiye üzerine elmalar yetişinceye kadar yastıklarının altına bir buğday başağı elme yetişince de bir 

elma koymaları, Ay dedenin her gece kızların yastıklarının altına bakarak sütel (olgunlaşmamış) başakla 

kötel (ham) elma var mı diye kontrol etmesi gevaş kızlarının ay ışığında çok kalmalarından dolayı ay 

yüzlü olmaları tabiat ilintili ifadelerdir. Tabiatın şahıslaştırılması dinsel büyüsel taklit eksenli kut 

törenlerinden beri görülen motiflerdir. Dikkat edildiğin de damda yatmalar, Ayın dede olarak nlatılması 

yelin, ayın, dağın insan gibi konuşmaları ve insanlaştırılmaları norm değerler açısından ekolojik bir 

bütünlük göstergesidir. 

Bu efsane Tepegöz hikâyesindeki mantıksal kurguya da benzemektedir. Tepegöz hikâyesindeki 

farkındalığın, biraradalığını yaşatan simgesel değerli mekân olan Uzun Pınar’ın yerini Artos Dağı’na 

bırakmıştır. Periler, doğu-batı yelleri ile yer değiştirmiş varlık tabakasının ihlali de kızların ay ışığını 

kullanarak yellerin çocuklarını görmek olmuştur.  

Çoban Dağı Efsanesinde tabiatın gazabı karşısında dağ ve tepelere dönüşülmesi, Nazo dağı 

Efsanesinde yemyeşil olan dağın babanın oğlunu yanlışlıkla vurması sonucu bir beşik gibi sallanması o 

günden sonra tepesinden karın eksik olmaması; bu efsanenin ikinci rivayetinde ise dağdaki 365 göletin 

oğlunu kaybeden kadının 365 gün akan gözyaşı olması insan-tabiat bütünlüğünü ve dengeyi 

anlatmaktadır.  

Dinsiz Dağ Efsanesinde iki sevgiliye mezar olan dağa dinsiz isminin verilmesi dağın inançlı 

inanan ruhu olan canlı bir varlık gibi tasavvur edildiğini gösterir. Buğday Tepesi Efsanesinde sadece 

tabiat ve doğa olaylarına değinilmekle kalınmamış yaratıcı da işin içine katılarak uyumsuzluk 

gösterilmiş ve dönüşüm başlamıştır. Yörede buğday ile anlatılan efsanelerin fazlalığı iklimin ve toprağın 

elverişli olmasının yanında başlıca yiyecek kaynağı olmasına da bağlıdır. Doğal olarak da buğday nimet 

sayılır kutsanır saygısızlık yapanlar değer vermeyenler tepelere dönüştürülür. Göllerin tepelerin 

nehirlerin oluşması insanoğlunun bir nevi niyetine ve fiiliyatına bağlı olarak oluşmuştur. İyiyse 

hoşgörülüyse dağlar yeşermiş sular akmış bereket olmuş kötü ise sular çekilmiş ürünler tepeye insanlar 

dağa dönmüştür.  

Netice olarak her nerde çevre kirliliği varsa orda insanların ruhsal kirliliği vardır anlayışı 

ekolojik dengenin korunmasında insanın işlevselliğini çok güzel ifade etmektedir. İnsan tabiat uyumu 

dünyanın nefes almasını gelecek kuşaklara sağlıklı kalacağının yoludur. Edebî metinler ise bu yolun 

ifade edildiği sembolik anlatılardır. 
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NAİM FRASHËRİ AN ALBANIAN POET IN OTTOMAN CONTEXT 

Brikena SMAJLI102 

Abstract 

Naim Frashëri, the prominent poet of the Albanian Renaissance, is seen in this paper in relation 

to Ottoman culture. This means that not only his formation, but also the corpus of works he produced in 

Albanian, Turkish, Greek and Persian, are viewed in this context. His first education in Frashër of Përmet 

by the village imam, where he learns not only the Qur'an, but also Turkish, Arabic and Persian and the 

worldview built in the famous Zosimea gymnasium, Ioannina, where are educated most of the young 

Balkan elite, has to be seen in the context of Ottoman civilization, islam, culture and philosophy. So, 

through a critical analysis of the facts and data of the life and work of the Albanian poet, we see Naim 

Frashëri as a projection of the philosophical and cultural developments that took place in the great center 

of the Ottoman empire, Istanbul, whose official the Albanian poet was for a long while. 

Keywords: Ottoman Culture, Poetry, Albanian Poetry, Poetics, Eastern Poetics  

Naim Frashëri, the most important poet of the Albanian Renaissance, is known among others as 

a multidimensional intellectual, poet, author of school textbooks, researcher, translator: the first 

translator of the songs The Iliad (Omir's Iliad) in Turkish  (Homer 1886)103and Albanian, (Omiri 1896)104 

the first selective translator of Qur’an (Jusufi 2019, 58)105, (Frashëri, Thelb' i Kuranit 1884; 41-58)106 the 

translator of parts of the Bible  (Frashëri 1894, 54), he is presented to today's readers, among others, as 

a writer with both a European-Western and an Eastern approach. (Elsie: 1997, 119)  

The current work aims to see the Albanian author in the complexity of his formation and work, 

focusing on a context of the country where he lived and was a part of, the social and cultural world of 

the Ottoman Empire of the 19th century, in an Ottoman context. 

There are several reasons that Albanian studies themselves so far have seen the author in a 

context or in the center of his activity and creativity as an important author of Albanian romantic 

literature, as an Albanian patriot who lived and worked for a long time in the heart of Ottoman Empire, 

as an author whose concept of poetry and therefore dhe idea of Albania he constructed in iluminist 

perspective. Other researchers have focused on the data of the author's works, his activity as an important 

employee of the Empire, narrowing down, it would be sayed, the perspective of the works and the 

worldview of the author in an Albanian centered context. 

Such Albanian centered thoughts have seen the Albanian authors stripped of the influences of 

the culture of the Other, or especially disconnected from the culture of the East, which are connected 

                                                           
102 Dr., European University of Tirana, brikena.smajli@uet.edu.al 
103 Homer, (Na’im Fraşeri). Ilyada - Eser-i Homer. Trans. Na’im Fraşeri. Istanbul: Kerabet ve Kasban Matbaası, 

1303/1885-1886. 

 
104 Omiri, (Naim Be Frashëri). Iliadhë e Omirit. Përkth. Naim Be Frashëri. Vëll. i Këngë e parë. Bukuresht: Dituria, 

1896. 

 
105 See : Jusufi, Azmir. «Ilo Mitko Qafëzezi dhe përkthimi i parë i pjesshëm i Kur’anit në shqip.» Zani i Naltë 

VII.26/ 176 (2019): 112. PDF. <www.zaninaltë.al>. "Që në 1894, pjesë dhe sure nga Kur’ani, i përktheu 

shkrimtari i famshëm shqiptar dhe intelektuali, Naim Frashëri, me titull: “Thelb i Kur’anit”, të botuar në 

librin e tij “Mësime”, në Bukuresht." 

 
106 See also: Frashëri, Naim. “Thelb' i Kuranit” Frashëri, Naim. Mësime. Bukuresht: Dituria, 1894. 41-58. BKSH. 
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with views that see the cultural relations connected to ideological ones. (see: (Qosja, Letërsia kombëtare 

dhe letërsia botërore ose afrimi përmes ndryshimeve 1973; 72) 

However, in the cultural approach to the education and writing of a writer's works, the cultural 

plurality, the approach to civilizations, the wider the viewpoints are, the more valuable they are. In the 

same way, the view of his work as a patriotic one, as are the studies done during the communist period, 

centered on Albania, remains limiting, even though the vision of the Albanian Renaissance was oriented 

here, even they, including Naim Frashëri, projected an Albania of the future, not only from a literary 

point of view, which is still today a model and indicator of their visionary minds. 

It is precisely their vision for Albania and Albanians which could not come from a narrowly 

Albanian perspective. Thus, the view of the most important author of the Albanian Renaissance, in the 

Ottoman context, aims to see this broad approach of a multicultural world, of the clash of thoughts and 

ideas, on the world and politics such as the Ottoman Empire, of which Albania was also a part. 

Returning to our author, Naim Frashëri; including the eights months of his stay in Istanbul 

immediately after graduating from Zosimea high school,  (Qosja 2000) he lived in the center of Ottoman 

Empire city for twenty years of his life and died there, in his home in Këzëll Toprak, Kadikoy. During 

the first period, of 1870, when Naim Frashëri stayed in the cultural capital of the Empire, in Këlliç Ali 

of Beeshiktash.  (Qosja 2000), he also wrote his first book "Kavaid-i Farsije Ber Tarzi Novin" [= Persian 

grammar rules according to the new method] (Kaleshi 1970; 144) which is considered by researcher 

Abdullah Rexhepi as "Grammar (...) that it also has the honor of being the first modern grammar of the 

Persian language.” (Rexhepi , 2019). So, with his first work, Naim Frashëri proves to be not only well-

acquainted with the problem of teaching and learning Persian in the Center of the Empire, but also well-

acquainted with the solutions and new modern methods of foreign language learning implemented in 

West. (Rexhepi, 2019). Persian was the language of culture in the Ottoman Empire, rich in poetic 

tradition and expression, and its knowledge at the level of the researcher and linguist undoubtedly 

brought the Albanian writer closer to the intellectual elite of the multicultural empire. 

On the other hand, the house where he stayed for eight months and that of the second period 

from 1882-1900, in Këllez Toprak, Kadikoy, Istanbul became a center for Albanian patriots, who saw 

in Naim Frashëri, the bright intellectual who was their voice in the Ottoman Empire.  (Qosja 2000) 

Secondly, because also the period of his stay in Albania, the first years of his life, schooling or 

education in his native village, Frashër, then going to the well-known Gymnasium for the time where 

most prominet balkan elite was educated, (Gawrych 2006; 26)107 Zossimaia, Ioannina then staying as a 

officer of the Ottoman Empire, in Saranda and Berat belongs to this context, Ottoman. Albania, Përmet, 

Frashëri, Saranda and Berat are on the outskirts of the Ottoman Empire, but they still belong to this 

multicultural Empire, which Albanians, especially those of the Muslim faith, see as The Center. Not 

coincidentally, the schooling in his native village is such that it includes from an early age the knowledge 

of languages important to the future Ottoman Officer of Administration, such as Turkish, the language 

of administration, Arabic, as the general language of theology and faith, and Persian as the language of 

culture, poetry ... influenced on the one hand the formation of the future officer of the Ottoman 

administration, but also the all-round cultural formation of the national poet of Albanian culture. 

                                                           
107 “In both the town and province of Yanya, Ottoman Greeks supported an educational system superior to that of 

the state schools. Zossimaia Gymnasium symbolized the power and influence of the Greek community in the 

province. Its reputation for providing the best education in the region attracted Muslims from prominent families 

throughout Southern Albania. Among its prominent Albanian graduates stood Ismail Kemal (first president of 

independent Albania), Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (grand vezir, 1903-08), the two Frashëri brothers Şemseddin 

Sami and Naim, and Davud Şükrü Efendi (an educator) from Gegalık.” P 26. 
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Mainly the years 1874-76, when he worked as a customs director in Saranda and that of 1878, 

when he worked for eight months as director of tithes (ashari mydiri) in Berat are years which witnesed 

not only to an official of the Ottoman Empire administration, in service in Albania, they are also years 

that once again put into practice the qualities and knowledge of the language and culture of this empire, 

Persian. The work of poetry published imediately after his return to Istambul, time it is not about a study, 

but a poetic work, Tahayyulat (1884) is a poetic work of the young author, which fully complies with 

the tradition of Persian poetry, Sufism in particular and the form of masnavi. Of value is the fact that 

with this book the author shows not only the approach to sufi poetry, the masnavi verse tradition, but 

also the religious and philosophical viewpoints, the type of metaphor and even the poets whose tradition 

he is following, will be a witness to the work of his later works in the Albanian language, as well as 

show from which point of view and goals his work, his ideas and his concept of Albania and the 

homeland is constructed. The fact that Naim Frashëri during this period started writing poems in the 

Albanian language, has to be emphasised. 

None of these would have been possible if, together with the multicultural formation of the 

author, the promotion of the official of the Ottoman administration did not come to occure. 

In 1882, he returned to Istanbul, where he worked first as a member and then as Chairman of 

the Inspection and Control Commission and, later, as Chairman of the High Council of Education and 

Deputy Minister in the Ministry of Education, writes researcher Laurant Bica.  "Naim Frashëri in 

Constantinople" (Bica 2009, 10) It is these responsibilities in the high Ottoman administration that will 

make Naim Frashëri, not only the main supporter of the publications in the Albanian language, but will 

also give rise to the publications of his works in the Turkish, Persian and Greek languages as well as his 

poems in Albanian. This proves that he is an Ottoman intellectual of Albanian nationality. 

Of this time, the most important works in Turkish culture are: Ihtiraat ve kessfiyyat ( = Invention 

and Discoveries), Istanbul, 1881; Fusuli erbea (=The Four Seasons), Istanbul 1884, as well as the 

Turkish translation of Homer's Iliad, 1886  (Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi III 2000, 

580) Likewise, there are other works in persian: the well known Tahayyulat, (1884) and in greek: O 

alithis pothos ton Skypetaron, 1886, and O eros, an original poem with eight illustrated songs, 

Constantinople, 1895. (Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi III 2000, 580) 

Of importance will be the fact that such a high official will sign the permission for the 

publication of the Grammar of the Albanian language, according to the tosque dialect of Konstandin 

Kristoforidhi, will be decisive in granting the permission for the publication of a cultural magazine in 

the Albanian language in Istanbul, as well as issuing permission to publish the cultural magazine 

"Drita". In the end, Sevasti Qiriazi, a graduate of "Constantinople Women's College", would receive the 

diploma stamped with the official seal of the Ottoman Empire, precisely from Naim Frashëri as a high 

education official, to make it easier for her to work in the field of Albanian education. (Krasniqi 2013, 

300). 

Meaningful are his words addressed to Sevasti Qiriazi: “Të gjitha ato çupa e gra që do të vijnë 

nën hijen tënde i frymëzo me ideallë të nalta e të vërteta, që të harrijmë një qytetërim të vërtetë, dhe 

kështu t’a bëjmë edhe brezin tonë të pushtojnë gjithë ato virtute dashurie vëlazërije, atdhetarie dhe 

bashkimi që karakterizonin kohërat e Skënderbeut” (Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi III 

2000, 578)108 

                                                           
108 English: "Inspire all those maids and women who will come under your shadow with high and true ideals, so 

that we can achieve a true civilization, and so do our generation conquer all those virtues of brotherly love, 

patriotism and unity that characterized Skanderbeg's times" 
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What is noticeable in these words of Naim Frashëri, said to a newly graduated Albanian teacher, 

is that the love for the homeland is centered on an Enlightenment idea, which has to do with 

knowledge/education. Similarly, the homeland for Naim Frashëri is not seen from the inside, isolated. 

He is not in the homeland nor he is talking about the homeland, nor does he move the image to it. Naim 

Frashëri thinks about the homeland and compatriots from the vision of being at the very center of  

multicultural empire, at the center of progressive developments, and from this vision he transmits the 

ideas of development and progress to the homeland. 

From this point of view in the context of a Center vs Periphery, where the center is Istanbul and 

the periphery are the Albanian lands, as a country; and as a language: the center, Istanbul with the many 

languages that are spoken there and the periphery - the Albanian that is spoken in its place, the work of 

Naim Frashër in the Albanian language should also be looked at, either from the point of view of an 

Albanian poet in the context of Ottoman society, culture, influences, ideas; either from the point of view 

of a patriot - a poet who had his significant impact on the Albanian national renaissance, to be crowned 

the Albanian national poet. 
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CAHİT SITKI TARANCI’NIN FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ’YE YAZDIĞI 

MEKTUPLAR IŞIĞINDA 1930’LARIN EDEBİYAT VE KÜLTÜR ORTAMI 

Büşra SÜRGİT109 

Özet 

Modern Türk şiirine damgasını vurmuş şairlerden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) 

edebî görüşlerinin önemli bir bölümünü yakın dostlarına yazdığı mektuplarında ifade etmiştir. 

Döneminin pek çok yazar ve şairiyle kalıcı dostluklar kurmuş olan Tarancı; Ziya Osman Saba, Yaşar 

Nabi Nayır, Şahap Sıtkı İlter, Şevket Rado, Melek Tigrel, Hasan Şimşek ve Elif Naci’ye gönderdiği 

mektuplarda, yaşadığı dönemin kültür ve edebiyat atmosferine dair izlenimlerini dile getirmiştir. 

Sanatçının Feridun Fazıl Tülbentçi’ye gönderdiği sıcak ve samimi mektuplar yakın zamanda gün yüzüne 

çıkarılmıştır. Bu mektuplar, 1930’ların edebiyat ve kültür ortamına ayna tutması sebebiyle incelenmeye 

değerdir. Bu mektuplardan o dönemde Mülkiye’de öğrenim gören ve henüz yirmili yaşlarını süren 

Tarancı’nın güncel edebiyat faaliyetlerini yakından izlemeye özen gösterdiği, döneminin şairlerinin 

ortaya koyduğu ürünleri titiz ve objektif bir gözle değerlendirmenin gayreti içinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Şükûfe Nihal’e, Ahmet Muhip Dıranas’tan 

Behçet Kemal Çağlar’a kadar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen pek çok isminin 

sanatsal çalışmalarını mercek altına almaktadır. Feridun Fazıl Tülbentçi’nin hazırlamakta olduğu şiir 

antolojisi için önerilerde bulunmaktadır. Şairlerin bir araya gelip birbirlerine şiirler okuduğu edebiyat 

mahfillerinden söz etmektedir. Genç şairlerin şiir sanatına duyduğu tutkuyu, güzel şiir karşısındaki 

heyecanını gözler önüne sermektedir. Bu çalışma, 1930’lu yılların kültür ve edebiyat ortamının, Cahit 

Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye gönderdiği mektuplara nasıl aksettiğini tespit etmeyi 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Cahit Sıtkı Tarancı, Feridun Fazıl Tülbentçi, Mektup, Şiir 

THE LITERARY AND CULTURAL ENVIRONMENT OF THE 1930s IN LIGHT OF CAHİT 

SITKI TARANCI’S LETTERS TO FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ 

Abstract 

Cahit Sıtkı Tarancı (1910–1956) was a pivotal poet who left his mark on modern Turkish poetry 

and expressed his literary views in his letters. Tarancı established lasting friendships with many writers 

and poets of his time, putting his impressions on the literary and cultural atmosphere into words in the 

letters he wrote to Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Şahap Sıtkı İlter, Şevket Rado, Melek Tigrel, 

Hasan Şimşek, and Elif Naci. His warm and sincere letters to Feridun Fazıl Tülbentçi have recently been 

unearthed. These letters are worth analyzing as they shed light on the literary and cultural environment 

of the 1930s. It is understood from these letters that Tarancı, who was then in his twenties and studying 

at Mülkiye, closely followed the current literary activities and meticulously and objectively evaluated 

the poetic works of his time. Tarancı closely examined the artistic works of many prominent figures of 

Turkish literature in the Republican period, from Ahmet Hamdi Tanpınar to Şükûfe Nihal, Ahmet Muhip 

Dıranas, and Behçet Kemal Çağlar. He made suggestions for the anthology of poetry that Feridun Fazıl 

Tülbentçi was preparing, he talked about the literary circles where poets came together and read poems 

to one another, and he revealed the passion and excitement of young poets for the art and beauty of 

poetry. This study aims to determine how the cultural and literary environment of the 1930s is reflected 

in Cahit Sıtkı Tarancı’s letters to Feridun Fazıl Tülbentçi.  

                                                           
109 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi Bölümü, busra.surgit@iuc.edu.tr 
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Giriş 

Modern Türk şiirinin önemli adlarından biri olan Cahit Sıtkı Tarancı yaşamı boyunca ailesine 

ve yakın çevresine birçok mektup göndermiştir.110 Özellikle şair ve yazar dostlarına yazdığı mektuplarda 

edebî fikirlerini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirmiştir. Bu mektuplar hem Tarancı’nın poetikasına 

hem de şairin yaşadığı dönemin edebî atmosferine ışık tutan önemli değerlendirmeler içermektedir. 

Bundan ötürü Tarancı’nın şair ve yazar dostlarına yazdığı mektuplar araştırmacılar için paha biçilmez 

bir kaynak niteliği taşımaktadır.  

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu tarz mektuplarının önemli bir bölümü okurla buluşmuştur. Sanatçının 

Ziya Osman Saba’ya gönderdiği elli yedi mektup 1957 yılında Ziya’ya Mektuplar adıyla yayımlanmıştır. 

Cahit Sıtkı’nın şair Hasan Şimşek’e yazdığı 1.9.1943 tarihli mektup 1967 yılında Tarancı dergisinde 

yayımlanmıştır. Cahit Sıtkı’nın öykü ve roman yazarı Şahap Sıtkı İlter’e yazdığı 24.1.1942 tarihli 

mektup hem Tarancı dergisinin ilk sayısında hem de Türk Dili dergisinde yayımlanmıştır. Yaşar Nabi 

Nayır, Tarancı’nın kendisine gönderdiği mektupların yirmi dördünü 1972 yılında yayımladığı Dost 

Mektuplar isimli kitabına dâhil etmiştir. Cahit Sıtkı’nın ressam Elif Naci’ye gönderdiği mektup 9 Ekim 

1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Şairin Şevket Rado’ya yolladığı mektupların dördü 

1978 yılında Hayat Tarih Mecmuası’nda yayımlanmıştır. Sanatçının şair Melek Tigrel’e yazdığı iki 

mektup ise 2013 yılında Önder Göçgün ile Orhan Güvenç tarafından yayımlanmıştır. 

Sözünü ettiğimiz mektup külliyatına yakın zamanda dört mektup daha ilave edilmiştir. Cahit 

Sıtkı Tarancı’nın şair ve yazar Feridun Fazıl Tülbentçi’ye (1912-1982) gönderdiği dört mektup Ali Emre 

Özyıldırım tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. Özyıldırım’ın 2021 yılının aralık ayında hazırlayıp 

yayımladığı eser Cahit Sıtkı Tarancı’dan Feridun Fazıl Tülbentçi’ye Mektuplar başlığını taşımaktadır. 

Burada yer alan dört mektup, “iki genç şair arasında konuşulup tartışılan edebî meseleleri ilk ağızdan 

takip edebileceğimiz metinler olmanın ötesinde edebiyat dünyasındaki insan ilişkilerinden ve hatta 

dedikodulardan haberdar olmamızı sağlayan enteresan ayrıntılar barındırmaktadır.” (Özyıldırım, 2021, 

28) Bu mektuplar Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiir estetiğine ilişkin görüşlerinin yanı sıra sanatçının 

döneminin şair ve yazarlarına bakışını da ortaya koymaktadır. 1930’lu yılların edebiyat ve kültür 

ortamına nüfuz etmemize imkân tanımaktadır. Ayrıca Tarancı’nın şiir eleştirmenliği yönünü görmemizi 

sağlamaktadır.  

Sanat hayatına 1929 yılında şiirle giren Feridun Fazıl Tülbentçi üç yılda yazdığı şiirlerden 

seçmeleri 1932 yılında Sabahtan Bir Saat Evvel adlı kitapta toplamıştır. 1935’te yayımlanan Büyük 

Harpten Sonrakiler adlı şiir antolojisi o dönemin tek antolojisi olarak yıllarca okunmuştur (Necatigil, 

2007, 427). Tülbentçi şiirlerini başta Varlık olmak üzere Ağaç, Oluş, Gündüz ve Yücel dergilerinde 

neşretmiştir (Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2010, 1044). Sonradan radyo 

programcılığına ve tarihe yönelen Tülbentçi özellikle konusunu tarihten alan romanlarıyla tanınmaktadır 

(Tercüman, 2019, parag. 5). 

Bu çalışmaya konu olan mektupların yazıldığı tarihlerde yani 1933-1935 yıllarında Cahit Sıtkı 

Tarancı İstanbul’un Yıldız semtinde bulunan Mülkiye Mektebi’nde öğrencidir. Şiire tutkuyla bağlı olan 

Tarancı ilk şiir kitabı olan Ömrümde Sükût’u1933 yılında yayımlamıştır. Cahit Sıtkı’dan iki yaş küçük 

olan Feridun Fazıl ise Ankara Defterdarlığında Yenişehir bina memuru olarak görev yapmaktadır. O, 

ilk ve tek şiir kitabı olan Sabahtan Bir Saat Evvel’i 1932 yılında yayımlamıştır. Cahit Sıtkı ile Feridun 

Fazıl, Cahit Sıtkı’nın babası Bekir Sıtkı Bey’in vasıtasıyla birbirlerinden haberdar olmuşlardır. İki genç 

                                                           
110 Cahit Sıtkı Tarancı’nın ailesine ve yakın çevresine yazdığı mektuplar hakkında geniş bilgi ve değerlendirme 

için bk. (Sürgit, 2022, 45-75). 
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şair Ankara’da tanışma fırsatını yakalamışlardır. Hemen kaynaşmışlardır. Ardından birbirleriyle 

yazışmışlardır. Cahit Sıtkı’nın Feridun Fazıl’a gönderdiği mektupların dördü elimizdedir. Aynı şeyi 

Feridun Fazıl’ın mektupları için söylemek güçtür. Bilindiği üzere Cahit Sıtkı bohem bir hayat tarzı 

sürdürmüştür. Bu nedenle diğer dostlarının mektupları gibi Tülbentçi’nin mektuplarını da muhafaza 

etmemiş olması olağan karşılanmalıdır.  

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye Yazdığı Mektuplar Işığında 1930’ların 

Edebiyat ve Kültür Ortamı 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye yazdığı ilk mektup 14 Kasım 1933 tarihini 

taşımaktadır. Cahit Sıtkı bu mektubunda Feridun Fazıl’la tanışma öyküsünden söz etmektedir. Buna 

göre o, Diyarbakır’da yaşayan kardeşinin mektubundan babası Bekir Sıtkı Bey’in Elaziz seyahati 

sırasında genç ve cana yakın bir şairle tanıştığını öğrenmiştir. Ayrıca Mülkiye’den Fuat Tayyip 

Bayramoğlu adlı arkadaşı, Feridun Fazıl’dan övgü dolu sözlerle bahsetmiştir. Bu iki olumlu duyum 

Tarancı’yı oldukça heyecanlandırmıştır. İnsanın bazen görmediği kimselere karşı yenilmez bir zaaf 

duyabildiğine inanan şair, Feridun Fazıl’a karşı bu tür duygular beslemiştir. Kısa bir süre sonra bir 

vesileyle Tarancı’nın yolu Ankara’ya düşmüştür. Şair merak ettiği bu gençle tanışma fırsatına 

erişeceğini düşünüp heyecanlanmıştır. Fakat bu sefer de başka bir konu zihnini kurcalamıştır: Şair, 

Feridun Fazıl’ı Ankara’da nasıl bulacaktır? (Tarancı, 2021, 44). Cahit Sıtkı’nın Feridun Fazıl’a 

gönderdiği ikinci mektuptan iki gencin elektrik kesintisi sebebiyle karanlığa gömülen bir gecede 

kaldırım üstünde birbirlerine tesadüf ettikleri anlaşılmaktadır. (Tarancı, 2021, 50). 

Cahit Sıtkı ve Feridun Fazıl bir hafta boyunca birlikte vakit geçirmiş, çok iyi anlaşmışlardır. 

Feridun Fazıl, şaire oldukça samimi davranmış, ona bir kardeş muhabbeti göstermiştir. Tarancı, 

Tülbentçi ile kurduğu yakınlığı “Şimdi bana öyle geliyor ki ben seni yıllardan beri tanıyorum” 

cümlesiyle özetlemektedir (Tarancı, 2021, 50). Cahit Sıtkı İstanbul’a döndüğü zaman “Dünyada ne 

âlicenap ne gentil [kibar] çocuklar varmış!” diye düşünmüştür. Feridun Fazıl onda böylesine olumlu 

bir intiba uyandırmıştır. Birbirini anlayabilen insanlar için zaman ve mekânın bir önemi olmadığını 

düşünen Cahit Sıtkı ilk el sıkışta insanı ebediyen dost yapacak tesadüflerin varlığına inanmaktadır. 

Ankara’da iken canının sıkılmamasını, Feridun Fazıl’ın kendisini yalnız bırakmamış olmasıyla 

açıklamaktadır. (Tarancı, 2021, 44) Feridun Fazıl’ın Diyarbakır’dan hayranlıkla söz etmesi de 

sanatçının çok hoşuna gitmiştir. Cahit Sıtkı, Feridun Fazıl ile tanışmaktan duyduğu mutluluğu kız 

kardeşi Nihal Tarancı’ya yazdığı mektupta şöyle dile getirmiştir: “Feridun Fazıl’ı da gördüm… 

Baba’yla nasıl tanıştığını anlattı… Çocukcağız beni evine davet etti. Çok memnun oldum” (Tarancı, 

1989, 63). 

Sevdiklerine mektup yazmaktan büyük bir zevk duyan Cahit Sıtkı, Feridun Fazıl’a gönderdiği 

ilk mektubunda Yaşar Nabi Nayır ile Hayrettin Kazım’a da birer mektup yazacağını belirtmektedir. 

Sanatçı, Hüseyin Kâzım’dan söz açıldığında yeni dostunu “Ona bilhassa selam ve sevgilerimi söylemeyi 

unutma” diye tembihlemektedir. Bu mektup vesilesiyle Ankara’daki ortak arkadaşlarına selamlarını 

yollamaktadır (Tarancı, 2021, 45). Derslerden çok bunalan Tarancı, Tülbentçi’ye okul ve sınav gibi 

dertleri olmadığı için şükretmesi gerektiğini söylemektedir. Tarancı, dostunun Sabahtan Bir Saat Evvel 

adlı şiir kitabına ilişkin bir değerlendirme yazısı yazmayı vaat etmektedir. İyi bir şey yazmak için” yavaş 

yavaş çalışmaktadır. 111  Ahmet Kutsi Tecer Şiirler adıyla yayımlanan ilk şiir kitabını kendisine 

gönderecektir. Sanatçı onun hakkında da bir yazı112 yazacaktır (Tarancı, 2021, 45). 

                                                           
111  Görebildiğimiz kadarıyla Cahit Sıtkı Tarancı, Feridun Fazıl Tülbentçi’nin şiir kitabına dair herhangi bir 

değerlendirme yazısı yazmamıştır. 
112 Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Ahmet Kutsi’nin ‘Şiirler’i” başlıklı yazısı için bk. (Tarancı, 2016, 27-31). 
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Cahit Sıtkı Tarancı 23 Kasım 1933 tarihinde Feridun Fazıl Tülbentçi’ye ikinci mektubunu 

göndermiştir. Buradan anlaşıldığına göre Tülbentçi hem şairliğine hem de şiir estetiği konusundaki 

birikimine itimat ettiği Tarancı’ya “Bizi Bir Âlem Sever” başlıklı şiirini iletmiş, bu şiir hakkındaki 

fikirlerini açıklamasını istemiştir. Şunu hemen belirtmeliyiz ki Tarancı, “dost ve yoldaş Feridun Fazıl” 

diye seslendiği Tülbentçi’nin kendi fikirlerine değer vermesinden gayet memnundur. Bununla beraber 

sanatçı, aralarındaki samimiyetin bu soruya “aynı dost samimiyeti ile” cevap vermesini şart koştuğuna 

inanmaktadır. Tarancı, Tülbentçi’nin şiirine eğilmeden önce edebiyat külliyatlarında henüz dilediği gibi 

güzel ve mükemmel bir şiir görmediğini ifade etmektedir. Buna Fransız edebiyatından Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé ve Arthur Rimbaud gibi öncü şairlerin şiirleri ile Türk 

edebiyatından Ahmet Hâşim ve Necip Fazıl’ın eserleri de dâhildir. “Bilmem belki ben çok 

müşkülpesendim” (Tarancı, 2021, 50) diyen Tarancı bu hükmü verirken ideal bir estetik ve 

mükemmeliyetten bahsettiğinin altını çizmektedir. Yoksa kendisinin nispi olarak beğendiği ve sevdiği 

birçok güzel şiir vardır. 

Tarancı, Tülbentçi’nin bahsi geçen şiirini objektif bir bakışla değerlendirmenin çabası içindedir. 

O, bu metni genel itibariyle beğenmediğini açık ve net bir şekilde dile getirmektedir. Metnin bazı 

mısraları çok kötüdür. Bazı kelimeler “doldurmaca kabilinden[dir]”. Oysa Tarancı tıpkı Mallarmé gibi 

şiirin “kelimeler dini” olduğuna inanmaktadır. Şiirde kelimenin öncelikli bir konuma sahip olduğunu 

düşünmektedir. Ona göre duygular, hayaller ve fikirler ikinci planda gelmektedir. Nurullah Ataç’ın da 

belirttiği gibi şiirde eda yadsınamayacak bir öneme sahiptir (Tarancı, 2021, 50). 

Tarancı bütün bu aksaklıklara rağmen söz konusu şiirin güzel tarafları olduğunu da teslim 

etmektedir. Şiirde esen havayı beğendiğini dile getirmektedir. Cahit Sıtkı’nın tespitine göre bu metinde, 

Feridun Fazıl’ın diğer şiirlerinde olmayan bir araştırma hevesi ve arzusu göze çarpmaktadır. Sözgelişi 

“Bazen denizimizde kaybederiz denizi” mısraı, Cahit Sıtkı’ya, Charles Baudelaire’in “Le Voyage 

[Yolculuk]” şiirinin “Berçant notre infini sur le fini des mers”113 mısraını anımsatmaktadır. Sanatçıya 

göre Feridun Fazıl acele etmeyip şiir üzerinde daha fazla emek sarf etmelidir. Kelime seçimine daha 

fazla özen göstermelidir. Sanat uzun, zaman kısadır. Tarancı bu durumu sanatçının talihsizliği olarak 

yorumlamaktadır. Tam da bu noktada Baudelaire’in “Le Guignon [Talihsizlik]” şiirinin “L’Art est long 

et le Temps est court” 114  mısraına gönderme yapmaktadır. Ahmet Muhip Dıranas da “Ve Böyle 

Biteviye” başlığını taşıyan şiirinde “Vakit dar olsa gerek” (Dıranas, 2009, 79) diyerek bu açmaza işaret 

etmektedir (Tarancı, 2021, 51). 

Tarancı şiir yazmayı ciddiye almak; mükemmele ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini 

savunmaktadır. Hayat devamlı mücadele etmeyi zorunlu kılmaktadır. Ebediyeti fethetme maksadını 

güden şairin “on para fazla kazanmak için sabahtan akşama kadar didinen Yahudi’den bile fazla” gayret 

sarf etmesi şarttır. Şair şiir yolculuğunu sürdürürken bu azmini ve gayretini küçümseyen, hatta hiçe 

sayan kişilerle karşılaşabilir. Tarancı bu tarz tavır ve tutumları göz ardı etmek gerektiği kanaatini 

taşımaktadır. Nitekim Ahmet Hamdi Tanpınar “Bir Gül Bu Karanlıklarda” başlıklı şiirinde 

“Serinletmesin ne çıkar / Bu ümitsiz yalvarışı / Hiçbir meyve, ne de pınar / Ne de günlerin akışı” 

(Tanpınar, 2015, 39) mısralarını terennüm etmiştir. Tarancı’nın perspektifine göre karanlıklardaki gülün 

rayihası, şairleri sarhoş etmek için yeterlidir. Nihayetinde sanat da bir teselli membaıdır. Tarancı 

çevresinde bulunan bazı kişilerin şairlerin hürriyet ve gururuna gıpta ettiğini müşahede etmektedir. 

Sanatçının bu konuda sarf ettiği şu ifade oldukça düşündürücüdür: “Hele bizim yaptığımızı yapamayan 

ne aciz ve ne zavallı adamlar vardır! Onların yanında biz ne kadar bahtiyarız!” (Tarancı, 2021, 51). 

Tarancı’nın bu satırlarda şairlere önemli bir paye yüklediği açıktır. 

                                                           
113 “Salınır sonsuzumuz sonunda denizlerin”. (Baudelaire, 2001, 169). 
114 “Zaman kısa, Sanat uzunum diyor”. (Baudelaire, 2001, 34). 
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Yine Tarancı’nın tespitine göre yazdığı şeylerle övünmek küçük sanatkârın işidir. Hakiki 

sanatkâr yazacağı şeylere istinat etmelidir. Kaleme aldığı metinler şairin “nasılsa kafasından koparılmış 

saçlar gibidir”. Dolayısıyla artık kendisinin malı sayılmamaktadır. Bu idrakten yola çıkan Tarancı şairin 

daima ilerleme, şiirini kemale eriştirme iştiyakı içinde olması gerektiğinin altını çizmektedir. Şair geriye 

dönmeden, yerinde de saymadan devamlı ileriye bakmalıdır. Feridun Fazıl’ın bundan sonraki süreçte 

yapması gereken de budur. Genç şair üzülmeyi bırakıp yeni çalışmalarıyla ilgilenmelidir (Tarancı, 2021, 

52). 

Cahit Sıtkı “Bizi Bir Âlem Sever” şiirine ilişkin eleştirilerini sıraladıktan sonra dostuna “Kafam 

ve Vücudum” şiirinde yol alıp almadığını sormaktadır. Yapıcı ve yol gösterici bir tavır takınmaya özen 

gösteren sanatçı “Güzel bir şiir olacaktı gibi geliyor bana” diyerek Feridun Fazıl’ı yeni çalışmalarına 

odaklanması konusunda motive etmeye çalışmaktadır.  

Bu mektuptan öğrendiğimize göre Feridun Fazıl bayramda İstanbul’a gelecektir. Böylelikle iki 

dost kucaklaşma imkânını elde edecektir. Cahit Sıtkı en fazla değer verdiği dostlarından biri olan Ahmet 

Muhip Dıranas’ın, son mektubuna cevap yazmamasına hayıflanmaktadır. Bu durum onu merak ve 

kaygıya sürüklemektedir. Acaba Ahmet Muhip hasta mıdır? Sanatçı, Feridun Fazıl’ın bu hususta 

kendisine bilgi vermesini rica etmektedir (Tarancı, 2021, 52). Cahit Sıtkı Tarancı aynı mektubunda kısa 

bir süre önce Yaşar Nabi Nayır ile yazıştıklarını aktarmaktadır. Nayır Ömrümde Sükût adlı kitabını 

kendisine hediye etmediği gerekçesiyle Tarancı’ya gücenmiştir. Kendisinden kitap talep eden dostlarına 

vakit kaybetmeden kitabını göndermeyi itiyat edindiğini bildiren şair bu kalp kırıklığını onaracağını vaat 

etmektedir: “Su-i tefehhümleri izale edecek kudretteyiz canım. Her şey düzelecek elbet” (Tarancı, 2021, 

52). Tarancı, Hayrettin Kazım’a da bir mektup yazacağını dile getirmektedir. Tülbentçi’den ona sevgi 

ve selamlarını iletmesini rica etmektedir. Sanatçı ayrıca ona “çok iyi bir çocuk” ifadesiyle tarif ettiği 

Munis Faik Ozansoy’u yalnız bırakmamasını tembihlemektedir (Tarancı, 2021, 52). 

Cahit Sıtkı Ankara’da rahatça ve serbestçe dolaşan Feridun Fazıl’a imrenmektedir. Çünkü 

kendisi içinde bulunduğu durumdan hiç de memnun değildir. Rahatsız ve huzursuzdur. “Ben burada ne 

hâldeyim sorma…” (Tarancı, 2021, 52) diyen şair kendisini böyle bir cümle kurmaya sevk eden olay ve 

olguların ayrıntılarına inmemektedir. Her kayıttan azade bir yaşam sürme; tüm varlığını şiire adama 

arzusunda olan şairin yükseköğrenimin kendisine yüklediği sorumluluklardan usanmış olması güçlü bir 

ihtimaldir. 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye gönderdiği üçüncü mektup 4 Ocak 1934 

tarihlidir. Bu, oldukça uzun bir mektuptur. Tülbentçi’den uzun süre ses seda çıkmaması Tarancı’yı 

endişelendirmiştir. Birkaç gün önce aldığı mektupla bu endişeleri sona ermiştir. Sanatçı bu hissiyatını 

“Mektubun karanlıklarıma ışık serpti” cümlesiyle ifade etmektedir. Tanıdığı ve sevdiği kişiler 

tarafından unutulmadığını bilmenin kendisini en fazla sevindiren şeylerden biri olduğunu bildiren şair 

duyduğu sevinci “Hay yaşayasın dostum” (Tarancı, 2021, 58) diyerek dışa vurmaktadır. Cahit Sıtkı, 

Feridun Fazıl’dan Ahmet Muhip Dıranas’ı memuriyetteki yeni görevinden ötürü tebrik etmesini rica 

etmektedir. Ahmet Muhip “unutkanlığın ve ihmâlkarlığın evc-i bâlâsında[dır]” (Tarancı, 2021, 58). 

Kendisini hiç arayıp sormamaktadır. Bu nedenle Feridun Fazıl, genç adamın kulaklarını çekmeyi 

unutmamalıdır.  

Cahit Sıtkı bu mektubunda, Ziya Osman Saba’nın Varlık dergisinin onuncu sayısında 

yayımladığı ve Necip Fazıl Kısakürek’in son şiir kitabını merkeze aldığı “Ben ve Ötesi” başlıklı 

yazısından söz etmektedir (Saba, 2015, 29-33). Tülbentçi son mektubunda bu yazıyla ilgili kanaatlerini 

ortaya koymuştur. Tarancı ise onun bazı hususları yanlış anladığını düşünmüştür. Bundan ötürü bir 

açıklama yapmayı gerekli görmüştür. Buna göre Tarancı, Saba’nın bahsi geçen yazısında, “En büyük 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
142 

şair Necip Fazıl’dır” diye bir iddiada bulunmadığına dikkat çekmektedir.115 Saba’nın yazısı bir tenkitten 

ziyade bir intibaı aktarmaktadır. Nitekim Cahit Sıtkı da “En büyük şair Ahmet Kutsi’dir” şeklinde bir 

hüküm vermemektedir. Tarancı ne Necip Fazıl’ı ne de Ahmet Kutsi’yi büyük şair olarak telakki 

etmektedir. O, bu şairlerin hiçbirinde Ahmet Hâşim’den herhangi bir iz müşahede etmemektedir. 

Bununla beraber Necip Fazıl’ı Ahmet Kutsi’ye tercih ettiğini vurgulamaktadır. Çünkü birincisindeki 

genişlik ikincisinde yoktur (Tarancı, 2021, 58). 

Cahit Sıtkı Tarancı bu mektubunda Ahmet Hamdi Tanpınar’dan da bahsetmektedir. Aktardığına 

göre Cahit Sıtkı on beş gün evvel Güzel Sanatlar Akademisi’ne uğramıştır. Burada sanat tarihi ve estetik 

dersleri veren Tanpınar’la iki saat boyunca sohbet etmişlerdir. Şiirden konuşmuşlardır. Bu sırada 

Tanpınar, Feridun Fazıl’ın, Varlık dergisinin on birinci sayısında ilan edilen şiirinin başlığını 

beğendiğini bildirmiştir. Cahit Sıtkı onun bu görüşünü onaylamıştır. Gerçekten de “Tekrar 

Yaşayacağım” çok güzel bir başlıktır. Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi’yi bir sonraki görüşünde ona şiirin 

kendisi hakkındaki fikirlerini de soracağını belirtmektedir. Ardından söz konusu esere ilişkin 

eleştirilerini dillendirmektedir (Tarancı, 2021, 58). 

Tarancı’nın tespitine göre “Tekrar Yaşayacağım”, Feridun Fazıl’ın şu ana kadar yazdığı en 

güzel şiirdir. Öncelikle metin duygu yönünden oldukça güçlüdür. Hayal dünyası da geniştir. Genel 

itibariyle başarılı bir şiir ortaya çıkmıştır. Bununla beraber Cahit Sıtkı şiirde yer alan bazı ifadeleri tasvip 

etmemektedir. Örneğin “tertemiz bir iklim” tabirini beğenmemektedir. Son mısraı takdir etmektedir. 

Metinde fil, ejder, balık, böcek, kuş gibi adların yer almasını dikkat çekici bulmaktadır. Bunlar, okuru 

Afrika’nın kızgın ormanlarına, masallardaki esrarengiz memleketlere, denizlerin dibindeki zengin 

âlemlere, göklerin yedi katına, âdeta arş-ı alâya alıp götürmektedir. Şiir, Tarancı’nın üzerinde oldukça 

canlı ve renkli bir izlenim bırakmaktadır. Öldükten sonra böylesi bir atmosferde bulunmak hiç de fena 

görünmemektedir. Sonuç itibariyle Tülbentçi’nin bu ürünü, Tarancı’nın yüzünü güldürmüştür: “Bu 

güzel şiirinden dolayı seni tebrik etmek isterim” (Tarancı, 2021, 59). Genç sanatçı, dostunun dikkatle 

çalışmaya devam etmesini, yeni şiirlerinin bundan da mükemmel olmasına gayret etmesini temenni 

etmektedir. 

Cahit Sıtkı aynı mektubunda Behçet Kemal Çağlar’dan olumsuz bir şekilde söz etmektedir. Belli 

ki Çağlar, Batı şiirini takip eden genç şairlerin şiir anlayışlarını küçümsemiştir. Cahit Sıtkı onun 

sözlerine gücenmiştir. Çağlar’a duyduğu tepkiyi ironik bir üslupla dile getirmeyi tercih etmektedir: 

“Behçet Kemal Bey’e Allah selamet versin. Avrupa’da yüksek edebiyat tahsil buyursunlar da 

avdetlerinde bizleri irşat etsinler, âmin!” (Tarancı, 2021, 59). 

Üçüncü mektubunun satır aralarından Cahit Sıtkı’nın Şükûfe Nihal’in evinde düzenlenen bir 

edebiyat toplantısına davetli olarak katıldığı anlaşılmaktadır. Bu toplantıya Ahmet Hamdi Tanpınar, 

İsmail Habip Sevük ve Abdülhak Hâmit’in eşi Lüsyen (Lucienne) Hanım da iştirak etmiştir. Cahit Sıtkı, 

Şükûfe Nihal’in göz kamaştırıcı güzelliğinden bir şey kaybetmediğini “Otuz sekiz yaşlarına rağmen 

hâlâ şayan-ı arzu” (Tarancı, 2021, 59) cümlesiyle ifade etmektedir. Toplantı boyunca şairler birbirlerine 

şiirler okumuştur. Cahit Sıtkı, Şükûfe Nihal’in okuduğu şiiri beğenmemiştir. “Tabii kötü bir şiir”. Buna 

rağmen Cahit Sıtkı ile Ahmet Hamdi, Şükûfe Nihal’e kompliman yapmakta âdeta yarışmışlardır. Şiirinin 

çok güzel bir sanat eseri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ahmet Hamdi “Yarasa” şiirinin yanı sıra henüz 

tamamlanmamış uzun bir şiirinden mısralar okumuştur. Şükûfe Nihal bu metinleri hayranlıkla 

karşılamış, “Cin işi mısralar” diyerek beğenisini ortaya koymuştur. Cahit Sıtkı ise Şükûfe Nihal’in 

                                                           
115 Gerçekten de Ziya Osman Saba bahsi geçen yazısında, Necip Fazıl Kısakürek’in Türk edebiyatının en güçlü 

şairi olduğunu ileri süren herhangi bir ifade sarf etmemektedir. O, daha ziyade Kısakürek’in son şiir kitabına dair 

izlenimlerini dile getirmektedir. Şair yazısının hemen başında şöyle bir tespitte bulunmaktadır: “Necip Fazıl belki 

en büyük Türk şairi değildir fakat Türk edebiyatının en kuvvetli şiir kitabı herhalde Ben ve Ötesi’dir” bk. (Saba, 

2015, 29). 
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ısrarları üzerine “Gece Bir Neticedir” ile “Zaman Bir Kuşak Gibi” şiirlerini seslendirmiştir. Ayrıca son 

çalışmalarından biri olan “Yağmur Yağarken”i dostlarıyla paylaşmıştır. İsmail Habip, Cahit Sıtkı’nın 

eserlerinden son derece etkilenmiş, “Bravo! Yeni bir ses” (Tarancı, 2021, 60) diye haykırmıştır.  

Peyami Safa’nın bir süredir Cumhuriyet gazetesinde görünmemesi Feridun Fazıl’ın dikkatini 

çekmiştir. Usta yazarla olan samimiyetinden haberdar olduğu Cahit Sıtkı’dan bu durumun iç yüzünü 

öğrenmesini istemiştir. Bunun üzerine Cahit Sıtkı, Peyami Safa’ya Cumhuriyet gazetesindeki 

makalelerine niçin son verdiğini sormuştur. Peyami Safa başına gelen talihsiz olayı ayrıntılarıyla 

anlatmıştır. Buna göre Fransa’nın en büyük aylık mecmualarından biri olan Le Mois son sayısında 

Mustafa Kemal Atatürk’ü odağa alan bir makale yayımlamıştır. Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan 

Yunus Nadi, Peyami Safa’dan bu makaleyi Türkçeye çevirmesini istemiştir. Yazar, patronunun bu 

isteğini hemen yerine getirmiştir. Makale 15 Aralık 1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Mustafa 

Kemal: Bozkurt” manşetiyle-çevirmenin kimliği paylaşılmadan-yayımlanmıştır. Alt başlık ise şöyledir: 

“Büyük bir Fransız mecmuası büyük Gazi için ‘O, önünde en kudretli insanların eğildiği bir 

fevkalbeşerdir’ diyor.” İlk bakışta bu satırlarda Atatürk’e övgüler düzüldüğü zannedilmektedir. 

Kuşkusuz, Yunus Nadi de bu düşünceden hareketle yani iyi niyetle bu çeviriyi yaptırmıştır. Fakat her 

iki yazarın da farkına varmadığı nahoş bir durum söz konusudur. Bahsi geçen makalede Atatürk alaycı 

ve üstü kapalı bir dille yerilmektedir. Onun için “Hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmez, dostu yoktur” şeklinde 

ithamlarda bulunulmaktadır. Gerçi bu makale dikkatli bir gözle okunduğunda Peyami Safa’nın çeviri 

metne yer vermeden önce makaleye ilişkin birtakım eleştirel değerlendirmelerde bulunduğu; bu 

çerçevede Atatürk’e yönelik bazı ithamlara itiraz ettiği görülmektedir. Yazarın şu ifadeleri anılmaya 

değerdir:  

“Memleketini bu kadar seven bir kahramanın muhabbetleri üzerinde 

muharririn ilk tereddüdü garip ve manasız düşüyor. Müşahedelerinde hakiki bir 

“nüfuzu nazar” sahibi olduğunu makalesinin birçok noktalarında ispat eden muharrir, 

nasıl anlamamış ki Türkiye’nin büyük yaratıcısı “Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi sevmez” 

değil, yazıda itiraf edildiği gibi aziz Türkiye’ye perestiş ettikten başka iyiliğin, 

güzelliğin, doğruluğun ve ulvi olan her şeyin âşığıdır. “Dostu yoktur” değil, büyük 

hedefinde işaretini takip eden ve izinde yürüyen her Türk, bütün Türkler onun dostudur” 

(1933, 15 Kânunuevvel, 1). 

Bununla beraber Peyami Safa bahsi geçen makaleyi “Gazi Mustafa Kemal Hazretleri için küçük 

bazı kayıt ve şartlarla pek güzel ve kuvvetli diyebileceğimiz bir yazı” diye nitelendirmekten geri 

durmamıştır. 15 Aralık 1933 sabahı Ankara bu makaleyle çalkalanmıştır. Yaşananların sorumlusu olan 

kişinin kimliği araştırılmıştır. Bunun üzerine Yunus Nadi, Ankara’ya Peyami Safa’nın adını vermiştir. 

Birkaç saat içinde en üst merciden bir yaptırım emri gelmiştir. Cahit Sıtkı’nın deyişiyle, “Peyami 

Safa’nın Cumhuriyet gazetesiyle alakası kesilmesi ferman buyrulmuş[tur]” (Tarancı, 2021, 60). 

“Kurnaz patron” bu duruma hemen bir çözüm bulmuş, usta yazardan ortalık yatışana kadar yazı 

yazmamasını istemiştir. Kısacası bu, geçici bir durumdur. Cahit Sıtkı, Peyami Safa’nın birkaç gün sonra 

yazılarına devam edeceği bilgisini vermektedir.  

Cahit Sıtkı kısa bir süre önce Beşiktaş’tan Taksim’e gitmek maksadıyla bindiği otobüste Necip 

Fazıl Kısakürek’e tesadüf etmiştir. İki şair hemen sohbete koyulmuşlardır. Kısakürek edebiyat 

dünyasının yeni dedikodularını aktarmıştır. Cahit Sıtkı “üstat” diye nitelediği Kısakürek’ten söz ederken 

“Bermutat mücevherler yumurtlamaktan fariğ olmadı” (Tarancı, 2021, 60) ifadesini kullanmaktadır.  

Cahit Sıtkı mektubunu sonlandırırken “aziz kardeşim” diye hitap ettiği Feridun Fazıl’dan birkaç 

talepte bulunmaktadır. Sanatçı birkaç gün önce Varlık dergisinde yayımlanmak üzere Yaşar Nabi 

Nayır’a “Yağmur Yağarken [Yağmur Yağadursun]” adını verdiği bir şiirini göndermiştir. Ancak 
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sonradan şiirin adını değiştirme ihtiyacını hissetmiştir. “Yağmur Yağadursun” adının şiire daha fazla 

yakışacağını düşünmüştür. Şair, Feridun Fazıl’dan bu arzusunu Yaşar Nabi’ye iletmesini rica etmektedir 

(Tarancı, 2021, 60-61). 

Cahit Sıtkı bu mektubunda özel hayatı ile ilgili pek bir bilgi paylaşmamaktadır. Günlerinin 

birörnek akıp geçtiğini söylerken Recaizâde Mahmud Ekrem’in “Âlem yine ol âlem devrân yine ol 

devrân” mısraını anmaktadır. Son olarak Yaşar Nabi, Ahmet Muhip ve Hayrettin Kazım’a selamlarını 

göndermektedir (Tarancı, 2021, 61). 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın dördüncü ve son mektubu 9.7.1935 tarihini taşımaktadır. Bu mektup, 

Feridun Fazıl Tülbentçi’nin Büyük Harpten Sonrakiler (1935) adını taşıyan şiir antolojisinin116 hazırlık 

süreci hakkında aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Anlaşıldığına göre Tülbentçi, dostuna kısa, kati ve 

acele cevap isteyen bir mektup yazmıştır. Antolojisinde şiirlerine yer vereceği şairlerin biyografilerine 

ihtiyaç duyan Tülbentçi, Tarancı’dan, İstanbul’da yaşayan bazı şairlerden biyografilerini alıp kendisine 

iletmesini istemiştir. Cahit Sıtkı bu mektubu hemen cevaplamaya niyetlenmiştir. Ancak üç gün sonra 

cevap yazabilmiştir. Zira Ahmet Hamdi Tanpınar ortalıkta yoktur. Tarancı günlerce ona ulaşmaya 

çalışmıştır. Nihayet Beyazıt kahvesinde kendisini yakalamaya muvaffak olmuştur. Tanpınar’dan aldığı 

biyografiyi mektubuna eklemiştir. Şükûfe Nihal’in şu anki adresini bilmediği ve kendisiyle yeterince 

samimi olmadığı için “Bu hizmetten veya vazifeden beni muaf tutman lazım” (Tarancı, 2021, 62) 

şeklinde görüş bildirmektedir. İlhami Bekir Tez’i ise tanımamaktadır.  

Bu mektubuna Ziya Osman Saba’nın biyografisini de ilave eden Tarancı, Saba’nın bir ricasını 

not düşmektedir.117  Buna göre Feridun Fazıl antolojisine Saba’nın “Kışa Girerken” başlıklı şiirini 

muhakkak almalıdır. Cahit Sıtkı, Ziya Osman’ın “Minareler” şiirinin de kitaba alınmasının isabetli 

olacağı kanısındadır. Sanatçıya göre “Minareler”, “Saba’nın Varlık’ta çıkan bütün şiirlerinden iyidir” 

(Tarancı, 2021, 70). 

Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip’ten alınacak şiirlerle ilgili kanaatlerini de paylaşmaktadır.118 Birkaç 

gün önce Ahmet Muhip ile yüz yüze görüşmüştür. İki şair bu hususta fikir alışverişinde bulunmuşlar, 

“Selam”, “Kargalar” ve “Serenat”ın kitaba alınması gerektiği noktasında uzlaşmışlardır. Dördüncü ve 

son şiir olarak ise “Ayrılış” veya “Biteviye” şiirlerinden birinin seçilmesini uygun bulmuşlardır 

(Tarancı, 2021, 70). 

Cahit Sıtkı kendi şiirlerinden hangilerinin antolojiye girebileceği konusundaki düşüncelerine de 

yer vermektedir.119 Genç adam “Uzak Bir İklimde” ve “Gece Bir Neticedir” başlıklı şiirlerinin kitaba 

dâhil olması arzusunda olduğunu belirtmektedir. Üçüncü ve dördüncü olarak ise “Odamda Sükût”, “Bir 

Lâhzam” veya “Zaman Bir Kuşak Gibi” şiirleri arasından seçim yapılmasını önermektedir. Tarancı, 

Varlık dergisinde neşredilmiş şiirlerinden de seçilmesini istemektedir. Bu kapsamda “Yağmur 

Yağadursun” ile “Her Günkü Şarkım” şiirlerinin alınabileceğini bildirmektedir. “Şüphesiz bu bir 

ricadır, sen yine muhayyersin” (Tarancı, 2021, 70). 

                                                           
116 Feridun Fazıl Tülbentçi Büyük Harpten Sonrakiler (1935) adını taşıyan ve altmış sekiz sayfadan ibaret olan şiir 

antolojisinde şu şairlerin kısa biyografilerine ve şiirlerine yer vermiştir: Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kâmi 

Kamu, Nâzım Hikmet Ran, Necmettin Halil Onan, Ali Mümtaz Arolat, Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek, 

Ömer Bedrettin Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şükûfe Nihal, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet 

Kudret Solok, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, İlhami Bekir Tez, Sabahattin Ali, Ercüment Behzat Lav, 

Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Kemal Çağlar, Cahit Sıtkı Tarancı, Şevket Hıfzı (Rado). 
117  Feridun Fazıl Tülbentçi antolojisinde Ziya Osman Saba’nın “Kışa Girerken”, “Yağmurlu Bir Günde” ve 

“Kuyular” adlı şiirlerine yer vermiştir. bk. (Tülbentçi, 1935, 47-48). 
118 Feridun Fazıl Tülbentçi antolojisinde Ahmet Muhip Dıranas’ın “Selam”, “Kargalar”, “Serenat” ve “Her Şeyin 

Uzaklaştığı Saat” adlı şiirlerine yer vermiştir. bk. (Tülbentçi, 1935, 58-60). 
119  Feridun Fazıl Tülbentçi antolojisinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Uzak Bir İklimde”, “Gece Bir Neticedir” 

“Ömrümde Sükût” ve “Zaman Bir Kuşak Gibi” adlı şiirlerine yer vermiştir. bk. (Tülbentçi, 1935, 65-66). 
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Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan alınacak şiirlerden de söz etmektedir.120 İki şair bu 

meseleyi müzakere etmişlerdir. Tanpınar bu konudaki taleplerinin Feridun Fazıl’a yazılmasını önemle 

belirtmiştir. Buna göre şair “Ne İçindeyim Zamanın”, “Bir Gül Bu Karanlıklarda” ve “Sfenks [Yavaş 

Yavaş Aydınlanan]” şiirlerinin alınmasını uygun bulmuştur. Dördüncü bir şiir alma gerekliliğinin 

doğması durumunda “Uyanma” adlı eserini verebileceğini ifade etmiştir (Tarancı, 2021, 72). Bu arada 

Tanpınar, Tarancı’ya, antolojinin Ahmet Kutsi Tecer bölümünde “Nerdesin?” şiirine mutlaka yer 

verilmesi gerektiğine işaret etmiştir (Tarancı, 2021, 62). 

Mektupta aktardığına göre Cahit Sıtkı son bir ay içinde epey şiir kaleme almıştır. O, sanatsal 

üretkenliği ile özel hayatı arasında güçlü bir bağlantı olduğuna inanmaktadır: “Bilmem neden, bende dış 

sıkıntısıyla iç faaliyeti daima at başı gitmektedir.” Şunu hemen belirtmeliyiz ki şair hayatından hiç de 

memnun değildir. Özellikle Mülkiye’deki derslerinin yoğunluğundan ve zorluğundan şikâyetçidir. Genç 

adam “heyula” ve “ifrit” olarak nitelendirdiği imtihanlara gereğinden fazla önem vermektedir. İmtihan 

sonuçlarını da abartıyla karşılamaktadır. İki defa ikmale kalmış olması onu öfkelendirmektedir. 

Babasına karşı mahcubiyet duymaktadır. Bekir Sıtkı Bey her zaman olduğu gibi ona “fena hâlde 

kızacaktır” (Tarancı, 2021, 62). Tarancı “kargaşa”, “kasırga” ve “tufan” sözcükleriyle tarif ettiği bu 

kasvetli atmosferde ölüm fikrini iliklerine kadar duyumsamıştır. Ölüm, genç adamın yüreğinde gitgide 

büyümüştür. Tiksindiği aydınlığa çıkması için âdeta göğsünü dövmüştür. Buhran içindeki şair tutunacak 

bir dal aramıştır (Tarancı, 2021, 68). Böylelikle imtihan ayında ders çalışmak yerine devamlı şiir 

yazmakla meşgul olmuştur (Tarancı, 2021, 62). Sonrasında bu ürünlerini, fikirlerine itimat ettiği Peyami 

Safa ile Ahmet Hamdi’ye okumuştur. Her iki sanatçı da bu metinleri beğenmiştir. Tarancı bu şiirlerden 

“Bana da en kuvvetli şiirlerim gibi geliyor” ifadesiyle söz etmektedir (Tarancı, 2021, 62). Ayrıca 

bitirdiği şiirlerin tamamına bu mektubunda yer vermektedir. Şairin paylaştığı şiirler sırasıyla şöyledir: 

“Ölüm Rüyası [Ölmüştüm]”, “Ölüm [Ölüm II]”, “Bir Ölünün Rüyası”, “Gündüz” “Her Günkü Özleyiş” 

ve “Nedamet [Şaşırdım Kaldım]”. Cahit Sıtkı tamamen karamsar bir ruh hâlini yansıtan bu şiirleriyle 

Feridun Fazıl’ın canını sıkabileceğinin farkındadır: “Başını ağrıttım, biliyorum.” Diğer taraftan şairin 

elinden bir şey gelmemektedir. İnsan kederini de sevincini de dostlarıyla paylaşmak sevdasından 

vazgeçememektedir. Cahit Sıtkı’ya göre “güzel bir vazgeçemeyiştir bu” (Tarancı, 2021, 68). 

Cahit Sıtkı Tarancı herhangi bir şiiri değerlendirirken metnin ihtiva ettiği duygunun ve 

düşüncenin yaşanmış olmasına, içte yer etmesine önem verdiğini dile getirmektedir. Başka bir deyişle 

o, sanat eserinde samimiyete büyük bir kıymet atfetmektedir. Şiir yazabilmek için öncelikle o duyguyu 

içten yaşamanın gerekliliğine inanmaktadır (Tarancı, 2021, 69-70). Son şiirlerini de samimiyetle kaleme 

alınmış olmalarından ötürü dikkate değer bulmaktadır. 

Cahit Sıtkı, Yaşar Nabi Nayır’a verilmek üzere “Bir Ölünün Rüyası” başlıklı şiirini mektubuna 

eklemektedir. Diğer şiirlerini şimdilik Nayır’a iletmeyecektir. Çünkü onların üzerinde birtakım 

düzeltmeler yapması imkân dâhilindedir (Tarancı, 2021, 72). Tarancı, Tülbentçi’nin mufassal 

mektubunu beklediğini vurgulamaktadır. Yaşar Nabi Nayır, Nahit Sırrı Örik ve Yakup Sadri’ye 

selamlarını yollamaktadır. Son olarak Feridun Fazıl’dan Şevket Rado’nun kulaklarını çekmesini; 

mektubunu ve şiirlerini beklediğini hatırlatmasını rica etmektedir (Tarancı, 2021, 74) . 

Sonuç 

Cahit Sıtkı Tarancı yaşamı boyunca döneminin şair ve yazarlarıyla içtenlikli dostluklar kurmuş 

bir sanatçıdır. O, edebî ve estetik görüşlerinin önemli bir bölümünü dostlarına yazdığı mektuplar 

vasıtasıyla dile getirmiştir. Tarancı’nın şair, gazeteci, tarihçi, romancı kimlikleriyle bilinen Feridun Fazıl 

                                                           
120 Feridun Fazıl Tülbentçi antolojisinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ne İçindeyim Zamanın”, “Sfenks [Yavaş 

Yavaş Aydınlanan]” ve “Bir Gül Bu Karanlıklarda” adlı şiirlerine yer vermiştir. bk. (Tülbentçi, 1935, 32-34). 
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Tülbentçi’ye nazik, sıcak ve samimi bir üslupla yazdığı dört mektup oldukça yakın bir tarihte gün 

yüzüne çıkarılmıştır. Bu mektuplar, Cahit Sıtkı’nın poetik fikirlerine ışık tutmakla kalmamaktadır; aynı 

zamanda 1930’lu yılların edebiyat ve kültür ortamına hakkında da değerli ayrıntılar içermektedir. Bahsi 

geçen dönemde yirmili yaşlarını sürmekte olan Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Ahmet Muhip 

Dıranas ve Feridun Fazıl Tülbentçi gibi genç şairlerin şiir ihtiraslarını, güzel şiir üretme konusundaki 

heyecanlarını, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi usta sanatçılarla olan 

ilişkilerini aksettirmektedir. Cumhuriyet’ten sonra yayımlanmış ilk şiir antolojisi olarak bilinen Büyük 

Harpten Sonrakiler’in hazırlık safhasına dâhil olan şairlerin fikir alışverişlerini gözler önüne 

sermektedir. Böylelikle şair ve yazarların, kendileri gibi şair ve yazar olan dostlarına gönderdiği özel 

mektupların edebiyat tarihimizin aydınlatılması hususunda ne kadar büyük bir önem arz ettiği bir kez 

daha anlaşılmaktadır. 
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FRANSIZCA DÜŞÜNÜLÜP TÜRKÇE KALEME ALINMIŞ BİR ESER: BİR SÜRGÜN 

Can ŞAHİN121 

Özet 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1937 yılında yayımladığı “Paris’e ve Parisliye bir hicviye” 

olarak tanımlanan Bir Sürgün adlı romanı II. Abdülhamit dönemi aydınlarının Batı taklitçiliğinin trajik 

sonucunu Doktor Hikmet’in şahsında konu edinir. Yirmi dokuz bölümden oluşan romanın beşinci 

bölümünden itibaren Doktor Hikmet’in Paris’te geçen hayatı anlatılır. 

İstanbul’dan İzmir’e sürgün edilen Doktor Hikmet, kendisini Fransız kültürüne ait 

hissetmektedir. Fransa, Fransızca ve Fransız kültürü Doktor Hikmet Beyin en büyük tutkusudur. 1904’te 

İzmir’den Paris’e kaçan Doktor Hikmet edebî eserler üzerinden tanıdığı ve idealize ettiği Paris’in tam 

aksi bir Paris’le karşılaşır. Paris’in hayal ettiğinden çok farklı olduğunu anlayan Doktor Hikmet orada 

yoksulluk ve yalnızlık içinde vefat eder. Romanda kurtuluş umudu olarak gösterilen Paris Doktor 

Hikmet’in maddi ve manevi çöküşüne ev sahipliği yapar. 

Bir Sürgün romanının başkahramanı Doktor Hikmet tam manasıyla Fransız hayranıdır ve 

Fransızcayı Türkçeden üstün görmektedir. Doktor Hikmet’e göre Fransızca basılmış bir dizi, hatta 

basbayağı bir bakkal ilânı bile olsa mukaddes kitapların metinleri gibi yüksek sesle ve bir hususî ahenkle 

okunmalıdır. Romanda yer alan Fransızca ifadelerin çokluğu Doktor Hikmet’in Fransız saplantısının 

ölçüsüzlüğünü gösterme amacına matuf olduğu söylenebilir. 

Yakup Kadri, Bir Sürgün romanında Türk okuyucuların anlamasını zorlaştıracak oranda 

Fransızca sözcük ve cümleler kullandığı için döneminde birçok eleştiri almıştır. Romanın özellikle 

beşinci bölümünden itibaren Türkçe metinlerin içinde çok sayıda Fransızca kelime ve cümlelere yer 

vermiştir. Yakup Kadri buna neden olarak Fransızcanın kendine özgü ve argoya kaçan şivesini Türkçeye 

çeviremeyişini göstermiştir. 

Bu çalışmada “Fransızca düşünülüp Türkçe kaleme alınmış” bir roman olarak tanımladığımız 

Bir Sürgün adlı eserde yer alan Fransızca kullanımların Türkçe söz dizimi ve anlam yapısına ne derece 

uyduğu, dile getirilien fikirlerin ve verilmek istenen mesajların anlaşılırlığını ne ölçüde etkilediği ve bu 

tercihin sebepleri üzerine durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Bir Sürgün, Yakup Kadri, Fransızca, Türkçe 

A NOVEL CONCEIVED IN FRENCH AND WRITTEN IN TURKISH: BİR SÜRGÜN  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s novel Bir Sürgün, which is defined as “a satire to Paris and to 

Parisians”, published in 1937. It deals with the tragic outcome of the blind imitation of the West by the 

intellectuals of the Abdülhamit period. Starting from the fifth chapter of the novel, which consists of 

twenty-nine chapters, the life of Doctor Hikmet in Paris is told. 

Doctor Hikmet, who was exiled from Istanbul to Izmir, feels that he belongs to the French 

culture. France, French and French culture is Doctor Hikmet’s greatest passion. Doctor Hikmet, who 

fled from Izmir to Paris in 1904, encounters a Paris that is the opposite of the Paris he knew and idealized 

through literary works. Realizing that Paris is very different from what he imagined, Doctor Hikmet dies 

there in poverty and loneliness. Paris, which is shown as the hope of salvation in the novel, hosts the 

material and spiritual collapse of Doctor Hikmet. 

                                                           
121 Dr. Öğr. Üyesi Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

csahin@erzincan.edu.tr 
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Doctor Hikmet, the protagonist of the novel Bir Sürgün, is a true French fan and considers 

French superior to Turkish. According to Doctor Hikmet, a series published in French, even a simple 

grocery advertisement, should be read aloud and with a special harmony, like the texts of the holy books. 

It can be said that the abundance of French expressions in the novel is aimed at showing the 

excessiveness of  Doctor Hikmet’s French obsession. Yakup Kadri used French words and sentences to 

make it difficult for Turkish readers to understand in his novel Bir Sürgün, and for this reason, he 

received many criticisms during his period. He has included many French words and sentences in 

Turkish texts, especially from the fifth part of the novel. Yakup Kadri has shown that the reason for this 

is the inability to translate the unique and slang language of French into Turkish. 

In this study, it will be focused on to what extent the French usages in Bir Sürgün, which we 

define as a novel “thought in French and written in Turkish”, fit the Turkish syntax and semantic 

structure, to what extent it affects the intelligibility of the ideas expressed and the messages to be given, 

and the reasons for this preference. 

Keywords: Bir Sürgün, Yakup Kadri, French, Turkish 

Giriş 

Fransa’nın XVIII. yüzyılda büyük ilerlemeler göstermesi neticesinde Fransızca dünyada bilim, 

felsefe, diplomasi dili olmuş ve Latincenin yerini almıştır. Fransızcanın bütün Avrupa tarafından akıl ve 

mantık dili olarak kabul edildiği bu dönemde birçok filozof eserini Fransızca kaleme alırken Prusya 

Kralı II. Frederik, Rusya Kraliçesi II. Katerina, İsveç Kralı III. Gustav Fransızca konuşmayı tercih 

etmişlerdir (Perin, 1946: 17-18).  

Kültür ve sanat açısından XIX. yüzyılın bir “Fransız yüzyılı” olduğu kabul edilir. Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde Fransa’ya kapitülasyonlar verilmesi suretiyle kurulan dostane ilişkiler 

Fransızcanın Osmanlı’da yaygınlık kazanmasının önünü açmıştır. Fransızcanın Osmanlı’da 1830’lu 

yıllarda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Fransa kralı IV. Henri (1589-1610) zamanında Galata’da 

ikamet eden Cizvitler için Fransızca eğitim verilmiştir. Daha sonra buraya yerleşen Lazarist papazlar 

1842’de ilk Fransız okulunu açmışlardır (Perin, 1946: 45-46). 

1868 yılında Fransız liseleri model alınarak Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) açılmış ve bu 

okulda Fransızca eğitim verilmeye başlanmıştır. 1836’da açılan “Mekteb-i Tibbiye-i Askeriye”nin 

eğitim dili Fransızcadır. “Mekteb-i Mülkiye”de 1883 yılında Fransızca öğreten “Lisan Mektebi” 

açılmıştır (Sezgin, 2004: 68). 

Osmanlı’da ilk Fransızca gazete 1825 yılında İzmir’de yayımlanan “Moniteur de l’Orient” 

gazetesidir. (Perin, 1946: 45-46). 1876’da İstanbul’da yayımlanan gazetelerin beşte birinin yayın dili 

Fransızcadır ve Jön Türklerin Avrupa’da yayımladıkları gazeteler tamamen veya kısmen Fransızca 

neşriyat yapmıştır (Yuva, 2017: 17).  

XIX. yüzyıl Osmanlı Hariciye’sinin resmi dili Fransızcadır. Diplomatlar yalnız yabancılarla 

yaptıkları yazışmalarda değil, kendi aralarında da Fransızca kullanmışlardır. Bu dönemde merkezi 

yönetim ile taşra arasındaki iç yazışmalar bile Fransızca yapılmaya başlanmıştır. Avrupa ülkeleriyle 

1838-39 yıllarında imzalanan tüm ticari anlaşmalar, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, hatta 1840-1850 

yıllarında yapılan tüm kanunlar Fransızca hazırlanmıştır (Budak, 2013: 400). Fransızca kaleme alınan 

ilk anlaşma, 21 Temmuz 1774’te Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan “Küçük Kaynarca 

Antlaşması”dır. (Güven, 2001: 4). 

Osmanlı Bankası’nın Fransızca isimlendirmesi olarak “Banque Otomane” adı kullanılır. Düyûn-

ı Umûmiyye, işlemlerini Fransızca yürütür. Posta ve telgraf işlerinde, damga ve pullarda büyük ölçüde 

Fransızca kullanılır (Sezgin, 2004: 87). 
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1832 yılında “Tercüme Odası”nın kurulması ve burada tercüme edilen eserlerin tamamının 

Fransızcadan yapılması dikkat çekicidir. Fransız edebiyatı dışında kalan Batı edebiyatlarından yapılan 

tercümelerin büyük bir kısmı kendi dillerinden değil Fransızca tercümelerinden Türkçeye aktarılmıştır 

(Ülken, 1997: 357). 

XIX. yüzyılda Osmanlı için Batı demek “Fransa” demektir. Bu yüzyılda Fransızca bilmek 

modernleşmenin en gerekli ölçütü kabul edilmiş ve dışarıdan gelen her şey bu dilin prizmasından 

süzülmüştür. Osmanlı aydınlarının ilk öğrendiği Batı dili Fransızcadır. Bu dönemde Avrupa’nın 

Fransa’ya, Avrupa edebiyatının da Fransız edebiyatına indirgendiği söylenebilir. “Batı ile ilk 

temaslarımız hep Fransa ve Fransızca vasıtasıyla olmuştur. Tanzimat’tan sonra Fransızca hemen hemen 

yegâne yabancı dil olarak edebiyatçılar arasında yayılmıştır.” (Enginün, 2008: 18-19). 

Yurt dışına gönderilen elçilerin sefaretnameleri, çevirisi yapılan gazete, dergi ve kitaplar 

aracılığıyla Fransızca kelimeler Türkçeye girmeye başlamıştır. Tanzimat dönemi ve sonrasında, 

özellikle Fransa’ya seyahat eden, hayatının bir dönemini Fransa’da geçiren, Fransızca bilen birçok 

aydın, Fransızca sözcükleri günlük konuşma dillerinde, gazete yazılarında, edebi eserlerinde kullanarak 

bu dilin yaygın hâle gelmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. 

Şemsettin Sami, 1884’te yayımlanan Kamus-ı Fransevî adlı Fransızca sözlüğünde Türkçe’de 

kullanılan yüz altmış beş Fransızca kelimeye yer verir. 1884’te dilimizde yüz altmış beş Fransızca 

kelime varken bu sayı günümüzde altı bine kadar ulaşmıştır. Bu veriler, Türkçeye giren Fransızca 

kökenli kelimelerin hâlen Türkçede kullanılmakta olan Batı kökenli kelimeler içerisinde birinci sırayı 

aldığını göstermektedir. 

Frankofon Bir Cumhuriyet Aydını: Yakup Kadri 

Osmanlı Devleti’nin son dönemi, II. Meşrutiyet, Cumhuriyet, Tek Partili Dönem, Çok Partili 

Hayat gibi önemli gelişmelere tanıklık eden Yakup Kadri ülkenin Tanzimat’tan 1960’lara kadar 

geçirdiği siyasal, kültürel ve toplumsal değişimleri 1922-1956 yılları arasında kaleme aldığı “nehir 

roman” tarzında birbirini tamamlayan on romanda hikâyeleştirmiştir. 

1909 yılında “sanat için sanat” düsturuyla Fecr-i Âtî topluluğuna katılan Yakup Kadri, Balkan 

ve I. Dünya Savaşlarının etkisiyle ferdiyetçilikten uzaklaşıp “toplum için sanat” anlayışıyla eserler 

yazmış ve Millî Edebiyat döneminin önemli yazarları arasına girmiştir. Özellikle 1932-1934 yılları 

Yakup Kadri’nin Kadro dergisi’nin imtiyaz sahibi olduğu ve Cumhuriyet rejimi ile inkılâpların halka 

benimsetilmesini kendisine vazife edinip siyasi görüşlerini edebiyatın hizmetine verdiği yıllardır. 

Yakup Kadri ilk romanlarında Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, Daudet ve Goncourt 

Kardeşler gibi Fransız yazarlarının etkisinde kalır. Alexandre Dumas Pere’in doğum yıl dönümü 

münasebetiyle yazdığı “Nisyan” başlıklı bir yazıda “ (...) Vakıa fikrî hayatımın bir devresi geldi ki 

Dumas’yı sönük ve dar bulmağa başladım. Edebiyat-ı Cedide’nin açtığı realizm cereyanı beni de 

Daudet’lerin, Goncourt’ların, Zola’ların kucağına attı.” (Bingöl, 1944: 12) demek suretiyle Fransız 

edebiyatına olan ilgisini ortaya koyar. 

Bir röportajında gençlik yıllarında Stendhal ve Balzac’ı okuduğunu sonraki dönemlerde ise 

Marcel Proust ve Jules Romains’in müptelası olduğunu ifade eder: “Fransız romancılarından 

gençliğimde çok zevkle okuduklarım Stendhal ve Balzac’dır. Şimdi Marcel Proust ile Jules Romains’in 

âdeta tiryakisi oldum” (Bingöl, 1944: 12). “Yabancılar arasında bende en derin tesiri bırakan ve bugün 

dahi en çok beğendiğim yazar Marcel Proust’tur. Marcel Prosut’u Türkçeye ilk defa ben tercüme ettim: 

‘Du cote de chez swann’ ” (Çalık, 1993: 149-150). 

Yakup Kadri bir başka mülâkatında Maupassant tarzının yazarlık anlayışına yön verdiğini ifade 

eder: “Ben ilk yazılarımı önce İbsen’in tesiri altında yazdım. Bende daha sonra Maupassant’nın tesiri 

görülmiye başladı. O zaman Refik Halid ile ben, Maupassat’ın tesiri ile şehir içindeki tiplerden 
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ayrılarak mevzularımızı köylerden, çobanlardan ve halkın arasından seçmiye başladık.” (Bingöl, 1944: 

12). 

Yakup Kadri’nin romanlarının Fransız realizmi ve natüralizminin etkisi altında yazılmış bir 

sosyal kronoloji olduğu söylenebilir (Akı, 2017: 119). Emile Zola’nın natüralist romancıyı yaşadığı 

devrin vakanüvisi ve tarihçisi olarak nitelendirmesi gibi Yakup Kadri de bir tarihçi roman yazarıdır: 

“(…) Ben ise, gençlik yıllarımdan beri sosyal davalarla ilgilenirim. Siyasete önem vermem de bu 

yüzden” (Çalık, 1993: 149). 

Tezli Politik Bir Roman: Bir Sürgün 

Yakup Kadri’nin, yayımlanış tarihi bakımından yedinci, tarihsel dönem bakımından ilk romanı 

olan Bir Sürgün 1937 yılında Ulus gazetesinde tefrika olarak yayımlanmış ve aynı yıl kitap olarak 

basılmıştır. 

Yakup Kadri’nin imtiyaz sahibi olduğu 1932 ile 1934 yılları arasında toplam 36 sayı yayımlanan 

Kadro dergisi Türk devriminin ve inkılâpların teorisyenliğine soyunarak inkılâp ideolojisini 

sistemleştirmek yolunda bir anlayışla hareket etmiştir. Kadro’nun görevi, gerçekleşen siyasi inkılâbı 

kültürel, iktisadi ve idari inkılâplarla tamamlamaktır (Türkeş, 1999: 59). Kadro dergisi’nde yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ekonomik bir yön vermek ve devletçi çözüm yolu önerilmekteydi. Kadro dergisi 

Kemalist devrimleri yanlış yorumladığı ve temel ilkelerin saptırılmak istendiği gerekçesiyle kapatılınca 

derginin imtiyaz sahibi olan Yakup Kadri, kendi ifadesiyle “zoraki diplomat” ya da “sürgün” olarak 

1934’ün sonlarından itibaren Tiran, Prag (1935-1939), Lahey (1939-1940), Bern (1942-1949), Tahran 

(1949-1951) ve tekrar Bern (1951-1954) elçilik görevleriyle yurtdışına gönderilmiştir. Yakup Kadri Bir 

Sürgün’ü Kadro dergisinin kapatılması sonrası büyükelçi olarak görevlendirildiği 1937 yılında yazmış 

ve yurtdışında edindiği izlenimlerini bu eserde kullanmıştır. 

Yakup Kadri Hüküm Gecesi romanına temel oluşturmak için yazdığı Bir Sürgün romanında 

“muayyen bir devrin tablosu”nu çizer. Yakup Kadri Kadro’daki politik görüşlerini edebileştirdiği Bir 

Sürgün romanını Avrupa medeniyetini körü körüne taklit eden aydın kesimi hicvetmek için kaleme 

almıştır. Romanda kapitalist Avrupa medeniyeti eleştirisi Kadro çizgisindeki fikirleri ile örtüşmektedir. 

Kadro hareketinin edebi metni olarak değerlendirilebileceğimiz Bir Sürgün, Avrupa’ya mesafeli duruşu, 

Kapitalizm eleştirisi ve yeni bir düzen önerisi noktasında Kadro hareketi ile paralellikler arz eder. Eserde 

Doktor Hikmet’in etkisinde kaldığı Rus Bolşevikler vasıtasıyla kapitalizm ve sosyalizm arasında bir 

üçüncü yol söylemine dair Kadro’nun bakış açısını yansıtan pek çok argüman yer almaktadır. 

Yakup Kadri’nin Batı’ya ilişkin olumsuz tavır almasında II. Dünya Savaşı (Akı, 2017: 255) ve 

uzun yıllar diplomat olarak Avrupa’nın farklı şehirlerinde yaşamasının büyük etkisi vardır. 

Yakup Kadri Batı medeniyetine yönelik sert eleştiriler barındıran Bir Sürgün romanında Türk 

aydınının Batı karşısında yanlış konumlanışını ve bu durumun kültürel kopuşa neden olmasını tenkit 

eder. 

Doğru Batılılaşmanın nasıl olması gerektiğine dair fikirleri ihtiva etmesi noktasında Bir Sürgün 

romanı tezli politik bir romandır. Berna Moran 1950’lere kadarki Türk romanının sorunsalını, işlevini, 

kuruluşunu ve tiplerini önemli ölçüde batılılaşmanın belirlediğini belirtir (Moran, 2001: 24). Hilmi 

Yavuz Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarında modernleşmenin simgesel olarak piyano çalmaya ve 

Fransızca öğrenmeye indirgendiğini ifade eder: “Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarındaki bütün 

‘Batılılaşmış’ ya da ‘asri’ kadın karakterlerin hepsi niçin piyano çalar? Erkek karakterler niçin Fransızca 

öğrenmeye meraklıdır? (…) bu iki simge, (piyano ve Fransızca) Tanzimat’la birlikte başlayan 

Batılılaşma veya modernleşme sürecinin nasıl alımlandığını göstermeye yeter de artar bile! Piyano 

çalmak ve Fransızca konuşmak, Avrupalı olmanın simgesel işaretleridir.” (Hilmi Yavuz, 2004: 66). 
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Modernleşme dönemi Türk aydınlarının ortak özelliği Fransızca bilmeleri, Batı medeniyetini 

tarihi, felsefesi, mitolojisi, edebiyatı, sanatı, kültürü ile yüzeysel olarak tanımaları, buna karşılık Doğu 

medeniyeti sanatı, düşünce tarzı hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır: “Bu nesil eski kültür 

müesseselerimizin garp karşısında zaafa uğramaları yüzünden, ananevî terbiyeyi tam alamadığı gibi, ne 

Fransızca ile çözmeğe çalıştığı garp kültürü muammasını halletmiş, ne de Fransa yolu ile getirmeye 

çalıştığı garp hayat pratiğini benimsemiştir.” (Akı, 2017: 114). 

Bir Sürgün, alafrangalaşmayı eleştirmesi, doğru Batılılaşmanın nasıl olması gerektiğine dair 

çıkarımları, Abdülhamit dönemi aydınlarına ve Jön Türklere yönelik eleştirileri bakımından derinlikli 

ve çok boyutlu bir eserdir. Romanda olayların geçtiği kronolojik zaman her ne kadar Abdülhamit 

dönemi olsa da Atatürk dönemi aydınlarına da üstü kapalı göndermeler ihtiva etmektedir. 

Romanda Abdülhamit dönemi aydınlarını temsilen Doktor Hikmet, pozitivist ekolü temsilen 

Ahmet Rıza, âdem-i merkeziyetçi ekolü temsilen Prens Sabahattin, Jön Türkleri temsilen Ali Kemal, 

Doktor Nazım, Bahaeddin Şakir gibi aydınların Paris’teki hayatları, çalışmaları, çıkar çatışmaları, 

bölünmeleri, net olmayan düşünce yapıları ve kafa karışıklıkları, Batı’ya duydukları sorgusuz sualsiz 

hayranlık ve zihinlerdeki Batı ile gerçek Batı’nın farklılığı eleştirel bir üslupla ortaya konulmuştur. 

Roman, Doktor Hikmet’in, medeniyet, terakki, hürriyet ve gelişmişlik timsali olarak gördüğü 

Paris’e gelişinden başlayarak aşama aşama Batı medeniyetine dair algısının yıkılışını yani Burjuva 

ütopyasının iflasını ortaya koyar. Eserin asıl vurgusu yabancılaşma üzerinedir. Doktor Hikmet’in 

buhranı, millî manevi değerlerden yoksun oluşundan ve Batı’ya duyduğu koşulsuz hayranlıktan 

kaynaklanmaktadır: “Gördünüz mü bir kere garp medeniyetini? dedi, parasız ve kimsesiz bir hastaya 

insanca tedavi imkanını bile vermiyor. Bununla beraber, kendini, hayrın, şefkatin, insaniyetin, 

toplumsal yardımlaşma fikirlerinin kaynağı sanıyor.” (Karaosmanoğlu, 2020: 314). 

Damar Arıkoğlu’na göre “Romandaki tez Fransız karakterini ve ecnebilere karşı aldıkları tavır 

ve vaziyeti göstermek ve bu suretle Fransa’ya gidecek gençlere bir nevi psikolojik rehber hazırlamaktır.” 

Ona göre Yakup Kadri “Üç beş gözlemi, çalışması varsa bunları beyan ederek Fransız karakterinin 

teşhirinde kullanıyor ve en mühim eksik olarak Fransızlarda samimiyetsizlik ve menfaat, kolaycılık 

taraflarını ortaya koyuyor.” (Arıkoğlu, 1939: 47) demek suretiyle yazarın yaklaşımına yönelik itiraz ve 

eleştirilerini sıralar. 

Yazar Anlatıcının Romandaki Sesi: Doktor Hikmet 

Yakup Kadri’ye göre “Her roman, bir hayat tecrübesinin mahsulü olduğu kadar muayyen bir 

mizacın ve şahsi hayat görüşünün bir sanat eseri hâlinde tecellisidir” (Tör, 1935). Yakup Kadri’nin 

romanlarının hareket noktası kendi hayatı ve mensubu olduğu toplumun yaşadıklarıdır (Yeter Şahin, 

2022: 311). Bir Sürgün romanında tip, his veya fikir cihetinden yazarla alâkalı kısımlar bir hayli fazladır. 

Bir Sürgün için Yakup Kadri’ye yöneltilen “‘Bu romanda hep hatıralarınızı mı anlattınız?’ sorusuna 

‘Evet, fakat tabii değiştirerek, mevzua uydurarak, mamafih bazıları da vardır ki aynen olmuştur’” (Ayda, 

1974) şeklinde yanıt vermiştir. Bir başka mülâkatında bu tespiti destekleyici mahiyette bir 

değerlendirme yapmıştır: “(...) şimdiye kadar yazdığım roman kahramanlarının birçoğunda biraz ben 

yok muyum? Nur Baba’daki Macit, Hüküm Gecesi’nde Ahmet Kerim, Yaban’daki Ahmet Celal ve 

nihayet bu son romandaki Doktor Hikmet biraz (ben)dirler. Onun içindir ki romanlarımı yazarken biraz 

kendi hatıralarımı yazar gibi oluyorum.” (Eronat, 1996: 36). 

Yakup Kadri’nin romanlarındaki erkek kahramanların çoğu fiziki veya moral portreleriyle 

yazara benzer (Akı, 2017: 108). Bir Sürgün romanının başkarakteri Doktor Hikmet yazarın kendisidir: 

“Hikmet narin yapılı, narin bacaklıdır. Solgun ve esmer çehrelidir; kalın kara kaşları, büyük kara gözleri 

vardır. Doktor Hikmet gurbet ellerinin yoksul hayatına dayanamayarak tüberkülozdan ölür. Aynı 

hastalıktan mustarip olan Yakup Kadri de tedavi için iki defa Avrupa’ya gitmiştir. Doktor Hikmet, hiçbir 
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zaman kendisinden memnun olmamıştır. Yakup Kadri de 1938’de Hikmet Münir’e verdiği mülakatta 

‘Kendimden hiçbir gün memnun olmamışımdır; mütemadiyen kendimi tahlil ede ede hırpalamışımdır’ 

demektedir (Akı, 2017: 107). Bu bilgiler muvacehesinde Bir Sürgün romanının otobiyografik olduğu 

söylenebilir. Doktor Hikmet’in kendisine güvenmemesi, yetersizlik psikolojisi içerisinde olması, hata 

yaptığında ya da mahçup duruma düştüğünde günlerce kendini suçlaması ve suçu kendinde araması, 

kadınlara karşı utangaç ve sıkılgan oluşu, yabancı ortamlarda çoğunlukla suskun kalmayı tercih etmesi, 

hakkını savunamaması gibi karakter özelliklerinin arkasında Yakup Kadri’yi buluruz. 

“Uslu ve çekingen huyum ne kendimi, ne nafakamı herhangi bir sert hareketle 

savunmağa asla müsait değildi. Gerek mektepte, gerek bizim sokakta her gün birçok 

sahnelerine şahit olduğum mahalle çocuğu kavgalarının uzaktan seyri bile bana eza 

verirdi. Gözüm yılıp korktuğumdan mı? Zannetmiyorum. Ben yalnız uslu ve çekingen 

değil, aynı zamanda son derece utangaçtım da. Sövüşüp dövüşmek bana, her şeyden 

evvel, pek ayıp bir hareket gibi geliyordu ve bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü 

kibrime yediremiyordum. Bu yüzden maddi ve manevi nice zararlara uğramışımdır; 

üstüne titrediğim nice ufak tefeğimi elimden çekip almışlardır da ses çıkaramamışımdır. 

(…) Evet, o anda ve buna benzer durumlarda benim elimi ayağımı kesen şey hiç 

şüphesiz korkaklıktan, acizlikten büsbütün başka bir histi. Bunun adına ben, şimdi, 

yalnız utangaçlık diyebiliyorum. (…) Zira dehrin her türlü cilvesini kanıksamış olmam 

lazım gelen şu yaşta bile hâlâ kaba bir söz, çirkin bir hareket karşısındaki kızarıp 

bozarışlarımda, başımı önüme eğip sus pus oluşlarımda, birçok merhametsizce nefis 

muhasebelerinden sonra, ancak böyle bir huyun tesirini keşfedebilmekteyim.” 

(Karaosmanoğlu, 2017: 27). 

Doktor Hikmet öfkelendiğinde “(…) hiç bir şey söyleyemez. Hiçbir reaksiyon, yapamaz. Bütün 

irade ve şuurunu kaybedip sarı ve titrek bir kalıp hâline girerdi” (Karaosmanoğlu, 2020: 46). 

Doktor Hikmet ve Yakup Kadri’nin okudukları, beğendikleri ve etkisinde kaldıkları kitaplar 

benzerdir. Monte Kristo çocukluğunda Karaosmanoğlu için ne ifade ediyorsa Doktor Hikmet için de 

aynı anlama gelmektedir. Doktor Hikmet’in okuduğu ilk roman Alexandre Dumas’nın Monte Kristo 

romanıdır ve bu roman onun çocukluğudur: “Doktor Hikmet’in yüreği ağzına geldi. Monte Kristo onun 

çocukluğuydu. Körpe muhayyilesi ilk defa olarak Alexandre Dumas’ın bu adı taşıyan mehip ve engin 

romanında kanat açmıştır. (…) Hiç; bir çocukluk hatırası… İlk okuduğum kitap Alexandre Dumas’nın 

Monte Cristo’sudur” (Karaosmanoğlu, 2020: 42-43).  

Doktor Hikmet’te Yakup Kadri’nin özel hayatından derin izler saklıdır. Fransız kolejinde eğitim 

alan Yakup Kadri’nin okuduğu ve beğendiği Fransız yazarlar, hastalığın tedavisi için Avrupa’ya gidişi, 

Abdülhamid’e düşmanlığı, Batı medeniyetine tepkisel yaklaşımı, Jön Türkler hakkındaki fikirleri, 

önerdiği ekonomi programı gibi hususlarda yazar ve başkarakter arasında önemli benzerlikler 

bulunmaktadır. Yazar kendi hayatını başka insanlara yaşatmış, kendini başka insanlarda tenkit etmiş 

gibidir (Akı, 2017: 108). 

Doktor Hikmet tıbbiyeden mezun, Fransız kültürüyle yetişmiş bir entelektüeldir. Gerekçesini 

bilmediği bir kararla İstanbul’dan İzmir Guraba Hastanesi’ne tayini çıkmıştır. Bu tayini “sürgün” olarak 

kabul etmektedir. Fransızcayı bir Fransız kadar iyi konuşan Doktor Hikmet; Fransız kültürü, tarihi ve 

edebiyatını Türk kültürü, tarihi ve edebiyatından daha iyi bilmektedir. Fransa’yla ilgili ne varsa takip 

edebilmek için Perşembe günleri, Abajoli adında yabancı gazete ve dergiler satan kitapevine gitmekte 

ve burada saatlerce kalarak Fransız gazete, dergi ve kitaplarını “okşayıp seyretmekte”dir. “(…) ona göre 

Fransız diliyle basılmış bir dizi, hatta basbayağı bir bakkal anı bile olsa ‘mukaddes kitaplar’ın metinleri 

gibi yüksek sesle ve bir hususi ahenkle okunmalıdır.” (Karaosmanoğlu, 2020: 14). İzmir’de yaşadığı 
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sürgün hayatından bunalan ve Avrupa’ya kaçış yolu arayan Doktor Hikmet plansız, ani gelişen bir hisle 

25 Temmuz 1904 tarihi saat dokuzu on geçe Messagerie Maritime kumpanyasının Nigere adlı vapuruyla 

Paris’e kaçar (Karaosmanoğlu, 2020: 22). 

“Doktor Hikmet, gerçi hakikatle hayal, edebiyatla hayat arasındaki farkı taktir 

etmeyecek kadar masum değildi. Fakat, ‘Paris’, ‘Avrupa’, ‘Fransız kültürü’, ‘Garp 

medeniyeti’ ve saire gibi mefhumlar onun beyninde o kadar ebstret [soyut] bir şekilde 

yer etmiş, o kadar akli ve dimaği bir terkip mahiyetini almıştı ki, bunları herhangi bir 

tahlil mihengine vurup tetkik etmeğe veya bunların kıymet ve keyfiyetlerini kendi 

havasile ölçüp tartmağa, yoklayıp anlamağa asla imkân bulamamıştı. Şimdi, işte, 

Doktor Hikmet’e, hiçbir kitapta okumadığı, hiçbir laboratuvarda öğrenmediği bu 

ameliye’yi yapmak; yani, yüksek ve ince bir sanat eseriyle onun mevzuu olan tabiat veya 

cemiyet parçası arasındaki direkt münasebetleri bulmak lâzım geliyordu.” 

(Karaosmanoğlu, 2020: 125). 

Bir Sürgün romanında Doktor Hikmet’in Paris’in günlük yaşamı içerisinde karşılaştığı 

zorlukların ve yalnızlığının temel nedenlerinden biri kültür farklılığıdır. Fransızcayı ana dili gibi 

konuştuğu, Fransız kültürü ve edebiyatını eksiksiz öğrendiği için Paris’in sosyal yaşamına adapte 

olmakta hiçbir sıkıntı yaşamayacağını düşünür. Ancak olaylar planladığı gibi gelişmez. Fransızcayı, 

Fransız dili ve kültürünü mükemmel derecede bilmek ona aidiyet hissetirmez: “Doktor Hikmet, çünkü 

dilini kendi dilim kadar biliyorum, çünkü edebiyatına, kültürüne kendi edebiyatımdan, kendi 

kültürümden ziyade vakıfım diye bu dünyaya kendi has vatanına girer gibi girmek istemişti. Fakat, şimdi, 

anlıyor ki bu yabancı bir dünyadır. Bunun büsbütün başka bir coğrafyası, büsbütün başka bir iklimi 

vardır ve toprağının, insanlarının kokusuyla büsbütün başka türlüdür.” (Karaosmanoğlu, 2020: 161). 

Doktor Hikmet’in asıl yabancılaşması, Paris hayatına girdikten sonraki hayal kırıklığıyla ortaya 

çıkar, Fransız toplumuna yabancılaşır ve asıl sürgünlüğü hayallerinin başkenti Paris’te yaşar. Yakup 

Kadri, Doktor Hikmet’i adeta cezalandırır, onu ailesinden uzak sefalet içinde ve acınacak hâlde ölüme 

terk eder. Toprak parası bulunup verilemediği için cesedi Paris’in umumi kuburlarından birine gömülür 

(Karaosmanoğlu, 2020: 328). “Trajik düşüşü, onun bir trajedi başkişisi olarak kendi trajik paradoksunun 

bir sonucu da olsa, onun parçalanmış kişiliği, parçalanmış bir medeniyetin, amaçsız, mefkûresiz kişiler 

yetiştiren tavrından da kaynaklanmaktadır.” (Kantarcıoğlu, 2008: 148). 

Bir Sürgün’ün Fransızca İndeksi 

Yakup Kadri, “Ben öteden beri teknik terimlerin Latince köklerden alınmasından yanayım. 

Bunlar milletlerarası terimlerdir; bu milletlerarası terimleri biz zaten konuşurken, teknisyenler 

konuşurken, Latince unsurlar da, Latince köklerden alınmış sözlerle söylüyoruz. Bunları dilimize 

Fransızca, Almancadan değil, dediğim gibi, Latinceden, ama Türk fonetiğine uygun olarak almalıyız.” 

demektedir (Çongur, 1963). 

Olayların beşinci bölümden itibaren Paris’te geçtiği Bir Sürgün’de kullanılan Fransızca kelime 

ve ifadeler aşırıya kaçmıştır. Roman Paris’te geçtiğine ve konuşmalar çoğunlukla Fransızların arasında 

gerçekleştiğine göre konuşmalar sırf Fransızca nakledilmesi gerekirken ya da Türk okuyucular için 

yazılan bu metin sırf Türkçe olması gerekirken Türkçe metnin içine Fransızca kelime ve cümleler 

serpiştirilmiştir.  

Bir Sürgün gazetede tefrika edilirken, eserde yer alan Fransızca kelimelerin çokluğundan dolayı 

mizah dergilerine konu olmuştur (Dürder, 1938). Bu konuda birçok eleştiriye maruz kalan Yakup Kadri 

konuyla ilgili olarak kendisine mektup yazan Rus okur Petrof Kuznetsov’a gönderdiği cevap 

mektubunda şu gerekçeleri sıralar:  



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
154 

“Bir Sürgün’e bazı Fransızca konuşmalar katmam Türk okurlarımla 

eleştirmecilerim gibi sizi de hayrete düşürmüştür. Beni buna mecbur eden Parislinin 

kendine özgü ve arada bir argo’ya kaçan şivesini Türkçeye çeviremeyişimdir. Şayet, 

çevirseydim, bana öyle geliyor ki Paris’in ve hele Quirtier Latin’in havasını 

veremeyecektim. Nitekim Leon Tolsyoi Harp ve Sulh şaheserinin baş taraflarında 

Petersburg kibarlarını kendi aralarında bile zaman zaman Fransızca konuşturmasaydı, 

o şehrin ve şehirdeki aristokratik salonların ne kadar kozmopolit bir karakter taşıdığını 

anlayabilir miydik?” (Karaosmanoğlu, 2020: 331). 

Yazar, eserde Fransızca kullanma gerekçesi olarak Parislinin kendine has konuşma dilinin 

Türkçe’ye tercüme edilmesi halinde istenen etkiyi oluşturmayacağını söylemekte ve Paris’in kozmopolit 

yapısının ancak Fransızca ile anlaşılabileceğini ifade etmektedir.  

Çalışmamızda Yakup Kadri’nin Bir Sürgün romanının İletişim Yayınları’ndan çıkan 2020 yılı 

baskısı esas alınmıştır. 

Eserde Yer Alan Fransa’daki Yer Adları 

Fransa, Paris, Marsilya, Avignon, Provans, Quartier Latin, Hotel du Midi, Rue des Écoles, Gare 

du Nord, Gare du Lyon, Austerlistz Köprüsü, Pont Sully, Henri IV, Louvre Sarayı, Pont Neuf, Pont 

Royal, Conciergerie, Convention, St. Michel, Soufflet, Cafe Soufflet, Seine Nehri, Place Monge, Rue 

Monge, Panthéon, Sorbonne Üniversitesi, Luxembourg Bahçesi, Jardin des Tuilleiries, Place de la 

Concorde, Bois de Boulogne, Montmartre, Rue Bonaparte, Observatoire, Vaugirard Sokağı, Folies, 

Bergeres, Mouline Rouge, Boulevard St. Germain, Placa l’Étoile, Salpetrieres, Champs de Mars, Tour 

Eiffel, Lena Köprüsü, Trocadero, Priol, Avenue Klébér, Champs-Élysées, Versailles, Boulevard 

Raspail, Boulevard de l’Hopital, Galeries Lafayette, Jardin des Plantes, Quai Saint Bernard, Café 

Vachette, Café Le Soufflot, Rue de la Paix, Opera Meydanı, Boulevard des Italiens, Faubourg St. 

Honore, Montparnasse, Boulevard Barbès Rochechouart, Sacré-Coeur (hotel), Crédit Lyonnais, Rue 

Réamur, Borsa Meydanı, Boulevard Haussmann, Place de la Bourse, Montparnasse, Rue des Abbesses, 

Rue Lepice, Pigalle Meydanı, Rue Lepoei, Lycée Rollein, St. Lazare Garı, St. Lazare Hapishanesi, 

Marché du Temple, Opera, Madeleine Kilisesi, Assomption, Palais Royal, Arc de Triomphe, Palais de 

Justice, Notre-Dame, St. Cloud, Montmartre Mezarlığı, Butte Chaumont, Avenue de Clichy, Rue Lepic, 

Rue Caulainciourt, Place Blanch, Boulevard Rochechouart, Rue des Martyres, Rochechouart Caddesi. 

Eserde Yer Alan Fransız Sanatçılar ve Eserleri 

Alphonse Karr, Émile Zola, Sully Prudhomme, Mistral, Ballade, Comtesse de Noailles, Henri 

de Régnier, Rostand, Madam de Stael, Maurice Barrés, Lamartine, Theophile Gautier, Monte Cristo, 

Alexandre Dumas, Anatole France, Pierre Loti, Les Desencantees, Aziyade, Fantom d'Orient, Flaubert, 

Voltaire, Jean-Jack Rousseau, Victor Hugo, Balzac, Chateaubriand, Beaudelaire, Verlaine, Renee 

Mauprene, Nana, Madam Bovary, Bourget, Paul Faure, Les Annales, Jules Lemaitre, Le Tessier, Jean 

Aussiere, Edmond Rostand Cyrano de Bergerac, Sarah Bernhardt, Corneille, Alphonse Daudet, Auguste 

Comte, Guy de Maupassant, Bel Ami, Georges Sand, Hyppolyte Taine, Edmond Demoulins, Gustave 

Le Bon, Musset, Madame Rollant, Robes Pierre, Deesse de la Liberte, Jean Monnet, Lenoir, Chaban, 

Paul Cézanne, Georges Courteline, Les Amants Singuliers, Nouvelle Heloise. 

Kelime Düzeyinde Fransızca Kullanımlar 

s. 13: şop (büyük bira bardağı), garson, doktor, mağaza; s. 14: doktor, garson; s. 15: kilometre, 

vapur, muzıka, nostalji, elektrik, orkestra, filozof; s. 16: doktor, kilometre, vapur, garson, magazin, frak, 

alegorik, jest; s. 17: abone, kronik, pansiyon, sonnet (sone); s. 18: kontrol, karantina; s. 19: şop (büyük 

bira bardağı), klinik, lojik (mantıklı), tramvay, vapur; s. 20: gaz lâmbası, frambuaz, alafranga; s. 21: 
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gazino, otomat, pasaport, şomnambûl (uyurgezer); s. 22: pratika, vapur; s. 23: bilet, ceket, kumandan, 

vestibül (giriş, hol); s. 24: kaptan, madam, politika, enternasyonal (uluslararası), exterritorialite 

(diplomatik dokunulmazlık), prensip; s. 25: kumandan, ceket, komiteci, frenk, Jeune Turcs (genç 

Türkler), Vieux Turcs (yaşlı Türkler); s. 26: Jeune Turc, formasyon; s. 27: step, şezlong, nostaljik, 

barbar; s. 28: sürpriz, salon, piyano, makine, banyo, elektrik, ampul, vantilâtör; s. 29: otel; s. 30: lâvabo, 

küvet, pantolon, mösyö, tuvalet; s. 31: bavul, kostüm, tabildot, metrdotel (şef garson), garson; s. 32: 

bilet, vapur, sempatik, entelektüel, motör, politika, doktor; s. 33: sivil polis, Jeune Turc, provocation, 

kanape, acenta, vapur; s. 34: vapur, adres, posta, agenta, paket, broşür; s. 35: paket, posta, vapur, lâstik, 

pantalon, ceket, kasket, acenta; s. 36: paket, mağaza, bavul, jeune turc, acenta, kostüm, paravan; s. 37: 

antuziyazim (coşkunluk, taşkınlık), tuvalet, stad, kanser, kostüm, acenta; s. 38: tren, istasyon, enteresan, 

eleman, broşür, kostüm, vapur, adres, acenta, Jeuen Turc; s. 39: pesimizma (kötülük), vapur, garson, 

komite (ci), acenta; s. 40: vapur; s. 41: vapur, portakal, makine; s. 42: mitolojik, imaj, vapur, komiteci; 

s. 43: etüd, draconien (eski Atinalı yasa koyucusu Dracan'ın yasaları gibi sert), farmason (mason), 

barbar, reaksiyon; s. 44: metre, enternasyonal (uluslararası); s. 45: siluet, kasket, numara, vapur, anarşi, 

tren; s. 46: liman, gar, komiteci, posta, kompartıman, koridor, vapur, vagon, egoistçe, banliyö, tren, 

istasyon, gişe, bilet; s. 47: kompartıman, bavul, tren, koridor, elektrik; s. 48: plastron (erkek giyiminde, 

gömleğin göğüs tarafının üzerine takılan parça), kordon, madalyon, ceket, kompartıman, smokin; s. 49: 

şimendifer, affaire (dava); s. 50: Mösyö, engizisyon, tren, gar, koridor, paket; s. 51: paket; s. 52: vagon, 

restoran, tren, roman, doktor; s. 54: vagon, koridor, doktor, otel; s. 55: tren, otel, hotel, doktor, asfalt, 

müze, koridor, lamba, gar; s. 56: somya, doktor, Fransız, tempo; s. 57: doktor, elektrik, bora, tramvay, 

motosiklet, otomobil, klakson; s. 58: otel, lavabo, farbala (fırfır), doktor, garson, banyo; s. 59: enerji, 

doktor, kostüm, fötr, melon (yuvarlak ve bombeli şapka), motosiklet, bisiklet, korna; s. 60: banyo, 

doktor, Rönesans, Marseyez, trampete, monsieur, mösyö, gravure; s. 61: otel, bulvar, doktor; s. 62: 

krema, doktor, garson; s. 63: garson, croissant (ay çöreği); s. 64: doktor, garson; s. 65: kartvizit, entpent 

(ne yapacağını bilemeyerek), liste, garson, menue, Parisienne, katastrof (felaket, yıkım), Mongolik 

(Moğol), profil; s. 66: doktor, Fransız, profil, sigara, garson; s. 67: lamba, bulvar, garson; s. 68: doktor, 

konferans, akademi, pudra, maske; s. 69: garson, fotoğraf, Figaro, akademisyen, doktor, otel, quis, 

tramvay, otomobil; s. 70: doktor, bando, muzika, kanepe, otomobil, otomat, lastik; s. 71: jandarma; s. 

72: doktor, otel, tempo, fizyolojik; s. 74: psikolojik, doktor; s. 75: doktor, Jeune Turc, adres, posta, 

numara, broşür, tolerance, liste, adres, madam, kasa; s. 76: mösyö, polis, doktor, numara; s. 77: doktor, 

bulvar; s. 79: doktor, aperitif, absent (sert içki), Pernot, garson, sous-main (deri kaplı altlık); s. 80: absent 

(sert içki), prensip; s. 81: doktor, absent (sert içki), fakülte, asistan, vapur; s. 82: fizyonomi, doktor; s. 

83: garson, mösyö, konferans; s. 84: doktor, adres, otel; s. 85: adres, prens; s. 86: ağustos, prenses, 

nostaljik, doktor, müze, dekor; s. 87: doktor, gardiyan, karnaval, labirent, ekipaj, ekip, grup, amazon, 

sirk, relief, quartier (mahalle); s. 89: Chat Noir, piyano, doktor, şansoniye, revue, senaryo, exotique, 

kakafoni; s. 90: doktor, şansoniye, şano, Chat Noire; s. 91: ekonomya, frank, garnier, program, 

asistanlık; s. 92: şans, quartier, populaire, prens; s. 93: prens, sempatik, politika, doktor, adres; s. 94: 

doktor, prens, aristokratik, kanepe, tenis kortu, raket, grup, kanepe, siluet, redingot, bürokrat, büro; s. 

95: perdesü, palto, alaturka, panik, doktor; s. 96: roman, eklektik, salon, madam, mağaza, arsenik, 

doktor; s. 97: rendez-vous, presante, polemik, miyop, doktor, jeune turc, prens; s. 98: jeune turc, 

ansamim (içtenlikle), doktor, fakülte, diploma, École Libre (özgür okul), Sciences Politiques; s. 99: 

École de Medecine; s. 100: apartman, konsol; s. 101: kadro, mangala, otoman, kanepe, dekor, redingot, 

pazen, prens; s. 102: doktor, gaz, prenses, profesör; s. 103: boulevard, profesör, borsa, doktor; s. 104: 

profesör, operatör, doktor, porselen, plaka, professeur, livreli, rendez-vous, hotel particulier; s. 105: 

doktor, valet, alafranga, frenk, marka, mösyö, monsieur, salon, parke, goblen, biblo; s. 106: doktor, 

monşer, operatör, milyoner, profesör, prenses, professeur, kart, Institut Chevalier de la Legion 

d’honneur; s. 107: doktor, politika, livreli, burjuva, optimizma, karikatüral; s. 108: kostüm, pot, bohem, 

vazo, ceket; s. 109: profesör, operatör, frenk, mösyö, garson; s. 110: Dr. en Droit, Dr. en Medecine, 
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profesör, doktor, enerji; s. 111: metod, bonjour; s. 112: doktor, profesör, polis; s. 113: quartier, prenses, 

profesör, omnibüs; s. 114: doktor, kapris; s. 115: doktor, frank, monşer, profesör; s. 116: bulvarımsı, 

kanepe, doktor, tour, champs; s. 117: doktor, elektrik, tour, asansör, bilet, gişe; s. 118: asansör, tour, 

vagon, metre, otomobil, kilometre, raffiné, goblen, diyagonlu; s. 119: arrondissement (ilçe), anomali, 

plan, realite, fiksiyon, fanteziye, artistik; s. 120: optimizma, tour, gar büfe, realite; s. 121: avare, 

gardiyan; s. 122: mösyö, tour, asansör, doktor, siluet, palais, priol saati, avenue, champs; s. 123: lamba, 

mağaza, veranda; s. 124: akvaryum, doktor; s. 125: desillusion (hayal, kuruntu), tiyatro, müze, Avrupa, 

Fransız kültürü, ebstret (soyut), doktor, labaratuar, direkt, model; s. 126: reel, peyzaj, doktor, feerik 

(masalsı), roman, sembol, tragedya, trajik; s. 127: romanesk, kilo, patates, quai, silindir, canfes, 

redingot, lustrin, kont, frank, feutre, artist, doktor, albüm, tip, profesör; s. 128: doktor, program, lavabo, 

jambon, Felemenk; s. 129: trajik, kapris, doktor, moinseur, robe de chambre, posta; s. 130: adres, 

boheme, chambre garnier (mobilyalı kiralık oda), lavabo; s. 131: nostalji, anormal, politika, doktor, 

ceket; s. 133: kuzen, antoloji, semboliste, ekol, histerik, enerji; s. 134: melon, jest, palto, forma, doktor, 

litteraires, inisial, kronika, neoclassicisme, etüd, bibliyografya, abone,  koleksiyon; s. 135: abonman, 

frank, palto, objektif, kritik, criterium; s. 136: teatral, jest, doktor, fiziki, kukla, tiyatro, sal, artist; s. 137: 

palto, konferans, adres; s. 138: modern, şato, porche, asistante, doktor, pardon, mademoiselle, randez-

vous, asitfenik; s. 139: koridor, pardon, monsieur, randez-vous, numara, plaka, doktor; s. 140: doktor, 

profesör, Monsieur le docteur; s 141: quai, boulevard, koridor, avare, profesör, makine, doktor, bulvar, 

prensip, mekanizma; s. 142: aktör, gar, tren, bulvar, doktor, şimendifer, kanape, jardin, plante, ekzotik; 

s. 143: doktor, bulvar, plak, quai, caffe, biblocu, artistik, devanture, vitrin, tablo, santimetrelik;  s. 144: 

kahotik, doktor, tablo, tip, connaisseur, attraction, vitrin, amatör, modern, okul; s. 145: şef, futuriste, 

tablo, doktor, frank, portrait, fond, anormal, juri, kritik, exposer; s. 146: artist, sentez, doktor, klasik, 

kültür, tablo, portrait, frank; s. 147: tablo, monsieur, portrait; s. 148: monsieur, doktor, tablo, anket, 

frank; s. 149: etalaj, doktor, tuval; s. 150: enerji, profil; s. 151: doktor, vestibüle, monsieur, mösyö, alto, 

melodi; s. 152: paket, monsieur, boheme, fotoğraf, gravür, pastel, portrait, doktor, clown (soytarı); s. 

153: monsieur, ütopi, anarşist, polemik, plagiacı (taklitçi, eser hırsızı), milyon, prens, şato, fumisterie; 

s. 154: coquelin, piyes, pasaj, teatral, jest, doktor, dedikas (ithaf), pardon; s. 155: dedikaslı (ithaflı), 

frank, doktor, mersi, mösyö, letesier, santim, feutre, metro; s. 156: mösyö, metro, monsieur, 

mademoiselle, apartman, doktor; s. 157: doktor, boile, metro, mösyö, tren, istasyon, lamba; s. 158: 

doktor, mersi, mademoiselle, metro, monsieur, şimendifer, istasyon; s. 159: doktor, fiyasko, tablo, artist, 

rol, pasifik (edilgen), modern, snobisma, entelektüel, reaksiyon; s. 160: avans, lirik, romanesk, 

Montmartlı, esprit; s. 161: tempo, doktor, kurs, École de Medecine, entelektüel, artist, kontrol; s. 162: 

original, liberal, sosial, doktor, abstraction (soyutlama), reel, pratik; s. 163: egoisma, komplikeleştirmiş, 

alaturka, ekonomik; s. 164: maske, artist, doktor, kriterium, industriel, Jeune Turc, cafe; s. 165: doktor, 

bomba, komedya, aristokrat, atmosfer, ton, komik, Jeune Turc; s. 166: romantik, avare, ideolojik, 

doktor, idee, frenkperestlik, Frenk, strüktür, Avrupa, nevraljik, şef, pozitivizm; s. 167: kontrol, auto-

analiz, plan; s. 168: mentorluk (öğütçü, yol gösterici), doktor, monde (yüksek sosyete), mefistofeles; s. 

169: Duchesse, fayton, aristokrasi, protokol, heterogen, geneologi, generalliği, ekzotik, Rönesans, 

asiyai, coupepapiper, salon; s. 170: Duchesse, salon, palmiye, dekoratif, koloni, doktor, peruk; s. 171: 

doktor, salon, monden; s. 172: doktor, sempati, madam, orijinal, mersi, Comtesse, operet, pudra, clown; 

s. 173: comtesse, mekanik, fonoğraf; s. 174: Tortikoli, kurdela,monokllar, potin, doktor, enteresan, tip, 

senatör, endüstriel, dantelli; s. 175: klasik, peruk, kuvaför, model, Parisli, banka, gri, redingot, salon, 

madam, chere, doktor, Comtesse, Dr., Duchesse, plastron, salon, gri, redingot, potdurchessein; s.176: 

jest, muzikamsı, Comtesse, Doktor, mekanik, enteresan; s. 177: grotesk, Merakeş; s. 178: banka, 

fabrika, şato, rejim, Duchesse, soiree, dispanser, Comtesse, bois; s. 179: kanepe, doktor, burjuvazi, 

aristokratik, mond, definition; s. 180: politika, burjuvazi, proleterya, ton, plan, sistem; s. 181: doktor, 

Montmartre’in, rendes-vous, trajik, pesimisme, Nietzscehen; s. 182: doktor, tiyatro, carnasier; s. 183: 

doktor; s. 184: tuyau (tiyo, sağlam haber), doktor, filozofik, sosyal, determinizma, individüalis, profil, 
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Frenk, piguet (ayakta durma); s. 185: pelerin, garson, doktor; s. 186: doktor, teori, paradoks, doktrin, 

monolog, gri melon; s. 188: splen (bunaltı), goril, pesimist, anarchigue, doktor; s. 189: boulevard, 

quartier (mahalle), Toktok, atmosfer; s. 190: mon, Dieu, histeri, kriz; s. 191: doktor, delirium tremens, 

melon, elastikiyet, kloş, jüp; s. 192: hotel, metres, küvet, doktor, prens, Marok; s. 193: tip, 

princechartmant (masallardaki yakışıklı prens), Buaguilin, palto, bluz, kuvaför; s. 194: sou, patron, 

apartman; s. 195: kanepe, patron, doktor, porto; s. 196: Satyre, doktor, compliment; s. 197: amour, 

sempati; s. 198: doktor, otel, kanepe; s. 199: manto, manşon, kloş, potin, deception, portmanto, palto, 

otomatik, komidin, ceket, pantolon, palto; s. 200: pantolon, ceket, otelci, banka, polis, otel, ceketsiz, 

numara, büro; s. 201: otel, arşiv, komiser, büro, rol; s. 202: banka, çek, polis, adres, metro, banyo; s. 

203: mösyö, oracle, superstation, boşinan, psikoz; s. 204: doktor, quartier, entelektüel, doktrin, 

Parnassien, Klasik, sosyalist, liberal, okul, ekonomist; s. 205: realist, pozitivist, sosyolog, sosyal, politik, 

orijinal, metod, fantezist, etüd, doktor, normalleştirmiş, fakülte, entellektüel, Jeune Turc; s. 206: 

romantik; s. 207: portre, pembe; s. 208: ton; s. 209: terör, koloni, Avrupa, endüstri, burjuva, burjuvazi, 

piretorienler (yüksek hakimler sınıfı), feodalite, prolaterya, pleb, abstraction (soyutlama); s. 210: 

jacobin, şef, realite, doktrin, klasik, idealist, idee, parola, truc (hüner), populaire, liberte, cherie, image, 

fetişizma, fetichiste, libido, positivizma, grotesque, libido; s. 211: aşifte, sembol, fetiche, bourgeois, 

metre, resturation, burjuva, jacobin, luxe, prensip, ton; s. 213: exploitation, pantalon, ton, enteresan, 

exploitation (İşletme), sistem, orijinal, emperyalist, koloni, anakronik, stratejik; s. 214: politika, 

kapitülasyon, capituler, doktor, pipo, komik, kapitüle, anonim, banka; s. 215: finanse, banka, milyon, 

enternasyonal, kanal, matematik, profesör, kontrol, kapitalist, rizikosuz, emperyalist; s. 216: ekonomik, 

organizasyon, milyon, metre, Avrupa, metod; s. 217: tip, kapitalist, rejim, rol, emperyalist, processus 

(süreç); s. 218: orijinal, dram, reaksiyon, dram, reaksiyon, reform, kontrol; s. 219: lirik, idealist, 

ekonomi, finans, Avrupa; s. 221: kanape, antipatik, ekonomik, sosyolojik; s. 222: idealistler, 

abstractionculuk, metafizik, ambriyoner (tek hücreli), ütopist, Jeune Turc, teknik, kumanda, kadro, 

spontane, lirik; s. 223: ütopist, sentimental (duygusal), nihilist, nüans, sosyalist, tip, komünizm, doktrin, 

sosyalist, sosyal-demokrat, sosyal-revolüsyoner, komünist, Marxist, Bolşevik, anarşist; s. 224: Bonjour, 

Monsieur, ceket, pompon, kravat, tablo, poisse (şanssızlık), atölye, palet, sabot (tahta pabuç), doktor; s. 

225: doktor, frank, mösyö, portre, satirik, karikatür, peyzaj, dessinateur humoristıque, kanepe, mösyö, 

pipo; s. 227: epatant (şaşılacak, şaşılası), frank, merveilleux (harika), nü, mod (tarz), enteresan, frang, 

adres, karakter, ekonomik, artistik; s. 228: enerji, atölye, tuval, artist, instinet (iç güdü), misyon, 

endüstriyel, egoist; s. 229: sosyal, moral, prensip, instinct, milyon, ürn (eski zaman kavanozu), tragedia, 

atmosfer, legislatör (yasa koyucu), sosyolog, filizof; s. 230: rue, bulvar, paket; s. 231: septizma 

(kuşkuculuk), psikolog, ton, ekonomik, tip; s. 232: sadique, banker, metres, tip; s. 233: pozitif, 

chambellan (mabeynci), hotel particulier (özel konuk), Bosphere, frank, grand seingneur; s. 234: 

Docteur en Medecine, mizantrop (insandan kaçan), apartman, kanepe, atmosfer; s. 235: profil, estetik, 

plastik, monumental (anıtsal), patron, ekzotik, plan, gar; s. 237: paradoksal, atmosfer, pest, tempo, 

balkon, lamba; s. 238: lamba, antişambr, salon, bonjour; s. 239: balkon, bluz, reaksiyon; s. 240: burjuva; 

s. 241: sabun, lavanta, vizyon; s. 242: doktor, Madame; s. 243: doktor, atmosfer, material, Madame; s. 

244: doktor; s. 245: atmosfer, Bonsoir, docteur, Mademoiselle, mersi, paket; s. 246: protesto, matmazel; 

s. 247: anakronik (çağa uymayan), ekzotik, apartman, kit, paket, doktor; s. 248: fondan, pudra, lamba, 

dans, grisette (yosma, işçi kız), raks, doktor, madame, banliyö, istasyon, büfe, vestibül (hol, evin girişi), 

Mam’zelle, bonsoir, monsieur; s. 249: karo, abajur, kilometre, salon, enteresan; s. 251: konyak, 

sentimental; s. 252: kompliman, nüans, Armagnac, doktor; s. 253: sabun, Armagnac, müzik; s. 254: 

tiyatro, aktör, frank, milyoner, banknot, rol; s. 255: boas, pudra, bonsoir, potin, siluet, rue, place, avenue, 

boulevard; s. 256: siluet, gaz lambası, vizyon; s. 257: mola, kanepe, gaz lambası; s. 258: bonsoir, mösyö, 

pardon; s. 259: lamba; s. 260: réveile-matin, sömestr, sinematograf, kordela, pratik, komodin, doktor, 

bonjour; s. 261: bonjour; s. 262: lira, çek; s. 264: opinion (düşünce, görüş), objektif; s. 265: fondon; s. 

266: termometre, plörezi (bir hastalık); s. 267: komidin; s. 268: termometre, enflüenza; s. 269: internist, 
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jinekolog, akademya, tiraj; s. 270: boheme, mersi, mösyö; s. 271: egoist, sempati; s. 272: kriogenin, 

attouchement (dağlama); s. 273: akord; s. 275: vizite, frank, snob, egoist, altrüist (iylik sever), reybilik 

(şüphecilik), sprituel, Voltaire-vari; s. 276: esprit, teori, orijinal, pratik, diagnostik (teşhis); s. 277: 

vizite, termometre; s. 278: cavite; s. 279: madam, proje; s. 280: fiyasko; s. 281: psikoloji, jest; s. 282: 

reaksiyon; s. 283: adres; s. 284: elastik, tricher (hile yapmak); s. 285: bon sens (sağ duyu), matmazel, 

historik, sosyolojik, etüd; s. 286: oberj (han), oberjist, Greko-Latin, korsan, patron, karnivor (etobur); s. 

287: oberjist, lirizm, doktor, alkol; s. 288: parfiraz (başlık), peyzaj, mademoiselle, formül, dekor; s. 289: 

complication; s. 290: mistique, mistificateur (mistikleştiren), peyzaj, despreux, pardon; s. 291: telgraf, 

mechante (kötü, sert); s. 292: telgraf, frenk, surpris, madame, Mme.; s. 293: crue, Mme, doktor, Provans; 

s. 295: Mme., fantezi; s. 296: egoist, enerji; s. 297: egoistçe, adres; s. 298: analize etmek, proje, tragique; 

s. 299: sosyal, Farmason, Farmasonluk, Jeun-Turc, etiket; s. 300: mösyö; s. 301: vestibül, salon; s. 302: 

au revoir; s. 303: romanesk, salon, poz, fotoğraf; s. 304: otel, mösyö, bavul, frank; s. 305: antichambre 

(giriş, bekleme odası), dr., adres, quartier, bonsoir; s. 306: paradoks, ton, artist; s. 307: artist, konforlu, 

entelektüel, snob, boheme, burjuva; s. 308: fer-forge, lejistlatör (yasa koyucu), rejim, doktora, karikatür, 

metre, entelektüel, lokal, artistik; s. 309: basrelief; s. 310: croissant, otel, kanepe, pardesü; s. 311: 

bohem, intellectuel, kanepe, monolog, otel, metre, nihilist, burjuva; s. 312: burjuva, proleterya, 

atmosfer, metres, politika, emperyalistler, Jeune Turc; s. 313: monşer, otel; s. 314: otel, service, Jeune 

Turc, kollektif, klinik, senatoryum, dispanser; s. 315: Avrupa; s. 316: barbar, enerji, Cermenler, 

Franklar, Gotlar, Vizigotlar, tip, art, Greko-Latin; s. 317: realite, filozof, koloni; s. 318: cangıl, kriz, 

otel; s. 319: etat major, klasik, sper, modern, katakomb, getto, Duchesse, realite, reel, vizyon, doktor, 

institut, siluet; s. 320: panorama, fiyasko, apartıman; s. 321: doktor, protesto, şezlong, salon, koridor, 

laboratuar, merci; s. 322: doktor, trajik, derece; s. 323: boru, limonata, limon; s. 324: reaksiyon, imaj, 

frank; s. 326: adres, refleks; s. 327: aperitif, kotlet, fantezi, croissant. 

Cümle Düzeyinde Fransızca Kullanımlar 

s. 16: Je sais Tout (Her şeyi bilirim.) 

s. 22: Zut alors! (Hay Allah kahretsin!) 

s. 49: Mon mari est dans L'administration! (Kocahükümet memurudur.) 

s. 79:  Donnez-moi, de quai écrire/ De quoi écrire 

s. 88: saisisant tablean de meurs exotiques (yabancı törelerden çarpıcı bir tablo) 

.........................................ai, ai (ay, ay)  

Peperé, loubet sentait l’ail (Lonbet dede sarmaşık kokuyordu.) 

s. 141: C’est ça, c’est ça… 

s. 153: vire, Je’ler, Moi’ları; Moi’lar, Je’leri takip ediyor. 

Nous irons à Paris, tous les deux (Paris’e gideceğiz, her ikimiz de) 

... tous les deux… (her ikimiz de) 

s. 173: Mais ce’est énorme; ce’est eruel. Ne trouvez-vous pas? (Aman aman bu korkunç: 

acımasız. Siz de öyle bulmuyor musunuz?) 

- Croyez –moi chère; vous avez une mine splendide… (İnanın bana canım, ışıl ışıl 

görünüyorsunuz.) 

- Madame, permettez-moi de vous dire que vous etês d’une élégance inouie, insensee…( 

Hanımefendi, görülmemiş beklenmedik bir zarafete sahip olduğunuzu söylememe izin veriniz…) 

-Toujours plein d’esprit…( Her zaman nüktelisiniz…) 

s. 174: - Avec vos afçons délicieuses de dire… (Ne tatlı biçimde söylüyorsunuz…) 
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- Etiez–vous â la premiére de Bernstein? (Bernstein’in ilk gösterisini izlediniz mi? …) 

- C’était vraiment merveilleux!.. (Gerçekten olağanüstüydü.) 

- Oou, cette année la mode est aux chapeux immenses gigantesques… (Evet, bu yıl kocaman 

dev gibi şapkalar moda…) 

- II a un teuf teuf de quarante chevaux. (Kırk beygir gücünde bir otomobili var.) 

- Que dites-vous? Et, pourquoi faire? (Ne diyorsunuz? Ama ne yapmak için?) 

s. 206: Mon réve familier (benim alışılmış rüyam) 

… Pourquoi cette lampe à demi morte, (neden bu yarıyarıya ölgün lamba) 

M’éblouit-elle de clarté (ışığıyla gözümü almakta) 

… qui sonne? (kapıyı kim çalıyor?) 

… personne! (kimse!) 

O solitude, O pauvreté!.. (Ey yalnızlık, ey zavallılık!) 

O toi qui j’eusses aimée, o toi. qui le savais (Ey sen ki sevmiştim seni, ey sen ki bilirdin bunu) 

st-elle brune ou blonde? Je l’ignore. (sarışın mı kumral mı? Bilmiyorum) 

Bir haftaya varmadan merveilleux bir nü yapıp veririm. 

Hem de aynı mod ile çalışacağım. 

C’est Güberte qui va poser (Güberte poz verecek) 

s. 248: Bonsoir Mam’ezelle, bonsoir Monsieur, Un gentil petit coin; voulez-vous? (İyi akşamlar 

Bayan, iyi akşamlar bayım. Size layık değil ama şöyle bir köşemiz var ister misiniz?) 

s. 250: et pourquoi done? 

s. 252: “Benim neyimi kıskanacaksınız? Je suis une brave fille et sage comme une image.” 

s. 253: Laissez donc cet air d’enterrement (şu cenazedeymiş hâlini bıraksanıza) 

s. 254: Vouz étes méchant. (Çok kötüsünüz.) 

s. 271: j’en ai assez, vous savez! (Bıktım artık, biliyor musunuz?) 

s. 284: Ben bu kalp cambazlığını hiç sevmiyorum. Moi, je suis tout à fait nature! (Ben tümüyle 

doğalım)  

Veyahut birtakım hilelerle onu atlatmağa çalışıyorsunuz. Vous faitez le lâche ou le tricheur (Ya 

alçakça ya da hilekârca davranıyorsunuz.)  

Sizin ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğinizi sizden daha iyi o bilir. Tevekkeli ‘On ne badine 

pas avec l’amour’ (Aşkla şaka olmaz.)  

Bunda hiçbir şey kaybetmezsiniz; bilakis, Comme je sais que vous êtes bon, aimant et tendre, 

vous payé de la même monnaie. (Sizin iyi, şefkatli ve sevgi dolu olduğunuzu bildiğimden, size aynı 

şekilde davranacağım ben de.) 

s. 285: Bu ‘je suis tout à fait nature’! Bu ‘on ne badine pas avec le amour’, ‘Vous serez payé de 

la même monnaie’ tabiriyle mektubun içinden, birden bire fırlatıveren bayağı mahalle kızı halet-

ruhiyeleri (…) 

s. 288: “Mon Lieu, mon Dieu, la vie est lâ” Simple et tranquille… (Tanrım, Tanrım, hayat işte 

orada. Basit ve sakin.) 

s. 305: “On veut vous coller Arlette” (Size Arlette’i yamamak istiyorlar.) 

Hitap ve Seslenme Düzeyinde Fransızca Kullanımlar 

s. 37: Ah, Monşer; s. 49: Bravo Mösyö; s. 50: Mais, Mon bon monsieur; s. 76: Pardon Mösyö; 
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s. 77, 155, 158, 302: au revoir; s. 77, 158: bonsoir; s. 101: Pardon Monşer; s. 110: Ah, Mais mon pauvre 

Monsieur (Ah, zavallı Bayım); s. 141: Cʼest ça; cʼest ça…; s. 175: Chére madame (Sevgili madam); s. 

190: Ah, mon Dieu, mon Dieu (Ah, Tanrım, Tanrım); s. 272: Au revoir, cher collégue! (Görüşmek üzere 

sevgili meslektaşım); s. 245: Bonsoir docteur (İyi akşamlar doktor), Bonsoir Mademoiselle (İyi 

akşamlar Bayan); s. 258: Bonsoir quand meme (İyi akşamlar gene de); s. 321: merci.  

Stereotipler 

s. 25: Vieux Turc (Yaşlı Türkler); s. 159: Téte de Turc (herkesin olur olmaz kızdığı kimse, 

şamar oğlanı). 

Türkçe Fransızca Melez Kullanımlar 

s. 17: pansiyoner gibidir; s. 22: pratika alınmış; s. 23: vestibül kapısı; s. 24: exterriorialite 

prensibi; s. 32: politika mücrimi; s. 37: antuziyazim derecesine çıktı; s. 39: Bütün pesimizmasını 

kafasının içinden söküp atmak; s. 43: Draconien tedbirler/ hiçbir reaksiyon yapmaz; s. 44: enternasyonal 

bir sahne; s. 50: anticlerical (Kilisenin egemenliğine karşı) fırkalar; s. 75: tolerance Musulmane; s. 83: 

Jeune Turc konferansı; s. 97: prezante edeyim; s. 109: mösyö bey; s. 118: en raffine sefahatlere kadar; 

s. 119: arrondissementleri sayar; s. 122: şu karşısı palais'i göstermek isterim; s. 125: o kadar ebsert bir 

şekilde yer etmiş/ Paris beni bir nevi desillusiona  (hayal, kuruntu) uğrattı; s. 136: teatral tavır, tiyatro 

salı; s. 144: kahotik ihtilaçları/ bazı connaisseur’lere gösterdim/ kaosumsu titremeleri/ attraction olsun 

diye; s. 145: futuriste okulun şefi/ futuristin biridir/ exposer de etmiyor; s. 148: bir ufak anket için 

geliyoruz. / ya size böyle bir ankete girişmek hakkını kim verdi?; s. 149: etalaj masrafı; s. 151: bütün 

altolarda olduğu gibi; s. 152: kalkık bir clown burnu vardı; s. 153: Bir sürü plagiacı; s. 154: Ne kadar 

Corneillelkari değil mi?/  Size bir dedikas yazayım; s. 155: dedikaslı kitaplar / size au revoir demeğe 

geldim; s. 157: Hangi boile’dı; s. 158: şımarık sinobisma; s. 160: bütün avansları yaptı/ lüzumundan 

fazla lirik ve romanesk görünmekte/ o hadise üzerine bir takım espritler uydurmayı; s. 163: korkunç bir 

egoisma/ o kadar komplikeleştirmiş ki; s. 164: bu kriteriuma göre; s. 165: bomba komedyası/ umumi 

tonuna hoş ve komik bir not ilave ederdi/ atmosfer değişmezdi; s. 166: Garp âleminin strüktürüne dair/ 

nevraljik ağrılar; s. 167: auto-analizlere artık bir nihayet vermek; s. 168: Mentorluk hizmeti/ yüksek 

monde; s. 169: pek heterogen bulurlar/ kendi geneologisi bakımından/ asiyai seccadeler/ küçük bir 

hançeri coupepapiper; s. 171: yarım bir reveransla geri çekilerek/ elinde tuttuğu face a main/ bu monden 

halk içinde; s. 172: bu kadın adeta bir operet primadonnası gibi giyinmişti/ Bir clown suratı kadar 

bembeyazdı; s. 174: sanki tortikoli’ye tutulmuş/ kalın, siyah, kurdelalı monogları arasından/ Fransa’nın 

en büyük endüstriellerinden biridir; s. 178: Bir takım soiree’ler verirler; s. 179: Bazı snopların tiyatro 

sahnesi Sacré-Coeur’e/ Yüksek aristokratik mondla daha definifion’u yapılmamış; s. 180: bu kadar 

pesimisme size çok ıstırap verse gerek; s. 182: yavaş yavaş onun gibi rota alacaktım/ Cimri, titiz, 

bougeois karısı/ işkence trapezesinin önüne karekteri/ Ben insanın her şeyden evvel bir carnassier 

olduğuna kaniim; s. 184: Başka bir filozofik ve sosyal mevzua intikal/ kuru ve dimağı determinizma/ 

determiniza biraz evvel bahsettiği asi indivüdailisması ile karıştırarak/ Frenk mektuplarında piguet 

cezasına çarpılmış; s. 188: O kara yüzlü spleen şeytanı/ saatlerce süren pessimist ve anarchigue 

nutkunun; s. 190: histeri krizi/ Bu bir delirium tremens krizidir; s. 193: ilk genç kızlık günlerimin bu 

prince chartmant’ı görür gibi oldum/ Bu aguilin bunun; s. 194: Ara sıra da elime birkaç sou sıkıştırdığı 

da oluyordu; s. 195: fais moi du mal diye bağırmak istiyordum; s. 196: Bu sözü ona bir compliment 

olsun diye söylemiştim; s. 199: Muhtemel deception’larını önlemek istedi; s. 203: ona adeta bir oracle 

mahiyeti veriyordu/ Vehimden superstation’a, superstation’dan vehime düşüyordu; s. 205: bu fantezist 

etüdler; s. 209: İlk-çağ cemiyetlerinin plebinden hiç farkı olmayan bir takım insan yığınları dikiliyor; s. 

210: bu truc’ü sayesindedir ki/ halis bir fetişizmadır/ ben de fetichiste’yim/ positivizma’sına 

karıştırdığında ortaya ne grotesque bir şey çıkardı; s. 211: evet majüskülle Liberté Chérie/ bütün irili 

ufaklı fetiche’ler gibi/ şişkin karınlı Bourgeois/ Chérie diye çağırmıyor/ hüriryet bir jacobin için bir 
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luxe’dü; s. 213: Tatbik ettikleri explaitation; s. 214: capituler etmiştir/ Kimlere karşı kapitule etmiştir? 

/ Bir anonim şirketin monopolü altında; s. 215: gözü pek yağmacılar tröstünü/ enternasyonel müessese 

kanalıyla/ rizikosuz bir ticaret; s. 223:  öbürlerinin ütopist namını verdikleri sentimental 

ihtilalcilerdendi/ çığır nüansları/ sosyal revolüsyoner / tam Butte’ün Paris’e hakim bir noktasında; s. 

224: Aylardan beri öyle bir poisse içindeyim ki…/ Ev sahibi her şeyimi, hatta sabot’larımla; s. 225: 

benden satın aldığınız portrait’nin modeli/ Ben daha ziyade satirik bir istidata malikim/ hem de 

dessinateur humoristique olmanın bir iyi ve kârlı bir tarafı vardır; s. 226: Geçen gün, Bois’de dolaşırken 

gördüm/ Simetri perspektif kaideleri bana vız gelir; kompozisyonda unite’den anlamam; s. 227: Son 

derece epatant bir mevzuum var; s. 228: tamamiyle instinet’lerinin elinde esir, yarı hayvani bir dereceye 

düşüyor ve artistlik gibi yüksek bir misyon; s. 229: bütün sosyal ve moral prensipler hem onun korkunç 

instinct’lerine gem vurmak için konulmamış mıydı?/ Niçin bütün edebi kitaplar birer ürn gibi 

gözyaşlarıyla doludur/ Lejislatör niçin merhametsiz ve sertti?; s. 231: bazı günler şüphe ve 

septizmasında daha ileri giderek; s. 232: sadique bir zevk duyuyordu; s. 233: Doktor Hikmet’in babası 

bir eski sultan “chambellan”ıdır. (mabeynci)/ harçlık gönderecek kadar grand seingeneur’dür; s. 234: 

Docteur en Medecine olduğu halde; s. 235: Güzelliğinin hiçbir plastik tarafı yoktur/ Paris bütün 

manasiyle monumental bir şehirdi; s. 237: “Ne paradoksal bir akşam” dedi. O da bu akşam gibi 

paradoksaldı/ Sesinin en pest temposu; s. 238: hem antişambre hem de yemek salonu; s. 247: zavallı 

kalp bir anakronik daha doğrusu bir ekzotik nesnedir/ kendimi kit addetmiyorum; s. 248: daima Parisli 

grisette’lerin/ mutfak kokan vestibüle giriliyor; s. 251: sentimental bahsi unutmuş görünüyordu; s. 255: 

boasını boynuna sardı; s. 256: bu vizyondan kurtulacak değildir; s. 260: başucunda duran “réveille-

matin”e baktı; s. 264: Çünkü sizin opinion’uza büyük bir ehemmiyet veriyorum; s. 266: on üç yaşına 

doğru bir plöreziden uzun uzadıya yattığını hatırlıyordu; s. 268: bir enfluenza nöbeti; s. 269: mükemmel 

bir internist’dir; s. 272: göğsünüze kızgın şişle birkaç attouchement yapacağım; s. 275: gündelik 

viziteleri vardı/ Dr. Foissard snobsa, alçakgönüllü ve altrüist’idi/ fakat bu reybiliğinde, hiç spirituel 

olmamasıydı; s. 276: mucize mahiyetinde diagnostikleri vardı; s. 277: Dr. Pienot son vizitesini yaptığı 

gün; s. 279: bana bahsettiğiniz bu proje o kadar güzel ki; s. 282: gene bir reaksiyona imkan bulamıyordu; 

s. 284: onunla tricher edilemez/ elastik şeyler; s. 285: bon sens’la dolu bir mektup/ historik ve sosyolojik 

etüdlerinde ilerledikçe; s. 286: şu misafir olduğu Oberj’de, kızıl ve karnivor mahluk mu?/ oberjistin 

karısı mı?; s. 287: oberjistin kendisine gelince/ Oberjiste yaptığı bu ikramlar/ Provans lehçesi/ Provanslı 

hancı; s. 288: Birkaç parfiraz araştırdı. Bu peyzajı. Bir formüle sokmanın bir imkânı var mıdır?; s. 289: 

bu complication’dan kurtulalım; s. 290: biliyorum ki o bir mistique değil, bir mistificateur’dür; s. 291: 

Size karşı çok mechante idim; s. 292: hoş bir surprise oldu; s. 293: bu yılın crue’sünden onlara bir kasa 

şarap getirmişti/ Provans’a gittiği günden beri; s. 298: Bir defa balgamı da analize etmeliyiz/ hayat 

projesi yaparız/ Bu dünyada hiçbir şey, tragique’e alınmağa değmez; s. 305: hapishane hücresinin 

anichambre’i gibidir; s. 306: paradokslar alemine girdi mi?; s. 307: bütün genç entellektüeller gibi 

snobdur; s. 311: Boheme intellectuelle’e düşeli; s. 313: jurnal yazmak için; s. 316: Her şeyden evvel bir 

art ve ilim diyarıdır; s. 317: realite sahasında; s. 319: orada modern katakomblar/ Etat majör heyetinin/ 

realiteden daha reel bir vizyon içindeydi/ İnstitut’nün uzak siluetini işaret etti; s. 322: trajik bir belagat; 

s. 324: reaksiyonu azaldıkça. 

Sonuç 

Yirmi dokuz bölümden oluşan Bir Sürgün romanında olaylar beşinci bölümden itibaren Paris’te 

geçer. Romanın başkarakteri Doktor Hikmet’in temasta bulunduğu şahıslar Fransızdır. Yakup Kadri 

adeta kendisini bir Fransızın yerine koyarak ve olaylar karşısında bir Fransız gibi düşünerek romanı 

yazmıştır. Eserde çok sayıda Fransız edebiyatçısına ve eserlerine, o dönemin gündemde olan edebi 

tartışmalarına, edebiyat ve sanat akımlarına metinlerarasılık yöntemiyle geniş yer verilmiştir. Paris’te 

yaşamış ve Paris’i iyi bilen Yakup Kadri romanda Paris’in sokakları, caddeleri, bulvarları, kafeleri, 
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eğlence mekânları, üniversiteleri ve müzelerinden detaylı olarak bahsetmektedir. Paris’i çok iyi bilen 

birinin tasvir edeceği şekilde hangi caddenin hangi caddeye bağlanacağı, hangi sokağın hangi sokakla 

birleşeceği, ana ve ara yollar, Paris’in bölge ve şehir planı, Paris haritasını net bilgilerle aktarmıştır. 

Fransızların fiziki ve ruhsal özelliklerini resmederek Fransız toplumuna yönelik tespit ve çıkarımlarda 

bulunmuştur. 

Çalışmada Bir Sürgün romanında kelime, kelime grubu, cümle, hitap, seslenme düzeyinde çok 

sayıda Fransızca alıntı tespit edilmiştir. Eserde Türkçeye geçmiş Fransızca kelimelerden çok henüz 

Türkçe’de yerleşik hâle gelmemiş çok sayıda Fransızca aktarım yapılmıştır. Türkçede yerleşik olmayan 

Fransızca sözcükler kaynak dildeki yazımı ile verilmiş, bu kelimelere eklenen yapım ve çekim ekleri 

kesme işaretiyle ayrılmıştır. Fransızca ve Türkçe kelimeler birleştirilmek suretiyle melez kullanımlar 

yapılmıştır. Türkçe başlayan konuşma Fransızca devam ettirilmiş ya da tam tersi Fransızca konuşma 

Türkçe devam ettirilmiştir. Konuşma ve diyalogların arasında sistemsiz bir şekilde rastgele Fransızca 

sözcük ve cümleler serpiştirilmiştir. Fransızlar arasındaki diyaloglar tamamen Fransızca değildir. Türk 

okurlar için yazılan eser, Fransızcanın yerli yersiz kullanımıyla anlaşılması zor bir metne dönüşmüştür. 

Bu tür kullanımlar yer yer anlaşılmazlığa, anlam kayıplarına yol açmıştır. Batı medeniyetine özentinin 

manasızlığını, taklitçiliğin boyutunu, kendi medeniyetine yüz çevirmenin trajikomik sonuçlarını 

göstermek için yapılan Fransızca alıntılar metnin anlaşılırlığını zora sokmuştur.  

Fransızca dil unsurlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı Bir Sürgün romanının sözlüğe 

başvurulmadan anlaşılması güçtür. Fransızca unsurları işlevsiz ve sebepsiz bir şekilde metne dâhil etmek 

anlam değişmelerine, bozulmalarına ve kayıplarına neden olmuştur. Türkçe başlayan konuşmaya 

eklenen Fransızca unsurlar okuma eylemini kesintiye uğratmakta bu da metne odaklanamama ya da 

metinden kopma sorunlarını netice vermektedir. 

Romanın konusu Batı medeniyetinin iç yüzünden habersiz bir şekilde, alafrangalık özentisi ve 

taklit çabası içerisinde olmanın hüsranı netice vereceğidir. Batı özentisinin, aşırı alafrangalığın ve 

taklitçiliğin olumsuz sonuçları Fransızca unsurlar kullanılmadan da pekâlâ gösterilebilirdi. Burada 

Fransızcanın romanın konusunu vurgulayıcı ya da verilmek istenen mesaja katkı sunucu herhangi bir 

işlevi bulunmamaktadır. Yazar sadece Fransızca unsurlar kullanmak suretiyle Batı taklitçiliğini görünür 

kılmak istemiştir. Fransızca yanlış Batılılaşmanın göstergesi düzeyine indirgenmiştir. Eserde 

Fransızcanın alafrangalığı vurgulayıcı, belirginleştirici ya da Batı medeniyetini gözden düşürücü bir 

işlevi olmamıştır. Tam tersine, Türk toplumuna savunduğu görüşlerin haklılığını göstermek ve toplumu 

ikna etmek için anlaşılırlığı arttırmak adına tüm metni Türkçe yazması gerekirdi. 

Bir Sürgün romanı Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası romanını hatırlatır. Bir 

Sürgün’deki Doktor Hikmet’e karşılık Araba Sevdası’nda Bihruz Bey tiplemesi vardır. Recaizade 

Mahmut Ekrem Araba Sevdası’nda Fransızca bilmediği hâlde bilgiçlik taslayan, bilmiyormuş gibi hava 

atmaya çalışan ve neticede komik duruma düşen eğitimsiz Bihruz Bey tiplemesi üzerinden 

alafrangalaşmış züppe tipinin eleştirisini yapmıştır. Fakat Bir Sürgün’ün başkarakteri Doktor Hikmet 

tıp fakültesinden mezun, entelektüel kimliği olan, çok okuyan kendini geliştirmiş biridir. İkisinin tek 

ortak yanı Fransız hayranlığı ve Batı medeniyetine ilişkin sahip oldukları yüzeysel bilgidir. Doktor 

Hikmet Fransızcayı bir Fransız kadar iyi konuşurken, Fransız edebiyatı ve kültürüne dair geniş bilgi 

birikimine sahipken Bihruz Bey Fransızca konuşamamakta ve Fransız edebiyatı ve kültürüne dair bir 

şey bilmemektedir. Yazarın Fransızca unsurlar kullanmadaki amacının Doktor Hikmet’i komik duruma 

düşürerek Batı taklitçiliğinin temelsizliğini göstermek olduğu da söylenemez. Çünkü Doktor Hikmet 

Paris’te tıp fakültesindeki dersleri takip etmekte, Fransız sevgilisi ve sevgilisinin ailesi ile akıcı bir 

iletişim kurmaktadır. Fransızca bilmek Doktor Hikmet için bir kayıp değil, tersine kazanım sağlamıştır. 
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Fransızca konuşmalar daha çok Doktor Hikmet ve Fransız şahıslar arasında geçmektedir. 

Doktor Hikmet aynı şahısla bazen Fransızca bazen Türkçe konuşur bazen de Türkçe Fransızca karışık 

cümlelerle konuşma sürdürülür. 

Yakup Kadri’nin Bir Sürgün romanına Fransızca dil unsurlarını katması tamamen kişisel 

tercihidir. Yazar, Fransızca argo kelimelerin Türkçeye tercümesinin zorluğunu gerekçe göstermiştir, 

fakat romandaki Fransızca argo kullanımı çok sınırlıdır. Yazar bu eserde kendisinin Fransızcaya 

vukufiyetini, bu dildeki yetkinliğini, Fransız edebiyatı üzerine donanımın göstermek istiyor gibidir.  

KAYNAKLAR 

Akı, N. (2017). Yakup Kadri Karaosmanoğlu İnsan-Eser-Fikir-Üslup. İstanbul: İletişimYayınları. 

Arıkoğlu, D. (1939). Hatıralarım, Yücel, VIII. 

Bingöl, N. (1944). “Yakup Kadri’nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri”, Dil 

Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49: ss. 9-20. 

Budak, A. (2013). Batılılaşma ve Türk Edebiyatı, Lale Devri'nden Tanzimat'a Yenileşme, İstanbul: Bilge 

Kültür Sanat Yayınları. 

Çalık, E. (1993). Edebi Mülakatlar,  İstanbul: Ötüken Yayınları. 

Çongur, R. (1963). Dilimizin özleştirilmesinde aşırı davranılmış mıdır?, TDK Açık Oturumlar Dizisi, 

No. 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Dürder, B. (1938). “Bir Sürgün’e Dair”, Kalem, no 5. 

Enginün, İ. (2008). Türkçede Shakespeare, İstanbul: Dergâh Yayınları. 

Eronat, C. Y. (1996). Yakup Kadri’den Hasan Ali Yücel’e Mektuplar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Fono Fransızca Modern Sözlük (2008). hzl. Birsen Çankaya, Murat Kıvanç, Cecile Bouckot, İstanbul: 

Fono Yayınları. 

Güven, H. (2001). “Le rôle et la place du français dans le processus de modernisation de l’empire 

otoman”, Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, Volume 1, 27/2001, ss. 1-

8. URL: http://journals.openedition.org/dhfles/2566 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dhfles.2566 

Karaosmanoğlu, Y. K. (2017). Anamın Kitabı, 12. bs., İstanbul: İletişim Yayınları. 

Karaosmanoğlu, Y. K. (2020). Bir Sürgün, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Kantarcıoğlu, S. (2008). Yakınçağ Tarihimizde Roman (1908-1960), İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 

Moran, B. (2001). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Perin, C. (1946). Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul: Pulhan Matbaası. 

Saraç, T. (2015). Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul: Saraç Yayınları. 

Sezgin, F. (2004). Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları. 

Tör, V. N. (1935). “Yakup Kadri Karaosmanoğlu İle”, Yücel Dergisi, Cilt XIII, Sayı 77. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/  

Türkeş, M. (1999). Kadro Hareketi: Ulusçu Sol Bir Akım, Ankara: İmge Kitabevi. 

Ülken, H. Z. (1997). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul: Ülken Yayınları. 

Yavuz, H. (2010). “Modernleşmenin Semiyolojisi”, Alafrangalığın Tarihi, Geleneğin Tasfiyesi ya da 

Yeniden Üretilmesi, Bütün Eserleri-3, 2. bs., İstanbul: Timaş Yayınları, ss. 65-71. 

Yeter Şahin, G. B. (2022). “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Anamın Kitabı’na Dair Psikanalitik ve 

Sosyolojik Bir Okuma Denemesi”, Huzursuz Bir Ruhun Panoraması Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 

Edebiyat ve Düşünce Dünyası, Ed. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 311-337.   

Yuva, G. M. (2017). Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları, İstanbul: İletişim Yayınları. 

  

https://doi.org/10.4000/dhfles.2566
https://sozluk.gov.tr/


4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
164 

İRAN'DA SALTANAT DEĞİŞİMİ VE PEHLEVİ HANEDANLIĞININ KURULMASI 

(31 EKİM 1925) 

Cavid QASIMOV122 

Oğuzhan İMAMOĞLU123 

Özet 

20’nci yy.ın başlamasıyla birlikte Asya ve Afrika’da birçok yeni devlet kurulmuştu. İran da ise 

1906 Meşrutiyetin ilanı ile Kaçar Hanedanlığı yönetimde yürütme yetkisini paylaştığı meclis ve 

bakanlar kurulu bulunmaktaydı. Ancak gerçekte ise ülkede iktisadi ve mali açıdan İngiltere ve Rusya 

kontrolü altında bulunan siyasi hâkimiyet eksikliği vardı. Ülkenin mali kuruluşları, maden ve gümrükler 

yabancı bankaların kontrolündeydi.  

Meclise bağlı merkezi bir ordunun bulunmayışı, Rusya kontrolü altındaki Kazak Birlikleri ile 

ülkenin güneyine yerleşen İngiliz Birliklerinin İran’daki varlığı İran’ın bir rekabet sahasına 

dönüşmesine ve Kaçar hanedanlığına yönelik ülke içerisinde isyanların çıkmasına neden olmuştu. 

Kazak Birlikleri komutanı Rıza Han günden güne artan olaylar sonrası Tahran’a üç bin asker ile 

girerek olayları bastırmıştı. 1921 askeri darbesi olarak bilinen bu olay sonucunda içte ve dışta kontrolü 

sağlayan Rıza Han’ın yıldızı parlamış ve başbakanlık makamına kadar yükselmişti. Huzistan’da çıkan 

ayaklanmayı bastıran Rıza Han prestijini daha da arttırmış meclis üzerindeki baskısı ile yetki alanlarını 

genişletmiştir. Ahmet Şah’ın Avrupa gezisinden dönmemesi halk gösterilerine sebebiyet vermiş ve 

sonrasında meclis kararı ile Ahmet Şah tahttan indirilerek yerine Rıza Han İran Şahı olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İran, Pehlevi Hanedanlığı, Rıza Han 

CHANGE OF SULTANATE AND ESTABLİSHMENT OF PAHLAVİ DYNASTY İN IRAN (31 

OCTOBER 1925) 

Abstract 

 With the beginning of the 20th century, many new states were established in Asia and Africa. 

In Iran, with the proclamation of the 1906 Constitutional Monarchy, the Qajar Dynasty had a parliament 

and a council of ministers, where it shared the executive power. However, in reality, there was a lack of 

political dominance in the country, which was under the control of Britain and Russia in economic and 

financial terms. The country's financial institutions, mines and customs were under the control of foreign 

banks. 

 The absence of a central army attached to the parliament, the Cossack Troops under Russian 

control and the presence of the British troops settled in the south of the country in Iran caused Iran to 

turn into a competitive field and rebellions against the Qajar dynasty in the country. 

 Reza Khan, the commander of the Kazakh troops, entered Tehran with three thousand soldiers 

after the events that increased day by day and suppressed the events. As a result of this event, known as 

the 1921 military coup, Rıza Han, who had control both inside and outside, rose to the top of the prime 

minister's office. Reza Khan, who suppressed the uprising in Khuzestan, increased his prestige even 

more and expanded his jurisdiction with his pressure on the parliament. The fact that Ahmet Shah did 

                                                           
122 Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
123 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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not return from his European tour caused public demonstrations, and then Ahmet Shah was dethroned 

by the decision of the parliament and Rıza Khan became the Shah of Iran. 

 Keywords: Iran, Pahlavi Dynasty, Reza Khan 

1. 1906 İran Meşrutiyeti ve Önemli Siyasi Olaylar 

İran’da 1905-1911 yılları arası siyasi karışıklıklar ve meşruti hareketlerin olduğu bir dönem 

olmuştur. Osmanlı Devleti ile aynı döneme tekabül eden meşrutiyet hareketi ülkenin içerisinde 

bulunduğu ekonomik ve siyasi krizler ile geri kalmışlığın giderilebilmesi için âdeta kurtarıcı bir çare 

olarak görülmüştür. 

Rusya ile yaşanan savaşlar, akabinde ülkede askeri alanda başlayan ıslahatlar ve Avrupa’ya 

eğitim için gönderilen öğrenciler, ülke içerisinde yeni bir oluşum ve fikir akımının oluşmasına vesile 

olmuşturlar. Nasıreddin Şah’ın iktidardaki ellinci yılı kutlamalarında bir suikast sonucu katledilmesi 

halefi Muzaffereddin Şah (1896-1907) tarafından sert önlemler alınmasına sebep olmuştur. Dış borçlar 

ve ekonomik buhranın artması sebebiyle tüccar sınıf üzerindeki baskı arttırmıştır. Din adamları ve 

tüccarlar arasında doğal bir ittifak oluşmasına sebep olan bu olaylar ülke genelinde mevcut rejime karşı 

bir muhalefet hareketin oluşmasına ve akabinde de meşrutiyetin ilanına sebebiyet vermiştir (Ekinci ve 

Kısak, 2020: 660-661). 

Ulema, aydınlar ve tüccarların başını çektiği muhaliflerin düzenledikleri gösteriler sonucunda 

Şah göstericilerin isteklerini kabul etmiş ve Ekim 1906’da Meşrutiyeti ilan ederek meclisin kurulması 

ile ilgili fermanı imzalamıştır.  

Bu gelişmeler yaşanırken ülke genelinde ekonomik ve toplumsal sorunlar artarak devam 

etmiştir. İngiltere ve Rusya arasındaki İran toprakları üzerindeki hâkimiyet anlaşmazlıkları, Almanların 

güçlenmesi ve Asya’ya yönelmesi sebebiyle son bulmuş, iki ülke arasında 1907 yılında bir antlaşma 

imzalanmıştır. Bu antlaşma ile İran kuzey, orta ve güney nüfuz alanlarına bölünmüştür.  

Muzaffereddin Şah döneminde İngiltere’ye ve Rusya’ya daha fazla ayrıcalıklar tanınmış, fuzuli 

geziler ile artan masraflar yine bu ülkelerden alınan kredilerle karşılanmıştır. Meşrutiyet, İran halkına 

ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda herhangi bir ferahlık getirmemiş, mevcut olan hiçbir sorunu da 

çözmemiştir. Aksine alınan kararlar ile Rusya ve İngiltere’nin çıkarları lehine hareket edilmiştir.  

1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı ile İran tarafsızlığını ilan etmiştir. Ancak her ne 

kadar İran tarafsızlığını ilan etse de büyük devletlerin savaş alanı hâline gelmiştir. Almanlar ile Osmanlı 

Devleti birlikte hareket ederken, İngiltere-Rusya ittifakı da Almanların nüfuz oluşturmasına mani olacak 

şekilde karşı hamlede bulunulmuştur (Ekinci ve Kısak, 2020: 661). 

a. İran’da İç Savaş Dönemi ve 1907 İngiltere-Rusya Antlaşması 

1905 yılında İngiltere ile D’arcy imtiyaz anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile İngiltere Angolo-

Persian Peetrol Şirketini tesis etti ve İran’da petrol arama ve çıkarma imtiyazını elde etmiş oldu (Ervand, 

2017: 61).  

Almanların gittikçe güçlenmesinden tedirgin olan İngiltere Asya genelinde Rusya ile yaşadığı 

uzun soluklu anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı amaçlamıştı. 1907 yılındaki antlaşmaya göre 

İsfahan dâhil kuzey bölge Rusya’ya, Kirman, Sistan ve Belucistan gibi İran’ın güneybatı bölgeleri 

İngiltere’ye tahsis edilmişti. Geri kalan İran’ın orta bölümü ise tarafsız bölge olarak korunacaktı. İki 

devlet sadece kendi nüfuz bölgelerinde imtiyaz aramayı kararlaştırmışlardı (Ervand, 2017: 67). 

Muhammed Ali Şah döneminde meşrutiyet yandaşları hem 1907 anlaşmasının duyulması ve 

sonrasında yaşanan olaylar hem de mevcut yönetime karşı yükselen öfke sonrası daha da güç 
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kazanmışlardı. Rus Sosyal Demokratları, Ermeni Milliyetçisi Taşnaklar ve Bakü’deki İran Himmet 

Partisinin faaliyetleri Şah karşıtı olayların artmasına sebebiyet vermekteydi. Settar Han ve Bekir Han 

gibi Tebriz’de önemli bir üne kavuşan direniş liderleri ile Ermeni Taşnak Partisinin lideri Yeprem Han, 

Serdar Esad ve İlhanî Samsamu’s-saltanat gibi Bahtiyari önderleri de meşrutiyetçileri ve şah karşıtı 

olayları destekleyen önemli liderlerdi. Olayların alevlenmesi sonucu Muhammed Ali Şah Rus 

Büyükelçiliğine sığınmak zorunda kaldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Muhammed Ali Şah tahttan 

feragat ederek yerine oğlu Ahmed Şah yeni İran Şahı olarak tahta getirildi ve meclisin açılması sağlandı 

(Ervand, 2017: 71). 

b. Ahmet Şah Dönemi ve Meclisin Topa Tutulması 

Meşrutiyet’in ilanı ve meclisin topa tutulması: Meşrutiyet döneminde bir kısım din adamları, 

küçük ve büyük göç olarak nitelendirilen Kum şehrine yürüyüş yapmaları ve halkın da sempatilerini 

kazanarak onlara önderlik etmeleri ile tüccar zümresi üzerine ekonomik yönden baskının arttırılması, 

ülke genelinde yönetime karşı doğal bir muhalefetin oluşmasını sağlamıştır. Akabindeki olaylarda 

İngiltere büyükelçiliğine sığınan eylemcilerin İngiltere Büyükelçiliğinin yönlendirmesiyle belli 

taleplere dönüşmüştür. Bu talepler; Kum’a giden muhacir din adamlarının Tahran'a dönmelerinin 

sağlanması, tutuklama ve işkencelerin son bulması, genel emniyetin sağlanması, bir şura meclisinin 

açılması başta olmak üzere göstericilerin istekleri bir metin hâline dönüştürülmüş ve İngiliz 

Büyükelçiliği tarafından hükümete bildirilmiştir. Aynı şekilde Tebriz’de de belli gösteriler yapılarak 

meclisin açılması gibi demokratik çağrılar sonucu oluşan baskı ile Ayn’ud-devle hükümeti görevden 

alınarak yerine Müşir’üd-devle sadrazamlığa getirilmiştir. Hemen ardından da Şah tarafından 5 Ağustos 

1906 tarihinde meşrutiyet ilan edilmiştir.  

Seçimlerin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı, meclisin toplanması şekli ve kanunu esasi için 

bir heyetin oluşması gibi birçok yeni gündem maddesi ile yeni meclisin ilk çalışmaları başlamıştı. Ancak 

birçok karşıt görüşün barındığı bu acemi birliktelik, yürütmenin ne şekilde olacağı konusunda kendi 

aralarında ihtilaf hâlindeydiler. Bu karşıt görüşlü insanlar kısa sürede birçok partinin kurulmasına sebep 

oldu. Sadece Tahran’da 140 civarında encümenin olduğu kaydedilmişti. Meşrutiyet egemenliği mi 

yoksa şeriat egemenliği mi konuları iki güçlü muhalif kesimin oluşmasına vesile oldu. Şeyh Fazlullah, 

Hacı Hasan ve Seyid Kazım Yezdi gibi dini âlimler, şeriat yanlısı tavır takınmışlardı. Sonrasında yapılan 

seçim ve meclisin açılması ile bu tartışmalar meclise taşınmaya başlamıştı. 1907 yılında Rusya ve 

İngiltere’nin İran’ın topraklarını İran Hükümetine haber vermeden kendi nüfuz alanlarına bölen bir 

anlaşma yapmaları ve bu anlaşmanın gün yüzüne çıkması özgürlük yanlılarının sert muhalefetine sebep 

oldu. Muhalefetin susturulması Rusya tarafından Kazak Ordusu komutanı Lyakhov tarafından 

gerçekleştirildi. Şah ile birlikte hareket eden Lyakhov, Muhammed Ali Şah’ın fermanıyla 23 Haziran 

1908 tarihinde meclisi bombalayarak dağılmasını ve meşrutiyetin iptalini sağladı.(Cezani, 2014: 90-98) 

Sonrasında birçok isyan hareketi çıkmaya başladı. Özellikle Tebriz bu konuda önemli bir üs 

hâline geldi. Tebriz ve Gilan gibi büyük şehirlerde çıkan isyanlar sonucu Muhammed Ali Şah, 5 Mayıs 

1909 tarihinde meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu sırada Rusya Tebriz şehrinin 

emniyeti, yabancı konsoloslukların ve personellerinin can güvenliği bahanesiyle Tebriz şehrine 

girmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşının çıkması ile birlikte Rus ordusu Tebriz’i terk etmedi. (Cezani, 

2014: 89-107) Rusya’da Bolşevik İhtilali sonrası yaşanan kargaşa İran’da Rusya’nın kontrolünde 

bulunan kuzey bölgelerinde bir otorite boşluğunun oluşmasına sebep olmuştur. İngiltere Dışişleri 

Bakanı Winston Churchil, bu durumu değerlendirirken Bolşevik İhtilali ile doğu ülkelerinde ortaya 

çıkan durumu çok tehlikeli nitelendirmiş, Hint Okyanusu ve İran’daki İngiltere varlığının ve menfaatinin 

tehlikeye düşebileceğini beyan etmiştir. Aynı şekilde Osmanlı Devleti ve Almanların İngilizlere karşı 

hareket edebileceği düşüncesi de İngiltere’nin Rusların boşalttığı bölgelerin kontrol altına alınması 
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kararı alınmıştır. Aynı şekilde İran’daki mevcut hükümetin de kontrol altında alınması için Churchil 

Hükümeti İran’daki yandaşları ile yeni bir ittifak antlaşması sağlamak istemiştir (Karadeniz, 2013: 194). 

1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilali oldu. Bu ihtilal ile birlikte Rusların İran politikaları 

değişti ve İran topraklarından askeri varlıklarını geri çekme kararı aldılar. İngiltere ile İran konusunda 

ortak hareket eden Rusya, Bolşevik İhtilali sonrası kendi başına hareket etmeye meyilliydi. Öte yandan 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ile beraber İran üzerindeki hâkimiyet konusunda bir otorite boşluğu 

oluşmuştu. İngiltere İran’a hâkim olmak ve Hindistan yolunu güvence altına almak istiyordu. Ayrıca 

Bolşevik İhtilaline karşı oluşabilecek tehdide yönelik te önlem alınacaktı (Zahiri, 1379: 17). İngiltere 

Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a göre İran kendi kendini yönetemeyecek bir durumdaydı. Bu sebeple 

Curzon İngiltere komutasında bir İran Ordusu oluşturmayı ve güçlendirmeyi, ekonomik olarak ta ayakta 

durabilecek bir bütçeyi İran’da oluşturmayı amaçlıyordu. Bu sayede Rusya ile bir tampon oluşturulacak 

ve İran İngiltere’nin çıkarlarına hizmet edecekti (Fatemi, 2012). Antlaşma ile İngiltere İran’ın Milletler 

Cemiyeti’ne girmesine ve I. Dünya Savaşı’nda uğradığı zararın karşılanmasında yardım edecekti 

(Ervand, 2017: 82). 

9 Ağustos 1919 tarihinde İngiltere ile Hasan Vusuk Hükümeti (Vusuk’ud-devle) arasında askeri 

ve mali konularda işbirliğini içeren bir anlaşma imzalandı (Koca, 2013: 38). Altı ay süren gizli 

görüşmeler sonrasında İran’ı âdeta bir mandaya çeviren antlaşma imzalandı. Antlaşma henüz 

parlamento tarafından onaylanmamışken İngiltere tarafından mali ve askeri konularda misyon görevlisi 

İran’a gönderilmişti (Fatemi, 2012). 1919 yılında Vusuku’d-devle Hükümeti tarafından İngiltere ile 

yapılan anlaşma, her ne kadar gizli tutulmaya çalışılmış olsa da belli bir süre sonra açığa çıkmış ve ülke 

genelinde ciddi bir muhalefete sebebiyet vermiştir (Karadeniz, 194). 

İran’ın lehine gibi gösterilmeye çalışılan bu antlaşma, iç siyasette tam tersine bir etki yaratmış 

ve İngiltere’ye karşı bir düşmanlığın oluşmasına ve Bolşeviklere yönelik bir sempatinin oluşmasına 

sebebiyet verdi. Halk 1919 imtiyaz antlaşmasına yönelik ayaklandı, Kerbela’da İngilizleri lanetleyen ve 

Bolşevikleri “İslam Dostu” olarak nitelendiren fetvalar verilmeye başlandı. Gilan’da Bolşeviklerin de 

yardımıyla ayaklanmalar meydana geldi ve merkezi hükümet otoritesini kaybetti. Neticesinde bu 

antlaşma hiçbir şekilde cesaret edilip İran Meclisinde onaylanamadı (Ervand, 2017: 82-84). Bu 

antlaşmanın başarısızlığa uğraması, sonrasında İngiltere’ye yönelik artan kin ve nefret, İngiltere’nin 

yeni önlemler almasına sebep olmuştur. İngiltere’nin arka planda olduğu ancak İran halkının güvenip 

dinleyeceği bir hükümet ve yeni bir kurtarıcı yaratılmalıydı. Çünkü İngiltere için 1919 antlaşması çok 

önemliydi ve İran’daki menfaatlerini korumak istiyorlardı. 

İngilizler İran üzerindeki menfaatlerinin bu hükümet aracılığı ile olmayacağını anlamışlar ve 

1919 anlaşmasının uygulanması için 1299 isfend ayı 3. Günü (1921) Rıza Han tarafından düzenlenen 

darbeyi organize ederek desteklemişlerdir (Zahiri, 1379: 18). 

2. Rıza Han ve Şahsiyeti 

Doğumu ve çocukluğu; Rıza Han 24 İsfend 1255 tarihinde (1878 Miladi) Mazenderan’a bağlı 

Alaşat Köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Dadaş Bey olarak bilinen Abbas Ali Beydir ve Sevadkuh 

Alayında görevli bir askerdir. Dedesi Murad Ali Han, aynı Alayda asker olup Herat Savaşında hayatını 

kaybetmiştir (1856) (Agheli, 1400: 17). Babasını da henüz 9 aylıkken kaybeden Rıza Han, sonrasında 

annesi ile birlikte Tahran’a yerleşmiştir (Almuti, 1329:1).  

Ailesinde başta babası olmak üzere pek çok asker bulunmaktaydı. Amcası Ebu’l-Kasım Bey 

sayesinde küçük yaşta Tahran’daki Kazak Tugayında seyislik gibi ordunun geri hizmetlerinde görev 

almıştı (Koca, 2013: 34). 22 yaşında iken (H. 1278) Tahran’daki Kazak Tugayında resmi olarak göreve 
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başladı124 (Almuti, 1329,1). Okuma-yazmayı Kazak Birliğinde aldığı eğitimle öğrenen Rıza Han, kısa 

sürede çalışkanlığı ve kabiliyeti sayesinde askeri rütbelerde hızla terfi etti (Kurtuluş, 2008: 67). 1908’de 

Tebriz yakınlarında meşrutiyet yanlılarına karşı yapılan mücadelede görev aldı ve başarı elde etti. 

Ahmed Şah döneminde yüzbaşı rütbesindeyken patlak veren Birinci Dünya Savaşında Hemedan, 

Kirmanşah, Kürdistan gibi İran’ın batı eyaletlerindeki cephelerde yürütülen savaşlara katıldı (Koca, 

2013: 36). Rıza Han, sonrasında Hemedan ve Kazvin’de bulunan Kazak Tugaylarında görev aldı 

(Almuti, 1329.H:1). 1297 Hicri yılında tuğgeneral rütbesine yükselmiş ve Gilan’da isyan eden Mirza 

Küçük Han ile savaşmıştır. Sonrasında Tahran Kazak Piyade birliğine atanmıştır. Ahmet Şah’ın on aylık 

Avrupa seyahatinden döndüğü esnada İngiltere ile 1919 yılında imzalanan sömürge anlaşması sebebiyle 

Vusuku’d-devle istifa etmiş yerine Müşiru’d-devle sadrazam olmuştur. Rıza Han Kazak Ordusu 

Generali Starovosleski ile arasında anlaşmazlıklar çıktı. Stranosleski İngiliz askerlerinin İran 

Kazakhanesinden çıkarılmasını ve yerine Rus askerlerinin gelmesini istiyordu. Ancak Rıza Han başta 

olmak üzere birçok üst rütbeli askerin direnişi sayesinde (aynı zamanda İngilizlerin Ahmed Şah’a 

yaptıkları baskı sonucu) Rus askerlerinin Kazakhane’den çıkarılması sağlandı (Agheli, 1400: 26-27). 

Kazakhane: Nasıreddin Şah’ın Avrupa gezisi esnasında görüp beğendiği ve Çarlık Rusyası ile 

1879 yılında imzalanan bir sözleşmeyle İran’da düzenli atlı bir alayın kurulması kararlaştırıldı. Rus 

Ordusundan Albay Manitovich ve beraberindeki heyet Tahran’a gelerek atılı ve düzenli bir Kazak 

Alayının kurulmasını sağladılar. Alay seviyesinde kurulan bu birlik daha sonrasında tugay ve tümen 

seviyesine kadar genişledi. Kazak Tuagayı Rus bir albayın emir komutasına veriliyordu. Yine 

Rusya’dan gelen subaylar hem eğitmenlik yapıyor hem de kazak Tugayı içerisinde belli komutanlık 

görevi ifa ediyorlardı. İran Şahları kendi saltanatlarının güvenliği için Kazak Tugayına sürekli olarak 

olumlu bakmışlardır. (Cezani, 2014: 240-1-241) 

Kazak Tugayı mensupları İranlı Şii mezhep itikadına mensup Müslümanlar ile Afganistan’dan 

gelen gönüllü göçebelerden oluşturuluyordu. İran’da bulunan düzenli orduya nazaran yüksek maaş 

alıyorlardı. Bu sebeple ordu içerisinden de Kazak Tugaylarında görev almak, İran ordusunda görev 

yapan askeri personel için bir hedef oluyordu. Bu ordunun giderleri Rus Bankası tarafından 

karşılanıyordu. Kazak Tugayı meclise karşı düzenlenen komploda görev almıştı ve bu görev emri de 

Kazakhanenin Güney Kafkasya Komutanlığı Karargâhından çıktığı rapor edilmişti (Cezani, 2014: 241). 

3. Rıza Han ve 1921 (1299) Darbesi 

İngiliz General İranside, İran’da 1299 darbesi öncesinde yürütülen faaliyetlerde önemli başarılar 

elde etmişti. Rusya’daki Bolşevik devriminden sonra Kazak Birliklerindeki Rus asıllı subayların tasfiye 

edilmesinde önemli başarılar elde etti, Rıza Han’ı darbe öncesi hareketi ve darbe sonrasında düzenin 

sağlanabilmesi için maddi bir bütçe tahsis etti. Rıza Han saray ve İngilizlerden oluşan bir heyete Şah ve 

İngiltere yanlısı olduğunu belirtti. Nihayetinde de Rıza Han 3 bin kişilik bir kuvvetiyle Tahran’da 

hâkimiyeti sağlayarak Vusuku’d-devle hükümetinin düşmesine sebebiyet verdi. Gazeteci olan ve Rıza 

Han gibi öncesinde seçilen Seyid Ziya Tabatabai’de İngiltere’nin icazetini alarak başbakan olarak 

görevine başladı (Ervand, 2017: 82-84). 

Rıza Han darbe sonrası Tahran’da sıkıyönetim ilan etti, İngiltere ve İran arasında imzalanan 

1919 anlaşmasını feshederek yerine Bolşeviklerle bir dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalamışlardı. 

İngiltere İran topraklarından çekilmiş gibi yapmış ancak hiçbir şekilde çekilmemiştir (Ervand, 2017: 

87). 

İngilizlerin İran’daki Menfaatleri ve İran’da Hükümet Değişimi 

                                                           
124 Rıza Han takribi olarak onbeşli yaşlarda gayrı resmi olarak Kazak birliğinde görev almıştı. Ancak resmiyette 

22 yaşında askeri vazifesine başlamıştır. 
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 Hindistan Yolu ve Emniyetinin Tesis Edilmesi Gerekliliği: Özellikle Bolşevik 

İhtilali sonrasında Hindistan yolları ve şirketlerin güvenliğinin sağlanması, Bolşevik 

tehlikesinin İran kuzeyinden bu bölgeye nüfuz etmesinden önlenmesi sebebiyle İran İngilizler 

için önemli bir role sahip olmuştur. (Aştiyani Zad, 1299: 124) 

 Fars Körfezinde İngiltere’nin Jeopolitik Konumunun Korunması: 1280 (H) 

yılında İran’da petrolün bulunması ve üretimin başlamasıyla İngiltere için önemi bir kat daha 

artmıştır. Bu sebeple bu tarihten itibaren İngiltere için İran hem Hindistan’a giriş ve hem de Fars 

körfezinin kontrolünün sağlanmasında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bölgede yaşayan 

çevre ülkeleri ve özellikle Bolşeviklerin etkinliğini kırmak amacıyla İngiltere önlemler almıştır. 

Britsh petrol şirketi bu dönemde kurulmuştur. (Zahiri, 1379: 18). 

 İran’da İngiliz Askeri Varlığı ve Sonuçları: 1907 yılında Rus-İngiliz anlaşması 

ile İran’ın nüfuz alanlarına bölünmesi sonrası İngiltere Basra (Fars) Körfezi başta olmak üzere 

İran’ın güneyi ve Güney sahillerini kontrol altına almak için askeri varlığını sürdürmüştür. 

İngiliz Ordusunun İran’da bulunması ve ağır masraflarının İran tarafından karşılanması, halk 

arasında huzursuzluklara ve gösterilere sebep olmuştur. Dönemin İran’ın İngiliz sefiri Herman 

Norman tarafından İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a telgraf ile durumu bildirmiş ve acil 

bir girişimde bulunmasını istemiştir. Telgrafta İran’daki İngiltere siyasetinin iki ülke arasındaki 

antlaşmadan sonra oldukça vahim bir hâl aldığını yazmıştır. Telgrafın devamında halkın 

İngiltere’yi İran için en zorba ülke olarak tanımladıklarını ve hatta milli demokratların dahi-ki 

önceden İngiltere tarafından desteklendiğini ve çok iyi dostları olan kişiler olduğu ve 

meşrutiyeti İngiltere sayesinde kazandıkları- İngiltere’ye karşı yüz çevirdiklerini ifade etmiştir. 

Halkın Rusya’ya bile tarız olduklarını ve İngiltere’yi işgalci olarak nitelendirdiklerini ifade 

ederek İngiliz askeri birliklerinin biraz daha güneye geri çekilmesi gerektiği konusunda 

tavsiyede bulunmuştur. Eğer önlem alınmazsa Bolşevikler durumun müsaitliğinden 

faydalanacağını iletmiştir. Norman’ın gönderdiği telgrafta son siyasi durumun İngiltere aleyhine 

işlediği ve önlem alınmazsa sonuçlarının İngiltere açısından zararlı olacağı ifade edilmiştir 

(Zahiri, 1379: 19-20). 

 Buhran Dönemi ve İngiliz Merkezi Hükümetin Endişeleri: İngiltere İran’daki 

İngiliz Ordu birliklerinin başına General Edmund Ironside’i göndermiştir. Amaç Norman ile 

birlikte İran’da bir askeri darbenin planlanarak icra edilmesini sağlamaktır. İranside kendi 

anılarında darbede kendi rolünün olduğunu ifade etmiştir ve tüm İran halkının da darbenin 

İngiltere tarafından planlandığını bildiğini iletmiştir (Cevad, 1367: 286). İronside ve Norman, 

yapılacak darbenin kilit isimlerini seçmişlerdir. Norman’ın ilk araştırması sonucu darbenin 

siyasetçisi olarak Seyyid Ziyaeddin Tabatabayi’yi seçmiş, İranside ise Ardeshir Reporter 

aracılığı ile askeri çehrelerden Kazak subayları arasından Kazvin’de bulunan Rıza Han’ı 

seçmiştir125.  

1299 Darbesi: İngiltere’nin 1919 İngiltere-İran antlaşmasının İran’da lağvedilmesi sonrasında 

İran siyasetine doğrudan müdahale yerine dolaylı müdahale yöntemini tercih etmişlerdir. 1299 Behmen 

ayında Kazvin’de Rıza Han ile iki görüşme gerçekleştirilmiştir. Rıza Han Tahran’ın ele geçirilmesi 

                                                           
125 Her ne kadar darbenin yapılmasında kilit isim olarak görülen İranside ve Norman olarak gözükse de darbenin 

planlanması, darbe liderlerinin belirlenmesi ve yürütülecek siyasette önemli rolü olan biri daha vardı Ardeşir 

Reporter. Ardaşir, İngiltere’nin İran’daki önemli casuslarından ve İngiltere’nin menfaatlerini savunan önemli 

hizmetkarlarından biri olmuştur. Darbenin askeri kanadı için seçilen şahsiyetin (Rıza Han) belirlenmesinde önemli 

rol oynamıştır. Her ne kadar İronside darbenin arkasındaki isimlerden en önemlisi olarak gözükse de İronside, 

İngiltere’nin İran’daki güney askeri kumandanı olarak bölgedeydi. Bölgede asker olarak bulunuyordu ancak görev 

süresi ve bulunduğu mevki değerlendirildiğinde tek başına seçimler yapmadığı, Ardeshir Reporter ile birlikte 

hareket ettiği değerlendirilmektedir (Ayrıntılı bilgi için bk.: Hüseyin Khzayi, Zendegiyi-i Siyasi Ardeshir 

Reporter, Müessese-i İntişarat-ı Emir Kebir, Tahran, 1390). 
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sonrasında Seyyid Ziyaeddin Tabatabayi’yi Başbakan olarak seçilmesini kabul edeceğini beyan etmiştir. 

Ayrıntılı plan sonrası 3 İsfend 1299 yılında Rıza Han askeri açıdan Kazak Birliklerinden oluşan yaklaşık 

üç bin kişilik bir kuvvetle ve İngiliz taraftarı jandarma birlikleri ile birlikte Tahran’a girmiştir. Tahran’a 

ilerlerken ciddi bir direnişle karşılaşmayan Rıza Han devlet kurumlarının kilit yerlerini kontrol altına 

almıştır (Zahiri, 1379: 22). 

Darbeden bir gün sonra mevcut hükümet düşmüş, Darbe Hükümeti teşkil edilmiş ve Ahmed Şah 

İngilizleri ve darbecilerin baskısıyla Tabatabai’yi başbakan olarak atamıştı. Darbe yönetiminin (Rıza 

Han) ilk beyanata göre Tahran’da asayişin sağlanması için Darbe Hükümetinin verdiği emirlerin 

dinlenmesi, akşam saat 20:00 sonrası sokağa çıkma yasanın uygulanacağı, tüm gazetelerin yeni hükümet 

teşkil edilene kadar yayım yasağı olduğu, tüm klüp, sinema, tiyatro, içki satılan ve içilen yerler geçici 

bir süreliğine kapatıldığı, tüm posta telgraf merkezlerinin geçici olarak kapatıldığı, Kazım Han’ın 

Tahran asayiş komutanlığına atandığı şehir halkına tebliğ edilmiti (Belge Nu:3, Zahiri, 1379: 23). 

Rıza Han gelir gelmez bazı anlaşmaları da lağvetmiştir. Kendisini İran milliyetçisi ve aynı 

zamanda İngiliz ve Rus nüfuzuna karşı İran İstiklalinin sembolü olarak tanıtmıştır. 

1299 Darbesinin En Önemli Mesajları 

 Önemli Siyasilerin Tutuklanması: İleri gelen ayanlar, düşünürler, özgürlük 

fikirliler 1919 anlaşmasına muhalifler bazı din adamları tutuklanmıştır (23). 

 Birleştirilmiş Merkezi Bir Ordunun Teşkili: Rıza Şahın darbeden sonraki en 

önemli icrası tek bir komuta altında tüm silahlı kuvvetlerin tek çatı altına alınması olmuştur. Bu 

plan 1919 İngiliz anlaşmasında tek komuta altında tüm ordunun komuta edilmesi maddesi 

öngörülmüştü. Bu sebeple Jandarma teşkilatı İç işleri Bakanlığından Savaş Bakanlığına 

bağlanması sağlanmıştı. Jandarma teşkilatından büyük tepkiler ve Muhammed Taki Han Pasyan 

ve Major Ebulkasım Lamuti gibi Jandarma komutanları darbe hükümetine karşı 

ayaklanmışlardı. Rıza Han İngilizlerin de yardımıyla bu isyanları bastırmayı başarmıştır 

(Parsabenab, 1362: 31). 

 Tüm Özgürlük Yanlısı İsyanların Bastırılması: Rıza Han orduyu takviye ile 

bağımsızlık talebinde bulunan isyancıları bastırarak merkezi otoriteyi tesis etmeye çalışmıştır. 

Bu isyanlar: Horosan’da Kolonel Muhammed Taki Han Pasyan 126 , İsmail Ağa Simko 127 

liderliğinde Kürtler ve Mirza Küçük Han Cengeli128 özgürlük amaçlı ayaklandılar. Bütün bu 

ayaklanmalar bastırıldı (Milletler Cemiyeti İran üyesi Prens Rıza Han Arfa’ud-devle’nin 

Kavam’us-saltana’ya raporu- Zahiri, 1379: 25). 

4. Kaçar Hanedanlığının Sonu ve Rıza Han’ın Şah İlan Edilmesi 

Darbe sonrası Tahran’da darbe rejimi tarafından kontrolün sağlanması sonrası İngiltere’ye karşı 

önde gelen önemli muhaliflerden olan Ayetullah Müderris başta olmak üzere bir grup tutuklamalar 

başladı. Tabatabayi’nin Başbakan olarak atanması sonrasında Tabatabayi yeni hükümet kabinesini 

kurarak Ahmed Şah’ın huzuruna çıktı. Rıza Han yeni kabinenin Savaş Bakanı oldu. Ancak diğer 

bakanlıklar bir süre sadece geçici naiplerle yürütüldü. Tabatabayi ve Rıza Han arasında bazı önemli 

kadroların idarecilerinin belirlenmesinde ihtilaflar baş gösterdi (İrfaa, 1388: 195). 

Tabatabayi hükümetinin ömrü kısa sürdü, darbeden üç ay sonra Rıza Han ile yaşadığı 

anlaşmazlık sonucu görevinden alınarak İngiltere sömürüsü altındaki Filistin’e sürgün edildi. Yeni 

                                                           
 (كلنل محمدتقي خان پسيان) 126
 (اسماعيل آقا سميقو) 127
 (ميرزا كوچك خان جنگلي) 128
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kabinenin kurulması görevi Ahmed Kavam’a verildi129. Ancak bu hükümetinde süresi kısa sürdü. 

Sonrasında Müşiru’d-devle, Mustevfi’ul-Mülk hükümetleri de aynı şekilde kısa ömürlü olmuşlardır. Bu 

hükümetler zamanında Rıza Han savaş bakanlığı görevine devam etmiştir. Savaş Bakanı olarak yaptığı 

en önemli icraatı Jandarma teşkilatını İçişleri Bakanlığından Savaş Bakanlığına bağlanmasını 

sağlamıştır. (Abrahamian, 1401: 148-149) 

Rıza Han, bakanlığı döneminde kendisine yakın isimlerin de belli görevlere gelmesini, mecliste 

görev almasını sağlayarak kendisini destekleyenlerin sayısının artmasını sağlamıştır. Ülke genelindeki 

asayişi sağladıkça aynı zamanda halk arasında da prestij kazanmıştır. Kendisine yönelik muhalif kesimin 

kalmaması ve sonrasında Ahmed Şah ve Meclis 3 Aban 1302’de (26 Ekim 1923) Rıza Şah’ı başbakan 

olarak tayin etmekten başka çareleri kalmamıştır. Ahmed Şah, Rıza Han’ı Başbakan olarak atadığı 

fermanı imzaladıktan sonra Avrupa seyahatine çıkmıştır (Meki, 1380: 495). 

Rıza Han başbakan olduktan ve Ahmed Şah ülkeyi terk ettikten sonra cumhuriyet fikrini 

savunmuştur. Türkiye’deki Cumhuriyet fikrinden etkilenmiş ve yeni rejimin cumhuriyet olmasını 

desteklemiştir. Kendisine özellikle din adamları tarafından muhalefet sebebiyle Kum Şehrine giderek 

üç önemli din adamı olan Hairi, Naini ve Isfahani ile konuştuktan sonra cumhuriyet fikrinden vaz 

geçmiştir. Ahmed Şah uzun süren Avrupa seyahati sonrası İran’a dönme kararı aldı. Ülke içerisinde de 

Şahın dönmesine yönelik mitingler yapılmaktaydı. Ancak Ahmed Şah Rıza Han’dan çekindiği için 

ülkeye dönmedi. Sonrasında meclis 28 Ekim 1925’te toplanarak anayasadaki dört maddede yapılan 

değişiklik ile Kaçar Hanedanlığına son verilerek Pehlevi hanedanlığı tesis edilmiştir. 4 Ordubeheşt 1305 

(25 Nisan 1926) tarihinde resmi bir törenle taç giyerek İran Şahı ilan edilmiştir (Koca, 2013: 52).  

Sonuç  

Kaçar Hanedanlığı Rusya ile yaptığı savaşlar ile toprak kaybetmesi sonucunda ülkenin geri 

kalmışlığını fark etmiş ve başta askeri alanda olmak üzere birçok alanda modernleşme hareketleri 

başlatılmıştır. Modernleşme ile başlayan bu reform hareketleri İngiltere ve Rusya’nın İran üzerindeki 

emelleri sebebiyle sonuçsuz kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında oluşan otorite boşluğunda, 

İngiltere’nin de desteğini kazanan Rıza Han, ülkede yaşanan kargaşalardan da yararlanarak önce İran 

Genelkurmayı, sonrasında da başbakan ve nihayetinde de meclis kararıyla kendini şah ilan ettirmiştir 

(Koca, 2020: 355-356). 

Meşrutiyet ile gelen fikir akımlarındaki gelişmeler, halkın rejime yönelik güçlü bir birliktelikler 

oluşmasına vesile olmuştur. Bu dönemde özellikle İngiltere’nin İran üzerindeki emelleri yoğun bir 

şekilde hissedilmiştir. İngiltere ile önemli antlaşmalar imzalanmıştır. İngiltere ve Rusya’nın 

mücadeleleri sonrasında bir antlaşma ile İran nüfuz alanlarına bölünmüştür. İran sonuç olarak karmaşıp 

bir siyasi yapıya sahiptir. Ülke genelinde maddi problemlerin yanı sıra milli akımlar ve bağımsızlık ve 

özgürlük yanlılarının da siyasi ve yasaklı faaliyetleri olmuştur. Tam bu esnada kurtarıcı olarak Rıza Han 

yaratılmıştır. İngiltere’nin her ne kadar 1919 antlaşmasını uygulatamaması sonucu darbe planlanmıştır. 

Darbe ile yine İngiltere’nin belirlediği kişiler Rıza Han’ın yükselmesine ve nihayetinde de taç giyerek 

İran Şeyhin Şahı (Şahların Şahları) olmuştur.   
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YANSIMA SÖZCÜKLERDE MERKEZ ANLAM 

Didem AKYILDIZ AY130 

Özet 

Yansıma sözcükler, en kısa ifadeyle, dil dışı göndergenin dildeki ses birimleri aracılığıyla taklit 

edilmesi esasına dayanır. Yansıma sözcüklerin ses ve biçim özellikleri ile anlamları arasında diğer 

sözcük türlerine göre daha sıkı bir ilişki vardır. Her yansıma sözcük tek heceli bir birincil kök biçimine 

sahiptir. Bu biçimlerden bir kısmı bağımlı, bir kısmı ise bağımsız, başka bir deyişle eksiz 

kullanılabilmektedir. Bu birincil biçimlerden belirli eklerin eklenmesi sonucunda ikincil biçimler ortaya 

çıkmaktadır. Bazı bağımlı birincil biçimler, ikincil biçim yapısına bürünerek bağımsız duruma 

gelmektedir. Birincil ve ikincil biçimler daha başka ekleri alarak birbirinden farklı kavramları da ifade 

edebilmektedir.  

İster birincil biçim olsun ister çeşitli ekleri alarak türetilmiş bir türevi olsun her yansıma sözcük 

bir temel anlama sahiptir. Kimi zaman ise kullanım sıklıklarına ya da ifade edilen kavram alanına göre 

çeşitli yan anlamları kazanarak çok anlamlı hâle gelebilmektedir. Bununla birlikte her yansıma sözcüğün 

temel anlamı, kendisi ile benzer yapı ve anlama sahip diğer yansıma sözcüklerle birlikte bir merkez 

anlama bağlıdır. Merkez anlam, gönderge ile birincil köklerdeki ünsüz sesbirimlerin karakteristik 

özelliklerinin eşleştirilmesinden ortaya çıkan anlam olup benzer birincil köklerden türetilmiş bütün 

türevlerinin de anlamını içine alan genel bir anlamdır.  

Bir yansıma sözcüğün ses-anlam uyumuna dayanan ses sembolik görüntüsü, merkez anlamını 

belirler. Dolayısıyla bir yansıma sözcüğün merkez anlamını bilmek, sözcüğün anlamının doğru 

tanımlanabilmesinde yol gösterici bir unsurdur. 

Bu bildiride yansıma sözcüklerin ses ve biçim özelliklerinin anlamla olan ilişkisi üzerinde 

durularak merkez anlam kavramı hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yansıma Sözcük, Merkez Anlam, Anlambilim 

THE CORE MEANING ON ONOMATOPOEIC WORDS 

Abstract 

Onomatopoeic words, in short, are based on the imitation of the non-linguistic referent through 

phonemes in the language. There is a tighter relationship between the sound and morphological features 

of onomatopoeic words and their meanings compared to other word types. Each of onomatopoeic word 

has a monosyllabic primary root form. Some of these forms can be used dependently, while others can 

be used independently, in other words, without a joint. As a result of the addition of certain suffixes 

from these primary forms, secondary forms emerge. Some dependent primary forms become 

independent by taking on the secondary form structure. Primary and secondary forms can also express 

different concepts by taking other suffixes. 

All kinds of onomatopoeic word, whether it is a primary form or a derivative by taking various 

suffixes, has a basic meaning. Sometimes, it can become very meaningful by gaining various 

connotations according to the frequency of use or the concept area expressed. However, the basic 

meaning of each onomatopoeic word is linked to a core meaning, along with other onomatopoeic words 

that have a similar structure and meaning. The core meaning is the meaning resulting from the matching 

                                                           
130 Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, didemakyildiz@mehmetakif.edu.tr 
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of the characteristic features of the consonant phonemes in the referent with the primary roots, and it is 

a general meaning that includes the meaning of all derivatives derived from similar primary roots. 

The sound symbolic image of an onomatopoeic word, based on sound-meaning harmony, 

determines its core meaning. Therefore, knowing the core meaning of an onomatopoeic word is a 

guiding element in correctly defining the meaning of the word. 

In this paper, information about the concept of ‘core meaning’ will be given by emphasizing the 

relationship between the sound and morphological features of the onomatopoeic words and the meaning. 

Keywords: Onomatopoeic Words, Core Meaning, Semantic 

Giriş 

Yansıma sözcükler, göndergenin dilde taklit edilmesi yoluyla oluşmuş bir sözcük türüdür. Bu 

gönderge işitme duyusuyla algılanabilen bir ses, gürültü olabileceği gibi, görme duyusu ile algılanabilen 

bir hareket yahut sezgiye dayalı bir kavramın ifadesi olabilir. İfade edilecek ses, görüngü ya da his, 

sesbirimlerinin karakteristik özellikleriyle bağdaştırılması doğrultusunda ilgili dilin ses ve biçim 

özelliklerine dayalı olarak dizge haline getirilip sözcükbirime dönüşür. 

Yansıma sözcüklerin ses ve biçim özellikleri ile anlamları arasında diğer sözcük türlerine göre 

daha sıkı bir ilişki vardır. Özellikle ses ve anlamları arasındaki uyum, onların nedenli dil göstergesi 

olarak kabul edilmelerine olanak sağlar. Ancak her dilde bulunan yansıma sözcüklerin hem ses ve 

biçimce hem de sayıca birtakım farklılıklar göstermesi, bu tür sözcüklerin bile tam olarak nedenli 

sayılamayacağını destekler niteliktedir. 

Dünya dilleri arasında Türkçe, yansıma sözcük bakımından tıpkı Japonca ve Korece gibi zengin 

bir söz varlığına sahiptir. Özellikle ağızlarda yoğun olarak bulunan bu sözcükler, yansıma köklerden 

çeşitli eklerle türetilmiş türevlerinin temel anlamlarının  dışında edindiği çeşitli metaforik yan 

anlamlarla da kullanım alanlarını bir hayli artırmaktadır. 

Türkçe, birkaç istisnai durum dışında, sondan eklemeli bir dil olma özelliği gösterir. Bu durum 

kendine özgü bir yapıya sahip olan yansıma sözcükler için de geçerlidir. Türkçede yansıma sözcükler, 

Zülfikar’ın (1995)131 birincil biçim olarak adlandırdığı kök biçimlere sahiptir. Birincil biçim, yansıma 

sözcüklerin parçalanamayan, tek heceli ve gönderge ile arasında ses sembolik bağ kurulabilen kök 

kısmına verilen addır. Bu köklerin bir kısmı hiçbir eke gerek duymadan yalın veya ikilemeli biçimde 

kullanılabilirken, bir kısmı ancak birtakım ekleri alarak sözcük niteliğine bürünür Demircan (1996, s. 

176) köklerin bu özelliğinden dolayı onları bağımlı ve bağımsız kökler olarak ikiye ayırmıştır: 

Bağımlı kökler: hıç(kır-), pep(e), ba(ğır-), hom(urdan-), ap(ılda-), yalb(ır), dümb(elek), 

dümb(ürde-), vb. 

Bağımsız kökler: tok, şıp, çat, cız, hop, vız, güm, cart vb. 

Birincil biçimlerin bağımlı ya da bağımsız her iki türü de Türk hece sistemine uyum gösterirler. 

Bu heceler V (a, ı), CV (ba, me), VC (of, ah), VCC (ıng, aft), CVC (şır, tak), CVCC (cırt, bıng vb.) 

kalıplarındadır. Bu kalıplardaki birincil biçimlerin bir kısmı kök anlamı değişmeden sadece sürekliliği 

belirtmek adına –(I)r ve –(I)l eklerini alarak daha geniş kök durumuna geçerler. Bu tür yapılara ikincil 

biçim adı verilmektedir (Zülfikar, 1995, s. 98). Birincil biçimlerin bazıları ancak bu şekilde sözcük 

görünümüne kavuşur: sap(ır), kım(ıl), hor(ul), tomb(ul), som(ur)- vb…  İkincil biçimler de tıpkı birincil 

                                                           
131 Bu çalışmadaki birincil kök biçim, ikincil biçim ve türevleri ile ilgili bütün örnekler Zülfikar’ten (1995) 

alınmıştır. 
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biçimler gibi türlü yapım eklerini alarak merkez anlamla ilişkili daha başka kavramları ifade edebilirler 

ve bu şekilde kendi sözcük ailesini oluşturabilirler.  

Yansıma Sözcükler ve Ses Sembolizmi 

Ses sembolizmi terimi, ses ve anlam arasındaki uyumdan bahsetmek için kullanılır. Bir 

sözcüğün ses yapısı ve anlamı arasında keyfi olmayan ilişkiyi ifade eden bu kavram, literatürde her 

birinin kendine has özelliği olan birtakım fenomenin genel adını temsil eder. Hinton ve diğerleri (2006, 

s. 2-7), ses sembolizminin kendi içinde farklı dinamiklere sahip olan türleri için şu şekilde bir tipoloji 

oluşturmuşlardır: 

1. Maddesel ses sembolizmi (corporeal sound symbolism): Bireyin duygusal/içsel 

durumlarını ifade için çıkardığı sesler ya da hapşırmak, öksürmek gibi fiziksel olan istemsiz semptomik 

sesleri ifade etmek için kullanılır.  

2. Taklit ses sembolizmi (imitative sound symbolism): Dil dışı seslerin dildeki seslerle taklit 

edilmesini ifade eder. Hayvan sesleri ya da zil sesi gibi ses yansımalı sözcükler bu kategoride yer alır. 

3. Birleşik duyumsal ses sembolizmi (synesthetic sound symbolism): Sinestetik 

sembolizmde belirli ünlü, ünsüz ve vurgu, tonlama gibi parçalarüstü birimler, nesnelerin şekil, boyut 

gibi görsel ve dokunsal özelliklerini temsil etmektedir. Örneğin /ı, i, u, ü/ ünlüleri ve dudak ünsüzleri 

sıklıkla küçüklüğü simgeler, kalın ünlüler, ünlü uzunluğu ise geniş nesneleri simgeler gibi…  

4. Uzlaşımsal ses sembolizmi (conventional sound symbolism): Dilde belirli ses kümelerinin 

belirli anlamları işaret etmesiyle ilgilidir. Örneğin İngilizcede /gl/ ses kümesi ile başlayan sözcükler, 

‘parlama, parıltı’ anlamı etrafında toplanabilmektedir. Fonestemler (phonesthems) bu alanla ilgilidir. 

Bu durum evrensel olmaktan ziyade dile özgüdür. 

5. Üstdilsel ses sembolizmi (metalinguistic sound symbolism): Üstdilsel sembolizmde 

sembollerin ve tonlamanın seçimi dilsel yapı ve işlevlere yön vermektedir. Zaman, kip, çokluk vb. 

dilbilgisel olayları ifade etmeye yarar.  

Bu çalışmada “yansıma sözcük” terimi ile sadece tabiattaki sesleri taklit eden sözcükler 

(onomatopoeia) değil, bir hareket yahut bir sezginin dildeki sesbirimlerin karakteristik özellikleri ile 

bağdaştırılması ile ortaya çıkmış taklit (mimetic) sözcükler de kastedilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki 

ses sembolizmi sınıflandırmasına bakıldığında Türkçede bulunan “yansıma sözcükler” bireyin istemsiz 

olarak çıkardığı duygusal ya da fiziksel durumlarını ifade eden yansıma sözcüklerin varlığından dolayı 

maddesel ses sembolizmi; tabiattaki sesleri taklit edilmesini ifade eden ses yansımalı sözcüklerden 

dolayı taklit ses sembolizmi ve yansıma köklerin son hecesinde görülen ünsüz ses kümelerinin anlamla 

olan ilişkisinden dolayı da uzlaşımsal da ses sembolizmi ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. 

Yansıma sözcüklerde bulunan ses birimlerin ses sembolizmine göre değerlendirilmesi 

önemlidir. Çünkü ses birimlerin anlamla olan ilişkisini belirlemek bizi merkez anlam olgusuna 

götürmektedir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, yansıma kök biçimlerdeki ünsüz sesbirimler 

göndergenin niteliklerine göre değişmektedir. Eğer gönderge nitelik bakımından katılık, keskinlik, 

sertlik ya da anilik taşıyorsa çoklukla ötümsüz ünsüzler bulunmaktadır: pat, çat, kırt, tık, küt, tap, tık vb. 

Eğer gönderge süreklilik taşıyorsa ya da yumuşak, sıvı vb. bir nitelikte ise sızıcı ötümlü, ya da geniz 

ünsüzleri yer almaktadır: fış, for, şor, fah, cız, ding, mış, mız vb. 

Yansıma kök biçimlerde ünsüz sesbirimlerin dışında ünlü sesbirimlerin de anlama katkısı 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda göndergenin tarzına uygun olarak ve tarzın ayrıntılarına göre 

yansıma köklerin ünlüsünde birtakım değişimler gözlenmektedir. Örneğin genişlik, büyüklük geniş 

ünlülerle, darlık, küçüklük ise dar ünlülerle, yoğunluk, tokluk ise yuvarlak ünlülerle ifade edilir: 
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geniş ünlü: pat, çat, cart, dang… 

dar ünlü: pıt, çıt, cırt, ding… 

yuvarlak ünlü: tok, donk, böng(ülde-)… 

Yansıma Sözcüklerde Merkez Anlam 

Ek alarak veya kök hâlde sözcükbirim olan bütün yansıma sözcükler tıpkı diğer sözcükler gibi 

bir temel anlama sahiptir. Temel anlam, kök biçimlerde daha yalın iken eklerle genişletilmiş türevlerinde 

eklerin köke kattığı anlamlar vasıtası ile genişleyebilmektedir. Bu anlam aynı zamanda gönderge ile 

aralarında ilişki kurulabilen anlamdır. Bu doğrultuda temel anlam bakımından yansıma sözcükleri diğer 

sözcük türlerinden ayıran bir husus vardır. Yansıma sözcüklerde temel anlam, sözcük kökü olarak 

bahsedebileceğimiz birincil biçimleri kendi ekseni etrafında toplayan ayrıca bir merkez anlama bağlıdır. 

Merkez anlam, gönderge ile birincil kök biçimlerdeki ünsüz sesbirimlerin karakteristik özelliklerinin 

eşleştirilmesinden ortaya çıkan anlam olup birincil köklerden türetilmiş bütün türevlerinin de anlamını 

içine alan genel bir anlamdır (Akyıldız Ay, 2022, s.11). Örneğin caz, cız, coz birincil biçimleri ve 

cazlama, cazırtı, cazzak, cızbız, cızıltı, cızırdama, cızlak, cozlamak, cozurdamak vb. türevlerinin 

hepsinin kendine ait bir temel anlamı olmakla birlikte ‘ateşin yanışı ya da suda söndürülmesi esnasında 

çıkan ses’ merkez anlamının etrafında toplanırlar.132  

Merkez anlamı ifade eden ünsüz ses birlikleri bu hâliyle sadece bir araya gelerek anlam üreten 

sesbirimler olduğu için bir gramer türü içine sokulamaz. Ancak bir kısmı aralarına ünlü sesbirimin de 

katılmasıyla birincil kök biçimde veya ikincil biçimde isim, fiil gibi bir sözcük türü olma fonksiyonuna 

sahip olur. Bunun için kimi zaman da daha başka ekler alması gerekebilir. 

Bu anlamı prototip anlam olarak da tanımlamak mümkündür. Bir merkez anlam, kendisine bağlı 

birincil kökler ve türevlerinin anlamlarını bir eksende birleştirici rol oynar. 

Yansıma sözcükler işte bu merkez anlamların etrafında kendi temel anlamlarına sahip 

sözcüklerdir. Bazı yansıma sözcükler merkez anlamdan beslenen temel anlamlarının dışında, daha başka 

göndergelerle benzerlik, çağrışım gibi ilişki kurulması neticesinde yan anlamlar edinilerek çokanlamlı 

bir nitelik kazanırlar.  

Bir merkez anlamın ses sembolik olarak bağlı olduğu ses birliklerinde göndergenin niteliğine 

bağlı olarak ünlü ve ünsüz sesbirimlerinde birtakım değişimler olabilmektedir. Bu değişim özellikle 

birincil biçimlerin ünlüleri arasında olduğu gözlenmektedir. Birincil biçimlerde tek bir ünlü sesbirim 

bulunmaktadır. Bu ünlü ise daha çok göndergenin genişlik, büyüklük, darlık, yoğunluk gibi özelliklerine 

göre değişebilmektedir.  

tak, tık, tok 

şar, şır, şor 

bıng, bing, bung, büng 

çat, çıt 

cart, cırt 

fış, foş vb. 

Merkez anlamı ifade eden ünsüz sesbirimleri genellikle değişmez. Ancak bazen birincil biçimin 

son sesi olan ünsüz tonlu ise tonsuz, tonsuz ise tonlu varyantı ile sesletilebildiği görülmektedir: 

bang, bank 

                                                           
132 cız, ciz coz birincil biçimleri ile başka kavram alanlarını temsil eden örnekler de bulunmaktadır. Bunlar biçim olarak benzese 

de göndergeleri farklı olan eşadlı birincil biçimler ve türevlerdir. Bu konuya başka bir çalışmada daha detaylı değinilecektir. 
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bıc, bıc 

cak, cag/cağ 

şab, şap 

Merkez anlamı 

ifade eden ses 

sembolleri: 

Birincil 

kök 

biçim: 

Türevler: 

/db/ 

Merkez anlam: 

 Patırtılı düzensiz 

adım atma, tepinme, 

belirli bir hız veya 

şiddete sahip gidip 

gelme hareketi 

  

 

 

dab dabıl dabıl 

dabış dabış 

dabalamak, dabılanmak, dabıldamak, 

dabırdamak, dabırdaşmak, dabırdak çekmek, 

dabırdı,  

deb debel 

debel 

debil debil 

debir 

dübür 

debiz 

debiz 

debel debel dönmek, debelemek, debelenmek, 

debenlemek, deberlenmek, debermek, 

debertmek, debiklemek, debildemek, debildek, 

debildüş, debimek, debitmek, debizlemek, 

deblek, debrenmek, debreşmek, debretmek 

dep  depelemek, depelenmek, 

depelenti, depertmek, deplek, depmek, 

deptürmek, depinmek, depilmek, depildek, 

depmek, depmük, depükle bırakmak,  

deprelti, deprenmek, deprendirmek, 

depretmek, depreşmek, depreştürmek, deprem, 

deprenme,  

dıb dıbıl dıbıl 

dıbış dıbış 

dıbıdık, dıbıdan, dıbırdamak, dıbırdı 

dib  dibildemek 

düp  düpüldü, düpürdemek, düpürtü 

 

Yukarıdaki tabloda ses sembolik olarak “Patırtılı, düzensiz adım atma, tepinme, belirli bir hız 

veya şiddete sahip gidip gelme hareketi” anlamı çıkarılan /db/ ses birliğinin farklı ünlü sesbirimlerini 

almış birincil biçimleri ve bu birincil biçimlerden türemiş türevleri görülmektedir. Bu birincil 

biçimlerden türetilmiş olan bütün türevleri sözcükbirim mahiyetinde olup sözlüklerde yer almaktadır. 

Bu sözlükbirimler, alfabetik sırayla dizilmiş sözlüklerde dağınık bir şekilde yer aldığından, eğer 

tanımında merkez anlama dair bir açıklama yer almıyorsa, hepsinin bir merkez anlam altında 

toplanabileceğini kestirmek mümkün görünmemektedir. Bu durumdan dolayı da sözlüklerde yansıma 

sözcüklerin anlamı hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyorsa kimi zaman anlam tam olarak 

anlaşılamamaktadır.  

Sonuç 

Yansıma sözcüklerin merkez anlamının belirlenmesi, bu tür sözcüklerin belirli bir çatı altında 

yer alan kavram alanlarını tespit etmek bakımından önemlidir. Ayrıca hem sözlükbiliminde sözcüklerin 

eksiksiz tanımlanabilmesi için yol gösterici olacaktır hem de ikinci dil öğrenicilerinin bu sözcüklerin 

neden yansıma olarak kabul edilebileceği konusunda da fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır. 
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ŞEHİR TARİHİ KAPSAMINDA XIX. YÜZYIL ANTAKYA’SINDA ZİRAİ HAYAT 

Edip GÜL133 

Özet 

Şehir tarihi çalışmaları, Osmanlı Devleti’nin sosyo-kültürel, ekonomik ve idari yapısının 

aydınlatılması bakımından önem taşımaktadır. Şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar şehrin sosyal 

yapısı, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmasının yanı sıra şehirden şehre değişen kültürel değerleri 

göstermesi bakımından da önemlidir. Bundan dolayı şehir tarihi araştırmalarına konu olan kentler, ülke 

değerlerinin ortaya çıkarılmasına da büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Antakya, 1516 yılında Osmanlı egemenliğine girerek Halep 

eyaletinin sancaklarından biri olmuş ve daha sonraki dönemde genellikle kaza olarak yönetilmiştir. 

Antakya hem Osmanlı Devleti hâkimiyetinde olduğu dönemde hem de sonrasında önemini her zaman 

korumuştur.  

Antakya kazasında Osmanlı Devleti'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi iktisadi hayatın temelini 

tarım ürünleri oluşturuyordu. Antakya kazasının stratejik öneme sahip bir konumda bulunmasının yanı 

sıra topraklarının verimli olması ve iklimin de uygun olmasından dolayı meyve ve hububatın yetiştirilme 

merkezlerinden biri olduğu görülmektedir. Antakya kazasında buğday ve arpadan sonra en çok 

mercimek, küşne, darı ve bakla üretilmiştir. Şehrin çevresinde sanayiye yönelik en önemli tarım ürünü 

zeytindi. Zeytin işleyen tesislerde şehirde bulunuyordu. Özellikle sabun imalathaneleri çok sayıdaydı. 

Defne tanesi yağından gar sabunu yapılıyordu.  

XIX. yüzyılda Antakya’nın tarımsal üretimine bakıldığında zengin bir zirai hayatın olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada Antakya’da yetişen tarım ürünleri incelenerek zirai hayatı genel olarak ele 

alınıp Antakya’nın şehir tarihine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Antakya, Antakya’da Ziraat, Şehir Tarihi, İktisat, Antakya Tarımı 

WITHIN THE CITY HISTORY AGRICULTURAL LIFE IN ANTAKYA IN XIX. 

CENTURY 

Abstract 

City history studies are important in terms of illuminating the socio-cultural, economic and 

administrative structure of the Ottoman Empire. Studies on city history are important in terms of 

reflecting the social structure, historical and cultural values of the city, as well as showing the cultural 

values that change from city to city. For this reason, the cities that are the subject of city history 

researches also make a great contribution to revealing the values of the country. 

Antakya, whose history dates back to ancient times, came under Ottoman rule in 1516 and 

became one of the sanjaks of the province of Aleppo, and in the later period it was generally ruled as a 

district. Antakya has always maintained its importance both during and after the period when it was 

under the rule of the Ottoman Empire. 

Agricultural products were the basis of economic life in the town of Antakya, as in other cities 

of the Ottoman Empire. It is seen that the town of Antakya is one of the centers of growing fruit and 

cereals due to its strategic importance, as well as its fertile soil and suitable climate. After wheat and 

barley, lentils, küsne, millet and broad beans were produced the most in Antakya. The most important 
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agricultural product for industry around the city was olive. Olive processing plants were located in the 

city. In particular, soap factories were numerous. Gar soap was made from laurel seed oil. 

When we look at the agricultural production of Antakya in the 19th century, it is seen that there 

was a rich agricultural life. In this study, it is aimed to contribute to the city history of Antakya by 

examining the agricultural products grown in Antakya and discussing the agricultural life in general. 

Keywords: Antakya, Agriculture in Antakya, City History, Economics, Agriculture of Antakya 

Giriş 

Tarihi Antakya, Asi Nehri kıyısında, Habibü’n Neccar Dağı’nın eteklerinde yer alır.  Fırat 

Havzasından Akdeniz’e, Akdeniz’den ve Suriye’den Anadolu’ya giden yolların kavşak noktasında 

kurulmuş Türk-İslam karakterli bir yerleşim merkezidir (Özdemir, Belleten 1994: 119).  İlkçağlarda ve 

özellikle Roma, Bizans İmparatorlukları döneminde Akdeniz Havzasının en büyük şehirlerden biri, 

olimpiyat oyunlarının düzenlendiği, kalabalık nüfuslu, 12 km uzunluğunda muazzam surları bulunan 

önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olarak dikkati çeker. İslam öncesi dönemde Antiochia olarak geçen 

şehrin ismi İslami dönemde Antakiye şekline dönüşerek bugüne ulaşmıştır (Sahillioğlu, 1991: 228). 

Antakya, Osmanlı Devleti idaresinde olduğu ve ayrıldığı dönemlerde de önemini sürekli olarak 

koruyan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Antakya hem içinde yer alan İskenderun Körfezi’nin 

etkisiyle ticaret merkezi olması hem de Antakya şehrinin içinde yer alan farklı etnik kökene ait kişilerin 

meydana getirdiği kozmopolit yapı itibariyle her yönden araştırmalara kaynaklık etmiş bir şehir 

olmuştur.  

Antakya kazası stratejik öneme sahip bir konumda bulunmasının yanı sıra topraklarının verimli 

olması ve iklimin de uygun olmasından dolayı meyve ve hububatın yetiştirilme merkezlerinden biri 

olduğu görülmektedir. Gene bu kazada hayvancılık ve sanayi de gelişmiştir.  

Tarım, Antakya ovasıyla beraber ovanın etrafındaki birçok dağ ve yüksek tepelerin çevresindeki 

küçük ırmakların geçtiği yerlerdeki köy ve mezralarda (ekinlik) yapılmaktaydı. 

Eski tarihlerden beri Antakya’da zeytincilik en yaygın gelir kaynağı olmuştur. Bütün bu ürünler 

gemilerle taşınarak dünya pazarında yerini alıyordu. Antakya 1516 yılında Osmanlı Devleti’nin eline 

geçince de aynı süreç devam etti. Zeytin ve zeytin ürünleri ulaşım imkânları rahat olduğu için işlenen 

zeytin yağı Halep ve Lazkiye’ye ve Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya ihraç ediliyordu. 

Zeytin yağının bir kısmı ise saf zeytinyağı sabunu ve defne tanelerinden elde edilen yağla 

karıştırılarak sabun imalatında kullanılmaktaydı. 1906 yılında Antakya’da 15 tane sabunhane olduğu 

kayıtlara geçmiştir (SVH, H. 1284:123, H. 1285: 162, H. 1308: 175, H. 1309: 128, H. 1312: 237). Bu 

nedenle sabunhaneler önemli ticaret alanı olarak kabul ediliyordu. 1868 yılında 5 tane olan sabun 

imalathaneleri artarak 1906 yılına gelindiğinde 15 taneye çıkmıştır (SVH, H. 1284: 123, H. 1285: 162, 

H. 1308: 175, H. 1309: 128, H. 1312: 237). Esnaf Cumhuriyet dönemine kadar loncalar hâlinde 

teşkilatlanmıştı.   

Antakya kazasındaki ekonomik faaliyetlerin çoğu tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. 1876 

yılından sonra arazilerin ekili arazi, bostan bahçe, bağ arazileri, zeytinlik, tarla arazileri, dutluklar, 

orman arazileri, boş araziler bulunduğu görülmektedir (SVH, H. 1324: 293).  

Antakya’da en önemli ekonomik faaliyet olarak tarım ve hayvancılık gelmektedir. Antakya 

kazasında 1870’lerde 28.730 dönüm ekili arazi, 1300 dönüm bağ, 220 dönüm bostan, 5717 dönüm 

zeytinlik, 13. 770 dönüm dutluk arazi, 1300 dönüm bağ, 21.545 dönüm tarla, 7950 dönüm orman arazisi 

ve 1100 dönüm boş arazi bulunmaktadır. XX. yüzyılın başlarına bakıldığında 2525 bahçe, 255 bostan, 

3110 bağ ve 49. 521 tarla bulunmaktadır (SVH, H. 1324: 293). 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
181 

Antakya kazasında Osmanlı Devleti'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi iktisadi hayatın temelini 

tarım ürünleri oluşturuyordu. Üretilen tarım ürünlerinden öşür adı verilen bir vergi alınırdı. Antakya 

kazasında buğday ve arpadan sonra en çok mercimek, küşne, darı ve bakla üretilmiştir. Antakya’nın 

toprakları tarıma elverişli olduğu için hububat ve meyve üretimi yapılıyordu. Toprak uygun olduğu için 

tütün üretimi de yapılıyordu.  

Bunların dışında gene erik, zerdali, elma, armut, şeftali, ekşi ve tatlı limon, portakal, vişne, üzüm 

ve incir, nar, ayva, yenidünya, gibi meyvelerinde halkın geçim kaynağı olarak ciddi bir şekilde 

yetiştirildiği görülmektedir (SVH, H. 1308: 175, H. 1310: 202, H. 1313: 209, H. 1318: 257, H. 1319: 

200). 

Pirinç sıcak bölgelerde yetişen ve bu bölgelerde medeniyetin sembolü kabul edilen bir kültür 

bitkisidir. Ekiminden hasadına kadar yoğun bir şekilde uğraş isteyen bir bitkidir. Ekim yapılacak 

tarlaların işlenip düzenlenmesi, pirincin ekimi sulanması gübrelenmesi ve ilaçlanması yoğun bir şekilde 

insan emeği gerektirir (Özşahin, 2008: 50-52). Antakya kazasında yetiştirilen bazı ürünlerin fiyatlarının 

Tahrir defterlerinde kayıtlı olduğu görülmektedir.  

Özellikle bölgede çeltik tarımıyla yoğun olarak uğraşılmaktaydı. Osmanlı toplumunda pirinç 

hiçbir dönem buğday ve arpa kadar yoğun tüketilmese de pirinç elverişli alanlarda üretilirdi. Süveydiye, 

Antakya ve Amik Gölü’nün güneybatı tarafları çeltik üretim bölgeleriydi. 

Sonuç 

Stratejik öneme sahip olan Antakya verimli topraklara sahip olması ve iklim şartlarından dolayı 

meyve ve hububatın yetiştirilme merkezlerinden biri olduğu görülmektedir. 

Eski tarihlerden beri Antakya’da zeytinciliğin en yaygın gelir kaynağı olduğu ve bütün bu 

ürünlerin gemilerle taşınarak dünya pazarında yerini aldığı görülmektedir. 

Zeytin yağının bir kısmı saf zeytinyağı sabunu olarak kullanılıyorken bir kısmının da defne 

tanelerinden elde edilen yağla karıştırılarak sabun imalatında kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 1906 

yılında Antakya’da 15 tane sabunhane olduğu kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. 

Antakya kazasında 1870’lerde 28.730 dönüm ekili arazi, 1300 dönüm bağ, 220 dönüm bostan, 

5717 dönüm zeytinlik, 13.770 dönüm dutluk arazi, 1300 dönüm bağ, 21.545 dönüm tarla, 7950 dönüm 

orman arazisi ve 1100 dönüm boş arazi bulunduğu belirlenmiştir. 

Antakya kazasının başlıca tarım alanları Amik ovası, Kuseyr Yaylası ve Asi Vadisi olarak 

bilinmektedir. 

Antakya halkının geçimini sağlamak amacıyla buğday ve arpadan sonra en çok mercimek, 

küşne, darı ve bakla, yulaf, mısır, akdarı, pirinç, mercimek, susam, nohut, küşne gibi hububatlar ayrıca 

bunların dışında gene erik, zerdali, elma, armut, şeftali, ekşi ve tatlı limon, portakal, vişne, üzüm ve 

incir, nar, ayva, yenidünya, gibi meyvelerin yetiştirildiği görülmektedir. 
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II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ANTAKYA’SINDA CAMİ VAKIFLAR 

Edip GÜL134 

Özet 

Kişilerin sahip oldukları mallarını Allah rızası için insanların kullanımına tahsis etmesi vakıf 

olarak tanımlanabilir. İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak vakıf VIII. 

yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel 

hayatında son derece etkili olmuştur. 

Vakıf müesseselerinin önemli rollerinden biri de bir şehrin kurulması ve gelişmesine olan 

katkılarıdır. İslam toplumu için dine bağlı kurallar dâhilinde yaşaması ve hayatını güven içinde devam 

ettirebilmesi için gerekli olan koşulları devlet sağlayamıyordu. İslam devleti vakıflar kurarak bunu 

sağlamaya çalışmıştır. Vakıflar siyasi otoriteye bırakılmamış doğrudan Allah'ın gözetimine 

bırakılmıştır. Vakıflar toplumun devamı ve mutluluğu için emin bir sosyal örgüt olarak Osmanlı Devleti 

içinde yerini almıştır. Böylece Müslüman bir toplum için gerekli olan sosyal hizmetler hayır kurumuna 

bırakılmıştır. Cami, mescit, mektep, medrese yapımı, dini görevler, yolcuların ikamet etmeleri için 

zaviyelerin kurulması gibi birçok hizmet bu şekilde sağlanmıştır. İnsanların en çok ihtiyaç duydukları 

şeyleri karşılayan kişilerin en iyi Müslümanlar olarak görülmeleri de insanların birbiriyle mallarını 

vakfetme konusunda yarışmalarına neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti'nin birçok şehrinde olduğu gibi Antakya'da da birçok vakıf malı 

bulunmaktadır. XIX. yüzyılın sonlarında Antakya’da vakıfları olan cami ve mescid sayısı bir hayli 

fazlaydı. Bunlar arasında Habîb Neccâr Camii ve Zâviyesi, Sarımiye Camii, Ağca Camii (Mescidi), 

Mahremiye Camii, Kiremitli Camii, Kürt Fakih (Tufaki) Cami, İhsaniye Camii, Ahmediye Camii/Şıh 

Ahmet Camii, Osmanlı Camii sayılmaktadır. 

Bu çalışmadaki amaç, XIX. yüzyıl Antakya’sında yer alan ve şehrin tarihinin oluşumuna katkı 

sağlayan cami vakıfları detaylı bir şekilde tanıtmak ve bu camilerin İslam toplumunun hayatına olan 

katkılarını belirlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Şehir Tarihi, Antakya Camileri, Antakya, Vakıflar, XIX. Yüzyıl 

MOSQUE FOUNDATIONS IN ANTAKYA IN II. ABDULHAMİT PERIOD 

Abstract 

A foundation can be defined as the allocation of people's possessions for the use of people for 

the sake of Allah. As an important charitable institution in Islamic history and civilization, foundation 

VIII. from the middle of the XIX century. It has been extremely influential in the social, economic and 

cultural life of all Islamic countries until the end of the century. 

One of the important roles of foundation institutions is their contribution to the establishment 

and development of a city. The state could not provide the conditions necessary for the Islamic society 

to live within the rules of religion and to continue its life in safety. The Islamic State has tried to achieve 

this by establishing foundations. Foundations were not left to the political authority, they were left 

directly under the supervision of Allah. Foundations took their place in the Ottoman Empire as a sure 

social organization for the continuation and happiness of the society. Thus, the social services necessary 

for a Muslim society were left to charity. Many services such as the construction of mosques, masjids, 

schools, madrasas, religious duties, and the establishment of zawiyas for the residence of passengers 
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were provided in this way. The fact that people who meet what people need most are seen as the best 

Muslims has also caused people to compete with each other to dedicate their wealth. 

As in many cities of the Ottoman Empire, there are many foundation properties in Antakya. 

XIX. At the end of the century, the number of mosques and masjids with foundations in Antakya was 

quite high. Among them, Habîb Neccâr Mosque and Zaviye, Sarımiye Mosque, Ağca Mosque (Masjid), 

Mahremiye Mosque, Kiremitli Mosque, Kurdish Fakih (Tufaki) Mosque, İhsaniye Mosque, Ahmediye 

Mosque/Şıh Ahmet Mosque, Ottoman Mosque are counted. 

The aim of this study, XIX. The aim of this study is to introduce in detail the mosque foundations 

in Antakya, which contributed to the formation of the city's history, and to determine the contribution 

of these mosques to the life of the Islamic society. 

Keywords: City History, Antakya Mosques, Antakya, Foundations, XIX. Century 

Giriş 

Osmanlı Devleti'nin birçok şehrinde olduğu gibi Antakya'da da birçok vakıf malı 

bulunmaktadır. XIX. yüzyılın sonlarında Antakya’da vakıfları olan cami ve mescid sayısı bir hayli 

fazlaydı. Bunlar arasında Habîb Neccâr Camii ve Zâviyesi, Sarımiye Camii, Ağca Camii (Mescidi), 

Mahremiye Camii, Kiremitli Camii, Kürt Fakih (Tufaki) Cami, İhsaniye Camii, Ahmediye Camii/Şıh 

Ahmet Camii, Osmanlı Camii sayılmaktadır. Bu yapılarla ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Habib Neccar Cami  

Habib Neccar Mahallesi'nde yer alan cami ve külliyesi avlu etrafına sıralanmış yapılardan 

meydana gelmektedir. Külliyenin avlusunda kıbleye taraf bir cami, doğu tarafında türbe ve türbe ile 

bağlantılı küçük hücreler ile taç kapı; avlunun kuzey kısmında medrese hücreleri ve şadırvan, gene 

avlunun batısında ise dört tane medrese hücresi bulunmaktadır. Giriş kapısında bulunan kitabede 

M.1863 tarihinde ahalinin yardımıyla kapının imarının tamamlandığı belirtilmektedir. Külliye üzerinde 

eserin ilk olarak ne zaman yapıldığını belirten herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. O yüzden tarihi 

caminin tarihlendirilmesi ile ilgili genelde kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmaktadır. Külliye 

üzerindeki en eski kitabede Memluklu sultanı Baybars’ın adı geçmektedir (Şancı, 2006: 13-17). 

638 yılında Yermük savaşında Ebu Ubeyde bin Cerrâh tarafından kuşatılan Antakya şehri halkın 

bir dinar ve bir cerib cizye vermesi karşılığında teslim olmuş (Sahillioğlu, 1991: 230). Şehrin fethiyle 

aynı tarihlerde Habib Neccar Cami ve türbesi yaptırılmıştır (SVH, H. 1318: 272). 

Kur’ân-ı Kerîm’de karye halkını hakka davet etmek için şehre gelen üç elçiye iman edip yardım 

eden kişinin Habib Neccar’ın olduğu düşünülmektedir. Romalılar zamanında pagan tapınağı olarak, 

Bizanslılar zamanında kilise, sonrasında İslami dönemde ise camiye çevrilen bu yapının inşa tarihinin 

Antakya’nın Türklerin eline geçtiği tarihle eşdeğer olduğu düşünülmektedir (Ateş, 1996: 373-374). 

Türbesiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Anadolu Selçukluları zamanında buraya bir türbe 

yapılmış olacağı düşünülse de bu konuda herhangi bir kesinlik görülmemektedir. (Şancı, 2006: 18). İbn 

Battuta’nın (1304–1369) seyahatnamesinde şehirde Habib Neccar’ın kabri olduğundan ve yanı başında 

Muhammed b. Ali tarafından yaptırılan, gelen yolculara ve gariplere yemeklerin ikram edildiği tekkeden 

bahsetmiştir (İbn Battuta Seyahatnamesi “çev. Aykut, A. S.” 2004: 114).   

Sarımiye Camii 

Antakya’nın Zenginler Mahallesi, Kurtuluş caddesinde yer alan cami halk arasında Sermaye 

camii olarak bilinmektedir. Hafif meyilli bir arazide kurulmuş olan düzensiz bir avlunun içinde tek 

hücreli bir medrese ile kırma çatı örtülü küçük bir harimden ibarettir. Güneyden Kurtuluş Caddesi ve 

batıdan kutlu sokakla sınırlandırılmıştır. Caminin ilk inşası hakkında bilgi veren herhangi bir yazıt 
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bulunmamaktadır. Caminin minareli taç kapı üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan biri avlu 

giriş kapısı üzerindeki kitabedir. Bu kitabelerden en erken tarihlisi ve minareli taç kapı üzerinde 

bulunanı şöyledir. 

1 Şükür ta’mir-i Cami Rahman (?) mukadder  

2 olup bin yüz otuz birde mükerrer   

3 İlahi Sarımi (Sayar mı) Hacı Halil’den 

4 kabul kıl oldu itmamı müyesser  

Kitabede M. 1718 yılında mükerrer bir onarımın yaptırıldığı belirtilmektedir. Bu kitabe eserin 

1718 yılından daha önce mevcut olduğunu bize bildirmektedir (Şancı, 2006: 149-150). 

Ağca Camii (Mescidi) 

Çağlık Mahallesi Dut Dibi Sokakta bulunan Ağca Mescit sekileme ile elde edilen düz alan 

üzerine oturtulmuştur. Avlu girişinin solunda hemen imam odası ve helalar yer almaktadır. Avlunun 

güneybatı köşesinde bir ezanlık, güney duvarında ise duvara verev olarak yerleştirilmiş bir mihrabiye 

bulunmaktadır. Avlunun bir kısmı, özellikle geceye rastlayan namazları kılmak için hazırlanmış 

namazgâh veya yazlık cami olarak kullanılmıştır. Eserin ilk yapımı hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Yapı üzerinde 1842 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır (Şancı, 2006: 158-160). 

Sahillioğlu 17. yüzyıldaki vakıflı cami ve mescitleri sıralarken Ağca camisini de vakıflı mescitler 

arasında saymıştır. Bu bilgiye göre mescidin yapım tarihi 17. yüzyıl olarak görülmektedir (Sahillioğlu, 

1991:231).  

Mahremiye Camii 

Mahremiye Cami Uzunçarşı Caddesinin kuzey kenarında yer almaktadır. Camii düzensiz 

şadırvanlı bir avlunun güneydoğusunda önünde son cemaat mahalli bulunan mihraba parelel iki sahınlı 

harim kısmından meydana gelmektedir. Harimin kuzeyindeki avluya, biri kuzeyde, diğeri güneydeki iki 

kapıdan girilmektedir (Şancı, 2006: 168).  

Caminin Saka Sokak ve Uzun Çarşı Sokağı’ndan olmak üzere iki girişi vardır. Saka Sokağındaki 

girişi Sokullu Mehmet Paşa Hanı’nın kuzeydoğu duvarının bitiminden sonradır. Giriş yakın tarihte 

yapılmış iki kanatlı demir bir kapıyla kapatılmıştır (Çelenk, 1997: 29). 

Güney kapısı harimin batısındaki minarenin kaidesinden açılmış olup kapıdan beşik tonoz örtülü 

tünelvari bir geçit ve on bir basamaklı merdivenle avlunun güneybatısına ulaşılmaktadır. Şadırvanlı 

avlunun doğusunda tek hücreden ibaret medrese, kuzeyinde helalar ve bunların önünde sade görünümlü 

sekizgen planlı şadırvan yer almaktadır. Caminin güneybatısında minareli taç kapı yer almaktadır 

(Şancı, 2006: 168). 

Cami üzerinde herhangi bir kitabe tespit edilememiştir. Mahremiye Camisi’nden bahseden 

tespit edilen en eski tarihli V.G.M Arşivi’ndeki belge, Müftü el Hac Mehmet Efendi bin el Hac Ali 

Efendi ve Rüfekasının H. 1132 (1720) tarihli onarıma dair bir vakfiyedir. Bu vakfiye yapının bu tarihte 

mevcut olduğunu bildirmektedir (Şancı, 2006: 168).  

Cami ile ilgili diğer bir görüşte şu şekildedir. Caminin yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki bir kayda göre camiye ilk atanan görevli Ömer Efendi bin Durmuş’tur 

(Belge No: 24). 2 Muharrem 1278 (10 Temmuz 1861) tarihinde dört akçe yevmiye ile ataması 

yapılmıştır. İlk görevli 1861 yılında atandığına göre caminin de aynı tarihte yapılmış olması 

muhtemeldir (Çelenk, 1997: 29).  
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Mahremiye Cami Saka Hamamı ve Saka Hanı’na bitişik olduğu için vakfın bir parçası olması 

gerekir ve büyük ihtimalle daha sonra yapılmış diğer yerlerde ve Payas’ta olduğu gibi yolcuların 

barınma, temizlik ve ibadet ihtiyaçlarını aynı mekânda sağlamış olmalıdır (Tekin, 2000: 31). 

Kiremitli Camii 

Antakya’nın Oğuzlar caddesinde yer alan Kiremitli Camii üç taraftan sokakla çevrilmiş olup 

caminin minaresinin yanına bir çeşme yerleştirilmiştir. Pek de muntazam yapılmayan avlusunun içinde 

bir minare ve doğuya açılan bir kapı bulunmaktadır. Kıble cephesi minare ve avlu girişinin katkılarıyla 

oluşmaktadır. Avludaki basık kemerli kapı, harim ile minare arasında yer almaktadır. Yapının ne zaman 

yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yapının tarihlendirilmesine yardımcı olabilecek 

net bir üslup özelliği de bulunmamaktadır. Ancak caminin 1842 yılından önce de var olduğu yapı 

üzerindeki kitabelere dayanarak belirtilebilir.  Caminin üzerinde yer alan kitabede 1844 yılında ikinci 

bir kez tamir edildiğine dair bilgi yer almaktadır. Caminin yapılış tarihinin 16. yüzyıl olduğu 

düşünülmektedir (Şancı, 2006: 181). 

Kürt Fakih (Kürtfaki-Tufaki) Camii 

Antakya Biniciler mahallesinde iki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Üstü kırma çatıyla 

örtülü küçük avlulu mahalle camilerindendir. Ayrıca caminin adıyla aynı olan bir çeşme de caminin batı 

duvarında yer almaktadır. Caminin batı tarafında çeşme, taç kapı ve bitişik minaresi bulunmaktadır. 

Kürt Fakih camisinin hangi tarihlerde yapıldığına dair bilgiler ilgili mahkeme kayıtlarında 

geçmektedir. H.1348 (M. 1929) tarihli mahkeme ilamında Kürt Fakih adlı kişinin beşinci nesil torunu 

tarafından açılmış olan davada “…ceddi alâm Hacı Hasan Kürt Fakih demekle maruf meşhurun Antakya 

Kazasında …”  Şeklindeki ifadeler camiye adını veren kişinin var olduğunu ve 1880’lü yıllarda 

yaşadığını ortaya koymaktadır (Şancı, 2006: 189-190). 

İhsaniye Camii 

Antakya’nın meydan mahallesinde yer alan cami bir medrese ve sonradan eklenen çeşmeden 

oluşmaktadır. Günümüze gelinceye kadar medreseden hiçbir iz kalmamıştır, çeşmeden ise sadece 

kitabesi kalmıştır. Cami tek bir kubbeye sahip olup L şeklindeki bir avlu içinde yer almaktadır. Avlunun 

içinde helalar, Civelek ailesine ait bir mezarların bulunduğu hazirenin içinde sekizgen şeklinde yapılmış 

bir şadırvan bulunmaktadır. Caminin üzerinde 25 Zilhicce 1123 (Ocak 1710) tarihinde düzenlenen 

caminin ne zaman yapıldığına dair fikir veren bir vakfiye bulunmaktadır. Bu vakfiyede ayrıca bugün 

var olmayan medresenin de tek hücreli olduğuna dair bir bilgi bulunmaktadır. Caminin geçirmiş olduğu 

onarımla ilgili yapı üzerindeki kitabelerde bilgi bulunmaktadır. Caminin geçirmiş olduğu ilk onarım 

hakkındaki bilgilere avlu ve harim girişlerinde bulunan iki kitabeden ulaşılmaktadır. Son cemaat yerinde 

bulunan kitabede ise ikinci onarımla ilgili bilgiler yer almaktadır. Caminin farklı yerlerinde bulunan 

sekiz kitabeden sadece ikisi çeşme kitabesi olup diğerleri caminin farklı zamanlarda geçirmiş olduğu 

onarımlarla ilgilidir (Şancı, 2006: 196-202). 

Ahmediye Camii/Şıh Ahmet Camii 

Uncular Mahallesi Pazar Sokak’ta bulunan bu cami oldukça mütevazi görünmektedir. Caminin 

şadırvanlı avlusunda eskiden bir medrese olduğu ve günümüze ulaşmadığı bilinmektedir. Yakın bir 

zamanda camiye bağımsız bir minare yerleştirilmiştir. Caminin giriş kapısındaki ilk pencerenin 

üstündeki pencereye yerleştirilmiş olan kitabelerde caminin H. 1258 M. 1842 yılında tamamlandığını 

belirten bilgiler yer almaktadır.  

Osmanlı Camii 
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Antakya Sofular Mahallesi'nde yer alan ve küçük bir mahalle mescidi özelliği taşıyan bu cami 

hafif meyilli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Camisi’nin ne zaman yapıldığı hakkında bilgi 

veren kitabe, giriş kapısı üzerinde yerleştirilmiştir. Bu kitabeden Cami’nin 1895 yılında tamamlandığı 

ve adının da Osmaniye olduğu bilgisi yer almaktadır Ayrıca bu kitabede caminin banisi olarak Sultan 

Abdülhamid’in ismi geçmektedir (Şancı, 2006: 257-258). 

XVI. yüzyılda Antakya’da Meydan Hamamı, Cündi Hamamı, Beyseri Hamamı gibi hamamlar 

bulunuyor (Sahillioğlu, 1991: 228). 

Sonuç 

XIX. yüzyılda Antakya’da vakıf olan cami ve mescid sayısının bir hayli fazla olduğu tespit 

edildi.  

Bu vakıf olan cami ve mescitlerden en önemlileri Habîb Neccâr Camii ve Zâviyesi, Sarımiye 

Camii, Ağca Camii (Mescidi), Mahremiye Camii, Kiremitli Camii, Kürt Fakih (Tufaki) Cami, İhsaniye 

Camii, Ahmediye Camii/Şıh Ahmet Camii, Osmanlı Camii şeklinde sıralanabilir.  

Bu cami vakıfları şehir tarihinin oluşumuna ve İslam toplumunun hayatına katkı sağlamıştır.  

XIX. yüzyılda Antakya’daki en önemli camilerinden biri olan ve hâlen varlığını koruyan Habib 

Neccar Cami’nin Romalılar döneminde pagan tapınağı, Bizanslılar zamanında kilise, İslami dönemde 

ise camiye çevrildiği görülmektedir. 

Bu dönemin önemli camilerinden biri olan halk arasında Sermaye olarak adlandırılan Sarımiye 

caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Antakya’nın Zenginler mahallesinde bulunan caminin 

kitabesinde 1718 yılında bir onarım geçirdiği görülmektedir. 

17. yüzyılda yapılmış olan Ağca cami vakıflı cami ve mescitlerdendir. İlk yapımı ile ilgili de 

herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Sadece yapının üzerinde 1842 tarihli bir onarım kitabesinin olduğu 

görülmektedir. 

Mahremiye caminin yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki 

bir kayda göre camiye ilk atanan görevli Ömer Efendi bin Durmuş’tur. 2 Muharrem 1278 (10 Temmuz 

1861) tarihinde dört akçe yevmiye ile ataması yapılmıştır. İlk görevli 1861 yılında atandığına göre 

caminin de aynı tarihte yapılmış olmasının muhtemel olduğu düşünülmektedir. 

Kiremitli caminin ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yapının 

tarihlendirilmesine yardımcı olabilecek net bir üslup özelliği de bulunmamaktadır. Ancak caminin 1842 

yılından önce de var olduğu yapı üzerindeki kitabelere dayanarak düşünülebilir.   

Kürt Fakih (Kürtfaki-Tufaki) Camii Antakya Biniciler mahallesinde iki sokağın kesiştiği köşede 

yer almaktadır. Üstü kırma çatıyla örtülü küçük avlulu mahalle camilerindendir. Ayrıca caminin adıyla 

aynı olan bir çeşme de caminin batı duvarında yer aldığı görülmektedir. 

İhsaniye Camii Antakya’nın meydan mahallesinde yer alan cami bir medrese ve sonradan 

eklenen çeşmeden oluşmaktadır. Günümüze gelinceye kadar medreseden hiçbir iz kalmamıştır, 

çeşmeden ise sadece kitabesinin kaldığı görülmektedir. 

Ahmediye Camii/Şıh Ahmet Camii, Uncular mahallesi Pazar sokakta bulunan bu cami oldukça 

mütevazı görünmektedir. Caminin şadırvanlı avlusunda eskiden bir medrese olduğu ve günümüze 

ulaşmadığı bilinmektedir. Yakın bir zamanda camiye bağımsız bir minarenin yerleştirildiği 

görülmektedir. 
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Osmanlı Camii, Antakya Sofular Mahallesi'nde yer alan ve küçük bir mahalle mescidi özelliği 

taşıyan bu cami hafif meyilli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Camisi’nin ne zaman yapıldığı 

hakkında bilgi veren kitabe, giriş kapısı üzerinde yerleştirildiği tespit edilmiştir.  
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KAZAKÇADA ALINTI AKRABALIK ADLARI 

Emin OBA135 

Saurykov Yerbolat BAIYUZAKOVICH136  

Özet 

Kuzey-batı (Kıpçak) grubu Türk lehçeleri içerisinde yer alan Kazakça, söz varlığı açısından 

oldukça zengin bir çağdaş Türk lehçesidir. Söz varlığının genelini Türkçe kökenli sözcükler ve bu 

sözcüklerden meydana gelmiş türemiş sözcükler oluşturmaktadır. Bununla birlikte Kazakçanın söz 

varlığında başka dillerden geçmiş sözcükler de (Moğolca, Arapça, Farsça vb.) yer almaktadır. Bu 

çalışmada Kazakçanın söz varlığına, başka dillerden geçmiş olan akrabalık adları değerlendirilecektir. 

Bu değerlendirilen akrabalık adları, hangi dilden geçtiği ve o dildeki kullanım şekli verilmekle birlikte, 

bu akrabalık adlarının Türkçenin tarihi dönemlerinde ve günümüz bazı çağdaş lehçelerindeki 

görünümleri hakkında bilgi de verilecektir. Ayrıca sözcüğün Kazakçadaki kullanım alanları hakkında 

da kısa bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakça, Söz Varlığı, Akrabalık Adları 

QUOTATIONS OF KINSHIP NAMES IN KAZAKH 

Abstract 

Kazakh, which is among the North-Western (Kipchak) group Turkish dialects, is a 

contemporary Turkish dialect that is very rich in terms of vocabulary. Words of Turkish origin and 

derived words formed from these words constitute the majority of the vocabulary. However, Kazakh 

vocabulary also includes words from other languages (Mongolian, Arabic, Persian, etc.). In this study, 

kinship names that have passed from other languages to Kazakh vocabulary will be evaluated. These 

evaluated kinship names, which language they are in and the way they are used in that language are 

given, as well as information about the appearance of these kinship names in the historical periods of 

Turkish and in some contemporary dialects of today. In addition, brief information will be given about 

the usage areas of the word in Kazakh.  

Keywords: Kazakh, Vocabulary, Kinship Names 

Kazakça, çağdaş Kıpçak grubu Türk dilleri içersinde yer almakla birlikte söz varlığını oluşturan 

kelime kadrosunun geneli Türkçe kökenli sözcüklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte Kazakçanın söz 

varlığında başka dillerden alıntılanmış sözcükler de vardır. Bu çalışma içerisinde başka dillerden 

alıntılanan sözcükler arasından olan akrabalık adları değerlendirilecektir. Bunlar daha çok Arapça, 

Farsça, Moğolca, Rusça gibi dillerden geçmiş sözcüklerdir. Bu akrabalık adlarının bazıları alıntılandığı 

dildeki şekliyle kullanılmaktayken, bazıları ise Kazakçanın fonetik yapısına göre şekil almıştır. Ayrıca 

bu çalışmada akrabalık adları verilirken Türkçenin tarihî dönem ve eserlerinde görünümü ve anlamı 

hakkında da bilgi verilmektedir. 

Kazakçada görülen bu akrabalık adları genel olarak günlük hayatta, edebi metinlerde ve 

ağızlarda kullanılmaktadır. Bu sözcükler eski şeklini ve anlamını korumakla birlikte bazı sözcükler yeni 

anlam ve şekiller kazanmıştır. Ayrıca çalışmada akrabalık adları verilirken konuyu pekiştirmek 

                                                           
135 Dr., International Taraz Innovative Institute, eminoba@hotmail.com 
136 Prof. Dr., International Taraz Innovative Institute, Taraz-Kazakistan 
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amacıyla Kazakçanın dışında diğer çağdaş lehçelerden (Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca gibi) de örnek 

verilmiştir. 

abısun “erkek kardeşlerin eşleri, gelinler; elti” (Lessing, 1960: 4; Sanjeev, 2015: 33; Li, 1999: 

303) → Kzk. abısın “kardeşin eşlerinden her birinin ötekine göre adı, elti”, abısın-ajın137 “kardeş, akraba 

kimselerin yakınları” (Koç, 2003: 23; Iskakov I, 2011: 44). 

Sözcük, Moğolca kökenli olmakla birlikte, Moğolcanın lehçelerinde farklı kullanımları vardır: 

“abısun, avsın, abḫan, avus” (Sanjeev, 2015: 33). Bununla birlikte sözcük, Türkçenin tarihî lehçelerinde 

görülmemekte yalnızca bugünkü çağdaş lehçelerin bazılarında görülmektedir: Kırgızca abısın “gelin, 

elti”, Karakalpakça abısın “elti”, Nogayca abısın “elti” (Yudahin I, 1998: 2; Baskakov, 1958: 16; 

Baskakov, 1963: 20). 

āḳa “ağabey, büyük erkek kardeş” (Ramstedt, 1935: 3; Lessing, 1960: 59; Sanjeev, 2015: 51) 

→ Kzk. aġa “yaşça büyük erkek kardeş; akrabalardan yaşça büyük olanı; yol gösterici, akıl veren, 

danışman; rütbece büyük olan kişi”. Bununla birlikte bu sözcükten türemiş, genel kullanımda sıklıkla 

görülen aġay “yaşça büyük kişilere ve hocalar saygı bildiren hitap şekli” şekli de kullanılmaktadır (Koç, 

2003: 25-26; Iskakov I, 2011: 58). 

Sözcük, Moğolca kökenli bir sözcük olmakla birlikte Türkçenin tarihî lehçelerinde 

görülmektedir. Sözcük, Eski Uygurcada aġa, aḳa “ağabey, büyük kardeş” (Wilkens, 2021: 23; 

Caferoğlu, 1968: 6), Kıpçak Türkçesi eserlerinden CC’de aġa “ağabey, büyük erkek kardeş” (Toparlı, 

2007: 3), Çağatay Türkçesi eserlerinden ŞT’de aġa, aḳa “büyük erkek kardeş, ağabey” (Ölmez, 1996: 

318) şeklinde görülmektedir. Sözcük, bugünkü çağdaş lehçelerin bazılarında da görülmektedir: 

Karakalpakça aġa “ağabey, yaşça büyük olan erkek”, Nogayca aġa “ağabey”, Kırgızca aġa “büyük 

erkek kardeş”  (Baskakov, 1958: 18; Baskakov, 1963: 25; Yudahin I, 1998: 9; Li, 1999: 148). Bununla 

birlikte bugün Kazakçada äke “baba” (Koç, 2003: 64) şeklinde görülen sözcük, yine Moğolca āḳa 

sözcüğünden gelmektedir. Hatta sözcük Çağatay Türkçesi sözlüklerinden DTO’de de äkä “en büyük 

erkek kardeş, ağabey; onur ünvanı” şeklinde görülmektedir (Pavet de Courteille, 1870: 28). Ayrıca äke 

sözcüğü Kazakçanın dışında, bazı çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca ake “baba; amca; ata”, 

Karakalpakça äke “baba” (Yudahin I, 1998: 12; Baskakov, 1958: 71). 

aġa-ini (< Mog. āḳa + T. ini) “erkek kardeşler, akrabalar” (Ramstedt, 1935: 3; Lessing, 1960: 

59; Sanjeev, 2015: 51; EDPT: 170; DTS: 210) → Kzk. aġayın (< aġa+ini) “bir babadan olan kardeşler; 

akraba, erkek kardeşler”, aġayın-ḳarındas “uzak akrabalar” (Koç, 2003: 25). 

Sözcük, Moğolca āḳa “ağabey” ve Türkçe ini “küçük erkek kardeşler” sözcüğünün 

birleşiminden meydana gelmektedir ve Kazakçada aġayın şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca sözcük 

sadece bugünkü çağdaş lehçelerde görülmektedir. Kazakçanın dışında şu lehçelerde de görülmektedir: 

Karakalpakça aġayın “erkek kardeşler”, aġa-ini “erkek kardeşler, akrabalar”, Kırgızca aġayın “akraba, 

hısım” (Baskakov, 1958: 18; Yudahin I, 1998: 10) 

‘ayal (< Ar. ‘iyāl Steingass, 1892: 875) “aile fertleri; kadın, eş” (Li, 1999: 238; Yılmaz, 1988: 

153) → Kzk. äyel “kadın; hanım, zevce” (Koç, 2003: 63; Iskakov II, 2011: 393). 

Sözcük, Çağatay Türkçesi eserlerinden Şeybânî-Nâme’de ‘ayal “aile fertleri, kadın” şeklinde 

görülmektedir (Yılmaz, 1988: 153). Sözcük, Kazakçanın dışında bazı çağdaş lehçelerde de 

görülmektedir: Karakalpakça ayal, ḫayal “kadın, eş”, Kırgızca ayal, ayar “kadın” (Baskakov, 1958: 68; 

Yudahin I, 1998: 63). 

                                                           
137  abısın-ajın ikilemesindeki ajın sözcüğü, Moğolca acin “ağabeyin hanımına göre küçük kardeşin karısı” 

sözcüğünden gelmektedir (Sanjeev, 2015: 42). 
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baba (< Far. baba Steingass, 135) “baba, peder, dede, yaşça büyük adam” (DTS: 76; ESTY II: 

10; Tietze I, 2002: 252) → Kzk. baba “ata, büyük ata, eski atalar; dede, babanın dedesi; büyüklere saygı 

ifadesi için kullanılır” (Koç, 2003: 71; Iskakov II, 2011: 526; KTAS: 116). 

Sözcük, Eski Uygurcada baba “baba, peder” (Wilkens, 2021: 134; Caferoğlu, 1968: 29), Kıpçak 

Türkçesi eserlerinden Kİ baba “büyük, büyüğün küçüğe küçüğün büyüğe hitap etiği zaman kullandığı 

kelime” (Toparlı, 2007: 21), Çağatay Türkçesi eselerinden ŞT’de baba “baba” (Ölmez, 1996: 335) 

şeklinde görülmektedir. Sözcük, Kazakçanın dışında diğer çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca 

baba “ata-baba; baba, dede, ecdat”, Karakalpakça baba “dede, yaşlı kimse”, Nogayca baba “dede” 

(Yudahin I, 1998: 76; Baskakov, 1958: 74; Baskakov, 1963: 64; Li, 1999: 114). 

böle “teyze çocuğu, kuzen” (Ramstedt, 1935: 55; Lessing, 1960: 147; Sanjeev, 2015: 105) → 

Kzk. böle “iki kız kardeşin oğlu veya kızı, teyze çocukları (Koç, 2003: 94; Iskakov III, 2011: 543). 

Sözcük, Moğolca kökenli olmakla birlikte Moğolcanın lehçelerinde sözcük farklı şekillerde 

görülmektedir; böle, bölö, bül, büle (Sanjeev, 2015: 105). Böle sözcüğü, Türkçenin tarihî lehçelerinde 

görülmemektedir, yalnızca bugünkü çağdaş Türk lehçelerinin bazılarında görülmektedir: Karakalpakça 

böle “teyze çocuğu, kuzen”, Nogayca böle “teyze çocuğu, kuzen”, Kırgızca bölö “iki kız kardeşin 

çocukları” (Baskakov, 1958: 116; Baskakov, 1963: 86; Yudahin I, 1998: 138; Li, 1999: 182). 

cemegat (< Ar. camā’a(t)) “halk, kitle; karı” (Li, 1999: 240) → Kzk. jamaġat “cemaat, kitle; 

karı” (Koç, 2003: 158). 

Sözcük, Arapça kökenli olmakla birlikte Türkçenin tarihî dönemlerinden Kıpçak Türkçesi 

eserlerinden İM’de cemâ’at “cemaat, topluluk” (Toparlı, 2007: 42), Çağatay Türkçesi eserlerinden ŞT, 

MK’de cemā’at “cemaat, topluluk” (Ünlü, 2013: 197) şeklinde görülmektedir. 

ḳatun (< Sogd. ḫwātūn) “hatun; kadın, zevce” (EDPT: 602; DTS: 436) → Kzk. ḳatın “zevce, 

eş; kadın” (Koç, 2003: 302; Iskakov IX, 2011: 473). 

Sözcük, Eski Uygurcada ḫatun, ḳatun “kadın, hanım, hanımefendi” (Wilkens, 2021: 279; 

Caferoğlu, 1968: 171), DLT’de ḳatun “hatun, Afrasiyab kızlarının unvanıdır” (Kaçalin, 2019: 232; 

Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 693) şeklinde görülmektedir. Bununla birlikte sözcük, Kıpçak Türkçesi 

eserlerinden CC, Kİ’de ḳatun “kadın, hanım, hatun” (Toparlı, 2007: 132) ve Çağatay Türkçesi 

eserlerinden MK’de ḫatun “kadın” (Ölmez, 1993: 447) şeklinde görülmektedir. Sözcük, Kazakçanın 

dışında diğer çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca ḳatın “kadın; yaşlı kadın”, Karakalpakça 

ḳatın “kadın”, Nogayca ḫatun “kadın” (Yudahin II, 1998: 417; Baskakov, 1958: 387; Li, 1999: 247). 

ḳuda “dünür” (Lessing, 1960: 979; Sanjeev, 2018: 64) → Kzk. ḳuda “dünür”, ḳudaġay, ḳudaġıy 

“dünür”, ḳudaşa “güveyin veya gelinin genç kadın akrabası”(Koç, 2003: 329; Iskakov X, 2011: 229; Li, 

1999: 70). 

Sözcük Moğolca kökenli olmakla birlikte, Moğolcanın lehçelerinde ḳud, ḳuda, ḳuada 

şekillerinde görülmektedir (Sanjeev, 2018: 64). Sözcük, Harezm Türkçesi eserlerinden Mukaddimetü’l-

Edeb’de ḳuda “hısım, akraba”, ḳudalıḳ “dünür akrabalığı” şeklinde geçmektedir (Yüce, 1993: 151). 

Bununla birlikte ḳuda sözcüğü Kazakça yeni türevler kazanmıştır:  ḳudalıḳ “dünürlük”, ḳudaġıy “gelinle 

damadın annelerine verilen ad”, ḳudabala gelin ve damadın erkek kardeşlerine veya akraba çocuklarına 

kullanılan ifade”, ḳudaeke “dünür için kullanılan ve saygı ifade eden bir hitap” (Koç, 2003: 329; Iskakov 

X, 2011: 229). Sözcük, Kazakçanın dışında diğer çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca ḳuda 

“dünür”, Karakalpakça ḳuda “dünür”, Nogayca ḳuda “dünür” (Yudahin II, 1998: 515; Baskakov, 1958: 

406; Baskakov, 1963: 185; Li, 1999: 69). 
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malay “hizmetkar, uşak, kul, köle; yetim çocuk” (ESTY VII: 20, Li,1999: 195) → Kzk. malay 

“köle, hizmetçi; yetim çocuk” (Koç, 2003: 365). 

Sözcük, Radloff’a göre Rusça малый “çocuk, oğlan” sözcüğünden alıntıdır (Radloff, IV: 2037). 

Bununla birlikte Sözcük, Çağatay Türkçesi sözlüklerinden LÇT’de malay “hizmetçi, yardımcı, uşak; 

yetim çocuk” şeklinde görülmektedir (Ünlü, 2013: 715). Sözcük Kazakçanın dışında Karakalpakça 

malay “hizmetçi, yardımcı”, Kırgızca malay “uşak, ırgat” şeklinde görülmektedir (Baskakov, 1958: 445; 

Yudahin II, 1998: 550). 

naġaçu “anne tarafından akrabalar, dayı” (Lessing, 1960: 556; Sanjeev, 2016: 183) → Kzk. 

naġaşı “anne tarafından akrabalar” (Koç, 2003: 395; Iskakov XI, 2011: 449). 

Sözcük Moğolca kökenli olmakla birlikte Moğolcanın lehçelerinde naġaçu, naġats, naġasa, 

naġçu şekillerinde görülmektedir (Sanjeev, 2016: 183). Sözcük Çağatay Türkçesi sözlüklerinden 

DTO’de naġaçı “dayı” şeklinde görülmektedir (Pavet de Courteille, 1870: 508). Bununla birlikte 

sözcük, Kazakçanın dışında bazı çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Karakalpakça naġaşı “anne 

tarafından akrabalar”, Nogayca naġaş “anne tarafından akrabalar” (Baskakov, 1958: 473; Baskakov, 

1963: 232). 

näsîldäş (< Ar. nasl + T. -deş) “akraba” (Li, 1999: 49) → Kzk. näsildes “akraba” (Koç, 2003: 

400). 

Sözcük Arapça nasl “soy, ırk” sözcüğüne Türkçe -deş yapım ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. 

Arapça nasl sözcüğü Türkçenin tarihî lehçelerinden Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesinde nesl “soy, 

ırk, nesil” şeklinde görülmektedir (Toparlı, 2007: 200; Ünlü, 2013: 837). 

nebīre (< Far. nabīra Steingass, 1892: 1386) “torun” (Li, 1999: 221) → Kzk. nemere “(erkek 

oğuldan olan) torun”, nemere-şöbere “bir atadan doğan torunlar”, nemere-ḳız “kız torun” (Koç, 2003: 

401; Iskakov XI, 2011: 538). 

Sözcük, Çağatay Türkçesi eserlerinden ŞT’de nebīre “torun” şeklinde görülmektedir (Ölmez, 

1996: 422). Sözcük, Kazakçanın dışında bazı çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca memire, 

möbörö “torun”, Karakalpakça nemere “torun” (Yudahin II, 1998: 561; Baskakov, 1958: 482). Bununla 

birlikte Kazakçada genellikle nemere sözcüğüyle ikilem şeklinde görülen veya bazen de yalnız 

kullanılan şöbere “torunun çocuğu” sözcüğü de vardır. Bu sözcük de Farsça bir alıntı olduğu 

düşünülmektedir (Li, 1999: 220) ve bugünkü çağdaş lehçelerin bazılarında da görülmektedir: Kırgızca 

çöbürö “torun çocuğu; çoluk çocuk”, Karakalpakça şöbere “büyük torun; torun çocuğu” (Yudahin I, 

1998: 282; Baskakov, 1958: 740). 

urġaçı “kadın” (EDPT: 218; VEWT: 515; ESTY I: 603) → Kzk. urġaşı “dişi (hayvan); kadın” 

(Koç, 2003: 586; Iskakov XIV, 2011: 736). 

Urġaçı sözcüğü, Çağatay Türkçesi sözlüklerinden DTO’de “kadın; dişi” şeklinde görülmektedir 

(Pavet de Courteille, 1870: 55). Ancak Türkçenin diğer tarihî dönem ve eserlerinde sözcük, uraġut “dişi; 

kadın” şeklinde görülmektedir (EDPT: 218). Sevortyan sözcüğün kökeninin uru:ġ “tohum” 

sözcüğünden geldiğini belirtmiş ve modern diyalektlerde bu köke gelen +ka ve +çı eklerinin 

eklenmesiyle urġaçı sözcüğünün oluştuğunu belirtmiştir (ESTY I: 603). Benzer görüşte Clauson’un 

sözlüğünde yer almaktadır (EDPT: 218). Bununla birlikte sözcük, Kalmuk Moğolcasında da urġatş 

“anne, kadın, dişi” şeklinde görülmektedir (Ramstedt, 1935: 451). Sözcük, Kazakçanın dışında diğer 

çağdaş lehçelerde de görülmektedir: Kırgızca urġaaçı “dişi; kadın”, Karakalpakça urġaşı “dişi”, 

Nogayca urġaşı “dişi; kadın” (Yudahin II, 1998: 785; Baskakov, 1958: 678; Baskakov, 1963: 383). 

za’îfa (< Ar. ża’īfa) “kadın, eş” (Li, 1999: 255) → Kzk. zayıp “yar, eş” (Koç, 2003: 197). 
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Sözcük, Arapça Kökenli olmakla birlikte Türkçenin tarihî dönemlerinden Harezm Türkçesi 

eserlerinden NF’de ża’īfa “kadın”, Çağatay Türkçesi eserlinden LÇT’de ża’īfe “kadın” şeklinde 

görülmektedir (Ünlü, 2013: 1270). Sözcük Kazakçanın dışında diğer çağdaş lehçelerde de 

görülmektedir: Karakalpakça zayıp “kadın, eş”, Kırgızca zayıp “kadın” (Baskakov, 1958: 279; Yudahin 

II, 1998: 805). 

Bugün Kazakçada kullanılan jekjat, jegjat sözcüğü “hısım akraba; dünürler” (< jek Far. yak 

Steingass, 1532; < jat Ar. ciha(t)) şeklinde görülmekte olan bir alıntı sözcüktür (Iskakov VI, 2011: 257). 

Sözcüğün Kazakçada bazı türemiş şekilleri de görülmektedir: jegjat-juragat “soydaş, akraba”, jekjat-

jurat “akraba, hısım”, jegjattıḳ “hısım- akrabalık” (Iskakov VI, 2011: 257). Ayrıca, Kazakçanın dışında 

Özbekçede de cägcät “hısım akraba; uzak akraba” şeklinde görülmektedir (Li, 1999: 64). 

Sonuç 

Kazakçada görülen alıntı sözcükleri değerlendirilirse, bu sözcükler de genel olarak eski şekil ve 

anlamını korumuştur. Bu alıntı sözcüklerin bazıları Tarihi Türk lehçelerinde görülmekte olup ve buradan 

Kazakça ve diğer çağdaş lehçelere miras kalmakla birlikte bazıları da yalnızca bugünkü çağdaş 

lehçelerde görülmektedir. Ayrıca bazı alıntı sözcükler Kazakçaya veya diğer çağdaş lehçelere geçtiği 

zaman, o lehçenin fonetik yapısına göre şekillenmiştir. 

Kısaltmalar 

AL: Abuşka Lûgati veya Çağatay Sözlüğü → Atalay, 1970. 

Ar.: Arapça 

CC: Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindexzu Codex Cumanicus → Grønbech 1942. 

DTO: Dictionnarie Turk-Oriental → Pavet de Corturteille, 1870. 

DTS: Drevnetyurskskiy slovar → Nadelyayev 1969. 

EDPT: Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish → Clauson 1972. 

ESTY: Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov → Sevortyan 1974-2003. 

Far.: Farsça 

Kİ: Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l-Etrāk → Caferoğlu 1931. 

KTAS: Kazak Tiliniŋ Aymaktık Sözdigi → Kaliyev 2005. 

LÇT: Şeyh Süleyman Efendi-yi Buhāri, Lugat-i Çağatay ve Türki-yi Osmani → Durgut 1995.   

MK: Mahbûbu’l-kulûb, İnceleme-Metin-Sözlük → Ölmez 1993. 

Mog.: Moğolca 

ŞT: Ebulgazi Bahadır Han Şecere-i Terākime (Türkmenlerin Soykütüğü) → Ölmez, 1996 

TZ: Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lugat’it-Türkiyye → Atalay 1945. 

VEWT: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen → Räsänen 1969. 
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BİRBİRİMİZİ ANLAYAMAYIZ ROMANINDA MODERN TOPLUM VE KİMLİK 

BUNALIMI 

Emine TUĞCU138 

Özet 

Murat Tek imzasıyla 1960’ta Tercüman gazetesinde tefrika edilen Birbirimizi Anlayamayız 

romanı, 1992 yılında Melih Cevdet Anday adıyla yayımlanır. Romanın ana karakteri Tekin Tekinalp, 

karısı Zeynep ve sevgilisi Hülya ile olan ilişkisinde erkeklik krizini aşmaya çalışır. Roman, Tekin’in 

kaleminden çıkan bir hikâye gibi kurgulanır. Yazar kimliğinden gelen entelektüel kaygıları ile eş ve 

sevgili kimliğinden kaynaklanan sorumlulukları arasında kalarak kimlik sorunu yaşayan Tekin, erkeklik 

krizini yazma eylemi ile sağaltmaya çalışır. Yazabilmek için yasak bir aşka yönelir, bu aşk onun hem 

erkekliğini güçlendiren hem de hayal dünyasını zenginleştiren bir unsur olarak sunulur. Dolayısıyla 

aldatma konusu erkek kimliği üzerinden toplumsal ahlak anlayışına göre değil bireysel bir mesele olarak 

ele alınır ve bir krize yol açmaz. Tekin’in eşi sinir buhranları geçiren, ruh hastası bir kadın olarak 

tanıtılır; Zeynep’in buhranlarının sebebi kocasını aldatmasının verdiği vicdan azabı ve aldatılacağından 

duyduğu endişedir. Sevgilisi Hülya ise entelektüel bir kadındır, evli bir erkekle birlikte olmanın sancısını 

yaşamaktadır. Dolayısıyla romanın kadın karakterlerinde yasak aşk bir krize yol açar, Zeynep ve Hülya 

toplumsal ahlak ile bir çatışmaya girerek kimlik bunalımı yaşarlar. Bu yazıda Birbirimiz Anlayamayız 

romanında erkek ve kadın karakterlerin yaşadığı kimlik krizi, modernleşme kavramı çerçevesinde 

toplumsal cinsiyet rollerine göre karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Modern toplumla birlikte 

tartışılmaya başlayan “kimlik bunalımı” kavramı sosyo-psikolojik bir bakışla roman karakterlerinden 

yola çıkılarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern Toplum, Yasak Aşk, Kimlik Bunalımı, Erkeklik Krizi, Kadınlık 

Krizi 

MODERN SOCIETY AND IDENTITY CRISIS IN THE NOVEL: BİRBİRİMİZİ 

ANLAYAMAYIZ [WE CAN'T UNDERSTAND EACH OTHER] 

Abstract 

The novel Birbirimizi Anlayamayız serialized in Tercüman newspaper in 1960 with the signature 

of Murat Tek, was published under the name Melih Cevdet Anday in 1992. The main character of the 

novel, Tekin Tekinalp, tries to overcome the masculinity crisis in his relationship with his wife Zeynep 

and his lover Hülya. The novel is constructed like a story written by Tekin. Being torn between his 

intellectual anxieties stemming from his identity as a writer and his responsibilities stemming from his 

identity as a spouse and lover, Tekin tries to heal his masculinity crisis with the act of writing. He turns 

to a forbidden love in order to write. This love is presented as an element that both strengthens his 

masculinity and enriches his imagination. Therefore, the issue of cheating is handled as an individual 

issue, not according to social morality through male identity, and does not cause a crisis. Tekin's wife is 

introduced as a mentally ill woman who suffers from nervous breakdowns; the reason for Zeynep's 

depression is the remorse of her cheating on her husband and the fear that she will be cheated on. His 

lover Hülya is an intellectual woman, she is experiencing the pain of being with a married man. 

Therefore, forbidden love in the female characters of the novel leads to a crisis, Zeynep and Hülya come 

into conflict with social morality and experience an identity crisis. In this article, the identity crisis 

experienced by male and female characters in the novel Birbirimizi Anlayamayız will be discussed 

comparatively according to gender roles within the framework of the concept of modernization. The 
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concept of "identity crisis", which has started to be discussed with the modern society, will be discussed 

with a socio-psychological point of view, starting from the novel characters. 

Keywords: Modern Society, Forbidden Love, İdentity Crisis, Masculinity Crisis, Feminity 

Crisis 

Giriş 

Modern Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Melih Cevdet Anday, edebiyat 

tarihlerinde şair kimliği ile öne çıkmakta, ismi Orhan Veli, Oktay Rifat ile birlikte özellikle Garip şiiriyle 

anılmaktadır. Ayrıca İçerdekiler ve Mikadonun Çöpleri adlı oyunlarıyla da tiyatro çalışmalarında adı 

sıklıkla geçmekte, ancak sanatçının romancılığı üzerine çok fazla tartışma yürütülmemektedir. Anday’ın 

salt romancılığı üzerine yapılan öncü ve en kapsamlı çalışma Mehmet Can Doğan’ın 2012 yılında 

yayımladığı Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı adını taşıyan çalışmadır. Bu çalışmada yazarın Murat 

Tek takma adıyla yazdığı Zifaftan Önce, Bir Gecede Üç Erkek, Meryem Gibi ve Birbirimizi Anlayamayız 

ile yazarın kendi adıyla yayımladığı Aylaklar, Gizli Emir ve Raziye adlı romanları yapı, tema ve anlatım 

teknikleri bakımından incelenmektedir. Murat Tek imzasıyla yayımlanan romanlarının adlarından da 

anlaşılacağı üzere bu eserler, sanatsal bir gaye ile yazılmamış popüler kültür ürünleri olarak tasarlanır. 

Anday “Roman Nasıl Yazılır” başlıklı yazısında asıl adıyla yayımlamadığı Murat Tek imzasıyla kaleme 

aldığı romanları “çok rahat yazdığını” ve “fantezilerini korkusuzca işlediğini” (2009: 269) belirtir. 

Gerçekten de bu romanlarında gerek ele aldığı konular olsun gerekse karakterlerin kurgulanışı olsun 

gerçekçi etkiden ziyade fanteziler dikkat çeker ve bu durum toplumsal ahlak anlayışının sorgulanmasına 

imkân tanır. Gerçekçiliğine şüpheyle yaklaşılacak mantık dışı olaylar yaşanır, gündelik hayatta pek 

karşılaşılamayacak karakterler çizilir ve özellikle cinselliğin sunumu öne çıkarılır. Bu bildiride 

Birbirimiz Anlayamayız romanında Tekin ve Hülya ve Zeynep karakterlerinin yaşadığı kimlik krizi, 

modernleşme kavramı çerçevesinde toplumsal cinsiyet rollerine göre karşılaştırmalı olarak 

tartışılacaktır.       

Birbirimizi Anlayamayız romanı Murat Tek imzasıyla 1960 yılında Tercüman gazetesinde 

tefrika edilir, 1992 yılında ise Melih Cevdet Anday adıyla kitaplaştırılır. Yazarın sonradan kendi adıyla 

bu romanı yayımlaması önlemlidir, çünkü diğer Murat Tek imzasını kullandığı romanlarda böyle bir 

hamlede bulunmaz. Doğan’a göre Murat Tek imzasını kullandığı diğer romanlarda olay örgüsü, tema 

ve anlatım birbirine bağlanırken, bu romanda yeni bir anlatım yöntemini haber veren “üst metin” tekniği 

kullanır. Bu tekniği kullanması da romanı diğer popüler romanlarından ayırarak sanatsal değer açısından 

farklı bir yere koyar. Romanın ana karakteri Tekin Tekinalp bir hikâye yazarıdır, yazdığı hikâyeyle eş 

zamanlı olarak okur, yaşantısına tanıklık eder. Anlatının merkezinde Tekin vardır ve romanda karısı 

Zeynep ve sevgilisi Hülya ile olan ilişkisi konu edilir. Bununla birlikte Tekin’in entelektüel arkadaş 

çevresi de çağının sanat ortamı hakkında fikir verir.  

Modern Zamanların Don Juan’ı: Tekin Tekinalp 

Anlatı Kasım ayında İstanbul’da bir tren istasyonunda Tekin’in Hülya ile diyalogu ile başlar. 

Modern deneyim, genellikle şehirlerde, sanayi bölgelerinde, özellikle de kamuya açık mekânlarda 

ortaya çıkar nitekim demiryolları Türk modernleşmesinin sembollerinden biridir. Tekin ile Hülya’nın 

cinselliğe dair konuşmaları tren istasyonunda yaşanır, Tekin, Hülya’ya yaklaşmak ister, Hülya ise bu 

yakınlaşmadan kaçınır. Tekin, “Avrupalı, medeni bir kız” olarak gördüğü Hülya’nın “yerli malı, 

alaturka” olduğunu düşünmeye başlar. Dolayısıyla modernliğin göstergelerinden biri kadın cinselliğinin 

özgürce yaşanması olarak düşünülür. Tekin, cinselliğe bireysel bir haz olarak bakarken Hülya, duygusal 

ve toplumsal ahlak açısından yaklaşmaktadır. Tekin’in Hülya’ya olan ilgisi sadece cinsel tatmin ile ilgili 

değildir; sanatsal yaratıcılık bakımından kendini geliştirecek birine ihtiyaç duymaktadır bu beklentisini 

de Hülya ile karşılamak istemektedir. Dolayısıyla Hülya’ya bağlılığını aşk ile izah etmek mümkün 
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değildir, metinde Hülya ve Tekin arasında tutkulu bir aşkın yaşandığına dair göndermeler yer almaz. 

Tekin’in cinsellik, yaratıcılık arzusunun yanında bir de anne özlemi hissedilir. Ancak bu özlem romanda 

“dostlukla” izah edilir. Anlatıcı “sıcak, besleyici, fedakâr anlayışlı bir dostluğun koruyuculuğuna” 

gereksinim duyduğundan ve bu özlemini de karısında bulamadığından Hülya’ya yöneldiğini belirtir. 

(1992: 14) Tekin, karısı için kendinin yeterli olup olmadığına dair bir sorgulamaya girmez bakışı 

kendinde değil ötekindedir; eşini bir sanatçının eşi olabilecek vasıflardan yoksun bulur. Tekin’in içine 

kapanık mizacı, kendine duyduğu güvensizlik ve beğenilebileceğine dair inanç eksikliği, aşka ve 

topluma yabancı olması modern insanın buhranını yansıtır. Marshall Berman’ın belittiği gibi modern 

insan, “sürekli parçalanma ve yenilenmenin mücadele ve çelişkisini yaşar, belirsizlik ve acının 

girdabına” sürüklenir (Berman 2013: 27). Romanda Tekin’in zorunluluklarıyla arzuları arasında kaldığı 

çatışma trajedi ile ilişkilendirilir: 

Tekin karısından ayrılmayı düşünmüyordu; fakat hayatında Hülya’nın başka 

bir yeri vardı. Denebilir ki, karısı onun görevi, Hülya ise ihtiyacı idi. Böylece görevle 

dilek arasındaki çatışmadan trajik bir hayat çıkıyordu ortaya; Eski Yunan 

tregedyalarındaki gibi. Tekin de bundan hoşlanıyordu. Oluş bu iki şeyden kuruluydu 

onca: Görevler ve dilekler. Dilekler gerçekleştirilemezse onların yerini hayaller alır. 

Daha doğrusu insan iradesi ile görevlerin çatışmasından dram doğar (1992: 22-23). 

Aslında Tekin’in, karısını görev olarak gördüğüne dair metinde pek fazla gösterge yoktur; cinsel 

hayatları bitmiştir, eşinin duygusal gereksinimlerini sorgulamaz, ev içi sorumluklarına özellikle de 

babalık rolüne dair de bilgi verilmez. Muhtemelen yazarın zihninde Tekin’in görevi meslek sahibi 

olması ve evini geçindirmesiyle tamamlanmış görünmektedir. Çünkü Tekin, avukattır yani bir işi vardır, 

ofisine gidip gelmektedir oysa karısı evde oturmaktadır, meslek sahibi değildir, üstelik ruhsal 

bunalımları vardır. Dolayısıyla görev olarak algılanan durum, ev içi maddi yükümlülüğün erkeğe ait 

olması, ruhsal bunalım yaşayan eşin vicdani olarak terk edilememesi gibi görünmektedir. Hülya’nın 

ihtiyaç olarak görülmesinin nedeni ise yukarıda sözü edildiği gibi onun cinsellik, yaratıcılık arzusunu 

giderme ve anne özlemini içeren bir dostlukla beraber düşünülmesidir. Eşi ile sevgilisi arasında bir tercih 

yapamaması daha doğrusu ikisinden de vaz geçememesi Tekin’in benliğinde bir bölünmeye yol açar. 

Ayrıca Tekin hayatını bir anlamda dramatize ederek kitaplardan gelen bir etkilenme yaşar. Hülya 

üzerinde Don Juan etkisi kurmaya çalışır, kendisini şehvete düşkün bir adam olarak göstermeye çalışır. 

Oysa uzun yıllardır cinsel bir hayatı yoktur; anlatıcı Tekin ile Don Juan arasındaki bağı bir ülkenin 

fethedilmesine dair söylemle ortaya koyar. Fatihlerin tutkusuna benzer bir tutkuyla tutsağına baktıkça 

kudretinin keyfini duyumsar. Don Juan, bir ülkenin fethiyle yetinmeyen fatihler gibi sadece bir kadına 

bağlanmamış başka evrenlere uzanmak hevesini duymuştur. Bu çerçevede anlatıcı okurla söyleşircesine 

bu ilişkiyi şöyle ele alır. “Çünkü Don Juan, karşısına çıkan kadından çok, o kadının vesile olacağı 

başarıyı, fetih zevkini seviyordu. Bizim genç kahramanımız, o anda Don Juan’a hak vermekle birlikte, 

kendinde öylesine büyük bir tutku olmadığını düşündü. Hikâyeci, şimdilik yeryüzü ile hattâ yeryüzünün 

bir tek kızı ile yetinmek durumunda idi” (1992: 54). Bu bağlamda Hülya fethedilen bir ülke Tekin de bu 

ülkeyi fetheden komutan gibidir ancak bir sorun vardır, Tekin’de tutku yoktur bu yüzden fetih zevki 

tekrarlanamayacaktır. Don Juan ne sevmek ne de sevilmek ister. Ian Watt’ın belirttiği gibi onun gönül 

maceralarında iki ortak etken vardır: “Birincisi seçtiği kadın, tamamen koşulların getirdiği biridir ve 

bilhassa o kadına ulaşma imkânı vardır; ikincisi de ilişkiyi cinsel tatminin ötesine geçirmeye hiç niyetli 

değildir” (2016: 135). Oysa Tekin’in erkekliğini kanıtlamak için cinselliğe bununla birlikte kendini 

gerçekleştirmeye yani yazarlık kariyeri için ilhama, benliğindeki parçalanmayı sağaltmak için de “sıcak, 

besleyici, fedakâr” bir kadına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, bu beklentileri ile Tekin, ilişkiyi sadece cinsel 

tatmin olarak gören Don Juan karakterinden ayrılır.  
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Tekin, yazdığı hikâyede bir genç kızın iç dünyasını anlamaya çalışır, bu hikâye üzerinde 

çalışırken kendine ve hayatına dair çıkarımlarda bulunur ve barınağı olan dile dönerek kendini 

sağaltmaya çalışır: 

Dünya gerçekten basitti, biz bu basitlik içinde karmaşık bir düzen bulmaya ya 

da yaratmaya özeniyorduk. Hepsi bu kadar… “Ben neyim? Benim derinliğim nedir? 

Laf bunlar… Ben şimdi içimden bir rahatlık duyuyorum, sinirlerim sakin, sevişmeye 

doymuşum, öyle ki şimdi Hülya gelse, karşıma otursa, belki de ondan sıkılırım. Evi, 

karımı da düşünüyorum. Onda da anlaşılmayacak bir giz yok. Kocasına düşkün, fazla 

duygulu bir kadın. Belki hasta bile değil. Ya Hülya? Bana yalan söyledi. Niçin yalan 

söyledi? Bunu uzun uzun kurcalamak gereksizdir. Ben de yalancıyım. Ona az mı yalan 

söyledim? İnsan dediğin yalancı olur. Demek ki biz, yalandan uzak bir dünya 

düşünüyoruz önce, sonra buna gerçekmiş gibi bakıyoruz, yaşantımızı buna göre ölçüp 

biçiyoruz, uydurma dünya ile bağdaşma kuramayınca ortaya hiç yoktan bir karmaşıklık 

çıkarıyoruz. Hiç yoktan… Sonra da oturup bunun hikâyesini yazmaya kalkıyoruz. Nedir 

son hikâyenin adı Birbirimizi Anlıyamayız. Amma da anlayamayız… Bunda 

anlaşılmayacak bir yan yok. Ben karımı aldatıyorum, bir sevgilim var, onunla düşüp 

kalkıyorum. Yalnız mıyım bu durumda? Benden başkası böyle yapmıyor mu? Demek 

ortada olağanüstü bir durum yok (1992: 61-62).  

Dünyanın basit bir düzeneği olduğunu, hayatta karmaşanın insanlar tarafından yaratıldığını, 

olaylara yüklenen büyük anlamların gerçekliği yansıtmadığını düşünür. Yasak aşkı olağanlaştırır. Ona 

göre her şey tabiatın olağan akışında seyreder ve dolayısıyla ters işleyen bir durum yoktur. Peki öyleyse 

ruh ve sinir hastalıkları doktoruna “tesadüfen” de olsa neden gider ve onunla konuşma ihtiyacı duyar? 

Tekin, evli olduğu hâlde bekâr gibi yaşayan, sevgilisi olduğu hâlde arzularını doyuramayan, karısı, 

sevgilisi, bir çocuğu ve arkadaşları olmasına rağmen yalnızlığın girdabında dolaşan modern zamanın 

kentlisidir. Eşi ve karısı arasında yaşadığı çatışmayı doktora anlattığında doktorun Tekin’e cevabı “Sizin 

ruhunuz âdeta ikiye bölünmüş durumda, kişiliğiniz parçalanmış, kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz.” olur 

ve “cinsel perhiz” yapmasını önerir. (1992: 43-44)  Mehmet Doğan, Tekin ile psikiyatrist arasında 

gelişen görüşmenin psikanalizin parodisi olarak yorumlanabileceğini söyler; hatta Tekin’i, Anday’ın 

diğer romanlarında da rastlanılan “konuştukça batan figürlere” benzetir. (2012: 96) Tekin’in ruh hâli 

modernist romanların birey kavrayışına daha yakındır. Modernist romanlarda bireyin, toplum, kurum 

ve geleneklerle çatışarak kendini özerkliğini kazanma süreci sıklıkla ele alınır. “Bu çatışma sonucu birey 

kaçınılmaz olarak topluma yabancılaşmış ve akli melekelerini büyük ölücüde kaybetmiş olarak 

sunulur.” (Antakyalıoğlu 2013: 169) Dolayısıyla Tekin, hem hayatında hem de yazdığı hikâyede 

toplumsal ahlak anlayışı ile bir hesaplaşmaya gider bu hesaplaşma da romanda üst anlatı tekniği 

kullanılarak yapılır. Dikkat edilirse toplumsal ahlakın dışına çıkılan düşünce, roman anlatıcısının değil 

roman karakterinin yazdığı hikâyedeki anlatıcıya aittir. Bu yüzden geleneksel yapı ve toplumsal ahlak 

anlayışı ancak metinsel düzlemde sarsıntıya uğratılabilir.     

Tekin’in eril kimliğini onaylatmak için yasak aşkın yanı sıra şiddete de başvurur. Meyhanede 

arkadaşlarıyla yaptığı tartışma kavgaya dönüşür; anlaşmazlığa düştüğü “eleştirmeci”, Tekin’in suratına 

kadehini fırlatır. Tekin, “eleştirmeciyi” ceketinin yakasından tutup çeker ve suratına bir tokat atar. Attığı 

tokat ona haz verir, çünkü kendince cesur olduğunu kanıtlamıştır. Hatta bunun üzerine “bu kadar yıllık 

hayatım hep cesaretsizlik içinde geçti” diye hayıflanır.  Ona göre yaşamak atılmak, hareket etmek 

demektir. Tekin, Hülya ile sevişerek ve şiddete başvurarak aktif bir rol kazandığını ve böylece erkeklik 

krizini aştığını sanır. Çünkü sadece düşünmek ve hayal etmekle kalmamış düşüncelerini eyleme 

geçirmiştir. Diğer taraftan eşi Zeynep için Tekin, bencil, tembel, uyuşuk, korkak, sorumsuz, beceriksiz, 

kararsız, pısırık, kendi başına iş göremeyen “idare edilmesi gereken” bir adamdır. Hülya da ilişkilerinin 
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sonunda Tekin’in “Deli… düpedüz deli” olduğunu anlamıştır. Çünkü Hülya, Tekin ile ilişkiye girdikten 

sonra birleşmenin olmadığını yani hâlâ bakire olduğunu söyleyerek ve ilişkilerini sonlandırmak 

istemiştir. Tekin de hem eşini hem de Hülya’yı kaybetme korkusuyla erkekliğini tekrar onaylatma 

ihtiyacı duymuş ve genelevde bir kadınla yatmıştır. Bu kadına da Hülya’nın bekâret meselesini anlatmış, 

kadın da bazı kadınların ilişkiye girmesine rağmen bekâretinin bozulmadığını söylemiştir. Genelevde 

geçen bu konuşmayı Tekin, buluştuklarında Hülya’ya anlatır, bunun tıbbi bir sorun olduğunu ve 

karısının da iyiden iyiye ruh sağlığının bozulduğunu söyler. Hülya bu konuşmalarından asıl “anormal” 

olanın Tekin olduğunu anlar, karısının doktoru romanın sonunda Tekin’in psikiyatristi olur.  

Kadınların Şarkısı: Ruhsal Bunalım 

Romanın iki kadın karakteri, ruhsal problemleri olan ve tutarsız davranışlar sergileyen 

özellikleriyle dikkati çeker. Hülya evli bir adamla sürdürdüğü ilişkiden dolayı bir çatışma yaşar, ancak 

Tekin bunu anlayamaz ve konu bekâret meselesine kayar. Çünkü Hülya, Tekin’in kendisini öpmesine 

ve sarılmasına izin verirken daha ileriye gitmesine izin vermiştir, Tekin ise “aylardan beri sabırlı” bir 

şekilde bekleyişinden sıkılmıştır. Yirmi sekiz yaşında bir kızın “bu kadar korkak” “bilgisiz” olmasını 

hem “ayıp” hem de “gülünç” bulmaktadır. Üstelik Hülya gibi “Avrupalı bir kızın” çekinceli tutumu 

Tekin için “ziyankâr” bir durumdur. Hülya kolayca sevişenleri ayıpladığını ve hatta âdi bulduğunu 

kendisinin de âdileşmekten duyduğu endişeyi Tekin’e söyleyerek ayrılmayı teklif eder: “Sana yüzlerce 

kadının verebileceği zevkleri, gönül eğlencelerini vermek bununla yetinmek, bundan hoşlanmak, buna 

katlanmak gelmez benim elimden. Benim yerim tek, doldurulmaz olmalıdır, anlıyor musun? Böyle 

olmadığı için bedbahtım, bu münasebeti sürdüremeyeceğim.” (1992: 13). Hülya’nın entelektüel bir 

kadın olması, cinsel açıdan Tekin’i reddetmesi, Tekin’in daha fazla onu arzulamasına neden olur. 

Hülya’nın kişiliği, aklı, kalbi onda saygı uyandırır ve uzun süre sanat üzerine konuşmaları, Tekin’i 

tatmin edici bir özellik olarak sunulur. Diğer taraftan “o olgun, o akıllı kızın, sıra sevişmeye gelince bu 

kadar geri, bu kadar mantıksız, bu kadar basit oluvermesi”ni anlayamaz. Tekin, Hülya’nın kendisini 

reddetmesinin sebebi olarak bekâret meselesini görmektedir, oysa Hülya bakire değildir, evli bir adamla 

birlikte olmanın sancısını duymaktadır; cinsel ilişkiye girdiğinde değersizleşeceğini, sevilmeyeceğini ve 

kendisine saygı duyulmayacağını düşünmektedir bu yüzden birbirlerini anlamakta güçlük çekerler. 

Tekin’in eşi ise sinir buhranları geçiren, ruh hastası bir kadın olarak tanıtılır. Eşinin kendisini 

aldatacağı dair derin kaygıları vardır ve nihayetinde aldatıldığını öğrendiğinde tuhaf bir şekilde rahatlar. 

“Yıllarca sinir bozukluğu içinde yatağından çıkmayan tepeden tırnağa kıskançlık, tepeden tırnağa 

aksilik kesilmiş olan Zeynep, birden bire dünyanın en sakin, en anlayışlı, en yumuşak kadını olup 

çıkmıştı. Hem de “Ben başkasını seviyorum” sözünü ondan, kocasından duyduktan sonra.” (1992: 71) 

Psikopatolojik bir durum olarak sunulan Zeynep’in tutum değişikliği, psikiyatriste göre geçirdiği “şok”a 

bağlanır. Zeynep’in birdenbire sağlığının düzelmesi de “anormal” bir durumu ortaya çıkarır. 

Anlaşılmaktadır ki Zeynep kocasını aldattığı ve bunun vicdan azabını çektiği için ruhsal sorunlar 

yaşamakta ve yıllardan beri yatağa bağlı yaşamaktadır. Nitekim aldatıldığını öğrendiğinde bu, onda bir 

krize yol açmaz, tam tersine var olan kriz çözümlenir.  

Zeynep, Tekin’i ofisinde Hülya ile yakaladığında aralarında geçen diyalog her iki kadının 

Tekin’e ve birbirleri hakkındaki düşüncelerini açığa çıkarması ve düğümün çözülmesi bakımından 

dikkate değerdir. Zeynep, Hülya’nın Tekin ile neden beraber olduğunu merak etmektedir, çünkü ona 

göre kocası “sevmenin ne demek olduğunu bilmez. Bencilin biridir o tembeldir, uyuşuktur, korkaktır; 

sorumluluk nedir bilmez; bir çıkmaza girse suç yükleyecek birini arar, idare edilmesi gereken bir 

adamdır” (1992: 102-103). Hülya, bu sözlerinden Zeynep’in kocasını sevmediğini anlar ancak kendisi 

de sevdiğini söylemez hatta onunla evlenmeyi düşünmediğini ifade eder. “Siz buraya benimle konuşmak 

için değil kocanıza hakaret etmek için geldiniz galiba” der ve ekler: “bütün erkekler biraz öyledir, hepsi 

kararsızdır bu meselelerde isterler ki kadınlar karar versin, ama bir defa karar verildi mi, onun bütün 
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kahramanlığını benimserler.” (1992: 104) Hülya, ofisi terk edip gidince Zeynep kocası ile baş başa kalır 

Hülya ile aralarında geçen konuşmayı değerlendirir; kendisinin eski, onun ise yeni zaman insanı 

olduğunu düşünür ve ağlayarak şöyle der:  

Ama günah duygusu yoktur içinde, belki bir yalnızlık hisseder, etsin. Kimseye 

karşı sorumlu değildir hiç olmazsa. Zaten şimdikiler o kadar titiz de olmuyorlar, 

üzmüyorlar tatlı canlarını, doğruluk üzerinde pek durmuyorlar, kendi kendine ıstırap 

çekmek ne demek bilmiyorlar. Kendi kendilerine kaldılar mı rahat ediyorlar. 

Şimdikilerin acısı da sevinci de başkasının yanında, başkasına karşı (1992: 106).  

Zeynep’in bu sözlerinden Tekin etkilenir, onun aklı başında ve “zengin ruhlu” bir kadın 

olduğunu düşünür. Hülya’nın “sıkıntılı bir yaşayışın içinde küçücük bir kaçamak” olduğunu ve evliliğini 

sürdürmek istediğini söyler. Oysa Zeynep kararını vermiştir ayrılacaktır. Tekin’in kendini aldatacağını 

düşünerek dolayısıyla onu kaybetme kaygısıyla yıllardır yatağa bağlı bir nevi ölü gibi kendini yaşamdan 

geri çeken Zeynep, bu kararıyla benliğini yeniden inşa etmek üzere yaşama tekrar döner. Bu sefer de 

parçalanmış benliğinin üstüne bir de kayıp duygusunu yaşayan Tekin, akıl sağlığını yitirmeye 

başlamıştır. Anlatının sonlarına doğru Zeynep ve Hülya, Tekin’in ruhsal sorunlarına çözüm bulmak için 

psikiyatristin ofisinde tekrar bir araya gelir, doktora yaşadıklarını anlatırlar. Anlatıcının “baştan beri 

anlamakta güçlük çektiğimiz düğümler varsa, bu düğümleri doktor raporu çözebilir mi? Karı kocalar, 

sevgililer ya da bütün insanlar arasında görülegelen anlaşmazlıklar, bilimle çözülebilecek gibi şeyler 

olsaydı ne rahat ederdik” sözleriyle kadın ve erkek kimliklerinin karmaşıklığı ve ilişkilerin anlaşılması 

güç olduğuna vurgu yapar. Romanın sonunda Zeynep ve Hülya’nın içinde bulunduğu çatışmanın neden 

olduğu psikolojik sorunlar, böylece Tekin’e tevarüs eder. 

Sonuç 

Romanın merkezinde yer alan Tekin, deneyimlemeye çalıştığı yasak aşk ile kendi benliğini 

yeniden inşa etmek isterken bir kimlik bunalımına girer. Romanda Tekin ile Don Juan arasında bir 

benzerlik kurulur, ancak Don Juan karakteri ilişkiye cinsel tatmin olarak bakan kadınları fethetmek için 

çeşitli hilelere başvuran, istediğini elde etmek için düzenbazlıklar yapan ve bundan da pişmanlık değil 

haz duyan bir karakterdir. Tekin ise saf denebilecek kadar hayatın yabancısı, kendine güveni olmayan, 

eril kimliğini onaylatmak için gayri ahlaki ilişkilere giren ve şiddete yönelen, sahip oldukları ile 

yetinmeyen bunun sonucunda da akli dengesini yitiren ve kendine yeni bir benlik inşa edemeyen bir 

karakterdir. Anlatıda geleneksel yapı ve toplumsal ahlak anlayışı erkek kimliğinde metinsel düzlemde 

kolayca aşılabilmektedir ancak gayriahlaki kabul edilen bir durum, yaşantıda deneyimlenirken erkek 

kimliğine de bir bedel ödetir. Tekin, hayatı ve yasak aşkı, yazdığı hikâye ile sıradan ve basit bir olay 

görmeye çalışarak geleneksel ahlak anlayışı ile bir hesaplaşmaya gider ancak bunu deneyimlerken akıl 

sağlığını yitirerek bir bedel öder.  

Roman boyunca ruhsal sorunları ve tutarsız kişilik özellikleri ile öne çıkarılan kadın karakterler 

Zeynep ve Hülya, Tekin’in ruhsal sorunlar yaşamasıyla normal bir görüntü çizmeye başlarlar. Zeynep 

geleneksel, Hülya ise modern kadını temsil etmesine rağmen her ikisi de ikili ilişkiye duygusal açıdan 

yaklaşır ve toplumsal ahlâk anlayışına göre içsel bir çatışma yaşayarak kimlik bunalımına girerler. 

Romanın sonunda her iki kadın da Tekin’in akıl sağlığını kaybetmesiyle “koruyucu ve şefkatli” kimliğe 

bürünerek Tekin’in iyileşmesi için birlikte yol alırlar. Böylece kadınlar arasında eski-yeni olarak 

yaratılmaya çalışılan rekabet giderilmiş olur, boşanma gerçekleşmez ve evliliğin sosyal konumu 

muhafaza edilir.    
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KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE TERCİH EDİLİP ERBAA VE YÖRESİ 

AĞIZLARINDA KULLANILAN KELİMELER 

Ercan PETEK139 

Özet 

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dilimizin en önemli zenginliklerinden biri 

olan ağızlardaki söz varlığı yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Coğrafi olarak Orta Karadeniz 

bölgesinde yer alan Tokat iline bağlı Erbaa ilçesi ve yöresi hem geçmişte hem de günümüzde önemli 

geçiş güzergâhlarından biri olmuş ve çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca bugün bir 

sanayi bölgesi olan ilçe, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yoğun göç aldığı için kozmopolit bir yapıya 

sahiptir. Bütün bunlar yörenin söz varlığını doğrudan etkilemiştir.  

Oğuzlardan önce Karadeniz bölgesindeki yer isimlerinden hareketle Tokat ve yöresinde 

Peçenekler ve Kıpçakların varlığından da söz edilmektedir. Erbaa’nın da içinde bulunduğu bu bölge 

Danişmendliler, Selçuklular, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin Ahmed, Hacıemiroğulları ve nihayetinde 

Osmanlı Devleti idaresinde de bulunmuştur. Peçenekler ve Kıpçaklardan başka pek tabii bölgenin asıl 

etnik yapısını Oğuz Türkleri oluşturmaktadır.  

Anadolu’nun Türkleşme sürecinde Oğuz boylarıyla birlikte yoğun olmasa da bazı Kıpçak 

boylarının da Oğuzlarla birlikte Anadolu’ya göç ettikleri bilinmektedir. Hatta Oğuzların Anadolu’ya 

gelmeden önce Kumanların Anadolu’nun bazı yerlerini yurt edindikleri de anlaşılmaktadır. Bu yüzden 

yöre ağızlarında Kıpçakça olarak nitelendirebileceğimiz bazı unsurlar göze çarpmaktadır. Biz bu 

bildirimizde daha çok Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen fakat Erbaa ve yöresi ağızlarında da 

kullanılan kelimeler üzerinde duracağız. Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen kelimelerin 

tespitinde Kazak, Kırgız, Başkurt ve Tatar Türkçelerinin söz varlığı dikkate alınmış; araştırmaya konu 

olan kelimelerin tarihi Türk lehçelerindeki kullanımına da yer verilmeye çalışılmıştır. 

Erbaa ve yöresi ağızlarında kullanılan “hafife alma” anlamındaki mesime- fiilinin Kıpçak grubu 

Türk lehçelerinden Kazak Türkçesinde mensin- (KTTS 2008: 591), Kırgız Türkçesinde mensin- (KRS 

II 1985: 25), Tatar Türkçesinde minsen- (TTAS II 1979: 395) biçiminde; Erbaa ve yöresi ağızlarında bir 

uzunluk ölçüsü olarak kullanılan süyem kelimesinin Kıpçak grubu Türk lehçelerinden Kazak 

Türkçesinde süyem (KTTS 2008: 749), Kırgız Türkçesinde sööm (KRS II 1985: 161), Başkurt 

Türkçesinde höyäm (BTH II 1993: 600) biçiminde kullanılması buna örnek olarak gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kıpçak, Oğuz, Erbaa ve Yöresi Ağızları, Kazak Türkçesi, Başkurt 

Türkçesi 

VOCABULARY PREFERRED IN TURKISH DIALECTS OF KİPCHAK GROUP 

AND USED IN THE DIALECTS OF ERBAA AND ITS REGION 

Abstract 

With the spread of mass media, the vocabulary in dialects, which is one of the most important 

richness of our language, has started to disappear gradually. Erbaa district and its region, which is 

geographically connected to the province of Tokat in the Central Black Sea region, has been one of the 

important transit routes both in the past and today and has hosted many different civilizations. In 

addition, the district, which is an industrial area, has a cosmopolitan structure as it receives intense 

immigration from various regions of Turkey. All these directly affected the vocabulary of the region. 
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Based on the place names in the Black Sea region before the Oghuzs, the existence of Pechenegs 

and Kipchaks in Tokat and its surroundings is also mentioned. This region, which includes Erbaa, was 

was also under the administration of Danishmends, Seljuks, Eratnans, Kadı Burhaneddin Ahmed, 

Hacıemiroğulları and finally the Ottoman Empire. Apart from the Pechenegs and Kipchaks, of course, 

the Oghuz Turks constitute the main ethnic structure of the region.  

It is known that some Kipchak tribes migrated to Anatolia together with the Oghuz, although 

not in mass, together with the Oghuz tribes during the Turkification process of Anatolia. In fact, it is 

understood that the Cumans had settled in some parts of Anatolia before the Oghuzs came to Anatolia. 

Therefore, some elements that can be described as Kipchak in the dialects of the region stand out. In 

this paper, we will focus on the words that are mostly preferred in the Turkish dialects of the Kipchak 

group, but also used in the dialects of Erbaa and its region. In the determination of the preferred words 

in the Kipchak group Turkish dialects; the vocabulary of Kazakh, Kyrgyz, Bashkir, and Tatar Turkish 

has been taken into account and the use of the words that are the subject of the research in historical 

Turkish dialects has been tried to be included.  

For example; the verb mesime-, which means "to underestimate" used in the dialects of Erbaa 

and its region, is used in the form of mensin- in Kazakh (KTTS 2008: 591), mensin- in Kyrgyz (KRS II 

1985: 25), minsen- in Tatar (TTAS II 1979: 395), which are the Turkic dialects of the Kipchak group. 

In addition, the word “süyem” used as a measure of length in the dialects of Erbaa and its region, is used 

as süyem in Kazakh (KTTS 2008: 749), sööm in Kyrgyz (KRS II 1985: 161), höyäm in Bashkir (BTH 

II 1993: 600), which are the Turkic dialects of the Kipchak group. 

Keywords: Kipchak, Oghuz, Dialects of Erbaa Region, Kazakh, Bashkir 

Giriş 

Coğrafi olarak Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Tokat iline bağlı Erbaa ilçesi ve yöresi hem 

geçmişte hem de günümüzde önemli geçiş güzergahlarından biri olmuş ve çok farklı medeniyetlere ev 

sahipliği yapmıştır. Şehir merkezi 1939, 1942 ve 1943 yıllarındaki yıkıcı depremlerden sonra yeni 

kurulmuş olsa da kırsal bölgelerde yerleşimin çok daha eskiye dayandığı söylenebilir. Verimli topraklara 

sahip olan Kelkit Havzasında yer alan Erbaa, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yoğun göç aldığı için 

kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bütün bunlar yörenin söz varlığını doğrudan etkilemiştir. 

“Erbaa ilçe merkezini oluşturan bölgedeki yaşamın ise M.Ö. 2300’lü yıllara kadar uzandığı bu 

bölgedeki yer isimleri ve bölgede yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkarılan tarihi 

eserlerden anlaşılmaktadır. 1957 yılında Tahsin Özgüç başkanlığında Horoztepe höyüğünde yapılan 

kazılarda çıkan eserler, bu bölgenin tarihinin Tunç Devri’ne kadar gittiğini ortaya koymaktadır” (Özgüç 

ve Akok 1957: 201-209). 

Erbaa İsminin Kökeni 

Durupınar, Erbaa isminin kökeniyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: “Esasında bu 

adlandırma 1850’lerde şu an üzerinde yaşadığımız ilçe merkezi için değil, bir bölge için kullanılmıştır. 

Bahsi geçen bölgede Erek, Sonisa, Taşabad ve Karayaka olmak üzere dört nahiye bulunmaktadır. 

Osmanlı devlet yönetimi, Sivas eyaletine bağlı bu bölgenin idari işlerinin kontrolü için 19. yüzyıldan 

itibaren Nevahi-i Erbaa (Dört Nahiye) ismini kullanmış ve bölgenin yönetimini tek kişi eliyle 

yürütmüştür. Sonrasında Erek nahiyesinde nüfus ve ticari hareketlilik artarken diğer nahiyeler 

küçülmüşlerdir. Bu sebeple Erbaa ismi, Erek nahiyesi yerine kullanılır olmuştur. Erek nahiyesi kaza 

olduğunda da Kaza-i Erbaa (Erbaa Kazası) olarak adlandırılmaya başlanmıştır” (Durupınar 2022: 10). 

Erbaa ve Bölgedeki Türk Varlığı 
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Erbaa’nın da içinde bulunduğu bu bölge Danişmendliler, Selçuklular, Eratnalılar, Kadı 

Burhaneddin Ahmed, Hacıemiroğulları ve nihayetinde Osmanlı Devleti idaresinde de bulunmuştur. 

Peçenekler ve Kıpçaklardan başka pek tabii bölgenin asıl etnik yapısını Oğuz Türkleri oluşturmaktadır. 

Bu Oğuz boyları arasında Çepni, Avşar, Dodurga, Eymür, İğdir, Karaevli, Karkın, Kınık, Kızık, Salur 

gibi boylar bulunmaktadır. 

Anadoludaki Kıpçak Varlığı 

Oğuzlardan önce Karadeniz bölgesindeki yer isimlerinden hareketle Tokat ve yöresinde 

Peçenekler ve Kıpçakların varlığından da söz edilmektedir. Erbaa’nın da içinde bulunduğu bu bölge 

Danişmendliler, Selçuklular, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin Ahmed, Hacıemiroğulları ve nihayetinde 

Osmanlı Devleti idaresinde de bulunmuştur. Peçenekler ve Kıpçaklardan başka pek tabii bölgenin asıl 

etnik yapısını Oğuz Türkleri oluşturmaktadır. Bu Oğuz boyları arasında Avşar, Dodurga, Eymür, İğdir, 

Karaevli, Karkın, Kınık, Kızık, Salur gibi boylar bulunmaktadır.  

Anadolu’nun Türkleşme sürecinde Oğuz boylarıyla birlikte yoğun olmasa da bazı Kıpçak 

boylarının da Oğuzlarla birlikte Anadolu’ya göç ettikleri bilinmektedir. Hatta Oğuzların Anadolu’ya 

gelmeden önce Kumanların Anadolu’nun bazı yerlerini yurt edindikleri de anlaşılmaktadır. Gülsevin, 

“Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: (ç > ş değişmesi)” başlıklı 

makalesinde “Oğuzların yanı sıra az sayıda Kıpçak ve Karluk gibi Türk gruplarının da Anadolu’ya 

geldikleri bilinmektedir. Oğuzların yoğun nüfusu ve siyasi hakimiyetleri sonucunda, Anadolu’ya gelen 

diğer Türk halkları da bu süreçte Oğuzlaşmışlardır” der ve hemen arkasından bu grupların dilleri üzerine 

de bir tespitte bulunur: “Anadolu’ya gelen Oğuz dışı unsurlar (Kıpçak, Karluk vs.) bu coğrafyada 

Oğuzlaşırken, dilleri de Oğuzcalaşmıştır. Fakat, bunların bazı diyalekt özellikleri Oğuzcalaşmış 

dillerinin içinde devam etmiş olabilir.” (Gülsevin 2008: 378). Yani Gülsevin burada Oğuzca temelli 

Anadolu ağızlarında bazı Kıpçakça özelliklerle karşılaşılabileceği/bu özelliklerden bazılarının 

korunabileceği konusunda açık bir kapı bırakmıştır.  

Gülsevin, bazı ağız bölgelerindeki fonetik eğilimlerden hareketle Kıpçakça unsur olarak 

değerlendilen ses değişmelerinin bir dış lehçe unsuru olduğu iddia edilecekse, “muhakkak, bu özelliğin 

tespit edildiği ağız bölgesinde boyların yerleşim tarihine bakılması gerekir” der (Gülsevin 2008: 380). 

N. Demir, “Tokat İli ve Yöresi Ağızları” isimli eserinin “Tokat Yöresinde Oğuzlar Öncesi Türkler” 

başlıklı bölümünde “Karadeniz Bölgesi, tarih içerisinde pek çok Türk boyu için ya yerleşim yeri ya da 

geçiş coğrafyası olmuştur. Bu bölgeye Oğuzlardan önce ve Oğuzların bulunduğu dönemlerde başta 

Peçenekler ve Kıpçaklar olmak üzere, pek çok Türk boyu gelmiş ve yer yer yerleşmiştir” der (Demir 

2005: 34). Kıpçakların Karadeniz Bölgesindeki yerleşimleri üzerine yazılmış bazı makale ve sunulmuş 

bildirilerin listesini de dipnot olarak verir. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde Kuman ve Kıpçaklarla ilgili 

yer isimlerini de zikreder: “Bunların en başında Tokat-Niksar kara yolunun onuncu kilometresinde 

bulunan Komana/Kumana şehir harabelerinin ismi gelmektedir. Dânişmend-nâme’de Sisiyye ve 

Gümenek olarak geçen şehrin ilk kurucuları büyük bir ihtimalle Kuman Türkleri idi” (Demir 2005: 36). 

Burada zikredilen Niksar ilçe merkezi ile Erbaa ilçe merkezi arasının 38,7 km. olduğunu belirtmek 

isterim. 

L. Karahan, “Küçük Türkistan: Anadolu” başlıklı yazısında Faruk Sümer’in “Anadolu’da 

Moğollar” başlıklı yazısına istinaden Anadoludaki Kıpçak varlığı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir: 

“Anadolu'nun Türkleşme tarihi kesin olarak 11. yüzyılda başlar. Artık Bizans engeli ortadan kalkmış ve 

birkaç yüzyil içinde bu topraklar Türk vatanı hâline gelmiştir. 13. yüzyıldaki Moğol akınlarının olumsuz 

sonuçlarına rağmen Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olduklari inkâr edilemez. Anadolu'yu bir Türk 

vatanı yapanlar Oğuz Türkleridir. Ancak Oğuzlarla birlikte az da olsa başka Türk kavimlerinin 

Anadolu'ya geldiği tarihî kaynaklardan ve yer isimlerinden anlaşılmaktadır. Anadolu'ya gelen Moğol 
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ordusunda ve Moğolların hizmetinde çok sayıda Uygur, Karluk ve Kıpçak Türk'ü bulunuyordu. Faruk 

Sümer, 16. yüzyılda Anadolu'da sayıları az olmakla birlikte bazı Tatar obalarının bulunduğunu ve 

bunların Türk veya Türkçe konuşuyor olabileceklerini kaydeder. İlhanlılar devrinde Türk asıllı beyler 

Uygur ve Kıpçak menşeli idi. Diyarbakir emirlerinden Bay Buka, Kıpçak Türklerinden idi” (Karahan 

1996: 135). 

Yukarıda verdiğimiz bilgileri özetleyecek olursak Kıpçakların Anadoludaki varlıklarını kabaca 

şu tarihi dönemlere ayırabiliriz: 

1. Oğuzlar Anadolu’ya gelmeden önce Kumanlar Anadolu’nun bazı yerlerini yurt edinmişlerdir 

(XI. yy. öncesi). 

2. Oğuz boylarıyla birlikte yoğun olmasa da bazı Kıpçak boyları da Oğuzlarla birlikte 

Anadolu’ya göç etmişlerdir (XI. yy. ve sonrası). 

3. XII. yüzyıl başlarında Kafkas ötesinden gelen Kıpçak Türkleri, Ardahan, Posof, Ahılkelek ve 

Çoruh boylarına yerleştiler (Karahan 1996: 138) 

4. XIII. yy.daki Moğol akınlarında Moğol ordusuna mensup Uygur, Karluk ve Kıpçak Türkleri 

de Anadoluya gelmişlerdir. 

5. Selçuklu emirlerinden Emir Çoban, Karadeniz'i geçerek Kıpçak ülkesine sefer yapmış ve bu 

seferden elde ettiği köleleri Sinop ve Kayseri'ye göndermiştir (Karahan 1996: 138). 

6. XVI. yüzyılda Anadolu'da sayıları az olmakla birlikte bazı Tatar obaları bulunmaktaydı 

(Sümer 1969: ) 

7. Anadolu'ya Oğuz dışı Türk unsurlarının göçü özellikle 18. yüzyıldan itibaren yoğunlaşmış ve 

bu göçlerle çok sayıda Kırım, Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur, Kumuk, ve Karaçay Türk'ü Anadolu'ya 

yerleşmiştir (Karahan 1996: 138). 

8. Çin baskısından kaçan Kazak Türkleri 1950’li yılların başında Türkiye’ye göç etmişlerdir. 

Derleme Sözlüğü ve Ağızlar 

Türk Dil Kurumunun başlattığı çalışmalarla 1932-1934 ile 1952-1959 yılları arasında yapılan 

derlemeler neticesinde yazı dilinde olmayıp ağızlarda kullanılan yaklaşık 600.000 kelime fişlenmiş ve 

bunun neticesinde 12 ciltlik Derleme Sözlüğü yayımlanmıştır. Erbaa ve yöresinde yaptığımız kelime 

derleme çalışmalarında bazı kelimelerin Derleme Sözlüğünde hiç yer almadığı; bazı kelimelerin 

sözlükte olup Tokat ve yöresinin fişlenmediği; bazı kelimelerin ise Tokat ve yöresinde kullanıldığı 

belirtilip (Artova, Reşadiye, Zile vb.) Erbaa’ya hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Derleme 

Sözlüğünde maddebaşı olarak yer alan bazı kelimelerin ise Erbaa ve yöresi ağızlarında farklı anlamlarla 

kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte Kıpçak grubu Türk lehçelerinde daha çok tercih edilen 

kelimelerden bazılarının da Erbaa ve yöresi ağızlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Erbaa ve Yöresi Ağızlarının Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri 

L. Karahan’ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması isimli eserinde Tokat ili, batı grubu 

ağızları içinde VI. alt grupta yer almaktadır. Tokat ağzının bulunduğu bu grupta Lâdik (Samsun), 

Amasya, Sivas (Sivas ve Şarkışla hariç), Şebinkarahisar, Alucra (Giresun), Mesudiye (Ordu), Malatya 

merkez, Hekimhan ve Arapkir yöresi ağızları da bulunmaktadır (Karahan 2017: 117). “Tokat İli ve 

Yöresi Ağızları” Necati Demir tarafından çalışılmıştır. Eser, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm “Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi” başlıklarını içeren dil incelemesinden, ikinci bölüm Tokat 

ve ilçelerinden derlenen metinlerden (Erbaa ilçesinden derlenen metinler de bulunmaktadır), üçüncü 

bölüm ise sözlük kısmından oluşmaktadır. N. Demir, bazı fonetik eğilimlerden hareketle Tokat’ı iki ağız 
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bölgesine ayırmıştır. Bu tasnife göre Erbaa I. ve II. ağız bölgelerinin kesiştiği yerde, yani Karadeniz 

Bölgesi ile Orta Anadolu ağızlarının kaynaşma sahası olarak dikkat çekmektedir (Demir 2005: 73). 

Erbaa yöresinden derlediğimiz kelimeleri N. Demir’in adı geçen eserindeki “sözlük” bölümüyle ve N. 

Güneş tarafından hazırlanan “Tokat İli Sözlüğü” isimli eserle karşılaştırdık. Tarafımızdan derlenen 

kelimelerle bu çalışmalarda yer alan kelimeler arasında ortaklık olduğunu gördük. Ancak derleme 

çalışmamızda adı geçen eserlerde bulunmayan bazı kelimeler de tespit ettik. Yöre ağzından derlediğimiz 

kelimelerin Derleme Sözlüğünde yer alıp almadığını da kontrol ettik. Yöre ağzından derlenen bir kelime 

Derleme Sözlüğünde var ise sözlükteki anlamıyla birlikte bildiride yer vermeyi uygun gördük. Yani 

yöntem olarak (Derleme Sözlüğünde var ise) maddebaşının Derleme Sözlüğündeki anlamı, Tokat ili ve 

yöresi ağızları üzerine yapılan çalışmaların sözlük kısımlarında var ise sözlüklerdeki anlamı, (Derleme 

Sözlüğünde ve Tokat ili ve yöresi ağızları üzerine yapılan çalışmalarda yok ise) tarafımızca tespit edilen 

yöre ağzındaki anlamı verilmiştir. Daha sonra kelimenin tarihi Türk lehçelerindeki durumuna işaret 

edilmiş (tarihi metinlerle tespit edilebiliyorsa) ve çağdaş Türk lehçelerinden Kıpçak grubuna ait Kazak, 

Kırgız, Tatar ve Başkurt Türkçelerindeki karşılıkları gösterilmiştir. 

Anadolu Ağızlarındaki Kıpçakça Unsurlar Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Anadolu ağızlarındaki Kıpçakça unsurlar üzerine yapılan çalışmalar daha çok ses bilgisi ve şekil 

bilgisiyle sınırlı kalmıştır. Ancak G. Gülsevin, “Ses Bilgisinde Çevre Şartı’ Kavramı ve Ağız 

İncelemelerindeki Önemi”, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 1: g > 

v”, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: (ç > ş değişmesi)” başlıklı 

makalelerinde araştırmacıların Kıpçakça unsur olarak öne sürdükleri değişimlerin/özelliklerin neden 

Kıpçakça olamayacağı üzerinde durmuş ve sebeplerini bilimsel metotlarla açıklamıştır. Gülsevin, 

Anadolunun Türkleşme sürecinde Oğuzlarla birlikte az sayıda Kıpçak ve Karluk unsurlarının da 

Anadoluya göç ettiğini tarihi kaynaklardan hareketle kabul etmiş ancak öne sürülen ses değişmelerinin 

Kıpçakça olarak nitelendirilemeyeceğini savunmuştur. 

Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde Tercih Edilip Erbaa ve Yöresi Ağızlarında Kullanılan 

Kelimeler 

Biz bu bildirimizde daha çok Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen fakat Erbaa ve yöresi 

ağızlarında da kullanılan kelimeler üzerinde duracağız. “Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen” 

ibaresiyle kelimelerin kökeni üzerine hüküm verme amacının güdülmediği anlaşılmaktadır. Yani Erbaa 

ağızlarında kullanılan ve söz konusu lehçelerde tercih edilen kelimelerin kökeninin Kıpçakça olduğu 

iddia edilmemiştir. Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen kelimelerin tespitinde Kazak, Kırgız, 

Başkurt ve Tatar Türkçelerinin söz varlığı dikkate alınmış; araştırmaya konu olan kelimelerin tarihi Türk 

lehçelerindeki durumuna da yer verilmeye çalışılmıştır.  

G. Gülsevin, “Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: Denk Çiftler” başlıklı 

makalesinde dilbilim terminolojisine yeni bir kavram kazandırır. İlgili makalenin “Söz Varlığında 

Görülen Denk Çiftler” başlığı altında “Çağdaş Türk lehçelerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında, 

kendilerini karakterize eden bazı ses ve morfem farklılıkları görürüz. Lehçeleri karakterize eden önemli 

bir farklılık da söz varlığında bulunur. Yani, bir kavram için bazı lehçe gruplarının kullandığı kelimeye 

karşılık olarak, diğer bazı lehçe gruplarında başka bir kelime tercih edilmektedir (Oğuz diyalektlerinde 

benze-/menze-/mengze- = Diğer gruplarda okşa-/oxşa-/oksa-/okşo- vb.)” der (Gülsevin 2007: 281). 

Burada belirtmeliyiz ki Erbaalılar, Gülsevin’in makalesinde değindiği bul- fiili yerine tap-; gizle- fiili 

yerine yaşur-/jasır-/caşır-; el ismi yerine kol/kul; ört- fiili yerine yap-/cap-/jap- denk çiftlerinden ilkini 

kullanmakta ancak Kıpçak grubu Türk lehçelerinde daha çok tercih edilen kelimelerden bazılarını da 

kullanmaktadırlar. 
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Derleme çalışmaları sonucunda tespit edilen ve daha çok Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih 

edilen kelimeleri A’dan Z’ye şu şekilde sıralayabiliriz: 

alçı 

alçı-tanı – aşık oyununda duruş şekli (Güneş 2007: 13) 

alçı - Aşık kemiğinin dikine bir yüzü (DS I 1993: 209) 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi alşı (KTTS 2008: 44) 

Kırgız Türkçesi  

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi alsı (BTH I 1993: 55) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi alçi (YUTS 1995: 8) 

Özbek Türkçesi olçi (UTİL 1981: 535) 

asar- 

asar- yetiştirmek, büyütmek (Demir 2005: 445) 

asart- (I) [asarmak -1, 2; asartlamak] 1. Beslemek, büyütmek, yetiştirmek, korumak (DS I 1993: 

340) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca asır- (EUTS 1993: 15) 

Karahanlıca  

Harezm-Kıpçakça asra- (KE 1997: 37) 

asra- (NF 2014: 23) 

asra- (I) (KTS 2007: 13) 

Çağatayca  

 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi asıra- (KTTS 2008: 64) 

Kırgız Türkçesi  

Tatar Türkçesi asra- II (TTAS I 1977: 77) 

Başkurt Türkçesi asra- (BTH I 1993: 85) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi asri- (YUTS 1995: 18) 

Özbek Türkçesi asra- (UTİL I 1981: 59) 

batman  

batman – bazı tarım ürünlerinde yaklaşık sekiz kiloluk ölçü birimi, eski hesaba göre altı okka 

(Güneş 2007: 15) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca batman (EUTS 1993: 24) 

Karahanlıca batman (DLT I 444) 

Harezm-Kıpçakça batman (NF 2014: 51) 

batman (KTS 2007: 25) 
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Çağatayca batman (San. 119v. 7) 

 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi batpan (KTTS 2008: 115) 

Kırgız Türkçesi  

Tatar Türkçesi batman (TTAS 1977: 133) 

Başkurt Türkçesi batman (BTH I 1993: 121) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi patman (YUTS 1995: 316) 

Özbek Türkçesi botmon (UTİL I 1981: 135) 

cerek/terek 

cerek - ince, uzun ağaç 

cerek - çatı ağacı; ince uzun ağaç; sırık (Demir 2005: 446) 

cerek (I) 2. Çatılarda kullanılan ağaç (DS III 1993: 885) 

terek - raf  

terek (I) 1. raf, sergen (DS X 1993: 3889) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlıca tére:k “kavak ağacı” (DLT I 412) 

Harezm-Kıpçakça terek “ağaç” (Qutb. 175) 

terek (I) ağaç, hurma ağacı (KTS 2007: 271) 

Çağatayca térek “beyaz kavak” (San. 193r.11) 
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi terek (KTTS 2008: 800) 

Kırgız Türkçesi terek “1. kavak 2. ağaç (genel isim)” (KRS 

1985: 229) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi derex “ağaç” (YUTS 1995: 97) 

Özbek Türkçesi daraxt (UTİL I 1981: 209) 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi  

Türkmen Türkçesi derek I a. kavak, kavak ağacı (TTS 1995: 

150) 

dumoğ 

dumoğ – at nezlesi (Güneş 2007: 22) 

duma (I) [dıma, dımağ, dımağı, dımağu, dima, dimağ, dimağı, domağa, domağı, dumag, dumagı 

-1, 2...] 1. Nezle, grip, bronşit 

Tarihi Türk lehçelerinde 
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Köktürkçe  

Eski Uygurca tumagu (EUTS 1993: 165) 

Karahanlıca tuma:ğu: (DLT I 447) 

Harezm-Kıpçakça tumav (KTS 2007: 283)  

krş. dumağı, tumağı, tumov 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi tumaw (KTTS 2008: 823) 

Kırgız Türkçesi tumoo (KRS 1985: 266) 

Tatar Türkçesi tomaw (TTAS III 1977: 115) 

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi tumow (UTİL II 1981: 222) 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi tumov (AzTS 1999: 747) 

Türkmen Türkçesi dümev (TüTS 1995: 181) 

edik 

edik – çocuk patiği (Güneş 2007: 23) 

edik (I) 2. patik, çocuk ayakkabısı (DS V 1993: 1665) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca ätük (EUTS 1993: 52) 

Karahanlıca etük (DLT I 68) 

Harezm-Kıpçakça etik (KTS 2007: 77) 

krş. edük, etük, itük (I) 

Çağatayca ötük (San. 62v. 13) 
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi etik (KTTS 2008: 241) 

Kırgız Türkçesi  

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi etik (UTİL II 1981: 455) 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde  

Azerbaycan Türkçesi  

Türkmen Türkçesi ädik (TüTS 1995: 189) 

elik 

elik – dağ keçisi (Güneş 2007: 23) 

elik (I) Dağ keçisi, karaca (DS V 1993: 1717) 

Tarihi Türk lehçelerinde 
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Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlıca elik külmiz 

Harezm-Kıpçakça elik “ceylan” (KTS 2007: 72) 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi elik (KTTS 2008: 224) 

Kırgız Türkçesi elik I (KRS 1985: 450) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

erin- 

erin- üşenmek (Güneş 2007: 23) 

erinmek Üşenmek, tembellik etmek (DS C5 1770) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca ärin- (EUTS 1993: 49) 

Karahanlıca erin- (DLT I 201) 

Harezm-Kıpçakça érin- (Tuh. 9a. 12) 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi erin- (II) (KTTS 2008: 234) 

Kırgız Türkçesi erin- II (KRS 1985: 462) 

Tatar Türkçesi iren- (TTAS 1977: 408) 

Başkurt Türkçesi iren- (BTH I 1993: 396) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi érin- (YUTS 1995: 126) 

Özbek Türkçesi erin- (UTİL II 1981: 449) 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi erin- (AzTS 1999: 270) 

Türkmen Türkçesi  

gahruh/gahruk 

gahruh – balgam (Güneş 2007: 25) 

kahrık Balgam (DS VIII 1993: 2596) 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi qaqırıq (KTTS 2008: 461) 

Kırgız Türkçesi kakırık (KRS 1985: 328) 

Tatar Türkçesi kakırık (TTAS II 1977: 29) 

Başkurt Türkçesi qaqırıq (BTH 1993: 617) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 
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Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

gatıh/gatık 

gatık – ayran (Demir 2005: 449) 

gatık (I) Ayran (DS V 1993: 1935) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlıca katık yemeğe katılan lezzet verici herhangi 

bir madde; örneğin sirke ya da yoğurt (DLT 

I 382) 

Harezm-Kıpçakça katık/katıġ “ekmekle beraber yenilen süt, 

yoğurt gibi şeyler” (KTS 2007: 131) 

Çağatayca katığ/katık “baharat, çeşni” (San. 267r. 29) 
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi qatıq (II) (KTTS 2008: 494) 

Kırgız Türkçesi katık I (KRS I 1985: 360) 

Tatar Türkçesi katık (TTAS II 1977: 73) 

Başkurt Türkçesi qatıq (BTH I 1993: 656) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi gatıg (AzTS 1999: 330) 

Türkmen Türkçesi gatık (TüTS 1995: 238) 

gölük 

gölük – merkep, eşek (Güneş 2007: 28; Demir 2005: 450) 

gölük (I) 1. At, eşek, beygir, katır vb. yük taşıyan ve binilen hayvan (DS VI 1993: 2145) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe kölük (Ergin 2009: 103) 

Eski Uygurca kölük (EUTS 1993: 77) 

Karahanlıca kölük (DLT I 392; KB 4441) 

Harezm-Kıpçakça kölük/kölik (NF. 240, 17) 

kölük (KTS 2007: 157) 

Çağatayca kölük (San. 309r. 3) 

 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi kölik (KTTS 2008: 412); saygülik (KTTS 

2008: 697) 

Kırgız Türkçesi kölük (KRS I 1985: 421) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 
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Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

gulun 

gulun – at yavrusu, yeni doğmuş tay (Güneş 2007: 29) 

gulun (I) At ve eşek yavrusu (DS VI 1993: 2193) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca kulunla- (EUTS 1993: 123) 

Karahanlıca kulun (DLT I 404) 

Harezm-Kıpçakça kulun (KTS 2007: 162) 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi qulın (KTTS 2008: 539) 

Kırgız Türkçesi kulun (KRS I 1985: 443) 

Tatar Türkçesi kolın (TTAS II 1977: 137) 

Başkurt Türkçesi qolon (BTH I 1993: 673) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi gulun (AzTS 1999: 408) 

Türkmen Türkçesi gulun (STY 1962: 204) 

günüle-  

günülemek Kıskanmak (DS VI 1993: 2231) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca künile- (EUTS 1993: 82) 

Karahanlıca künile (NF 65-6) 

künle-/künile- (Hou. 42, 15) 

Harezm-Kıpçakça künile- (KTS 2007: 168) 

krş. konıla-, könile-, künle- 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi künde- (KTTS 2008: 430) 

Kırgız Türkçesi künülö- (KRS I 1985: 467) 

Tatar Türkçesi söyl. könlä- (TTAS II 1977: 267) 

Başkurt Türkçesi dial. könlä- (BTH I 1993: 542) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

hödüklen- 
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hödüklenmek – şüphelenmek 

hödüklenmek - korkarak ürpermek (Güneş 2007: 30) 

hödüklemek (I) [hüdüklenmek] 1. korkmak, ürkmek 2. Şüphelenmek (-Ama.) (DS VII 1993: 

2428) 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi küdikten- (KTTS 2008: 423) 

Kırgız Türkçesi küdüktön- (KRS I 1985: 459) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

karamuh/karamuk 

karamuh - dağ meyvesi (Güneş 2007: 32; Demir 2005: 451) 

karamık (I) Saçma büyüklüğünde meyveleri olan dikenli bir bitki, çalı  

karamık (II) 1. Vücutta siyah kabarcıklar çıkaran bir hastalık (DS VIII 1993: 2651) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlıca  

Harezm-Kıpçakça karamuk “gülçer denilen karaca tohum” 

(KTS 2007: 127) 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi qaramıq (II) Şeŋgel diye isimlendirilen 

ağacın meyvesi (KTTS 2008: 482) 

Kırgız Türkçesi karamık “kırlangıçotu” (KRS I 1985: 348) 

Tatar Türkçesi karamık bir hastalık adı “kara çiçek 

hastalığı” (TTAS II 1977: 54) 

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi garamıh, garamuh (AzTS 1999: 321) 

Türkmen Türkçesi garamık (TüTS 1995: 229) 

keşik140 

keşik - sıra (Demir 2005: 452) 

keşik (I) Sıra, nöbet (DS VIII 1993: 2771) 

                                                           
140 “Osm. kezik/gezek/keşig  “sıra” (TTS I 453). Moğolcadan geri ödünçleme yoluyla alınmıştır, -z- > -s-; -şi- > -

şi- değişimiyle kelime keşig olmuştur.  Kelimeyi Moğolca olarak tanımlamak kolay değildir” (Clauson 1972: 759). 
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Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca käzig “1. Tertipli, düzenli, sıra, dizi, 

muntazam, sıralı, düzgün” (EUTS 1993: 72) 

Karahanlıca kezig “dönüşümlü olarak yapılan bir işte 

sıra” (DLT I 391) 

Harezm-Kıpçakça kezek (KTS 2007: 142) 

krş. gezek 

Çağatayca gézek “sıra” (San.314r. 18) 
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi kezek I (KTTS 2008: 375) 

Kırgız Türkçesi kezek I “1. sıra” (KRS I 1985: 366) 

Tatar Türkçesi kizäk (TTAS II 1977: 93) 

Başkurt Türkçesi kizäk (BTH I 1993: 495) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi kezak (UTİL I 1981: 375) 

Oğuz grubu Türk lehçelerinde  

Azerbaycan Türkçesi  

Türkmen Türkçesi gezek (TüTS 1995: 255) 

mesimeme- 

megesi- önem vermek (Demir 2005: 45); mesi- önemsemek (Demir 2005: 452) 

mesimek Değer vermek, önem vermek, değerli saymak (DS C9 3104) 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi mensin- (KTTS 2008: 591) 

Kırgız Türkçesi mensin- (KRS II 1985: 25) 

Tatar Türkçesi minsen- (TTAS II 1979: 395) 

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

saçı 

saçı – düğün hediyesi (Güneş 2007: 39) 

saçı 1. Düğün armağanı (DS X 1993: 3508) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca saçığ (TT VII 39, 3) 

Karahanlıca  

Harezm-Kıpçakça saçığ (Kutb. 150) 

Çağatayca saçığ/saçık/saçuk (San. 225v. 28) 
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi şaşuw (KTTS 2008: 909) 
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Kırgız Türkçesi çaçuu (KRS II 1985: 353) 

Tatar Türkçesi çäçüw (TTAS III 1981: 473) 

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

süyem 

süyem (I) Baş parmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk (DS C10 3728); (Güneş 2007: 41) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  

Karahanlıca  

Harezm-Kıpçakça süyem (KTS 2007: 247) 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi süyem (KTTS 2008: 749) 

Kırgız Türkçesi sööm (KRS II 1985: 161) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi höyäm (BTH II 1993: 600) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi süyem (YUTS 1995: 370) 

Özbek Türkçesi  

tülek 

tülek – tüysüz (Güneş 2007: 43) 

tülek (II) 1. Tüyü  dökülmüş kuş ya da kümes hayvanları 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi tülek (KTTS 2008: 832) 

Kırgız Türkçesi tülök (KRS II 1985: 281) 

Tatar Türkçesi  

Başkurt Türkçesi  

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  

Oğuz grubu Türk lehçelerinde 

Azerbaycan Türkçesi tülek (AzTS 1999: 750) 

Türkmen Türkçesi  

yüklü 

yüklü – hamile (Güneş 2007: 46; Demir 2005: 456) 

yüklü (I) [yuklü] Gebe. (DS XI 1993: 4328) 

Tarihi Türk lehçelerinde 

Köktürkçe  

Eski Uygurca  
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Karahanlıca  

Harezm-Kıpçakça yükli (KTS 2007: 332) 

krş. yüklü 

Çağatayca  
 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

Kazak Türkçesi jükti (KTTS 2008: 323) 

Kırgız Türkçesi cüktüü (KRS I 1985: 273) 

Tatar Türkçesi yökle 2. (TTAS I 1977: 469) 

Başkurt Türkçesi yöklö (BTH I 1993: 433) 

Karluk grubu Türk lehçelerinde 

Yeni Uygur Türkçesi  

Özbek Türkçesi  
 

Sonuç 

Bildiride araştırmaya konu olan 21 maddebaşından 8’i (elik, gahruh/gahruk, gölük, günüle-, 

hödüklen-, mesime-, saçı, yüklü) sadece Kıpçak grubu Türk lehçelerinde; 4’ü (alçı, asar, batman, süyem) 

Kıpçak grubu Türk lehçeleriyle beraber Karluk grubu Türk lehçelerinin en az birinde; 5’i (cerek/terek, 

dumoğ, edik, erin-, keşik) Kıpçak grubu Türk lehçeleriyle birlikte hem Karluk hem de Oğuz grubu Türk 

lehçelerinin en az birinde; 4’ü (gatıh/gatık, gulun, karamuh/karamuk, tülek) ise Kıpçak grubu Türk 

lehçeleriyle birlikte Karluk grubu Türk lehçelerinde kullanılmayıp Oğuz grubu Türk lehçelerinin de en 

az birinde kullanılan kelimelerdir. Bu kelimelerin ortak özelliği ise  hepsinin Kıpçak grubu Türk 

lehçelerinin en az birinde kullanılıyor olmasıdır. 21 maddebaşından 16’sı isim, 5’i fiildir.  

Tarihi Türk lehçeleri açısından bakıldığında sözkonusu maddebaşlarından 5’ine tarihi dönem 

metinlerinde rastlanmamıştır. Bunlar alçı, gahruh/gahruk, hödüklen-, mesime- ve tülek kelimeleridir. 

Bu kelimelerden gahruh/gahruk ses taklidi bir kelimedir. Kalan 16 maddebaşından yalnızca 1’i 

Köktürkçe metinlerden itibaren (gölük); 9’u Eski Uygurca dönemine ait metinlerden itibaren, 3’ü 

Karahanlıca; kalan 3’ü ise Harezm-Kıpçak Türkçesi metinlerinden itibaren takip edilebilmektedir. 

Bildiride yer alan kelimelerden 8’inin sadece Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih ediliyor 

olması bile Kıpçakların Anadoludaki varlığıyla ilgili olarak ileri sürülen tarihi belgeleri destekler 

niteliktedir. Dikkat edilirse bildiride etimolojik denemeler yapılmayacağı ve Türk lehçe gruplarının 

kelime tercihlerinden söz edileceği ifade edilmişti. Bu bağlamda bazı kelimelerin Karluk grubu Türk 

lehçelerinde kullanılmayıp Kıpçak grubu Türk lehçeleriyle birlikte Oğuz grubu Türk lehçelerinde de 

kullanılıyor olması Kıpçaklar ve Oğuzlar arasındaki yakın ilişkiye işaret etmektedir.  
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MENİÑ QARINDASIM ADLI HİKÂYEYE TEKNİK VE TEMATİK BİR BAKIŞ 

Esra YAVUZ ACAR141 

Özet 

Sayın Muratbekov çağdaş Kazak edebiyatında lirik nesir alanında önemli eserler veren 

yazarlardan biridir. Çocukluk dönemi İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen yazar, bu dönemi çok 

iyi gözlemlemesi sonucunda eserlerinde genellikle köy hayatına, çiftçilere, kadına, meslek sahibi olmak 

isteyen genç kız ve delikanlılara yer vermiştir. Muratbekov insana ait özellikleri eserlerinde kullandığı 

sanatsal diliyle ustaca kaleme almıştır.  

Çağdaş Kazak yazarı Sayın Muratbekov’un Eskek Jel – Äñgimeler adlı hikâye kitabında yer alan 

Meniñ Qarındasım adlı hikâyesinde dönemin bazı sıkıntılarına ve insanların ruhsal değişimlerine 

rastlamak mümkündür. Bu hikâyesinde kolhozun insanlar üzerindeki etkisi fark edilmektedir. Gençlerin 

meslek kaygısı ve yarım kalan aşkları, hikâyenin duygusal boyutunu oluşturmaktadır. Meniñ 

Qarındasım adlı hikâyesinde sadece bir kahraman ele alınmış gibi görünse de olay örgüsü içerisinde 

aslında hikâyedeki diğer kişilerin de karakter analizi yapılabilmektedir. 

Çalışmada Sayın Muratbekov’un Meniñ Qarındasım adlı hikâyesi teknik ve tematik bir bakış 

açısıyla ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sayın Muratbekov, Hikâye, Anlatım Tekniği, Karakter, Zaman, Mekân 

A TECHNICAL AND THEMATIC LOOK AT THE STORY “MENIÑ QARINDASIM” 

Abstract 

Sayin Muratbekov is one of the writers who wrote important works in the field of lyrical prose 

in contemporary Kazakh literature. The author, whose childhood coincided with the years of the Second 

World War, generally included village life, farmers, women, young girls, and young men who wanted 

to have a profession in his works as a result of observing this period very well. Muratbekov skillfully 

wrote about human characteristics in the artistic language he used in his works.  

In the story Meniñ Qarındasım by the contemporary Kazakh writer Sayin Muratbekov in his 

storybook Eskek Jel – Äñgimeler, it is possible to come across some troubles of the period and the mental 

changes of people. In this story, the effect of kolkhoz on people is noticed. The anxiety of the profession 

and the young people’s unfinished love constitute the story's emotional dimension. Although only one 

hero seems to be dealt with in the story Meniñ Qarındasım, the character analysis of the other people in 

the story can be done in the plot. 

Sayin Muratbekov’s story Meniñ Qarındasım will be discussed from a technical and thematic 

point of view. 

Keywords: Sayin Muratbekov, Story, Narrative Technique, Character, Time, Space 

Giriş 

Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâye Çağdaş Kazak edebiyatının tanınmış 

yazarlarından biri olan Sayın Muratbekov’un Eskek Jel- Äñgimeler adlı hikâye seçkisinde yer 

almaktadır. Bu hikâye 2004 tarihinde basılmış seçkinin ilk hikâyesidir.  

                                                           
141  Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 

esra.yavuz@atauni.edu.tr 
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İlk eserlerini 1950’li yılların sonlarına doğru yazmaya başlayan Kazak yazar Sayın Muratbekov, 

eserlerini realist bir edebi anlayışla kaleme alması, sanatsal bir üslup kullanması, ahlaki değerlere sahip 

şahıs kadrosuna yer vermesi ve eserlerindeki şahısları, mekânları tıpkı bir ressam gibi tasvir etmesi 

açısından Kazak edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Hikâyelerinin konusu genel olarak köy ve aile 

hayatı, aşk, dostluk ve arkadaşlık, çocukluk yılları, kadın gibi toplumsal konulardır. Eserlerinin 

başkahramanlarını ise kariyerlerine yeni başlayan genç kızlar ve delikanlılar, sıradan köylüler, tarım ve 

hayvancılıkla ilgilenen insanlar oluşturmaktadır. Çocukluk yıllarında babasının II. Dünya Savaşı’na 

katılmasıyla dedesinin yanında yetişmiş olması köy hayatını konu edinmesinde, köyde yaşanan sıcak ve 

samimi insan ilişkilerini ele almasında en büyük etkenlerden biridir. 

Sayın Muratbekov’un 1961 yılında yayımlanan Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı kısa 

hikâyesi, Awıl Otı “Köy Ateşi” (1964), Kökoray “Yeşillik” (1967), Otaw Üyi “Aile Evi” (1968), Jabayı 

Alma “Yabani Elma” (1972), Dos İzdet Jürmin “Dost Arıyorum” (1973) adlı hikâyeleri ile birlikte bir 

araya getirilerek 1981 yılında iki ciltlik hikâye külliyatının birinci cildinde, daha sonra ise 2004 yılında 

yayımlanan Eskek Jel “Serin Rüzgâr” adlı hikâye kitabı içerisinde yayımlanmıştır.  

Bu hikâye, Sayın Muratbekov’un yazarlığının ilk eseri olması açısından büyük bir öneme sahiptir. 

1. Olay Örgüsü 

İnsan hayatında vuku bulan her olay edebi metinlere de konu olmuştur. İnsan hayatının her 

anında yer alan “olay” ifadesiyle hayatın içindeki her tür hareketi kapsadığını söylemek gerekir. İnsanın 

başına gelen günlük olaylardan tutun da kimi zaman olağandışı eylemlere kadar her şey insanı etkileyen 

olay örgüsünün birer zinciridir. Yağmurun yağması, insanın ölümü, birçok insanı etkisi altına alan savaş, 

barış, rejim değişikliği vs. gibi olaylar bir insanın hayatında yaşaması muhtemel olan ve yaşamın 

temelinde yer alan olaylara örnektir (Çetişli, 2016: 82).  

Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâyenin olay örgüsü de günlük hayatta karşılaşılma 

ihtimali çok yüksek olan konuları içermektedir. Hikâyenin kahramanı kız kardeşi ile yaşamış olduğu bir 

durumu anlatmaktadır. Hikâyenin kahramanı, eğitim alması için şehir dışına kolhoz tarafından 

gönderilmiş bir gençtir. Şehir dışında okuyan kahraman, kısa bir tatil için döndüğü evinde kız kardeşinin 

ruhsal ve fiziksel gelişimine şahit olmaktadır. Küçük bir kız çocuğu olarak bıraktığı kardeşi artık genç 

bir kızdır. Eskiden ağabeyi ile sürekli olarak tatlı bir çatışma içinde olan Eliyma artık olgun ve düşünceli 

bir hâl içerisine girmiştir. Ağabeyi kardeşindeki bu değişimlerin farkına varır. Ve bir müddet kardeşini 

gözlemleyerek bu değişimin nedenini anlar. Kız kardeşi genç bir delikanlıya âşık olmuştur. Bu genç 

Nurlan adında bir delikanlıdır. Nurlan da tıpkı hikâyenin kahramanı gibi şehir dışına okumaya gider. Bu 

ayrılık Eliyma tarafından ilk başta üzüntüyle karşılanır. Daha sonra durumu kabullenerek bekleyeceğini 

ifade eden Eliyma, sabrın vermiş olduğu bir olgunlukla günlük yaşantısına devam eder. Ağabeyi de 

kardeşinin değişen tavırlarını öğrenmenin vermiş olduğu rahatlıkla kardeşinin aşkını anlayış ile karşılar. 

Hikâye hem gülümseten hem de düşündüren “İlk aşkın hayırlı olsun kardeşim!” cümlesiyle son bulur. 

2. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Anlatma esasına bağlı edebi türlerin temelinde anlatan ve anlatılan olarak iki unsur mevcuttur. 

Anlatıcı bir hikâyeyi, romanı, masalı veya destanı karşı tarafa anlatan kişidir. Anlatı türündeki eserlerin 

içinde yer alan her şeyi gören, bilen, duyan, anlayan; anladıklarını kendine özgü bir dil ve üslupla bizlere 

anlatan kişi vardır (Çetişli, 2016: 102).  

Anlatıcı, Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâyede kahraman bakış açısıyla 

okuyucunun karşına çıkmaktadır. Bu bakış açısı anlatıcının olay örgüsünün içinde yer aldığı anlatıdır. 

Anlatıcı ve anlatıcının sınırları, olay örgüsünde vuku bulan her şey başkahraman mevkiindeki 

kahramanın bakış açısı etrafında şekillenerek şahıs kadrosu, zaman, mekân ve olaylara ait bütün veriler 
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ben merkezli olarak ifade edilir (Eliuz, 2009: 1136). Diğer bakış açılarına istinaden kahraman bakış 

açısının daha sınırlı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni de anlatının sadece tekil bakış 

açısıyla anlatılıyor olmasıdır. Kahraman bakış açısında anlatıcı kendi dil ve üslubunu kullanarak birinci 

tekil şahıs ağzıyla konuşmaktadır. 

Aşağıda yer alan kesitte olay örgüsünün kahramanın gözünden aktarıldığı görülmektedir: 

“Bu kış tatilinde köye geldiğimde, kız kardeşimin bu kadar hızlı büyüyüp, 

değişmiş olması beni çok şaşırttı. Dün yolda gelirken, onu gözümde tamamıyla başka 

türlü canlandırmıştım.” (Muratbekov, 2004: 13). 

Olay örgüsünün ilerleyen kısımlarında anlatıcının diyalog tekniği ile hikâyeyi tekdüzelikten 

çıkartarak anlatıya doğallık kattığı hissedilmektedir. Diyalog tekniği anlatıcıların sıklıkla başvurduğu 

anlatım yöntemlerinden biridir. Diyalog yani karşılıklı konuşma yöntemi ile istek ve dilekler ortaya 

koyulur. Konuşma işlevi, aynı zamanda teknik bir özelliktir. Romancılar çoğu zaman zaman bu tarzdan 

yararlanmışlar; kahramanlarını konuşturarak metni zenginleştirip olay örgüsünü canlandırmışlardır 

(Tekin, 2016: 276).  

Aşağıdaki alıntıda diyalog yönteminin kullanıldığı görülmektedir: 

“— Okul nasıl gidiyor? Hadi imtihan yapayım, diyerek her zamanki büyüklük 

taslama alışkanlığımı gösterdim. 

O azıcık utandı ve:  

— Hazırım, abi, dedi.” (Muratbekov, 2004: 14). 

“— Hani, Devke’nin çocuğu Nurlan’ı tanıyor muydun? 

— Pek iyi tanımıyorum, dedim.” (Muratbekov, 2004: 15). 

Anlatıcının kullandığı anlatım tekniklerinden biri de iç monolog tekniğidir. “İç monolog 

(interior monologue) okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir” (Tekin, 

2016: 289). İnsan doğası gereği bazı durumlarda düşüncelerini doğrudan söylemekten imtina eder. 

Anlatıcı bu durumlarda iç monolog tekniğini kullanır. “Hâl böyle olunca iç monologda dil, konuşma 

diline benzer bir yapıya bürünür” (Tekin, 2016: 290). İç monologlar, figürlerin “bilincin, bilinç altının 

ve bilinç dışının kaynaklarından beslenen bir akıştır ve iç monolog tekniğiyle, fakat bölük pörçük 

düşünce ve duygu imgeleriyle gerçekleşir” (Aytaç, 1999: 215). 

Anlatıcı kız kardeşi hakkındaki düşüncelerini iç monolog tekniği ile ifade etmektedir: 

“Kardeşimin keyifsizliğinin bundan dolayı olduğunu düşündüm.” 

(Muratbekov, 2004: 16). 

“Allah Allah, benim yanıma niye girmedi yoksa utandı mı, diye düşündüm.” 

(Muratbekov, 2004: 19). 

Anlatıcı kimi zaman okuyucuyu olay örgüsünün atmosferinin içine çekebilmek için çeşitli 

anlatım tekniklerinden yararlanır. Tasvir tekniği de bunlardan biridir (Tekin, 2016: 217). Aşağıdaki 

kesitte anlatıcı kısa da olsa bu teknikten yararlanmaktadır: 

“Eskiyen patiska havluyla hafifçe terleyen alnını sildi ve üstteki çerçevesi 

tamamen örtülerek kapatılmamış pencereden dışarıdaki karanlık geceye baktı.” 

(Muratbekov, 2004: 16). 

Anlatıcı bir ara geçmişi hatırlayarak zamanda geriye doğru bir sıçrama yapmıştır. Böylelikle 

zaman diliminde bir özetleme tekniği kullanmıştır. Anlatıcı her gördüğünü, duyduğunu, sezdiğini 
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anlatamaz. Dolayısıyla olay örgüsünde yer alan kişileri karakteristik yönleriyle anlatmak zorundadır 

(Tekin, 2016: 249). Okula başladığı anları hatırlaması geçmişini unutmayan bir kişi olduğunu 

gösterirken; yedi aydan beri karşısındaki kişiden mektup alamadığını söylerken de o kişinin 

umursamazlığını ifade etmektedir. Bu duygularını dile getirirken zaman ifadelerine başvurmaktadır: 

“Taş yola bakarken okula ilk başladığım günler aklıma geldi.” (Muratbekov, 

2004: 18). 

“Yedi aydan beri benim en son mektubuma cevap gelmedi.” (Muratbekov, 

2004: 18). 

Anlatıcı aynı zamanda geriye dönüş tekniğiyle birkaç yıl öncesinde yaşanan olaylara da değinir. 

“Dün yolda gelirken, onu gözümde tamamıyla başka türlü canlandırmıştım . 

Orta boylu, tombulca esmer yüzlü, her zamanki şımarık hâliyle benimle münakaşa 

etmeye hazır olan cesur kız. Biraz küçük olan şirin burnu, sürekli güldüğünde olduğu 

gibi konuştuğunda da kıpırdardı. Tam ikiye bölerek ördüğü gür kara saçı, alnı önündeki 

lülesine katılmadan kıvrılarak toplanmış. O bazen dalgalanarak gözüne düşüyor. Bu bir 

gözüne düşen “haylaz” saçı bazen beni sinirlendiriyordu. Durduk yere kız kardeşime 

sataşmak istediğimde de birdenbire küplere binip, bağırarak azarlamaya başlıyordum. 

Doğruyu söyleyecek olursam, evdeki vaktimin çoğu kız kardeşime sataşıp, büyüklük 

taslayarak “akıl” vermeyle geçiyordu. Onun bedeninde her zaman genç kıza 

yakışmayan kusurlar bulup, azarlayarak ona küfrediyordum. Böyle azarladığım zaman, 

o gözünü kırparak her şeyi kabul edip sessiz sedasız otururdu ve benim yüzümde 

birazcık merhamet ortaya çıktığı zaman yanıma gelip gülümserdi. Vakit geçmeden, beni 

muzip hâliyle kandırıp yavaşça kapıdan sıvışırdı. Eğer benden önce kapıya ulaşırsa, 

verdiğim öğütlerin tamamı boşa giderdi. Az önce yalvaran gözlerle bakan kardeşim, 

ağdan kurtulan tarla kuşu gibi yerinde duramazdı. Bana doğru dilini çıkarıp: 

“Övüngen! Büyük olduğuna övünüyorsun sadece, brr...” diye dalga geçip 

dışarıya kaçıverirdi. O zaman ben sinirle iyice galeyana gelip, öfkelenirdim. Ardından 

kovalayıp:  

— Gelirsin, başımın belası, eve, diye yumruğumu gösterirdim. 

Bazı zamanlarda onun günlük derslerini kontrol edip, ona sorular sorarak 

kendimce “imtihan” da yapardım. Sorularım her zaman dersle o kadar alakalı olmaz, 

rastgele olurdu. Eğer kız kardeşim cevabı tastamam veremezse, kavga başlardı. Ancak 

ne çare, azarla söylediğim öğüdü gülerek dinleyip, doğru olsa da dalga geçerdi. 

Özellikle o dilini çıkarma alışkanlığını nereden kazandığını bilmiyorum, defalarca 

söylememe rağmen terk etmedi.” (Muratbekov,2014: 13-14) 

Yazarın ustalıkla montaj tekniğini kullandığı görülmektedir. Anlatıcının annesiyle arasında 

geçen sohbette annenin kullandığı “Ananın gönlü yavruda, yavrunun gönlü dışarıda.” (Muratbekov, 

2004: 15) ve baş kahramanın geçmişteki sevgilisini yad ederken kullandığı “Eldeki altının değeri yok.” 

(Muratbekov, 2004: 18) atasözlerini ifade etmeleri hikâyede montaj tekniğinin var olduğuna dair 

örneklerdir. 

3. Zaman 

Kurmaca metinlerde anlatıya konu olan her olayın başlangıcını ve bitişini belirten bir süre 

vardır. Bundan kast edilen anlatıdaki zamandır. Anlatı türlerinde geçen zaman dilimi hakkında yer alan 

tarih bilgileri, gün, hafta, yıllar veya kahramanların yaşadıkları olayların uzunluğu ya da kısalığından 
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bir tahmin yürütülebilir. Eser bir günü konu edinebileceği gibi uzun yılları da anlatabilir (Perk, 2021: 

119).  

Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâyenin vaka zamanı yaklaşık bir haftalık zaman 

dilimidir. Anlatıda vaka zamanı “Bu kış tatilinde köye geldiğimde” (Muratbekov, 2004: 13) cümlesiyle 

başlamaktadır.  

Anlatıcı metinde kesin bir zaman ifadesi kullanmaz. “Dün yolda gelirken” (Muratbekov, 2004: 

13), “eve yerleştikten sonra” (Muratbekov, 2004: 14), “akşam yemeğinden sonra” (Muratbekov, 2004: 

15), “karanlık geceye baktı” (Muratbekov, 2004: 16), “bir hayli zaman geçtikten sonra” (Muratbekov, 

2004: 16), “ertesi gün öğle vakti” (Muratbekov, 2004: 16), “iki gün geçince” (Muratbekov, 2004: 17), 

“güneş ufuktan yükselmişti” (Muratbekov, 2004: 17), “uzun zaman sessizce oturdu” (Muratbekov, 

2004: 19) gibi göreceli zaman ifadeleri kullanır. Örneklerden anlaşılacağı üzere yılı belli olmamakla 

birlikte net zaman ifadesi yalnızca kış mevsimidir.  

Hikâyenin kahramanın eğitimi hayatının uzun bir zamandır devam ettiğini “okulumun bitmesine 

henüz iki buçuk yıl olduğunu” (Muratbekov, 2004: 15), “Ben dışarı okumaya gideli uzun yıllar 

olduğundan” (Muratbekov, 2004: 15) cümlelerinden çıkarmaktayız.  

Hikâyede köyün gençlerinin kolhoz tarafından eğitim için şehir dışına gönderildiği ifade 

edilmektedir. Bu durum hikâyenin zaman diliminin Sovyet dönemine denk geldiği izlenimi 

uyandırmaktadır. 

Hikâyenin bir bölümünde olay örgüsündeki zaman diliminin bir gece vakti olduğunu 

anlamaktayız:  

“… üstteki çerçevesi tamamen örtülerek kapatılmamış pencereden dışarıdaki 

karanlık geceye baktı.” (Muratbekov, 2004: 16). 

Yine hikâyenin bir başka bölümünde ise mevsimin kış olduğu belirtilmektedir: “Yukarıda kışa 

has kapalı gökyüzü buğulanmış cam gibi puslanıyordu” (Muratbekov, 2004: 19). 

4. Mekân 

Eserlerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan mekân, hikâye ve romana özgü olay ya da 

olayların ve kişilerinin hareketlerine ayrılmış olan bir sahnedir (Çetin, 2015: 135). Meniñ Qarındasım 

“Kız Kardeşim” adlı hikâyede detaylı bir mekân tasviri bulunmamaktadır. 

Olay örgüsünün kahramanın evine dönmesinden ötürü temel mekânın kapalı bir mekânda 

geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak evin iç durumuyla ilgili çok fazla bilgi verilmemiştir: 

“Eve yerleştikten sonra” (Muratbekov, 2004: 14).   

“Akşam yemeğinden sonra kardeşim derse hazırlanmak için başodaya gitti ve 

annemle ben mutfakta çay içerken yalnız kaldık.” (Muratbekov, 2004: 15).   

İkinci bir mekân olarak da köy ele alınabilir.  

“Batı tarafındaki tek pencereden ara sıra dışarı bakıyorum. Bu pencereden köyün batı tarafının 

bir kısmı ve istasyona doğru giden taş yol açık bir şekilde görünüyordu.” (Muratbekov, 2004: 17). 

“Bundan iki yıl önce taş yolun iki tarafında okul öğrencilerinin oturduğu genç 

kavaklar bugüne kadar korunup (beni) çok sıcak bir şekilde karşıladılar.” (Muratbekov, 

2004: 18). 

Örneklerden de görüleceği üzere evin dış kısımları hakkında da sadece etrafında bir istasyon 

bulunduğu, taşlık bir yolu olduğu ve kavaklar dikili olduğu gibi genel bilgiler mevcuttur. 
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5. Şahıs Kadrosu 

Anlatı türünün en temel unsurlarından biri olan insan, her edebi eser içerisinde mutlak suretle 

yer almaktadır. İnsanın olmadığı bir edebi metin düşünülemez. Çünkü eserlerde insanı ilgilendirmeyen 

bir konu ya da insanı kendine konu edinmemiş bir edebi metin yoktur (Çetişli, 2016: 88). Olayların 

bağlantılarını sağlayan karakterler/ kahramanlar anlatı türünün kurgusu içerisinde önemli bir yere 

sahiptirler.  

Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâye şahıs kadrosu bakımından az sayıda karakterden 

oluşmaktadır. Hikâyenin anlatıcısı konumundaki başkahraman ve onun kız kardeşi Eliyma hikâyede öne 

çıkan karakterlerdir. Nurlan ve kahramanların annesi hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Hikâyenin şahıs 

kadrosu şu şekildedir: 

5.1. Başkahraman 

Hikâyenin başkahramanının adı bilinmemektedir. Fiziksel özellikleri de hiç belirtilmemiştir. 

Onun hakkında söylenebilecekler diğer karakterlerle aralarında geçen diyaloglar ışığında ortaya çıkan 

karakteristik özellikleridir. Aşağıda yer verilen alıntıda başkahramanın, kız kardeşi Eliyma ile kardeşlik 

bağlarının samimi olduğu hatta bu durumun zaman zaman kardeşinin yaptığı her harekete karışarak onu 

kızdırdığını göstermektedir: 

“Doğruyu söyleyecek olursam evdeki vaktimin çoğu kız kardeşime sataşıp, 

büyüklük taslayarak “akıl” vermeyle geçiyordu. Onun bedeninde her zaman genç kıza 

yakışmayan kusurlar bulup, azarlayarak ona küfrediyordum.” (Muratbekov, 2004: 13). 

“Övüngen! Büyük olduğuna övünüyorsun sadece, brr...” diye dalga geçip 

dışarıya kaçıverirdi. O zaman ben sinirle iyice galeyana gelip öfkelenirdim.” 

(Muratbekov, 2004: 13). 

Bir ağabey olarak kardeşini ilgilendiren konuları merak eden biridir. Ancak kimi zaman bu 

merak ağabey ve kardeşin tartışmalarına neden olmaktadır: 

“Sorularım her zaman dersle o kadar alakalı olmaz, rastgele olurdu. Eğer kız 

kardeşim cevabı tastamam veremezse kavga başlardı.” (Muratbekov, 2004: 14). 

Başkahraman, kolhoz tarafından eğitim için şehir dışına gönderilmiştir. Bazen yaşanılan 

coğrafyanın karakterler üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. “Karakterleri yaratan toplumun içinde 

yaşadığı şartlardır” (Eliuz, 2001: 64) ifadesi bu tezimizi desteklemektedir. Kahramanın dönemin şartları 

gereği kolhoz tarafından şehir dışına gönderilmesi onu evinden, ailesinden ve köyünden uzaklaştırmıştır. 

Ama o bu durum karşısında son derece gerçekçidir. Eğitimini tamamladıktan sonra köyüne tarım uzmanı 

olarak hizmet vermek istemektedir. Etrafındaki diğer kişilerle pek alakası olmadığı için köyün gençlerini 

tanımadığını ifade etmektedir. Annesinin, Nurlan hakkında söylediklerini reddetmesi de şartları yerine 

getirmenin mantıklı olduğuna inandığını göstermektedir:  

“… okulumun bitmesine henüz iki buçuk yıl olduğunu, mümkünse, bitirince 

tarım uzmanı olarak kendi köyümüze geleceğimi tekrar söyleyiverdim.” (Muratbekov, 

2004: 15). 

“Gizleyecek değilim, ben de kendimden sonraki gençlerle tanışıp, birlikte 

çalışmayı düşünmemiştim.” (Muratbekov, 2004: 15). 

“— Okuması doğru bırak, anne, diye ben Nurlan ile gerçekten hemfikir 

olduğumu bildirdim.” (Muratbekov, 2004: 16). 
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Kardeşine karşı bazen katı bir tutum içerisine giren ağabey, sert tavırlarıyla dediğini yapan bir 

erkek portresi çizmektedir. Kardeşi karnesine ondan izin almadan bakıldığı için rahatsız olmuştur. 

Ancak bu rahatsızlığın asıl sebebinin karne arasına gizlenmiş olan bir fotoğraf olduğunu ağabeyi çok 

geçmeden anlamıştır: 

“— Ben senin yabancın değilim. İzin istemek zorunda değilim, dedim, Eliyma’yı 

hiç önemsemeden karneyi karıştırıp bakmaya başladım.” (Muratbekov, 2004: 16). 

“Hiçbir şey anlayamadan, ben karnesini yerine koyuverdiğimde, (karnesinin) 

arasından dörde bölünmüş fotoğraf kayarak ayağımın dibine düştü” (Muratbekov, 

2004: 17). 

Ancak sert tavırlarının yanı sıra gençlik aşkını hatırlamasıyla birlikte duygusallaşacak kadar da 

hatırlı bir insan olduğu aşağıdaki alıntıdan anlaşılmaktadır. Gençlik aşkı Sevle’nin bir başkasıyla 

evlendiğini duyunca onu kaybetmiş olmanın pişmanlığı ve üzüntüsünü dostluklarını hatırlayarak 

kendisini teselli etmektedir: 

“Sevle komşu kolhozda yaşayan biriyle evlenmiş. Yüreğimde büyük bir acı 

oluştu. Ben onu sevdiğimi sonradan hissettim. Ne çare?... “Eldeki altının değeri yok” 

demişler ya. Yalnızca gençlik çağındaki dostluğu aklıma getirmekle rahatlıyorum.” 

(Muratbekov, 2004: 18). 

Ayrıca kız kardeşinin, âşık olduğu delikanlının şehir dışına çıkmak zorunda olmasından dolayı 

ondan ayrı kalacağını duyduğundan beri onun hüzünlü hâllerini kafasına takacak kadar düşünceli biridir: 

“Evde durup yüzünü görmesem de kardeşime çok acıdım. Bakıvermeye 

tahammülüm yok. İç çekerek gidip divana yattım. Karmakarışık düşünceler huzur 

vermiyordu. Hepsi de kardeşim hakkında.” (Muratbekov, 2004: 19). 

Başkahramanın kendi gençlik aşkını da hatırlaması, kardeşine karşı anlayışlı olmasına ve 

kardeşinin artık yetişkin biri olduğunu kabullenmesine neden olmuştur. Hikâyenin sonundaki “İlk aşkın 

hayırlı olsun kardeşim” cümlesiyle de sanki bunun tüm olayların daha başlangıcı olacak mesajını vermiş 

olabileceğini söyleyebiliriz: 

“Kardeşimin bundan önceki şımarık hâline ağırbaşlılık gelmiş, güzelliğine 

başka türlü yakışmıştı. Yalnız gözünde, yine kimsenin bilmediği derin bir sır var gibiydi.  

“‘İlk aşkın hayırlı olsun kardeşim!’ dedim kendi kendime.” (Muratbekov, 2004: 

20). 

5.2. Kız kardeş (Eliyma) 

Eliyma, başkahramanın kız kardeşidir. Eliyma’nın fiziksel özellikleri, şımarık ve cesur bir genç 

kız olduğuna dair bilgiler aşağıdaki kesitte verilmektedir: 

“Orta boylu, tombulca esmer yüzlü, her zamanki şımarık hâliyle benimle 

münakaşa etmeye hazır olan cesur kız. Biraz küçük olan şirin burnu, sürekli güldüğünde 

olduğu gibi konuştuğunda da kıpırdardı. Tam ikiye bölerek ördüğü gür kara saçı, alnı 

önündeki lülesine katılmadan kıvrılarak toplanmış. O bazen dalgalanarak gözüne 

düşüyor.” (Muratbekov, 2004: 13). 

Eliyma, henüz on yedi yaşına girmemiş, ortaokul son sınıf öğrencisidir. O, ağabeyinin sinirli 

hâllerini atlatmayı çok iyi bilen muzip bir kızdır. Aynı zamanda ağabeyini tekrar sinirlendirmekten 

korkmayan cesur biridir. Öyle ki ağabeyinin siniri geçince onu kızdırmak için çocukça ve şımarık 

hâllerini sergilemekten çekinmemektedir: 
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“Onun bedeninde her zaman genç kıza yakışmayan kusurlar bulup, azarlayarak 

ona küfrediyordum. Böyle azarladığım zaman, o gözünü kırparak her şeyi kabul edip 

sessiz sedasız otururdu ve benim yüzümde birazcık merhamet ortaya çıktığı zaman 

yanıma gelip gülümserdi. Vakit geçmeden, beni muzip hâliyle kandırıp yavaşça kapıdan 

sıvışırdı. Eğer benden önce kapıya ulaşırsa verdiğim öğütlerin tamamı boşa giderdi. Az 

önce yalvaran gözlerle bakan kardeşim, ağdan kurtulan tarla kuşu gibi yerinde 

duramazdı. Bana doğru dilini çıkarıp:” (Muratbekov, 2004: 13). 

“Hatta bir ay sonra tam on yedisi dolacaktı. Ortaokulu da bu sene bitirecek.” 

(Muratbekov, 2004: 14). 

Hikâyenin başkahramanı tatil için evine döndüğünde Eliyma’daki bazı değişikliklerin farkına 

varır. Cesur ve haylaz kız kardeşinin yerine ağırbaşlı ve biraz da çekimser davranışlarıyla ağabeyini 

oldukça şaşırtan bir genç kız gelmiştir: 

“İşte, bu huylarıyla kendini özleten cesur kardeşim acayip değişip, 

yabancılaşmış gibiydi. Koşup kucaklar diye düşünürken ağırbaşlılıkla gelip serinkanlı 

bir şekilde selamlaşması da beklediğim gibi olmadı.” (Muratbekov, 2004: 14). 

Başkahraman aşağıdaki alıntıda Eliyma’nın hem fiziksel hem de ruhsal değişimlerini 

gözlemlemektedir. Kız kardeşinin bu değişiminden de memnun görünmektedir. Fakat Eliyma’nın daha 

önceleri ağabeyi eve geldiğindeki meraklı hâllerinden eser kalmamıştır: 

“Kardeşimin şimdiki tavrı da konuşması da hatta tebessüm ederek gülmesi de 

başka türlü. Boyu selvi gibi uzamış, esmer edalı yüzü çok fazla zayıflamış, olgunlaşmış 

bir hâli var, yerinde duramayan keskin gözleri de sakin, düşünceli bakıyordu. Küçük 

burnunun ucu sivrilip, düzleşmişti. Yeni dikilmiş kırmızı kalın kumaşlı paltosu da tenine 

yakışmıştı. Kısaca söylenecek olursa kız kardeşim oldukça güzel bir kız olmuştu.” 

(Muratbekov, 2004: 14). 

“Önceleri şehir hakkında sık sık soru sorup, hayranlıkla, ilgiyle beni dinleyen 

kardeşim, şimdi benim haberlerime ilgi duymuyordu. Gayet ağırbaşlı.” (Muratbekov, 

2004: 14). 

Olay örgüsünün bir bölümünde Eliyma, gizli bir aşk yaşadığından dolayı şahsi eşyalarının 

karıştırılmasına ve özel hayatına müdahale edilmesine bir tepki ortaya koymaktadır:  

“— Abi, sahibinden izin istemiyor musun, dedi ciddiyetle, usul usul.” 

(Muratbekov, 2004: 16). 

“Karnenin ilk sayfalarından başlayarak hep “beşlik” notlar sıralanmıştı. 

Sadece bugün fizikten “üç” almıştı. Kardeşimin keyifsizliğinin bundan dolayı olduğunu 

düşündüm.” (Muratbekov, 2004: 16). 

“Eliyma’da ses yok. Rengi kaçıp, yerinden kıpırdamadan oturdu. Az önce 

gözünden fark edilen hâlsizlik ile yorgunluk endişeye dönüştü.” (Muratbekov, 2004: 

17). 

“— Abi, bana ver... Canım abim, diye ağlayıp elime yapıştı.” (Muratbekov, 

2004: 17). 

Yaşanan bu olaydan sonra Eliyma, ağabeyi ile tabiri caizse köşe kapmaca oynamıştır. 

Utancından onunla karşılaşmak istememiştir. Karşılaştığında da ağabeyine bakamayacak kadar utanç 

içinde olmuştur: 
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“Ben yanına yaklaştığımda utandığından olmalı, her şeyi bahane ederek 

Eliyma ortadan kayboluyordu. Onun burada, bana gerçeği söylemeyecek gibi bir niyeti 

olduğunu belli etti. Ne olursa olsun sabrederek güçlenmiş gibiydi.” (Muratbekov, 2004: 

17). 

“Öncelikle bana bakıp yüzü kızardı.” (Muratbekov, 2004: 17). 

Eliyma, âşık olduğu Nurlan’ı şehir dışına uğurlarken son derece olgun bir tavır içerisindedir. Bu 

da onun yaşına kıyasla olgun bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Âşık olduğu adamın ona geri 

döneceğine inancı tam olduğu için insanların onların hakkındaki düşüncelerine önem vermeyerek 

annesinin endişesini gidermek için de rahat bir tavır sergilemektedir: 

“Hiç bizim beklediğimiz gibi değildi. Narin yüzünde sevinç hâkimdi. Geldiği 

sırada annemi kucaklayıp, döndürerek dans etti... Annem hazırlanıp bir şey söyleyecek 

oldu, ancak Eliyma izin vermedi. 

“— Anne, anneciğim, gerek yok, hiçbir şey söylemeyin. Siz ne deseniz fark 

etmez, ben ona inanıyorum, inanıyorum, dedi annemin kulağına yalvarırcasına 

fısıldayarak.” (Muratbekov, 2004: 19, 20). 

5.3. Nurlan  

Nurlan, Eliyma’nın âşık olduğu gençtir. Nurlan’ın fiziksel özellikleri hakkında kısıtlı birkaç 

bilgi bulunmaktadır. Küçük gözlü, esmer ve uzun boylu bir gençtir: 

“Sporcuların kısa montunu giymiş uzunca, esmer genç delikanlı, suçlu bir insan 

gibi yere bakarak sessizce duruyordu.” (Muratbekov, 2004: 17). 

Nurlan maddi açıdan iyi durumda ve ev sahibi olan bir erkektir. Ancak eğitimini tamamlamak 

için kolhoz tarafından üç yıllığına şehir dışına gönderilecektir. Eğitimin sonunda istasyon teknisyeni 

olacağına dair bilgiye aşağıdaki alıntıda yer verilmiştir: 

“İstasyonda teknisyen mi, ne deniyordu, onun yardımcısı. Çok iyi çalışıyor, 

kazancı da bol, bir ev sahibi olan çocuğu, kolhoz şimdi üç yıllık okula gönderecek.” 

(Muratbekov, 2004: 15). 

Nurlan şehir dışına gideceği haberini Eliyma’ya vermek için onun evine gider. Bu durumu ona 

açıklarken kendini mahcup hissetmektedir. Eliyma’nın gözlerinden bakışlarını kaçırdığı 

anlaşılmaktadır. Hatta Eliyma’nın sert tavrı karşısında şaşkına dönmüştür. Bu da Nurlan’ın zor bir 

durumda kaldığında ne yapacağını bilemediğini göstermektedir:  

“Küçücük gözleri Eliyma’ya umutsuzca yalvarır gibi bakıp, utanarak ürkekçe 

gözlerini kırpıştırıyordu. Yüzünde imalı bir sır var gibiydi.” (Muratbekov, 2004: 17). 

“Nurlan ne diyeceğini bilmeden eli ayağı birbirine dolaşıp, kötü bir duruma 

düştü.” (Muratbekov, 2004: 18). 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere Nurlan mahcup bir karaktere sahiptir.  

5.4. Anne  

Başkahramanın ve Eliyma’nın annesidir. Dış görünüşü hakkında hiçbir bilgiye 

rastlanılmamıştır. Oğlunu her gördüğünde aynı konuları konuşmasından dolayı herhangi bir konuda 

takıntılı bir hâl sergileyebileceğini düşünebiliriz: 

“Annem öncelikle benim enstitüdeki durumumu, okulu ne zaman bitirip, 

çalışmak için nereye gideceğimi birbiri ardına dizerek sormaya başladı. Aynı konuları 
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annem daha önce birkaç kez sorup öğrenmiş olsa da bu sefer sırf muhabbet olsun diye 

yaptığı belli idi.” (Muratbekov, 2004: 15). 

Anne ile oğlu arasında geçen konuşmada Nurlan’ın şehir dışına gideceğinden bahsederken 

aslında kendi oğlunun aynı sebeplerle şehir dışında olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade 

etmektedir: 

“…kolhoz şimdi üç yıllık okula gönderecek, dedi annem hoşlanmamış bir 

şekilde. 

— Böyle okuyuvermenin neresi iyi diyorsun. 

Ben annemin konuşmasının asıl sebebini anladım. Onun düşüncesine göre, 

benim köye seyrek gelişim, geçen yaz stajımı başka yerlerde geçirişimden, evden uzakta 

olup akraba tanımaz oluşumdan dolayıydı.” (Muratbekov, 2004: 15). 

Her anne gibi başkahramanın annesi de çocuğunun yanında olmamasından yakınmaktadır. Yine 

Nurlan bahsi üzerinden kendi oğlunun yanında olmayışını dile getirmektedir: 

“— Ay komşu! ‘Ananın gönlü yavruda, yavrunun gönlü dışarıda.’ diye eskiler 

boşuna söylememiş, diye epey iç çektiği aklımda.” (Muratbekov, 2004: 15). 

“İşte, Nurlan hakkında konuştuğunda kaynağında bu düşünceler yatıyor diye 

hissettim. Birinin yavrusuyla ne işi var yoksa.” (Muratbekov, 2004: 15,16). 

Eliyma ve ağabeyi arasında geçen tartışmalarda iki çocuğunu da idare eden bir anne tipi 

sergilemektedir. Eliyma’ya ağabeyi kızdığında kızını sakinleştirirken oğlunu da Eliyma’ya karşı daha 

yumuşak davranması konusunda uyarmaktadır: 

“— Hiçbir şey yapmadı. Kendi ağabeyin, senin kötü olmanı ister mi, diye 

avuturdu.” (Muratbekov, 2004: 16). 

“— Eliyma’ya sert söz söyleyip üzme, dedi.” (Muratbekov, 2004: 16). 

Sonuç  

Meniñ Qarındasım “Kız Kardeşim” adlı hikâye kahraman bakış açısı ile kaleme alınmıştır. Bu 

durum anlatıcının kahramanların iç dünyasıyla ilgili bilgiler vermesine engel olur. Bu sebeple anlatıda 

gözlemleri ve hisleri neticesinde bilgiler verir. Buna nazaran olayların birinci şahsın ağzından 

anlatılması sebebiyle okuyucuda samimi hisler uyandırır.  

Hikâyede yazar anlatıma çeşitlilik ve derinlik kazandırmak için tasvir, özetleme, montaj ve 

diyalog gibi çeşitli anlatım tekniklerine yer vermiştir. Bu teknikleri yerli yerinde kullanması, gereksiz 

ayrıntılardan sakınması, anlatım tekniklerini yazarın ustalıkla kullandığını göstermektedir. 

Hikâyenin vaka zamanı yaklaşık bir haftalık bir zaman dilimidir. Anlatının geneli göz önüne 

aldığında göreceli zaman ifadeleri kullanılmaktadır. Ancak metinde yer alan kolhoz” ifadesinden Sovyet 

dönemine denk geldiği ve kış ifadesinden olayın kış mevsiminde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Olay örgüsünde mekân olarak kahramanın evi ve köy kullanılmıştır. Fakat mekân hakkında 

detaylı bir tasvir yapılmamıştır. Bu da mekânın okuyucunun zihninde canlanmasını zorlaştırmaktadır.  

Hikâyenin şahıs kadrosu az sayıda kişiden oluşmaktadır. Başkahramanın adı verilmemiştir. 

Kendisi aynı zamanda hikâyenin de anlatıcısı konumundadır. Başkahraman dışında hikâyede Eliyma, 

Nurlan ve anne karakterleri bulunmaktadır. 

Genel olarak yazar hikâyede akıcı ve sade bir dil kullandığı, tekrarlardan kaçtığı görülmektedir. 
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KUR’AN’DA CANSIZ VARLIKLARA YAPILAN HİTAP VE NİDA EDATI 

Eşref İNAN142 

Özet 

Dil, varlığı temsil eden ana etken olup her alanda kendini göstermektedir. İletişimin önemli ve 

kapsamlı bir kanalı olan dil, çok alanda olmazsa olmazlığını ortaya koymaktadır. Kur’an bu sürecin Hz. 

Adem’e isimleri öğreterek başladığını bildirerek dili, muhatap olmanın ilk şartı arasına koymuştur. Aklı 

esas alan kitabımız dile farklı muhatapları alarak nidada bulunmuştur. Cansız ya da akılsız 

diyebileceğimiz varlıklarda bir hitap görülmekte, ateşe, yere, göğe, arıya seslenilmekte, algı dünyamıza 

farklı kapılar aralanmaktadır. Bunlardan en yaygın olan “ya” nida edatı ile seslenerek bilim dünyasına 

yeni çığır açılabileceği mesajları vermektedir. İnsanın da yapılan cihazlarla maddeye hitap ettiği 

düşünüldüğünde bu sırların ip uçları düşünülebilmektedir. Ayrıca bütün varlıkların kendilerine has bir 

dil ile Allah’ı tesbih ettikleri belirtilmektedir. Çalışma dil ve belagate yansıyan yönleri ortaya çıkarırken 

algı dünyasında önemli bazı tespitler yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Dil, Hitap, Nida Edatı, Belagat 

APPOİNTMENT TO LİFE THİNGS İN THE QUR'AN AND PREPOİNT OF CALLİNG 

Abstract 

Language is the main factor representing existence and shows itself in every field. Language, 

which is an important and comprehensive channel of communication, reveals its sine qua non in many 

fields. The Qur'an tells about this process. Noting that he started by teaching Adam the names, he put 

language among the first condition of being interlocutor. Our book, which is based on the mind, shouted 

to the language by taking different addressees. By calling them with the most common preposition "ya", 

she gives messages that a new era can be opened to the world of science. 

An address is seen in beings that we can call inanimate or mindless, and calls are made to fire, 

earth, sky and bee, and different doors are opened to our world of perception. Considering that man also 

addresses matter with the devices made, the clues of these secrets can be considered. It is also stated that 

all beings glorify Allah with their own language. While the study reveals the aspects reflected in 

language and rhetoric, it makes some important determinations in the world of perception. 

Keywords: Quran, Language, Address, Prepoınt of Callıng, Eloquence 

Giriş 

İnsanın yaratılışından sonra kendisine verilen ve onu güçlü kılan önemli bir özelliği beyan 

yeteneğidir. Bu beyan kabiliyetinin özel olarak insana öğretildiği Kur’an’da belirtilmiştir. Hz. Âdem’e 

kavramların öğretildiği ve bu yönüyle meleklere üstünlüğü teyit edilmiştir. Kur’an ilahi sunumuyla 

insanları muhatap alan davetini dile getirirken değişik bir hitaba rastlamaktayız. Bu hitap nida edatıyla 

cansız varlıklara ve hayvanlara yapılan bir beyan şeklidir. Yer, gök, dağ, bal arısı, karınca gibi varlıklara 

hitap edildiği gibi cehennemin öfkesi, yer ve göğün ağlaması gibi durumlardan bahs edilmektedir. Bu 

hitap mecaz, istiare gibi edebi yönler ile ele alınsa da gerçek anlamıyla da değerlendirilebilir. Kur’an’da 

sıklıkla geçen varlıkların tesbih diline yapılan vurgu bu muhatabiyetin olabileceğine dair fikir 

vermektedir. 

1. Nida Edatı 
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Çağırılana yani seslenilen şeye “münâda” denir. Munadanın başına genellikle nida harfi getirilir. 

Başlıcaları şunlardır: آ أ  يا  هيا أيا  أي Bunlardan en çok kullanılanlar  يا آ  أ edatlarıdır (Maksudoğlu, 2013: 

334). Nidada asıl gaye çağırmadır. "ادعو" yerine kullanılan nida harfi çağrılanın dikkatini çekerek sesi 

uzatmaktır. Bazen Araplar cümleyi anlam açısından tamamlayan bir karine olsa nida harfi olmadan da 

hitap ederler (Dağ,2008: 125). Dua esnasında Allah’a bire bir yönelme olduğundan çoğu defa bu nida 

harfine ihtiyaç duyulmaz.  َربَّنَا ifadesi ile gelen dua merkezli bir çok ayette nida harfi görülmemektedir.  

1.1. Cansızlara Hitap  

Kur’an’da asıl muhatap insan olduğundan genel işleyiş insan merkezli gitmiştir. Ancak münâdâ 

yani çağrılan belagat açısından insan dışında ateş, yeryüzü, dağ gibi varlılara kullanılmıştır. Fabl 

dediğimiz tür ise hayvanların birbirine hitabıyla gerçekleşmektedir (Özdoğan, 2015:5). Yüce Allah 

yeryüzünün insana itaat eder bir vaziyette yaratıldığını söyler (Mülk 67/15). Nuh tufanında görev alan 

su maddesinin ilahi emre itaat ettiği َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماءِك َويَا َسَماء أَْقِلِعي  “Ey yer suyunu yut! Ey gök suyunu 

tut.” (Hud, 11/44) ayetiyle belirtilmiştir. Bu hitapla yerin ve göğün emre itaat etmesi sonucunda 

sularının çekildiği, emre muhatap olan cansız nesnelere farklı bir komut verildiği anlaşılmaktadır. 

Yeryüzü sarsıntı yaşarken insanoğlu yerin haberlerini soracağı sırada بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها “Çünkü rabbin ana 

vahy etmiştir”(Zilzal,99/5) ifadesiyle yeryüzünün ilhama mazhar olduğu ifade edilmektedir.  

 .Biz “Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve selametle ol.” dedik قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْردًا َوَسََلًما َعلَى إِْبَراِهيمَ 

(Enbiya, 21/69) Aslında eşyaya görevinin programladığı ve bunun istendiğinde durdurulabileceği 

anlaşılmaktadır. Hz. İbrahim’i kavmi mancınıklarla ateşe attı. Ancak mucize olarak ateş onu yakmadı. 

Ayete göre Allah ateşten onu yakmamasını istemiştir. (Karaman, 2003:III/573)                                                 

 Yere ve göğe isteyerek veya istemeyerek gelin dediğinde“ فَقَاَل لََها َوِلْْلَْرِض اِئْتِيَا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعينَ 

ikisi itaat ederek geldiler.” (Fussilet, 41/11).  َبِي َمعَهُ َوالطَّْير ِ  Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber“ يَا ِجبَاُل أَو 

tesbih edin.” (Sebe, 34/10). Hz. Davut ilahi emre gönülden itaat eden biri olduğundan kendisine dağ ve 

kuşların eşlik ettiği belirtilmektedir. “Biz, dağları onun emrine verdik de, akşam sabah onunla birlikte 

Allah’ın sınırsız kudret ve yüceliğini tesbih ederlerdi.” (Sad, 38/18-19) 

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًل إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِملْ  نََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ  

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 

(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” (Ahzab, 33/72).  

Yukarıdaki ayetlerde yer ve göğü bir ayette, dağa olan hitabı ise başka ayette zikredildi. Burada ise 

üçüne bir arada hitap edilmektedir. 

Yerin ağlayışını, üzülüşünü, cehennemin öfkesini dile getiren kullanımlara rastlamaktayız.               

 Yer ve gök onlara ağlamadı. Onlara mühlet de“ فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظِرينَ 

verilmedi.”(Duhan, 44/29)  İnkâr ehlinin ölmesiyle insan ile alakadar olan yer ve gök onların 

cenazelerine ağlamadıkları, bilakis ölmelerine sevindikleri anlatılmaktadır. İşarî anlamıyla ehli 

hidayetin ölümü âdeta yeri ve göğü ağlatıyor. Çünkü onlar iman ile eşyanın kıymetini takdir edip hürmet 

ediyorlar (Nursi,2014:157).  ِتََكادُ تََميَُّز ِمَن اْلغَْيظ “Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak…”(Mülk, 

67/8) Hz. İbrahim’e karşı görevden azl edilen ateş, burada kâfirleri yakmak için hiddete geldiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca Yüce Allah cehenneme “Doldun mu?” deyince “ O da der: Daha yok mu?” (Kaf, 

50/30) şeklinde cevap verdiği belirtilmektedir.  

Kur’an’da akli mecazlar ve istiareler teşhis denilen cansızlar ile soyut varlıkların insana 

benzetilmesi esasına dayanır. Yukarıda verilen örnekler ve bunun dışında hak, batıl, ilim, nur, ölüm gibi 

soyut kavramaların gelip gitmesi bu çerçeveye dâhil edilmektedir. Cansız ve akılsız varlıkların 

konuşması kişileştirme örneklerine dâhil edilmektedir (Durmuş, 2011:XXXX/565-566).  

1.2. Hayvanlara Hitap 
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Kur’an hitabını gayri akıl dediğimizin bir kısmı olan hayvanlara yönelik yapmıştır. 

ا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم َل يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُودُهُ َوُهْم َل يَْشعُُرونَ قَالَْت نَْملَةٌ يَ   Karıncalardan biri “Ey karıncalar!” 

diye bağırdı. “Hemen yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkında olmadan, sizi ezip 

geçmesin!” (Neml, 27/18).  َا يَْعِرُشون  Rabbin bal“ َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

arısına vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan, kovanlardan kendine evler edin” (Nahl, 26/68) Her arı 

dünyaya gelir gelmez bu bilgiyi matbu şekilde kendinde bulur. Çalışma ile elde edilen bir bilgi değildir. 

Nesiller boyunca devam eder (Gündüz, 2018:127).  

1.3. Kıyamette Eşyaya Hitap 

Diriliş sonrası işlere dair yapılan açıklamalar aslında birçok şeye karşı ufuk olabiliyor. Allah 

kendisinin bir hangi bir şeyi yapması için sadece “ol” emrine muhatap olmasının yeterli olduğunu 

söylüyor. Bu emir canlı ve cansız her şey için geçerlidir. Kıyamet günü gözlerin, kulakların ve derilerin 

kişinin yaptıklarına şahitlik edeceği ve konuşacakları bildirilmektedir.(Fussilet, 41/20)                             

 Bedenlerine niçin şahitlik ettiniz dendiğinde onlar “ َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهدتُّْم َعلَْينَا قَالُوا أَنَطقَنَا اللَّهُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيء  

da her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu.” (Fussilet, 41/21). 

2. Tesbih 

Terim olarak Yüce Allah’ın şanına yakışmayan her türlü eksik ve noksanlıktan uzaklığı ifade 

eder. Allah kelimesinin ilavesi ile elde edilen Sübhanallah’taki “sübhane” de aynı anlama gelir. “sebh” 

kelimesi Kuran’da seksen dokuz yerde geçer. İsrâ, Hadîd, Haşr, Saf, Cum‘a, Tegabün, A‘lâ olmak üzere 

yedi süreninin de ayrıca başlarında geçer. (Yurdagür, 2011:XXXX/527) Kur’an’ın büyük bir yüzdesinde 

geçen bu tesbih kavramıyla canlı cansız her şeyin Allah’ı andığını belirtmektedir. تَُسب ُِح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع

ن َشْيء  إِلَّ يَُسب ُِح بَِحْمدَِه َولَـِكن لَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهمْ   Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu“ َواْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن م ِ

tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini 

anlayamazsınız.” (İsra, 17/44) Burada oldukça geniş bir çerçeveye yayılmış bir konuşmadan söz 

edilmektedir. Ancak algımızın buna yetmeyeceği de özellikle ifade edilmektedir.  

ْعدُ بَِحْمِدهِ   Şimşek onu hamd ile tesbih eder.” (Ra’d, 13/13) Tesbih dili her varlığa farklı“ َويَُسب ُِح الرَّ

bir tarz ile yüklenmiş o nesnenin de kendi görevini ifa ettiği belirtilmektedir. Göklerde ve yerlerde 

olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ettiği ifade 

edilmektedir. (Hac, 22/18) Ne güneşin ayı geçebileceği ne de gecenin gündüzü geçebileceği 

vurgulanmış ve kendilerinde verilen yörüngede seyr aldıkları bildirilmiştir.(Yasin, 36/40). Dolayısıyla 

farklı varlıkların her birisine ait tesbihinin varlığını haber vermek farklı bir muhatapların olacağının alt 

yapısıdır. 

Sonuç 

Cansızlara verilen bu atıfta önemli ufuklara kapı aralanmaktadır. Dilin farklı bir şekilde 

muhataplarının olabileceği anlaşılmaktadır. Bu hitaplar akıl açısından mecaz olarak değerlendirilse de 

“kün” emri bağlamında bakıldığında bir komut dili olarak algılanabilir. Dili bilinmeyen bir Japon ya 

da Çinlinin anlaşılmama mantığı Allah’ın tesbihlerini anlayamazsınız dediği varlıkları da farklı bir 

kategoride değerlendirilmesini öngörmektedir. Yüksek bir belagata sahip olan Kur’an, bu tarz 

ayetleriyle ifade güzelliğini dilsel ve anlamsal boyutuyla göstermektedir.  
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DİLSEL AÇIDAN HUN VE XİONGNU [HSİUNG-NU] KAVİM ADLARI DENKLİĞİ 

Fatih ŞENGÜL143 

Özet 

Hunların Orta Asya kökenli Hiung-luların devamı olduğu yönündeki fikir bugüne değin sürekli 

olarak tartışılagelmiştir. Burada her iki topluluğunun aynı olup olmadığı tartışmalarına girmeyeceğim. 

Şahsi fikrim Hunların Hiung-nuların devamı olduğudur. Öte yandan, bilim dünyası içerisindeki genel 

kanı Hunların Asyalı Xiong-nuların devamı ve de Ptolemeus tarafından zikredilen Xούνοι [Khounoi] 

topluluğunun ise Hunlar ile aynı olduğudur.  

Pritsak Hunların Xiong-nu’ların devamı olduğu ve Ptolemeus’un eserinde zikri geçen Khounoi 

topluluğunun ise Hunlar olduğu kanaatindedir. Sinor Hunların Xiong-nu adlı topluluk ile olan bağını  

reddederken Ptolemeus’un eserinde zikredilen topluluğun Hunlar olduğu görüşündedir. Otto Maenchen 

Helfen Avrupa Hunlarının Çuvaş lehçesine benzer bir Türk lehçesi konuştuğu fikrini benimsemiş 

olmasına karşın Hunların Hsiungnular ile aynı kavim olduğu görüşünü reddeder ve Asya Hunlarının ve 

bilhassa onlarının yöneticilerinin konuştuğu dili belirlemenin mevcut şartlar altında şüphe taşıyacağı 

kanaatindedir. 

Ben bu bildiride üstte ifade ettiğim üzere,her iki topluluğun yani Avrupa Hunları ile Asyalı 

Xiongnu’ların aynı kökten gelen topluluk olup olmadıklarını tartışmayacağım ancak öte taraftan her iki 

kavmin dilbilimsel açıdan gerçekten de aynı olduğuna dair dilsel delil sunacağım. 

Anahtar Kelimeler: Hun, Xiongnu, Khounoi, Türkçe, Eski Grekçe 

EQUİVALENCE OF THE ETHNONYMS HUN AND XİONG-NU [HSİUNG-NU] FROM THE 

LINGUISTIC POINT OF VIEW 

Abstract 

Until now the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus of Central Asian origin 

has been debated much. Here I will not touch upon the debates that both communities are identical. I 

am of the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus. On the other hand, the prevailing 

view in the scholarly milieu is the fact that European Huns are descendants of Asian Xiongnus and the 

community called Xούνοι [Khounoi] mentioned by Ptolemeus is identical with the Huns.  

Pritsak is of the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus and the community 

named Khounoi which occurs in Ptolemeus’ work is identical with the Huns. Sinor refuses the 

connection between the Huns and Xiongnus but supports the view that the community mentioned by 

Ptolemeus is the Huns. Otto Maenchen-Helfen rejects the view that the Huns and Xiongnus are the same 

race and is of the view that revealing what language the Xiongnus and their ruling class spoke is 

speculative under existing conditions although he supports the view that the Huns spoke a Turkic dialect 

akin to Chuvash. 

As I stated above, In this paper I will not go into the debate over the continuation of the 

mentioned communities but will present a linguistic evidence about the sameness of both communities.  

Keywords: Hun, Xiongnu, Khounoi, Turkic, Ancient Greek 

Giriş 
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Hunların Orta Asya kökenli Xiongnu’ların devamı olduğu yönündeki fikir bugüne değin sürekli 

olarak tartışılagelmiştir. Ancak bilim dünyası içerisinde genel kanı Hunların Asyalı Xiongnu’ların 

devamı olduğu yönündedir. Şahsen de Hunların Xiongnu’ların ardıllarını teşkil ettiği şeklinde bir 

kanaate sahibiz. Öte yandan, bilim dünyası içerisindeki bir diğer genel kanı da Ptolemeus tarafından 

zikredilen Xούνοι [Khounoi] (Ptolemy, 2011:80; Ptolemaios, 2006:304) topluluğunun esasen Hunlar 

ile aynı kavim olduğudur (Henning, 1948:604,605, 606,615). 

Pritsak Hunların Xiongnu’ların devamı olduğu ve Ptolemeus’un eserinde zikri geçen Khounoi 

topluluğunun ise Hunlar olduğu tarzında yaygın bir fikri benimsemiştir (Pritsak, 1959:27-34). Sinor 

Hunların Xiongnu adlı topluluk ile olan bağını reddederken Ptolemeus’un eserinde zikredilen 

topluluğun Hunlar olduğu görüşündedir (Sinor, 1990: 177-205). 

Otto Maenchen-Helfen Avrupa Hunlarının Çuvaş lehçesine benzer bir Türk lehçesi konuştuğu 

kanaatini taşımasına karşın Hunların Xiongnu’ların ile aynı kavim olduğu görüşünü reddeder ve Asya 

Hunlarının ve bilhassa onlarının yöneticilerinin konuştuğu dili belirlemenin mevcut şartlar altında şüphe 

taşıyacağı kanaatindedir (Maenchen-Helfen, 1944-1945:225).  

Öte yandan, bilim dünyasında ilk kez de olsa Ogurların anayurdunun en eski zamanlardan 

itibaren Kazak bozkırı ve Avrupa’ya göç eden Avarların ise Ogurlar olduğu Simocattes’in eseri tetkik 

edilerek öne sürülmüş ve Simocattes’in eserinde zikrettiği Khuni topluluğunun gerçekte Ptolemeus’un 

eserinde zikredilen Xούνοι [Khounoi] topluluğu ile bir ve aynı olduğu ve her iki etnik adlandırmanın 

gerçekte Hunlar ile sesçil benzerlik dışında bir ilişkisi olmadığı aksine Ogur kökenli olduğu iddia 

edilmiştir (Şengül, 2013:145-162). Yine Simocattes’in çalışmasında adlarını andığı Kotzager ve 

Tarniah kavimlerin köken itibariyle Ogur olduğu ve Ptolemeus’un çalışmasında zikredilen Kachager 

ve Toornae adlı topluluklar ile bir ve aynı olduğu dile getirilmiştir (Şengül, 2013:162). 

Dolayısıyla, Ptolemy’nin zikrettiği ve de Avrupa bozkırlarında gösterdiği Khounoi adlı kavim 

esasen bir Ogur kavmi olan ve de Simokattes tarafından Hunni olarak zikredilen kavimdi.  Ve de Hunlar 

ile bir ilgisi yoktu. Yine Tacitus’un çalışmasında adı geçen Hun (Tacitus, 1962:222) adlı kavim de yine 

Ogurlardı. 

Hun [Xiong-nu]’ların kendilerine verdikleri adlandırma Hun adından gelen 胡 Hu [>ghua, 

ghuah ya da ghuana]’dur (Youwei, 2021:83). Kanadalı tanınmış Çinbilimci Pulleyblank 匈奴 

Xiongnu/Hsiungnu kavim adının Erken dönem Orta Çince şeklini xuawŋ, Geç dönem Orta Çince şeklini 

xywŋ ve Erken mandarin biçimini ise xjuŋ olarak kurmuştur (Pulleyblank, 1991:346). Bu biçimler 

doğrudan doğruya Hun kavim adına işaret eder.  

Çin kaynakları Xiong-nu /Hsiung-nu kabile adını 匈奴  “meşum/uğursuz/kötü huylu köle” 

olarak zikretmişlerdir (Ivik & Klyuchnikov, 2014:8; Parker, 2008:83). Buradaki köle kavramı özellikle 

düşündürücüdür. Çinliler kendi başlarına bela olarak addettikleri ve hizaya getirmeye muvaffak 

olamadıkları için mi kuzeyli komşularına karşı böylesi hasmane ve menfi manada tabirler ile onları 

ilintileme yolunu seçmişlerdi yoksa sürekli olarak güneydeki dünyaya meydan okuyan mezkȗr kabileyi 

kendi seviyelerinde bir topluluk olarak değerlendirmeyip sırf hakir görmek maksadıyla mı köle olarak 

adlandırmışlardı bilinmez ancak aşağıda görüleceği üzere Hun kavim adını çağrıştıran ve köle anlamını 

taşıyan Türkçe’de sözcükler mevcuttur. Bu kavmin asli şeklini *Xoŋai olarak kuran Atwood Xiong-nu 

adlandırmasının kökenini günümüz Moğolistan topraklarının güneybatı kesimindeki Ongi Irmağı’na 

bağlar [*Ongi>*Xoŋai] ve bu adlandırmanın bir kavim adı değil hanedan adı olduğu görüşündedir 

(Atwood, 2015:35-63). 
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Diğer taraftan, Çin kaynakları Hunların dilinde “köle” anlamına gelen iki kelimeyi 

kaydetmişlerdir. Bunlardan biri 貲  tsie (<zî) (Schuessler, 2014:287) adlı sözcüktür. Bahsolunan 

tsie[>tsiek] Türkçe’de “tutsak” anlamında kullanılan bir sözcük olan tussag/tussak (Tekin, Ölmez, 

Ceylan, Ölmez, & Eker, 1995:637) (DS, 1972:3996) ile ilintili olmalıdır. Diğeri ise Xiong-nu’ların bir 

kolu olan Ji Hu halkının dilinde “köle” anlamına gelen kuli kelimesidir (Pulleyblank, 1994:505). 

Boodberg haklı olarak mezkȗr sözcüğü Türkçe’de aynı anlama gelen qul/kul sözcüğü ile 

ilişkilendirmişti (Boodberg, 1936:297). 

Hunca kuli Türk lehçelerinde gul/xul/kul ve hul şekilleriyle hâlihazırda kullanılmaktadır. 

Örneğin, Hakas lehçesinde hul biçimindedir (Arıkoğlu, 2005:196; Subrakova, 2006:860). Hunca kuli 

sözcüğü ile bağlantılı en ilginç denkliğe Kaşgarlı Mahmud’un eserinde rastlamaktayız. Onun XI. 

Yüzyılda hazırlamış olduğu çalışmasında “köle” anlamına gelen süli sözcüğünü bulmaktayız (Kaşgarlı, 

1999:233). Türk lehçelerinde yaygın olan h>s değişikliğine binaen Divanü Lügati’t-Türk’te bu türden 

bir tabire denk geldiğimiz söylenebilir. Öte yandan, Batı dillerindeki slave sözcüğünün kökü de 

muhtemelen bu olmalı: süli[>süliv>slave]. 

Hun kavim adına dönük olarak bugüne değin dilbilimcilerin gözden kaçırdıkları bir kelime 

mevcut. Çuvaşça’da hun sözcüğü “han, kağan” manasına gelir (Bayram, 2007:273). Türklerin 

kurdukları tüm devletleri esasen hanlık ve kağanlık olarak addettikleri gerçeği göz önüne alındığında 

Hun kavim adının “han ve kağanlık” manalarına geldiği söylenebilir. Bununla birlikte, Türkologların 

umumiyetle Hun adını Türkçe’de “kavim, millet ve kabile” manasını taşıyan Kün sözcüğüne 

bağladığını ifade etmemiz gerekir (Maenchen-Helfen, 1959:237; Németh, 1982:193). Öte yandan, 

Kıpçak lehçesinde kün sözcüğüne sesçil açıdan çok yakın duran ve “tutsak, köle” manasına gelen 

küñ/küŋ (Toparlı, Vural, & Karaatlı, 2007:168) sözcüğü mevcuttur. 

En çarpıcı olan ise bu zikredilen Kıpçakca sözcüğün Xiongnu(Hun)  kavim adı ile özdeş 

olmasıdır. Zikri geçen sözcük [küŋ] aynı zamanda Türkçe’de “savaş ve askeri sefer sırasında tutsak 

alınan kadın, hizmetçi kadın, cariye” manaları ile kullanılmıştır (Berbercan, 2017:16; CC, 2015:572; 

Grönbech, 1992:185) ve Küñ biçimi Eski Grekçe’de “kadın, cariye ve eş” manalarına gelen γυνή 

(Liddell & Scott, 1996:363; Çelgin, 2011:136; Dvoretskiy, 1958:337) kelimesi ile bir ve aynıdır. Orhun 

Yazıtları’nda ve de Ming hanedanı döneminde yazılmaya başlayıp Ch’ing hanedanı döneminde 

tamamlanmış bir Uygurca sözcükte küñ kelimesini “kadın, eş, kadın köle, cariye” (Yunusoğlu, 

2012:165; Tekin, 2016:305; Gabain, 2007:285; Ergin, 2002:105; Battal, 1934:49) anlamları ile 

bulmaktayız. Küñ sözcüğü Uygurca’da aynı zamanda kün (Shaw, 2014:178) ve kuŋ “köle ve cariye” 

(Kurt, 2006:72) biçimleriyle de mevcuttur. Özellikle kuŋ şekli sesçil açıdan Hun kavim adına en yakın 

kelimeyi teşkil etmektedir. 

Uygurca sözcüğün aynı anlamdaki Greek γυνή , Ermenice կին(kin), Balto Slavca génāˀ , 

Cermen kwenǭ, Slav žena, günümüz İngilizce’de kullanılan queen ve Hint-Avrupa dillerindeki diğer 

benzer sözcükler ile aynı kökten geldiği açıktır. 

Gerek Hun kavim adı gerek Grekçe’deki γυνή ve gerekse Türkçe küŋ/kün/kuŋ sözcükleri 

arasındaki sesçil ve anlamsal ilişki bârizdir. Türkçe ve Eski Grekçe’de kullanılan ortak bir sözcüğün 

varlığına şüphe ile bakılabilir ancak Eski Grekçe ile Türkçe arasında aynı manada kullanılan müşterek 

başka bir sözcüğün daha var olduğunu yeri gelmişken ifade etmem gerekir.  

Eski Grekçe’de δούλος “erkek köle, tutsak” manalarına gelir. Sözcüğün sonundaki -os hecesi 

Grek kökenli bir son ek olup bu ek çıkartıldığında asıl biçim δούλ olarak karşımıza çıkar. Aynı dilde 

δούλή “kadın köle” ve δουλειά “kölelik” demekti. Şimdi görüleceği üzere bahsolunan bu Grekçe 

sözcüğün Türk dili ailesi içerisinde karşılıkları mevcuttur.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%D5%AF%D5%AB%D5%B6#Old_Armenian
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/g%C3%A9n%C4%81%CB%80
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/kwen%C7%AD
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/%C5%BEena
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC
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Eski Grekçe’deki asıl biçim olan δούλ “doúl” kelimesi Kazakça’daki til “köle” (Koç, 2003:573) 

ve Karahanlı lehçesindeki tıl “tutsak” (Üşünmez, 2010:287) sözcükleri ile aynı olarak karşımıza çıkar.  

İlk Türkçe bir Ogur lehçesi idi. Günümüzde Ogur lehçesinin yaşayan tek kolu Çuvaşlardır. Ogur 

lehçesini diğer Türk lehçelerinden ayıran dilsel özelliklerden birisi Ogurcadaki -l harfinin Ana 

Türkçe’de -ş harfi ile yer değiştirmesidir. Meseleyi bu açıdan değerlendirdiğimizde Eski Grekçe, 

Kazakça ve Karahanlı dilindeki biçimlerin Türkiye Türkçe’nin Derleme Sözlüğü’ndeki “köle” anlamına 

gelen tuş (DS, 2019:3998) sözcüğü ile bir ve aynı olduğu görülür.   

Sonuç 

Üstteki tetkikler ışığında “köle ve tutsak” manalarına sahip gözüken Hun kavim adının Çin 

kaynakları tarafından “köle” anlamı ile zikredilen Xiongnu kavim adı ile anlamsal olarak aynı çıkması 

her iki topluluğun ayniliği ve özdeşliği yönündeki mevcut bilimsel yargı desteklemektedir. Muhtemelen 

Hun kavim adı hem halk hem de köle gibi anlamlara sahipti. Çinliler bu topluluğu sırf hâkir görmek 

adına zikredilen adlandırmanın sadece “köle” anlamını alıp kullanmışa benziyorlar.  
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GÜMÜŞHANE MASALLARINDA MİT UNSURLARI 

Fatma YILDIRMIŞ144 

Özet 

İnsanların evreni, evrende olup bitenleri anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünü olan 

mitler, evrenin ve içindekilerin yaratılışına, canlı ve cansız varlıkların ortaya çıkışına ve çok eski 

çağlarda yaşadığı kabul edilen insan dışı varlıklara ait anlatılardır. Oluşturulduğu zaman itibariyle ilk 

edebi metinlerden biri olan mitler, kaynaklık ettiği efsane,  destan,  masal,  halk hikâyeleri gibi türler 

içerisinde belli sembollerle varlığını korumuştur.   

Mitin varlığını içerisinde en çok hissettirdiği türlerden biri masaldır. Geçmişten günümüze 

kadar gelebilen anlatmaya dayalı türlerden birisi olan masallar, evrensel motiflere sahip olmasına 

rağmen sözlü gelenek içinde taşınırken bağlamı içinde olduğu toplumların kültürel kodlarını, 

değerlerini, izlerini taşır. Bu kültürel kodların çözülmesi, işlevsel hâle gelmesi edebiyat-toplum ilişkisini 

daha net bir şekilde ortaya koyar. Zira masalların da içinde bulunduğu sözlü kültür ürünlerinin geleneğin 

sürdürülmesi ve yeniden üretilmesinde hayli etkili olduğu bilinmektedir. Yüzyıllardır anlatılan masallar, 

büyükten küçüğe toplumun her kesimine hitap eden, olağanüstülükleriyle herkesi içine çeken büyülü, 

renkli, eğlenceli, öğretici bir yapısı vardır. Mitlerin masallara kaynaklık etmesi, masalların da insanların 

üzerinde birçok etkili işlevi düşünüldüğünde bu iki türün önemi daha çok artmaktadır. 

Mit ve masal ilişkisinin bir örneği de Gümüşhane ili özelinde bu çalışmada yapılmıştır. Yöreye 

ait masallardaki şahıs, hayvan, yer, nesne gibi mitolojik unsurlar, bölgede daha önce yapılmış masal 

çalışmalarından ve sahadan derlenen masallardan tespit edilerek incelenmiştir. Devlerden perilere, 

ejderhalardan, geyiklere, aynalardan sihirli kutulara kadar birçok mitolojik unsurla karşılaşılmıştır. 

Konuşan hayvanlar, hayvanlardan insana dönüşme, insanların don değiştirmesi gibi sayısı artabilen 

örnekler mevcuttur. Bu çalışma ile hem mit ile masal türlerinin etkileşimi ortaya koyulmuş hem de 

Gümüşhane masallarında bu etkileşimin nasıl olduğu örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mit, Masal, Gümüşhane Masalları, Mitik Unsurlar 

MYTH ELEMENTS IN GÜMÜŞHANE TALES 

Abstract 

Myths, which are the product of people's efforts to understand and make sense of the universe 

and what is happening in it, are the narratives of the creation of the universe and the creatures in it, the 

emergence of living and inanimate beings, and non-human beings that are considered to have lived in 

ancient times. Of the first literary texts as of their creation, myths preserved their existence with certain 

symbols in species such as legends, epics, fairy tales, and folk tales.  

One of the species that the myth makes its presence felt the most is the tale. Tales, which are 

one of the narrative-based species that can come from the past to the present, carry the cultural codes, 

values, and traces of the societies in which they are in context while being carried in the oral tradition 

although they have universal motifs. The decoding and functionalization of these cultural codes reveal 

the literature-society relationship more clearly. Moreover, it is known that oral culture products, 

including tales, are very effective in maintaining and reproducing traditions. Tales that have been told 

for centuries have a magical, colorful, fun, and instructive structure that appeals to all segments of 

society from large to small and attracts everyone with their extraordinariness. Considering that myths 
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are the source of tales and tales have many effective functions on people, the importance of these two 

species increases more. 

An example of the relationship between myths and tales was handled in this study in Gümüşhane 

province. Mythological elements such as individuals, animals, places, and objects in the tales of the 

region have been identified and examined from the tales compiled from the field and the relevant tale 

studies. Many mythological elements have been encountered, from giants to fairies, dragons, deer, 

mirrors, and magic boxes. There are many other examples such as talking animals, transforming from 

animals to humans, and disguises of humans. With this study, both the interaction of myth and tale types 

was revealed and how this interaction took place in Gümüşhane tales was exemplified. 

Keywords: Myth, Tale, Gümüşhane Tales, Mythic Elements 

Giriş 

Türk anlatı geleneğinde mit ve masallar köklü bir geçmişe sahiptir. Araştırmacılar,  bu iki anlatı 

türüyle ilgili işlevlerinden yola çıkarak haklarında birçok tanım ve tahliller yapmışlardır. Miti 

tanımlarken Eliade, onu kutsal ve gerçek bir hikâye olarak ele alır (2005: 11-15). Mit olağanüstü 

varlıkların kutsal güçlerini, hikâyesini anlatır (Yardımcı, 2018: 13). Mitler daima bir yaratılışın 

öyküsünü anlatma ve nesnelerin kökenini açıklama gibi özellikler göstermektedir (Eliade, 2005: 28). 

Mitler, tanrılarla ilgili öyküleri, tanrıların örnek davranışları sonunda oluşan dünyayı ve dünyanın 

oluşumunu anlatır. Mit, tabiat ve kültürün bütünleşmesini ve uyum içinde günümüze kadar gelmesini 

sağlamıştır (Honko, 2005: 255). Böyle bakıldığında mitler, var olan evrensel, dinsel oluşumların kesin 

bir şekilde başlangıcını anlatır (Pettazzonı, 2006: 281).  Masal ile ilgili tanımlamalar ise ihtiyaca ve 

bakış açısına göre değişmektedir (Oğuz ve diğerleri, 2022: 317). Saim Sakaoğlu, masalı; “Masal, 

kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan 

eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.” (Sakaoğlu, 

1972: 281) şeklinde, Şükrü Elçin (2005: 368) ise masal sözcüğü yerine diğer Türk boylarının “hallap, 

ertek, ertegi, çorçek, çocek” gibi isimler verdiklerini belirterek masalı, “bilinmeyen bir yerde, 

bilinmeyen şahıslara ve varlıklara ait hadiselerin macerası, hikâyesi” olarak tanımlamaktadır. 

Masal ve mit kavramlarının birbiriyle ilişkisini açıklarken uzmanlar daha çok köken ile ilgili 

görüşler ortaya koymuşlardır. Masalların mitlerden geldiğini, mit kalıntıları olduğunu ifade eden 

görüşler vardır. Masal, mitik unsurları, toplumsal belleği ve coğrafyanın kazanımlarını içinde barındıran 

zengin bir anlatıdır (Özdemir, 2017: 45). Her iki anlatının birbirine geçmiş özellikleri dolayısıyla 

araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Masallardaki mitik unsurların incelendiği bu bildiride 

Gümüşhane ili tercih edilmiştir. Çalışmada Gümüşhane masallarında mitolojik unsurlar üç bölüm 

etrafında tasniflenmiştir. Birincisinde mitolojik şahıslar, ikincisinde mitolojik hayvanlar, üçüncüsünde 

don değiştirme motifi ele alınmıştır. İncelenen masallarda kaynak olarak tercih edilen eserle ilgili 

dipnotta tekrara düşmemek için ilk atıftan sonra sadece tarih ve masalların sayfa aralığı verilmesi uygun 

görülmüştür. 

1. Mitolojik Varlıklar 

1.1. Devler 

Büyük devletler kurmuş Türklerde her ne kadar gerçek hayatta devlere rastlanmasa da halk 

anlatılarında durum biraz değişmektedir. Bazı dev motifleri bütün Türk boylarında ortaklık 

göstermektedir. Dev motifi Hint ve İran masallarında Türklere geçmiştir. Bu devlerin yedi başlı 

olmaları, insan yiyen türlerinin olmaları, çeşitli donlara girebilmeleri, atlarla savaşmaları, bir dudağı 

yerde bir dudağı gökte, cinsiyet olarak dişi devlerin de olması gibi özellikleri vardır (Ögel, 2002: 561-

565). İncelenen masallarda devlerin tespit edilen özellikleri şöyledir:  
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- Devlerin genellikle canları başka bir varlıkta olup kahraman onu bulur ve devi öldürür. Bu 

masallar; “Peri Padişahının Kızı” (Ülker ve diğerleri, 2011: 24-28), “Cinpulat” (2011: 124-127). 

- Devlerin ırmak üstünden sadece bıyıklarıyla gelen gideni geçirecek kadar iri olma, 

değirmenin bütün ununu yiyebilecek kadar büyük olma, akan dereyi içebilme, dağları elinde 

oynatabilme, yeri dinleyerek her şeyden haberdar olma gibi olağanüstü güçleri vardır. Bunların 

işlendiği masallar: “Yedi Devin Bacısı” (2011: 35-38), “Avcı Mehmet” (2011: 54-58), “Safoğlan” 

(2011: 198-200). 

- İnsan kokusu alan, insan yiyen devler vardır. Bunlar; “Ağlayan Narla Gülen Ayva” (2011: 

67-72), “Keloğlan ile Dev” (2011: 93-94), “Onüç” (2011: 95-97), “Şemşirek Taşları” (2011: 117-

123), “Çoban Ahmet” (2011: 128-133), “Zümrüt Kuşu” (2011: 208-214), “Dünya Güzeli” ((2011: 

220-225), “Padişahın Üç Oğlu” (2011: 226-227). 

- Devlerin don değiştirme özellikleri vardır. Bunun görüldüğü masallar; yılan donuna girildiği 

“Sır Saklamayan Padişah Kızı” (2011: 73-78), “Aslan ile Kaplan” (2011: 215-219), “Yusuf’um” 

(2011: 228-230). 

- İnsan öldüren devler; “Korkak Deli” (2011: 98-100). 

- Beş başlı dev;  “Şemşirek Taşları” (2011: 117-123). 

- Uzun boylu, iri cüsseli, gökten yıldırım gibi inen devler; “Cinpulat” (2011: 124-127), “Kutu 

Murat” (2011: 265-269). 

- Kırk devin işlendiği; “Ali Dayı” (2011: 201-203). 

- Yardım eden devler; “Kutu Murat” (2011: 265-269). 

Gümüşhane masallarında geçen dev özellikleri diğer Türk masallarıyla ortak olduğu 

görülmektedir. Masallara özgü bir varlık olarak dev motifi, hem fiziksel özellikleriyle hem de işlevleri 

yönüyle Türk kültürünün izlerini taşımaktadır. 

1.2. Hızır  

Türk halk inançlarında ve anlatılarında Aksakallı ihtiyar, Derviş ve Hızır motifleri yaygındır.  

Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile Hızır ile ilgili pek çok inanış vardır. İslamiyet’ten önceki Gök 

sakallı, Aksakallı, Kocalar, ad değiştirerek İslami dönemde Hızır anlayışı şeklinde devam etmiştir (Ögel, 

2002: 89).  

“Sır Saklamayan Padişah Kızı” (2011: 73-78) masalında Hızır, kocasını arayan kızın yanına 

giderek ona kocasını nasıl bulacağını söyleyerek yardım eder. “Güneşle Ayın Haracı” (2011: 83-84) adlı 

masalda Hızır, bir ihtiyar kılığında yaklaştığı genci sırtına bindirerek onun gitmek istediği yere çok hızlı 

varmasını sağlar. Giderken çocuk gözlerini kapatması gerekir ki zira Hızır çok hızlı hareket 

edebilmektedir. “Şemşırak Taşları” (2011: 117-123) adlı masalda babasının yaptırdığı camiye ‘Şemşırak 

Taşları’nı getirmek için yola çıkan üç kardeşin karşısına Hızır çıkar ve bu taşları bulmak için oğlanlara 

yol gösterir. “Dile Dileğini, Vereyim Muradını” (2011: 194-195) adlı masalda sakallı bir dede rolünde 

karşılaşılan yardımcı iye kahramanın önüne çıkar ve ona ne istediğini sorar. Namuslu bir kız isteyen 

kahramana o kızı nerede bulacağı, buraya nasıl gideceği, kızı nasıl alacağı hususlarında yardım eder, 

yol gösterir. Burada sakallı dede, oğlanı sırtına bindirir, gözlerini yumdurur ve bir anda gitmek istediği 

yere götürür. “Safoğlan” (2011: 198-200) masalında kahramanın önüne bir ihtiyar çıkar ve ondan 

yiyeceklerini paylaşmasını ister. Kuru ekmeği ve sudan başka hiçbir şeyi olmayan kahraman, çantasını 

açtığında çok güzel yiyecekler bulur. Beraber yemeklerini yedikten sonra ihtiyar kahramana padişahın 

istediği uçan gemiyi nasıl yapacağını anlatır ve ortadan kaybolur.  
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1.3. Cin 

“Askere Giden Kız” (2011: 59-63) masalında cinler, bir taife olarak geçer. Kahraman onların 

pınarından su almak zorundadır. “Çoban Ahmet” (2011: 128-133) masalında mağarada yaşayan cin 

padişahından bahsedilir. Padişahın kızı yılda bir güler ve güldükçe yüzünden bir gül düşer. Kahraman, 

o gülü almak için mağaraya girip korkmadan besmele çekip Amenerrasulü okuması gerekir aksi takdirde 

cinler tarafından parçalanabilir. “Cin Derviş” (2011: 396-397) masalında kahramanın kendisi ölüleri 

yiyen bir cindir. Bu cinin insan ve hayvan kılığına girerek don değiştirme özelliği vardır. 

İncelenen masallarda cinin dışında ifrit ve mekir olarak bilinen kötülükle tanımlanan 

varlıklardan bahsedilir. “Melikşah” (2011: 110-116) masalında ifrit hem bir binek hem de asker olarak 

anlatılmıştır. Melikşah, padişahın kızını alıp kendi memleketine götürmek için yola çıkar. Kızın çeyizi 

yedi ifrite yüklenir. Burada ifritler, bir binek olarak geçer. Masalın devamında Melikşah’ın babası 

savaşta yenilmektedir. Padişahın kızı, ifritleri savaşa gönderir ve ifritler, düşmanı alt eder. Burada ifrit, 

bir asker ya da savaşabilen bir varlık olarak nitelendirilmiştir. “İnce İplik” (2011: 187-188) masalında 

mekir çeşitli canlıların suretine girebildiğine inanılan, halk arasında tekin olmayan yerlerde geceleri 

insanlara kötülük yaptığına inanılan bir yaratık, cin türü olarak tanımlanmıştır. 

2. Mitolojik Hayvanlar 

Tebliğde mitolojik hayvanlar başlığı altında at, kuş, geyik, yılan, ejderha incelenmiştir. Bu 

hayvanların mitolojideki yeri hakkında bilgi verildikten sonra hangi masallarda geçtiği ve masallardaki 

mitolojik özellikleri tespit edilmiştir.  

2.1. At 

Şamanist inançta at, şamanın bineği ve Gök Tanrı’ya sunulan kurbanlık hayvan olarak 

bilinmektedir. Şamanın davulunun da at olarak değerlendirildiği bu inançta Şaman’ın at yardımıyla yer 

altına ya da öteki dünyaya geçebildiği için genellikle kanatlı olarak tasavvur edilen at, ölümün de 

simgesi olmuştur (Çoruhlu, 2000: 163). Türk anlatılarında at, sahibinin yakın arkadaşı, yardımcısı, 

birlikte zafer kazandığı ortağı, kuvvet ve kudret timsali olarak görülen en değerli varlığı olarak 

geçmektedir (Çoruhlu, 2000: 164). Atın bahsi geçen bütün özelliklerinin Gümüşhane masallarında 

işlendiği görülmektedir. Şöyle ki; 

“Kırk Harami Kırk Aygır” (2011: 29-34) masalında atın mitolojik gelişimi görülmektedir. 

Padişahın en küçük oğlu, babasının yaşlanmış kıratını kırk günü besleyip tımar etmesi için tavlacıya 

emanet eder. Kırk günün sonunda at şahlanır, dile gelir ve kahramana yardım eder. “Askere Giden Kız” 

(2011: 59-63) masalında bir ihtiyarın en küçük kızı odun toplarken bir tay bulur ve besler. Babasının 

yerine askere gitmek zorunda kalan bu küçük kız, tayıyla vedalaşırken tay dillenir ve sahibine her türlü 

zorlukta yardım eder. “Ağlayan Narla Gülen Ayva” (2011: 67-72) masalında kudretli padişahın hep kızı 

oluyordur. Karısı hamile olan padişah karısını doğacak çocuğun kız olması hâlinde bebeği ve kendisini 

öldüreceğini söyler. Kadın kocasından korktuğu için doğurduğu kızın cinsiyetinin erkek olduğu yalanını 

söyler. Kız büyüdüğünde yalanın ortaya çıkmasından korktuğu için babasının memleketinden kaçar. 

Yolda kızın karşısına beyaz bir at çıkar. Bu at da diğerleri gibi konuşan ve sahibine yardım eden bir 

varlıktır. Konuşan ve sahibine yardım eden at motifi “Altın Kuş ve Kırk Katır Sütü” (2011: 246-247), 

“Oğlan Olan Kız” (2011: 280-283) (Kamertay adında) masallarında da karşılaşılmaktadır. 

2.2. Kuş 

Kaynaklarda mitolojik kuşlar olarak bilinen bazı kuşlar vardır. Simurg İran mitolojisinde, 

Zümrüdüanka, Arap-İslam kültüründe, Karakuş Türk mitolojisinde görülür (Çoruhlu, 2000: 153). 

Gümüşhane masallarında Zümrüt Kuşu olarak geçer.  
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“Zümrüt Kuşu” (2011: 208-214) masalında padişahın oğulları güzel bir cami yaptırır. Vezire 

göre bu caminin bir eksiği vardır o da uzak bir diyarda vaaz veren ‘Zümrüt Kuşu’dur. Kahraman gider 

onu bulur ve camiye getirir. Bu kuş, sadece kahraman camiye girdiğinde kendiliğinden vaaza başlar. Bu 

özelliğiyle diğer kuşlardan farklıdır. Ayrıca diğer masallarda kuşların konuştuğu kahraman yardımcı 

olduğu görülür. Bunun örnekleri “Kuş Başı” (2011: 101-106), “Melikşah” (2011: 110-116), “İnce 

İplik”(2011: 187-188), “Dünya Güzeli”(2011: 220-225) masallarında görülmektedir.  

2.3. Geyik 

Yer ve gök unsurlarına bağlı olarak diğer birçok hayvanla benzer özellikler gösteren geyik, Türk 

mitolojisinin, en eski simgelerinden biridir. Şaman törenlerinde suretine girilen hayvan-ata ya da 

ruhlardan biridir. Türk mitolojisinde avcıyı pesinden koşturarak yer altına ya da mağara gibi kapalı 

kapıların ardına sürükleyen geyik anlatıları vardır. Ayrıca Müslüman Türkler arasında anlatılan 

menkıbelerde şeyhlerin geyik donuna girdiği ya da geyiği binek hayvanı olarak kullandığı 

anlatılmaktadır (Çoruhlu, 2000: 165-166). Gümüşhane masallarında geyik, kendisini yakalamaya 

çalışanları sürükleme, don değiştirme ve kardeşiyle birlikte yaşama bakımından mitolojik özellikler 

gösterir. Geyik de tıpkı atlar gibi sihirli güçlere sahiptir. 

“Semaver Semavere N’eyledi” (2011: 270-271) adlı masalda geyik sürükleyici bir unsur olarak 

görülür. Padişah, yedi oğlundan dağın arkasındaki otlayan geyiği yakalamalarını ister. Bunun üzerine 

padişahın altı oğlu geyiğin peşinden gider. Her biri sırayla geyiğin izini sürer ve geyiğin girdiği demir 

kapıdan sorulan soruya cevap veremediği için canından olur. Padişahın en küçük oğlu geyiğin içeri 

girdiği kapıdan sorulan soruyu bilince masal mutlu sonla biter. “Geyik Oğlan ve Bacısı” (2011: 241-

243) adlı masalda kahraman geyik donuna girer.  

2.4. Ejderha 

Ejderha, her ne kadar bütün dünyada Çin mitolojisi ve kültürünün bir parçası olarak kabul görse 

de Türk mitoloji ve anlatılarında yerini almıştır. Genellikle masal hayvanı şeklinde tasavvur edilen geyik 

motifi, gök ve yer-su unsurlarına bağlı olarak geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Türklerde bilhassa 

erken dönemler de bereket, refah, güç ve kuvvet simgesi kabul edilmiştir fakat zamanla ve ön Asya 

kültürlerinin etkisiyle bu anlamları zayıflamış ve daha çok alt edilen kötülüğün simgesi olmuştur 

(Çoruhlu, 2000: 154). 

“Yedi Devin Bacısı” (2011: 35-38) masalında sadece bir hayvan olduğu ve kahramanın onu 

öldürdüğü geçiyor. “Gül ile Sinaver” (2011: 146-153) masalında kara duman şeklinde bir ejderhanın 

geldiği ve kahramanın onu öldürdüğü yazar. “Dünya Güzeli” (2011: 220-225) masalında babasının 

bedduasını alarak ejderha olan kızın insan olabilmesi için kahraman babasından gerekli tılsımı öğrenir 

ve ejderha dünya güzeli bir kız olur. “Kumarcı Küçük Kardeş” (2011: 272-274) masalında sadece 

kahramanın karşına ejderhanın çıktığı ve onun öldürüldüğü geçer. 

2.5. Yılan 

Yılan, Türk mitolojisinde Erlikle ilgili bir simge olarak tasavvur edilir. Buna karşılık Mısır ve 

Hint mitolojilerinde kutsal; Yunan, Roma mitolojilerinde yer altı dünyasıyla ilişkilendirildiğinde 

kötülüğe işaret eder. Bu durum zamanla yılanın Türk anlatılarındaki yerini de yumuşatmıştır (Çoruhlu, 

2002: 183-184). Genel olarak şeytani varlıklar arasında yer alan yılan, bazı masallarda olumlu yanlarıyla 

ortaya çıkar. İncelenen masallarda don değiştirme motifi, kahramana yardımcı olma ve kötü olma 

özelliğiyle karşılaşılır. 

“Sır Saklamayan Padişah Kızı” masalıyla (2011: 73-78) “Yılan Bey” adlı masalda (2011: 327-

334) don değiştirme görülürken “Dünya Güzeli” (2011: 220-225), “Padişahın Üç Oğlu” (2011: 226-

227), “Semaver Semavere N’eyledi”(2011: 270-271) masallarında yılan, ağacın üzerindeki kuş 
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yavrularının yuvalarını bozmaya çalışır. “Padişahın Konuşamayan Kızı” ve “Kumarcı Küçük Kardeş” 

(2011: 272-274) masallarında da yılan, padişahın kızının içindedir. Kahramana yardım eden koruyucu 

iyelerin yardımıyla yılan, kızın ağzından çıkıp gider ve kız iyileşir.  “Yılan Padişahının Mührü” (2011: 

275-276) masalında oğlunu kurtardığı için yılan padişahı, kahramana yardım eder.  

Gümüşhane masallarında hayvanlarla ilgili olarak masal motifi olarak bilinen bir başka özellik 

de bazı hayvanların konuşmasıdır. İncelenen masallarda konuşan hayvanlar; maymun, inek, horoz, keçi, 

tilki, kuş, at, kedi, karga, yılandır. Bu hayvanlardan bazıları masallarda aktif rol alırken bazıları sadece 

konuşmasıyla masalın gidişatına yön verir. 

3. Don Değiştirme 

3.1. Deve Donu 

“Deve” (2011: 320-322) adlı masalda deve donuna girmiş bir kız vardır. Bir oduncunun Allah’a 

“Allah’ım, bize bir evlat ver de, varsın deve olsun.” diye dua etmesi üzerine doğan çocukları deve 

şeklinde olur. Aslına bu deve çok güzel bir kızdır. Bu kız annesi ve babası evden gidince deve kılığını 

çıkartıp insan olarak evin her işini yapar. Padişahın oğluyla evlenen deve, geceleri kılığını çıkartarak 

kocasının yanına girer. Görümceleri bunu fark ettikten sonra bir daha deve kılığına giremez.  

3.2. Geyik Donu  

“Geyik Oğlan ve Bacısı” (2011: 241-243) adlı masalda babası tarafından terk edilen iki kardeşin 

başından geçenler anlatılır. Babaları tarafından terk edilen iki kardeşten erkek olanı, çok susamıştır fakat 

inanışa göre ormanda hangi hayvanın izinde oluşan sudan içilirse o hayvanın donuna girilir. Erkek olan 

sırayla kurt, tavşan, köpek, geyik izinden su içmek ister. Ablası izin vermemesine rağmen onu 

dinlemeyen çocuk geyik izinden su içer ve geyik olur.  

3.3. Köpek Donu 

“Köpekle Evlenen Kız” (2011: 79) masalında köpek istediğinde insan olabiliyor, istediğinde 

köpek olabiliyor. Padişahın kızıyla evlenen köpek gece olunca yakışıklı bir delikanlı oluyor. 

“Yusuf’um” masalında da bir delikanlının köpek donuna girdiği görülmektedir. Evlenince büyü bozulur 

ve köpek, insan olur. Aslında ailesi dev olan ve köpek donuna giren delikanlı, karısı sırrını açık ettiği 

için ondan ayrılmak zorunda kalarak devlerin ülkesine gider.   

3.4. Tavşan Donu 

Dünyanın pek çok yerinde tavşan; mit, masal, hikâye gibi anlatılarda yer almaktadır. Bunun 

nedeniyle ilgili yapılan araştırmalarda tavşanın hayvansal özelliklerinden onunla ilgili inançlara kadar 

birkaç sebep ortaya koyulmuştur. Tavşanın yiyeceği iki kez çiğnediği, cinsiyeti, şans ya da şanssızlık 

getirdiği, etinin yenilip yenilemeyeceği, kutsal olup olmayacağı, ayağının tılsımlı olabileceği gibi 

nedenler üzerinde durulmuştur (Boyle, 2005: 332-341) 

“Sır Saklamayan Padişah Kızı” (2011: 346-348) adlı başka bir masalda padişahın kızıyla bir 

tavşan evlenir. Evlendiği gece tavşan donunda genç bir delikanlı çıkar. Gerçekte peri olan bu tavşanın 

sırrını karısı saklayamayınca tavşan kaybolur gider. Kız kocasının bin bir zorlukla bulur ve mutlu 

olurlar.  

3.5. Kuş Donu 

“Çitil Ağacı” (2011: 311-313) adlı masalda padişahın oğluyla evlenen küçük kardeşlerini 

çekemeyen iki kız kardeş, en küçük kardeşlerini hamama götürüp yıkarlar. Kardeşlerinin başına 

batırdıkları çiviler yüzünden kuş olup uçan kız, kocasının kendisini bulmasıyla yeniden insan olur.  

3.6. Yılan Donu  
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“Sır Saklamayan Padişah Kızı” (2011: 73-78) masalında bir adam çocuğu olmuyor diye Allah’a 

‘Ya Rabbi, bana bir oğul ver de yılan olsun.” şeklinde yalvarır. Odunculuk yapan adamın bir gün 

getirdiği odunların arasından bir yılan çıkar ve ocağın başına kıvrılır. Duasını hatırlayan adam bu yılan 

bir evlat bilir ve ona sahip çıkar. Bu yılan aslında anası dev olan bir peridir. Birkaç yıl sonra dile gelen 

yılan, padişahın kızıyla evlenmek ister. Padişahın küçük kızıyla evlenen yılan üçüncü günün sonunda 

yılan donundan sıyrılır ve yakışıklı bir delikanlı olur. “Yılan Bey” (2011: 327-334) adlı masalda 

insandan yılan şeklinde doğan çocuk, evlendikten sonra insana döner. Masalın sonunda karısı onu tercih 

etmediği için tekrar yılana dönüşür. 

3.7. Kabak Donu 

“Kabak Kız” (2011: 236-238) masalında bir kadın çocuğu olmuyor diye Allah’a ‘Ya Rabbi, 

bana bir çocuk ver de varsın kabak olsun.” şeklinde yalvarır. Aradan bir süre geçtikten sonra kadının 

çocuğu kabak olur. Fakat kabak kızın libasının altından çok güzel bir kız yaşar ve bunu gören padişahın 

oğlu, onunla evlenir. Kızın kabak kılığını fark eden kaynanası bunu ateşe atar fakat son anda küçük bir 

parçasını kurtarırlar ve böylece kızın canı kurtulur. 

3.8. İnsan Donuna Girme 

“Cin Derviş” (2011: 296-298) masalında bir insanın başka insanların donuna girdiği 

görülmektedir. Cin Derviş, karısının derdini anlamak için sırasıyla karısının babasının, halasının donuna 

girer. Karısını kaybeden Cin Derviş, geceleri köpek donuna gündüzleri kedi donuna girer ve karısını 

arar. Alelacele” (2011: 277-279) masalında kahraman bir şeyhten ders alarak ilim öğrenir. Şeyhin 

yanında don değiştirmeyi öğrenen kahraman sırasıyla katır, inek, koç, tavşan, gül, darı, çuvaldız ve en 

sonunda insan olur.  

Sonuç  

İncelenen Gümüşhane masallarındaki mitik unsurlar; şahıslar hayvanlar ve nesneler olarak üç 

başlık altında ele alınarak incelenmiştir. Masallarda birçok mitik özellik gösteren unsurla karşılaşılmış 

ve elde edilen bulgular otaya koyulmuştur.  

Masallardaki mitik unsurlardan devler 18, Hızır 5, at 5, ejderha 4, geyik 2, yılan 8, kuş 5, ayna 

2 masalda işlenmiştir. Ayrıca don değiştirme motifi masallarda 1 geyik, 2 yılan, 2 köpek, 1 tavşan, 1 

deve, 1 kabak, 1 kuş, 2 başka bir insan şekline girme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında, 

Gümüşhane masallarının mitolojik unsurları arasında ölümsüzlük suyu, gidilince dönülmeyen yollar, 

yıldız kaymasıyla hamile kalma, demir çarık giyip ele demir asa alarak yola çıkmalar, yedikçe bitmeyen 

meyve, göz yumup açıncaya kadar istediği yere gitme, yer altı ve yer üstü dünyalarda mücadele de 

vardır. Ayrıca incelenen masallarda ayna, mukaddes pınarlar, mağaralar gibi mitolojik nesneler de 

dikkat çekmiştir. Bildirinin maksadı ve kapsamı gereği bu çalışmada değinilemeyen bu konulara 

yapılacak başka çalışmalarda daha geniş yer verilebilir. 
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SANAT EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN 

ETNOTASARIM TEMELİNDE OLUŞTURULMASININ PEDAGOJİK KOŞULLARI 

G. ALZHANOV145 

А. BEKESHEVA 

Özet 

Bu makale, sanat eğitimi öğrencilerinin etnotasarıma dayalı manevi dünya görüşünü 

oluşturmanın pedagojik koşullarını (psikolojik, didaktik-metodik, örgütsel-pedagojik) ortaya 

koymaktadır. Yani, pedagojik koşullar sonucunda; psikolojik düzeyde, zihinsel tasarımla çalışma hızını 

arttırmak, gerekli bilgi ve becerileri arttırmak, uzun süreli bellekten daha hızlı edinmek, didaktik 

düzeyde mesleki beceriler oluşturmak, yaratıcı seminerler organize etmek, laboratuvar çalışmaları ve 

öğrenci araştırma çalışmalarını düzenlemek, yenilikçi ve dijital teknolojiler kullanılarak “Etnotasarım” 

konusunda gerçekleştirmek, öğrencilerin bilimsel bilgilerini (kavramlar, normlar, değerler), inançlarını, 

genel bilimsel dünya görüşünün bilişsel işlevini, metodolojik düzeyde teorik temelli yönlendirme 

yöntemiyle gelişmesine yol açan içsel “manevi” çalışmaları gerçekleştirmeye yardımcı olur. 

Anahtar Kelimeler: Dünya Görüşü, Manevi Dünya Görüşü, Tasarım, Etnotasarım, Eğitim, 

Sanat Eğitimi, Sözleşme, Pedagojik Koşullar 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING THE SPIRITUAL WORLD VIEW OF 

STUDENTS OF THE SPECIALTY ART EDUCATION ON THE BASIS OF ETHNODESIGN 

Abstract 

This article reveals the pedagogical conditions (psychological, didactic-methodical, 

organizational-pedagogical) of the formation of the spiritual worldview of students of the specialty art 

education based on ethnodesign: at the psychological level, the speed of working with mental design 

increases, the necessary knowledge and skills are obtained faster from long-term memory; at the didactic 

level, for the formation of professional skills, creative seminars, practical classes, laboratory work, 

student research work (SRW) on the subject of "Ethnodesign" using innovative and digital technologies 

are held; at the methodological level, they perform internal "spiritual" work, leading to the development 

of students' cognitive function of scientific knowledge (concepts, norms, values), beliefs, general 

scientific worldview through the method of theoretically grounded orientation. 

Keywords: Worldview, Spiritual Worldview, Design, Ethnodesign, Education, Art Education, 

Condition, Pedagogical Conditions 

КӨРКЕМДІК БІЛІМ БЕРУ МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ РУХАНИ 

ДҮНИЕТАНЫМЫН ЭТНОДИЗАЙН НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

Аңдатпа 

Бұл мақалада көркемдік білім беру мамандығы студенттерінің рухани дүниетанымын 

этнодизайн негізінде қалыптастырудың педагогикалық шарттары (психологиялық, 

дидактикалық-әдістемелік, ұйымдастырушылық-педагогикалық) ашып көрсетіледі: 

психологиялық деңгейде ақыл-ой дизайнымен жұмыс істеу жылдамдығы артады, қажетті білім 

мен дағдылар ұзақ мерзімді жадтан тезірек алынады;  дидактикалық деңгейде кәсіби дағдыларды 

                                                           
145 MA, Senior Lecturer, Head of the Department of Fine Arts and Design of Kh. Dosmukhamedov Atyrau 

University 
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қалыптастыру және жүреді, инновациялық және сандық технологияларды қолдану арқылы 

«Этнодизайн» пәнінде шығармашылық семинарлар, практикалар, зертханалық жұмыстар, 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) жүзеге асырылады; әдістемелік деңгейде 

теориялық негізделген бағдарлау әдісі арқылы студенттердің ғылыми білімінің танымдық 

функциясын (тұжырымдамалар, нормалар, бағалар), сенімдерін, жалпы ғылыми дүниетанымын 

дамытуға әкелетін ішкі «рухани» жұмысты орындауға көмектеседі.   

Түйін сөздер: дүниетаным, дүниені түйсіну, рухани дүниетаным, дизайн, этнодизайн, 

білім беру, көркемдік білім беру, шарт, педагогикалық шарттар  

Аннотация 

В данной статье раскрываются педагогические условия (психологические, дидактико-

методические, организационно-педагогические) формирования духовного мировоззрения 

студентов специальности художественное образование на основе этнодизайна: на 

психологическом уровне увеличивается скорость работы с ментальным проектированием, 

необходимые знания и навыки быстрее получаются из долговременной памяти; на 

дидактическом уровне для формирования профессиональных навыков проводятся творческие 

семинары, практические занятия, лабораторные работы, студенческие научно-

исследовательские работы (НИРС) по предмету «Этнодизайн» с применением инновационных и 

цифровых технологий; на методическом уровне выполняют внутреннюю «духовную» работу, 

приводящую к развитию у студентов познавательной функции научных знаний (понятий, норм, 

ценностей), убеждений, общенаучного мировоззрения посредством метода теоретико-

обоснованной ориентации. 

Ключевые слова: Мировоззрение, Мировосприятие, Духовное Мировоззрение, Дизайн, 

Этнодизайн, Образование, Художественное Образование, Условие, Педагогические Условия 

Söz konusu sorunun teorik gerekçesi, etnotasarım öğretme sürecinde sanat eğitimi 

öğrencilerinin manevi dünya görüşünün oluşumu için pedagojik koşulların sistemleştirilmesini içerir. 

Bu nedenle, araştırmamızın ana yönü, üniversitedeki eğitim sürecinin üç önemli bileşeni ile 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır: bilimsel bir dünya görüşünün oluşumunun psikolojik olarak 

sağlanması, mesleki disiplinler döngüsünün bir disiplini olarak etnotasarım oluşum sürecinin didaktik 

ve metodolojik olarak sağlanması ve etnotasarımın örgütsel ve pedagojik özelliklerinin üniversitenin 

müfredatında temsil edilen bir disiplin olarak dikate alınmasıdır. 

Bu bağlamda, yükseköğretim kurumunda bu sürecin örgütlenme biçimleri ve koşulları göz 

önüne alındığında, pedagoji teorisi ve pratiğinde oluşan deneyime dikkat edilir: Örgütsel-pedagojik (V. 

A. Belikov, E. I. Kozyreva vb.), psikolojik ve pedagojik (A. V. Lysenko ve diğerleri), didaktik (M. V.  

Rutovskaya vb.) koşulların karşılandığını gösterir. 

Bilimsel literatürde “koşul” kavramının birçok tanımı vardır: çevrenin herhangi bir sürecine 

katkıda bulunan koşulları ve faktörleri anlamak, bağımlı durumlar vb. 

Bilim adamları (Zh. B. Koyanbaev, R.  M.  Koyanbaev vb.), koşullu çalışma ve ders dışı 

etkinlikler yoluyla eğitim sürecini düşünürken ve incelerken, “bir koşul, belirli bir nesnenin işleyişinin 

temelidir, nesnel ve öznel, gerekli olarak sınıflandırıldığını” belirtmektedirler [1, s.176]. 

Yu. K. Babansky'ye göre, belirli koşullar gözlendiğinde herhangi bir pedagojik süreç 

gerçekleştirilir. Bu nedenle, anlaşma eğitim hedeflerini ve pedagojik faaliyetleri düzenlemek için 

oluşturulmuştur [2, s.93]. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
248 

“Pedagojik koşullar” kavramının anlamı, eğitim sürecinin tüm alanlarının etkin işleyişini 

sağlamak için gerekli olan bir dizi nesnel ve öznel faktördür ve bunlar tarihsel olarak oluşturulmuş, 

görüntü ve kavramlar şeklinde tanımlanmış [3, s. 57]. 

Bu nedenle, pedagojik koşullar tarafından belirlenen amaç ve görevlerin gerçekleştirilmesini 

sağlayan eğitim sürecinin içeriği ve organizasyon türleri, bunların uygulanması için bir dizi nesnel ve 

maddi olanakların yanı sıra, bunları sağlayan dış gereksinimlerdir. Planlanan sonuç ve uyulması 

gereken, yukarıda belirtilen eylemlerin uygulanması, listelenen pedagojik koşulların hizmet sistemi ile 

doğrudan ilgilidir. 

Etnotasarım konusunun öğretilmesi sırasında, sanat eğitimi öğrencilerinin manevi dünya 

görüşünün oluşumu için aşağıdaki pedagojik koşullar uygulanır: 

 Psikolojik koşullar, burada bilginin asimilasyonunun aşamasını dikkate almak 

gerekir (Yeni bir fenomenin anlaşılması, kavramların çerçevesi, gelecekteki mesleki faaliyetler 

için yararları, özellikle tasarım ve etnotasarım alanındaki bilimsel bilgi oluşur, öğrencilerin 

etnotasarım alanındaki bilimsel tutumları, alınan bilimsel bilginin bilincinde veya eleştirel 

iletişimini öngören bilimsel idealler,  etnotasarım alanındaki bilimsel idealler, dünyanın bilimsel 

görünümündeki yeri, rolü hakkında fikirler olarak oluşturulur. Sanat eğitimi de dâhil olmak 

üzere, gelecekteki mesleki faaliyetler ve bir bütün olarak yaşam faaliyetleri dahil olmak üzere 

bilimler alanındaki bilgi birikimi ve öğrenmenin yaratıcı doğasını teşvik eden bir bilimsel inanç 

sistemi oluşturulur). 

 Didaktik-metodik koşullar, öğretmenin öğretim-yöntemsel çalışmasının içeriğini 

ve araçlarını, öğrencilerin manevi dünya görüşünün oluşumunun faz yasaları hakkındaki 

verilerle (öğrencilerin bilişsel faaliyetlerinin motivasyonel bileşenini etkileyen) sıkı bir şekilde 

koordine etmek gerekir. Yani, pedagojik çalışmanın tüm aşamaları, sosyal hedeflerin 

belirlenmesi için rasyonel yöntemlerle öğrencilerin eğitimini canlandırmak, bir seçim 

durumunda davranış biçimlerini ahlaki olarak belirlemek, disiplinler arası ve disiplinler arası 

bağlantılar kurmak, etnotasarım derslerinde metodolojik bilgileri kullanmaktır. 

 Organizasyonel ve pedagojik koşullar, etnotasarım eğitiminin disiplin özellikleri 

tarafından yönlendirilmelidir (yüksek eğitim kurumunun alanının profesyonel bir eğitim 

organizasyonu ve yazılım olarak olanaklarını kullanarak). 

Öğrencilerin manevi dünya görüşünün oluşumu için gerekli bir koşul, disiplinler arası 

bağlantıların gerçekleşmesidir. Önemli özelliklerini (iletişimin bileşimi, eyleminin yönü) belirleme 

sürecinde, öğrenciler bireysel konularda bilgilerini düzenler, biriktirir ve pekiştirir. Disiplinlerarası 

bağlantılar, çalışılan kavramlar ve teorik konumlar arasındaki bağlantının genelleştirilmesinin bir işareti 

olan bilgi ve sistemlerarası dernekleri birleştirmenin ana aracıdır ve nihayetinde bireyin bir dünya 

görüşü ve davranış birliği olarak birliğini ve bütünlüğünü sağlar. 

Etnotasarımı öğretme sürecinde, sanat eğitimi öğrencilerinin manevi dünya görüşünün oluşumu 

için pedagojik koşulların uygulanmasında aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi gerekir: 

 Aksiyolojik, disiplinler arası, sistemik, bütünleştirici, erişilebilirlik, etkinlik 

ilkelerini izleyerek ele alınan sorunun metodolojik temellerini belirlemek. 

 Öğrencilerin dünya görüşü hazırlığının ana yönlerini ve hedeflerini belirlemek. 

 “Etnotasarım” dersinin çalışması sırasında uygulanması gereken dünya görüşü 

bilgi ve kavramlarının sistemini ve ayrıca çalışmaları için etkinliklerin organize edilmesinin 

yönergelerini belirlemek. 
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 Bu sürecin konularının etkileşiminin “öğrenciler ve öğretmenler” özelliklerini 

tanımlamak, etnotasarım eğitiminde öğrencilerin manevi dünya görüşünü oluşturma sürecinin 

aşamalarını belirlemek. 

 Etnotasarım temelinde sanat eğitimi öğrencilerinin manevi dünya görüşünün 

oluşum modelini geliştirilmek, bileşenlerinin, boyutlarının ve göstergelerinin ve ilgili 

seviyelerin belirlemek. 

Modern felsefi ve özel bilimsel literatür, bilim ve kültürün temelini oluşturan dünya görüşü 

yapılarını tanımlamak için dünya görüşünün bütünlüğünü tanımlayan ve dünyanın bilimsel imajı ile 

insan yaşamı arasında bağlantı kuran çeşitli kavramları kullanır. 

Dünya görüşünün çeşitliliği ve birçok tanımı, toplumun ve kişinin manevi yaşamının 

kanıtlanmış bir gerçeğidir, ilk olarak, bir şeyin veya nesnenin karmaşıklığını, ikincisi, belirli bir 

araştırma probleminin varlığını ve üçüncüsü, modern toplumda araştırmanın alaka düzeyini gösterir.  

Bu bağlamda “dünya görüşü” kavramını ele alan etimolojik çalışmalar incelenmiştir. “Dünya 

görüşü” terimi nispeten üç yüzyıldan daha uzun bir süre önce ortaya çıktı. Bu nedenle, dünya görüşü 

kelimesinin eski bir Yunanca veya Roma-Latin eşdeğeri yoktur, bu kavram Almanya kökenlidir. Yani, 

Weltbetrachtung - “dünyayı görmek” ve Weltbeschauung - “dünyayı düşünmek” kelimeleri ilk olarak 

17. yüzyılda Alman dilinde, dünyaya modern kişisel gözlem anlamında bakma girişimleri bağlamında 

fenomenlerin yorumlanması olarak tanımlanmıştır [4, s.136]. 

Daha sonra, 18. yüzyılın sonunda, “Weltanschauung” terimi ortaya çıktı ve diğer dillere yayıldı, 

örneğin Rusça - “dünya görüşü”, İngilizce - «world-view» veya «world-outlook» - “dünya görüşü” vb. 

V. V. Bibikhin'e göre, “Dünya görüşü” kavramını felsefi kullanıma ilk sokan I. Kant'tır. “Welt-

beschammg” terimini duyusal dünyaya bakmak ve onun hakkında bir anlayış oluşturmak anlamında 

kullanır [4, s.137]. 

İlk olarak 1881'de Rusya'da V. Dahl'ın “Açıklayıcı Sözlük”, “dünya görüşü” kavramına yakın 

ve bazen ona benzeyen “dünyayı anlama” terimini kullanır. Bu kavram aynı zamanda “dünyalar dünyası, 

evren” olarak da yorumlanır ve bu da anlamını geniş anlamda açmaya ve tartışmaya olanak tanır. O 

dönemde “akıl yürütme” bireysel yaklaşım, algı ve anlayış açısından anlaşılmaya başlandı [5, s.78]. 

1896'da yayımlanan “Büyük Ansiklopedi”de S. I. Yuzhakov, dünya görüşünü iki yönden ele 

alır: Birincisi, “insanlık da dahil olmak üzere evrenin özü ve anlamı hakkında bir dizi görüş” olarak yani 

dünya hakkında farklı felsefi görüşler anlamına gelir. İkincisi, dar anlamda, “dünya görüşü yalnızca bir 

insan görüşü anlamına gelir, yani insanın kökeni, özü ve amacı, içgüdüleri ve genel yönüne ilişkin tüm 

görüşlerin yanı sıra tarihsel yaşamın nihai amacına ilişkin bütün görüşlerini ifade eder.” [6, s. 83].  

Sovyet döneminde, bireysel dünya görüşünün oluşumunda ve gelişmesinde baskın rolün sosyal, 

sosyo-ekonomik faktörden kaynaklandığı bilinmektedir. 

 M. V. Mostepanenko'ya göre dünya görüşünün teorik temelleri, sonsuz dünya hakkında birleşik 

bir bilgi sistemi (felsefi ve bilimsel) olarak hizmet eder. Buna ek olarak, dünya görüşü bazı ideolojik 

içerikler içerir, herhangi bir sosyal ideali açık veya net olmayan bir şekilde tanımlar ve sınıflı bir 

toplumda dünya görüşünün ideolojik içeriği ön plana çıkarır [7, s.12]. 

Modern dünyada, dünya görüşünün ruhsal ve pratik doğasına vurgu yapılır, kişisel-manevi 

kültür, faaliyetler, sosyal davranışlar ve biyolojik mekanizmalarla olan bağlantısına vurgu 

yapılmaktadır. 

I. I. Zhbankova, gerçek dünya görüşünün insan etkinliğindeki işlevine dayanarak, dünya 

görüşünün yapısında aşağıdaki unsurları tanımlar:  
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1) “Programlar” esas olarak doğada pratiktir ve bireyin temel, basit sosyal yaşamını sağlayan 

sosyal öznel deneyimin birincil sentezi olarak.  

2) “İlkeler” yani insanların sosyal faaliyetlerini doğrudan teşvik eden ve yönlendiren idealler, 

ihtiyaçlar, tahminler ve sosyal konumlar olarak;  

3) Öznel olarak yani değiştirilen, değerlendirilen sosyal aktivitenin “sonuçları”, kişinin 

faaliyetinin amaçları ve yolları arasında “ters” bağlantı gerçekleştirmeye izin veren bir nesildir [8, s. 

97]. 

Dünya görüşü, çeşitli unsurlardan oluşan bir sistem olarak bir küme olarak kabul edilir. 

Tutarlılık, dünya görüşünün bir kişinin (V. S. Khaziev, E. V. Khazieva), eylemlerin (I. I. Zhbankova), 

değer sisteminin, inançların, davranış programlarının (V.K.Schreiber) manevi ve biyolojik doğallığı ile 

bağlantısını gösterir. 

Filozofların dünya görüşü sorununu açıklamada en önemli şey, onu “dünya hakkındaki fikirleri 

içselleştirmek” için bir dizi içsel etkinlik ve dünyayı kişisel fikir ve inançlara göre tanımak ve 

değiştirmek için dışsal bir etkinlik olarak anlamaktır. 

L.I. Bojovich, “dünya görüşü” kavramını işlevi açısından açıklayan dünya görüşü ile ahlak 

eğitimi arasındaki etkileşimin doğası hakkındaki konumunu formüle ediyor. Ona göre, dünya görüşünün 

temel işlevi, öznenin güdülenme alanında dönüştürücü bir etki yaratmak, güdülerin yapısını belirlemek 

ve diğer tüm ihtiyaçları düzenlenir. Burada, önde gelen güdülere ulaşmak için bilinçli olarak kabul 

edilen bir niyet temelinde bir dünya görüşü ortaya çıkar. Bir çocuğun zihinsel gelişim kalıplarını 

ontogenezde inceleyen yazar, “dış etkilere maruz kalan bir yaratıktan bilinçli hedefler ve algılanan 

niyetler temelinde bağımsız hareket edebilen bir özneye” dönüşümün dünya görüşünden etkilendiğini 

söylüyor [9], [p. 418]. 

Bu nedenle, dünya görüşünün yardımıyla konunun tüm iç ve dış koşulları, önemlerini, 

sonuçlarını ölçmesi ve makul bir çözüm bulması gerekir. Bu nedenle, dünya görüşü, bir kişinin yönünü 

tanımlamaktan ziyade geliştirmesine yardımcı olur. 

T. V. Platonov'un sınıflandırmasına göre, dünya görüşü, yönelim, iletişim ve ahlaki nitelikleri 

birleştiren sosyal bilincin ilk kişisel yapısına atfedilebilir. Burada dünya görüşü, kişisel deneyimde 

edinilen bilgi, iş, beceri ve alışkanlıklar, biyolojik olarak belirlenmiş kişisel nitelikler ve kişisel yansıma 

özelliklerinin önemli etkisi dâhil olmak üzere ikinci ve üçüncü içyapılarla yakından ilişkili olarak 

tanımlanmaktadır [10, s. 119] . 

Sonuç olarak, modern felsefe ve psikoloji biliminde, “kişisel yapının tüm unsurlarının bir ölçüde 

bu yapının çekirdeğini oluşturan dünya görüşüne bağlı olduğu” fikri oluşturulmuş ve anlamı 

güçlenmektedir. 

Dünya görüşü, dış ve iç sosyal yönelimi gerçekleştirme girişimidir. Yönlendirmenin içsel yolu, 

güdülere ve eylemlere uymak, değerleri, inançları hiyerarşik hale getirmek ve edinilmiş sosyal normlar 

ve değerler için kişisel anlam oluşturmak için yansımayı kullanmaktır. Dış oryantasyon yöntemi, dış 

dünyayla, diğer insanlarla ve davranış seçimiyle bir etkileşim modelinin oluşturulmasıdır. Bilimsel 

dünya görüşünün özne yönelimi (kişinin bakış açısının oluşturulduğu nesnel ve öznel gerçeklik alanına 

bağlı olarak), bilimsel dünya görüşünün özelliği, tüm dünya görüşü yapısını (görüşler, idealler, inançlar) 

ve çevreleyen gerçekliği bilmenin belirli yollarını belirleyen bilimsel bilgiye dayanır, “insan-doğa” ve 

“insan-insan” sistemlerinde bir dizi ilişki olan doğa bilimi ve insani bileşenlerin sistemik birliğinde (her 

durumda, mevcut aşamada böyle bir birliğe duyulan ihtiyaç dikkate alınmalıdır) gereklidir. 
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Bu nedenle, dünya görüşü, yalnızca bir kişinin sistematik bilgisi olarak çevredeki gerçekliğe 

karşı belirli bir tutumu ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda faaliyetlerini teşvik etme, yönlendirme ve 

organize etme, çeşitli faaliyetleri tabi kılma sürecine katılma ve katılma yeteneğini de tanımlayan bir 

mekanizmadır.  

Sanat eğitimi öğrencilerinin etnotasarım öğrenme sürecinde ruhsal dünya görüşlerinin oluşması 

için psikolojik koşulların belirlenmesi, kişinin bilişsel etkinliğinin özellikleri ile ilgilidir. Mantıksal bilgi 

edinme sırası, eğitim teknolojilerine dayalı tasarıma ve eğitimin optimizasyonuna katkıda bulunan 

didaktik yöntemlerin dikkate alınmasına uygun olmalıdır. 

Pedagojik araştırmalarda ele alınan konu ile ilgili koşullar, bireyin gelişimini ve oluşumunu 

sağlayan neden ve sonuç olarak sunulur, eğitim süreçlerinin organizasyonu için gereklilikler; eylemler 

sırası, pedagojik görevleri çözme sürecini uygulayan ortam, pedagojik etkinin uygulanmasını sağlayan 

kurallar ve iletişim türleri olarak önerilmektedir. 
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VAN AĞZINDA KULLANILAN “TINCIĞ-, TISKIR- VE ÖLÜŞGE-” FİİLLERİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gamze ÖZOK146 

Özet 

Türkçede aynı anlama gelen ya da tamamen aynı anlamı karşılamayıp anlam olarak çok yakın 

oldukları için birbirinin yerine kullanılabilen birçok kelime bulunmaktadır. Bu, her dilde görülen bir 

durumdur. Bir hareketin, bir varlığın, bir durumun bir dilde birden çok sözcükle karşılanması o dildeki 

kelime ve ifade zenginliğini göstermektedir ki standart konuşma dilinde karşılaşılan bu zenginlik, o dilin 

bölgelere göre değişen ağızlarında da görülmektedir. Bugün Türkiye Türkçesinin söz varlığı yazı dilinin 

esas alındığı İstanbul ağzı ile sınırlı olmayıp Türkiye Türkçesi ağızlarında Eski Türkçede bulunan ama 

bugün çağdaş lehçelerde ve yazı dillerinde görülmeyen, kullanımdan düşen, unutulan kelime ve 

ifadelere rastlanmaktadır. Sahip olduğu bu söz varlığıyla da ağızlar, dil üzerine yapılan etimolojik 

araştırmalar için bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Van ağzında bugün de 

kullanılan ve anlam olarak birbirine yakın olan “tıncığ-, tıskır- ve ölüşge-” fiilleri ele alınarak bu fillerin 

hem köken hem de anlam bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Van Ağzı, Tıncığ-, Tıskır-, Ölüşge- 

AN EXAMİNATİON ON THE VERBS OF “TINCIĞ-, TISKIR- AND ÖLÜŞGE-” USED İN 

THE VAN DİALECT 

Abstract 

In Turkish, there are many words that have the same meaning or that can be used 

interchangeably because they do not have the same meaning and are very close in meaning. This is the 

case in every language. Meeting a movement, an entity, a situation with more than one word in a 

language shows the richness of words and expressions in that language, and this richness encountered 

in the standard spoken language is also seen in the dialects of that language that vary according to the 

regions. Today, the vocabulary of Turkey Turkish is not limited to the Istanbul dialect, on which the 

written language is based, but there are words and expressions in Turkey Turkish dialects that are found 

in Old Turkish but are not seen in contemporary dialects and written languages, are out of use and 

forgotten. With this vocabulary, dialects are a reference source for etymological studies on language. In 

this study, it is aimed to examine these verbs in terms of both origin and meaning by considering the 

verbs “tıncığ-, tıskır- and ölüşge-”, which are still used in the dialect of Van and are close to each other 

in meaning. 

Keywords: Van Dialect, Tıncığ-, Tıskır-, Ölüşge- 

Giriş 

Türkiye Türkçesi ağızları bölgeden bölgeye, şehirden şehire hatta kimi yerlerde köyden köye 

değişiklik göstermektedir. Konuşma dili üzerine yapılan çalışmalar, derlemeler incelendiğinde 

Türkiye’de her ilin kendine ait bir konuşma biçiminin yani ağzının olduğu ve o ilin ilçelerinin, kasaba 

ve köylerinin de kendilerine has konuşma biçimleri sergilediği görülmektedir. Konuşma biçiminde çok 

kısa mesafelerde bile görülen bu farklılık, zengin bir söz varlığının oluşmasını sağlamaktadır. Coğrafya, 

iklim, kültür, geçim kaynakları, farklı ana dile sahip toplulukların bir arada yaşaması gibi faktörler, bir 

bölgede konuşulan ağız üzerinde ve o ağzın söz varlığının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu 
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etmenlerin yanı sıra Standart Türkçede olduğu gibi bir durumun, bir varlığın ya da bir hareketin birden 

çok kelimeyle karşılanması da ağızların zengin bir söz varlığına sahip olmasına etki etmektedir. Bu 

etkiler göz önünde bulundurularak Van ağzında anlamca birbirine yakın olan, bazen birbirinin yerine de 

kullanılan tıncığ-, tısġır-, ölüşge- fiilleri; anlam, köken, ses ve şekil özellikleri açısından ele alınıp şu 

şekilde incelenmeye çalışılmıştır: 

tıncığ- (tıncıḥ-) : Van ağzında “kokmak, bozulmak” anlamlarında daha çok da “meyve ve 

sebzelerin bozulması, çürümesi” anlamında kullanılmaktadır. Bu fiil, Divânü Lügâti’t-Türk’te 

bulunmaktadır. Sözlükte “tınçı-, tança- ve tunçı-” şeklinde üç madde başında verilen fiilin tınçı- 

maddesinde “(et vb.) çürümek, bozulup kokmak” anlamı verilerek bu fiilin sözlükte  “tança-, tunçı-” 

şekillerinde de görüldüğü belirtilmektedir. tança- madde başında anlam yine “çürümek” olarak 

verilmekte hemen sonrasında da aynı anlama gelen tançga- madde başı bulunmaktadır. Divânü Lügâti’t-

Türk’te “tançadı ve tançgadı” kelimelerinin geçtiği sayfada tınçı- fiilinin geçtiği şu şiir yer almaktadır: 

bilge bügü yunçıdı 

ajun anı yençidi 

erdem eti tınçıdı 

yerke tegip sürtülür  

(Bilginlerin durumu kötüleşti. Zaman bilgileri öyle bir ısırış ısırdı ki edep ve güzel işlerin eti çürüdü; o 

kadar ki yere düştüğünde gevşekliğinden sürünür.) (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015:474). 

Aynı sayfada “tançadı” kelimesiyle ilgili de bu açıklama bulunmaktadır: “Tançadı. Aslı 

tançga.dı’dır; şiir zorunluluğundan dolayı gayın (g) düşürülmüştür. Bu Oğuz ve Kıpçak lehçesinde 

mümkündür; çünkü onlar isim ve fiillerin ortasındaki gayın’ı (g) düşürürler.” (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015:474). Hatta bu madde başlarının devamında fiilin -ş- fiilden fiil yapım ekiyle çekimlenmiş “tançış-

” şekli verilmekte ve “(etler vb.) kokuşmak” anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. Clauson’un An 

Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı sözlüğünde de “tınçı-” madde başı 

bulunmakta; fiil için “kokuşmuş olmak, kötü kokmak” anlamları verilmektedir. Sözlükte fiil ile ilgili 

verilen açıklamaların Divânü Lügâti’t-Türk’teki açıklamalar temel alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır 

hatta fiilin geçtiği yukarıdaki şiirden hareketle anlam verildikten sonra “fiilin ilk ünlüsü hakkında bazı 

şüpheler var” şeklinde bir açıklama yapılmış; bu şüphe için de “belki  ‘yunçı-‘ fiili ile kafiyeli olacak 

şekilde -o-/-u- olabilir” denilmiştir. 

Tarama ve Derleme Sözlüğünde fiile rastlanmamıştır. Eski Türkçede tınçı- şeklinde görülen 

fiilin Van ağzında tıncığ-<tınçı- şeklinde görülmesi, tınçı- fiilinin üzerine anlamı kuvvetlendiren /-k-/ 

fiilden fiil yapım ekinin gelmesiyle açıklanabilir. Doğu ağızlarında görülen kelime içi ve sonu ḳ>ğ ses 

değişikliği bu fiilde de görülebilir ya da fiil sonunda bulunan /ğ/ sesi Van ağzında konuşma esnasında 

ortaya çıkan, türeyen bir ses olarak da değerlendirilebilir. Sonuç itibariyle bugün Van ağzında tıncığ- 

şeklinde kullanılan fiilin Eski Türkçeden günümüze anlam, ses ve şekil özellikleri bakımından çok bir 

değişiklik göstermeden geldiği söylenebilir.  

tısġır- (tısḳır-) : Van ağzında “kurumuş, büzülmüş, zayıf” anlamlarında kullanılan bir 

kelimedir. Daha çok meyve sebze ve yeşilliklerin (maydanoz, roka, marul, nane vb.) bir süre sonra 

tazeliklerini kaybedip kuruyup büzülmesi, çürümeye başlaması anlamında kullanılmaktadır. Derleme 

Sözlüğünde bu fiilin bazı ağızlarda (Kırşehir, Kars) “aksırmak, hapşırmak” anlamlarında kullanıldığı 

belirtilmektedir. Gülensoy da “Köken Bilgisi Sözlüğü”nde fiil için bu anlamları vermiş ve fiilin Anadolu 

ağızlarında “tıksır-, tısgır-, tısır-, tıskır-, tiksir-, tinsir-” biçimlerinde görüldüğünü ifade etmiştir. Fakat 

fiilin diğer Anadolu ağızlarından farklı bir anlamda Van ağzında bugün hâlâ aktif kullanılıyor olması 

söz varlığı açısından önemlidir. Fiilin yansıma bir isim kökünden türediği söylenebilir. Kelimenin Van 
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ağzındaki kullanımından hareketle doğada canlılığını yitirmeye başlayan bitkilerin sönüp büzüşürken 

bir ses çıkardığı ve bu sesin de dile “tıs” olarak geçtiği düşüncesi fiilin kökenini açıklama noktasında 

yardımcı olabilir. Daha sonra fiil, “tıs” isim kökü üzerine Eski Türkçeden beri yansıma sözcüklere 

gelerek onları fiil yapan /+kIr-/ isimden fiil yapım ekiyle bugünkü hâlini almıştır. Gabain “Eski 

Türkçenin Grameri” adlı eserinde isimden fiil yapan “+kIr-” eki için “ ‘ses çıkarmak’ manasını verir” 

ifadesini kullanmıştır. Aslında tısġır- fiilinin diğer Anadolu ağızlarındaki “aksırmak, hapşırmak” 

anlamları göz önünde bulundurulduğunda insanın da hapşırdığında dış etkene maruz kalan bir bitki gibi 

büzüldüğü, dış görünüş olarak doğal hâlinden farklı bir hâle geldiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla da 

bir varlığın büzüşüp doğal görünümünden başka bir hâle geçerken çıkardığı ses dile “tıs” olarak 

yansımış, bu kökün üzerine de -kIr isimden fiil yapım ekinin gelmesiyle de “bu hâle geçerken, 

büzülürken, büzüşürken ses çıkarmak” manasında tısġır- fiili türemiştir, şeklinde yorumlanabilir.   

ölüşge-: Van ağzında “Bitkilerin, çiçeklerin güneşten tazeliğini yitirerek solması, pörsümesi” 

anlamında kullanılan bir fiildir. Derleme Sözlüğünde bu fiilin “bitki solmak, buruşmak” anlamlarıyla 

Van dışında Iğdır ve Kars ağızlarında da bulunduğu belirtilmektedir. Bitkilerin ölmeye yaklaşması, 

pörsümesi anlamlarıyla kullanılan bu fiilin, öl- fiiline önce -(x)ş fiilden isim yapım ekinin daha sonra 

da bu şekilde oluşan “ölüş” isminin üzerine Eski Türkçede görülen /+ge-/ isimden fiil yapım ekinin 

gelmesiyle oluştuğu söylenebilir. Bitlis’in Ahlat ilçesinde de “ölüskü-” biçiminde görülen fiil, Derleme 

Sözlüğünde bu şekliyle de yer almaktadır. Ahlat ağzında fiilin bu şekilde kullanımı, Eski Türkçede 

“ölmüş olmayı istemek, ölmeye niyetlenmek” anlamlarında kullanılan ölügse- fiilini akla getirmektedir. 

Fiil kökünde gerçekleşen bir metatez sonucunda ölügse- fiili, ölüsge- biçimine daha sonra da ağızlarda 

ölüşge- ve ölüskü- biçimlerine dönüşmüş olabilir. Fiilin biçimsel gelişimi ve değişimi noktasında 

yukarıda belirtilen iki şekilde mümkün olmakla birlikte ikinci şeklin Eski Türkçede ve Divânü Lügâti’t-

Türk’te görülmesi, fiilin bu yönde bir gelişim yaşadığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir.   

Sonuç olarak bu çalışmada ele alınıp köken, anlam, ses ve şekil özellikleri açısından incelenen 

bu üç fiil anlam açısından birbirine yakın olup Van ağzında hâlâ kullanılmaya devam etmektedir. Üçü 

de daha çok sebze, meyve ve yeşilliklerin tazeliklerini, canlılıklarını yitirerek, çürümeye yani ölmeye 

başlaması anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamların dışında “tıncığ-” fiilinin, Van ağzında Eski 

Türkçedeki gibi et vb. ürünlerin bozulması, çürümesi, kokması anlamlarını da karşıladığı bilinmekte ve 

bu yönüyle de diğer iki fiile göre daha geniş bir anlama sahip olduğu görülmektedir. Çalışmamızda 

buraya kadar elde edilen bilgiler ve yapılan değerlendirmelerden hareketle Van ağzında bir durum için 

birden çok fiilin kullanılması, zengin bir söz varlığına işaret etmektedir. Ayrıca çalışmada görüldüğü 

üzere Eski Türkçede kullanılan bazı şekillerin, bugün Türkiye Türkçesi ağızlarında yaşamaya devam 

etmesi dilin gelişim seyri açısından önem arz etmektedir. 
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HÜSN Ü AŞK MESNEVİSİNDE GASTON BACHELARD’IN PSİKANALİTİK 

YAKLAŞIMIYLA ATEŞ 

Gamze ÜNSAL TOPÇU147 

Özet 

Yüzyıllardır süren sözlü ve yazılı edebiyatın gelenekselleşen nazım şekillerinden biri mesnevi 

olmuştur. Günümüz romanlarının Klasik Türk edebiyatındaki karşılığı olan mesnevi nazım şeklidir. Bu 

eserlerin elbette ki en önemli örneklerinden birisi de Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisidir. 

Fransız bilim adamı Gaston Bachelard “Ateşin Psikanalizi“ adlı eserinde ateşi psikanaliz açısından 

yorumlarken ateşin bilimsel tanımını eleştirmektedir. Bilimsel açıdan ateşin tam olarak 

açıklanamadığını belirtmiştir.  Bachelard kendisini tatmin etmeyen bu yaklaşımlara karşılık ateş 

olgusuna farklı bir bakış açısı getirerek birtakım yöntemlere başvurmaktadır. Anasır-ı Erbaa’dan olan 

ateş dünya tarihi boyunca insanların ilgisini çekmiş ve hemen hemen tüm mitlerde ve dini inanışlarda 

yer almıştır. Ateş insanlık için çok önemli bir buluş olup, insanlık medeniyetinin ilerlemesinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Ateş edebiyatta da sık sık kullanılan bir mazmun olarak karşımıza çıkar. 

Özellikle manzumelerde vazgeçilmez unsurlardan birisi hâline gelmiştir. Şeyh Galib’in Hüsnü Aşk 

mesnevisinde de ateş mazmununa oldukça fazla yer verilmiş, düşünsel ve tasavvufi olarak da bu 

mazmun birçok yönüyle ele alınmıştır. Çalışmamızda Sebk-i Hindi üslubunun 18. Yüzyıl Türk 

edebiyatındaki en önemli temsilcisi olan Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde yer alan ateş olgusu 

çoklu duyuluma ve paradoksal imajlar üzerinden psikanalitik yaklaşım tekniği ile yorumlanmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip, Gaston Bachelard, Psikanalitik, Ateşin Tin 

Çözümlemesi 

FİRE İN THE MASNAVİ OF HÜSN Ü AŞK WİTH GASTON BACHELARD'S 

PSYCHOANALYTİC APPROACH 

Abstract 

One of the traditional verse forms of oral and written literature, which has been going on for 

centuries, has been masnavi. Masnavi, which is the equivalent of today's novels in Classical Turkish 

literature, is a form of verse. Of course, one of the most important examples of these works is Şeyh 

Galib's masnavi called Hüsn ü Aşk. The French scientist Gaston Bachelard criticizes the scientific 

definition of fire while interpreting fire in terms of psychoanalysis in his work named “Psychoanalysis 

of Fire”. He stated that fever could not be fully explained scientifically. Bachelard uses a number of 

methods by bringing a different perspective to the phenomenon of fire in response to these unsatisfactory 

approaches. The fire from Anasır-ı Erbaa has attracted the attention of people throughout the history of 

the world and has taken place in almost all myths and religious beliefs. Fire is a very important invention 

for humanity and has a very important place in the progress of human civilization. Fire appears as a 

frequently used metaphor in literature. It has become one of the indispensable elements especially in 

poems. In Sheikh Galib's Hüsnü Aşk masnavi, the metaphor of fire has been given a lot of space, and 

this metaphor has been discussed in many aspects as intellectual and mystical. In our study, the 

phenomenon of fire in the Hüsn ü Aşk mesnevi of Şeyh Galib, the most important representative of the 

Sebk-i Hindi style in 18th century Turkish literature, will be tried to be interpreted with the 

psychoanalytic approach technique through multiple senses and paradoxical images. 

                                                           
147 Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, g.unsal@hotmail.com.tr 
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Giriş 

Şeyh Gâlib, 18. yüzyılın en önemli şairlerinden birisi olmasının yanında aynı zamanda klasik 

Türk edebiyatının zirve şahsiyetleri arasında yer alan bir sanatçıdır. Şeyh Gâlib hem kendi yaşadığı 

yüzyılda hem de kendisinden sonra yaşamış birçok şair için lokomotif görevi görmüş, hatta günümüzde 

dahi etkisini devam ettiren bir şairdir. Şairin çok genç yaşta kaleme aldığı eseri Hüsn ü Aşk ise daima 

araştırmacıların dikkatini celp etmiş, döneminde ve günümüzde edebiyat otoritelerinin dikkatini 

çekmeyi başarmıştır.  

Bir sohbet esnasında meydan okuma üzerine yazılan Hüsn ü Aşk, klasik Türk edebiyatının örnek 

aldığı İran edebiyatı mesnevilerinden farklı olarak mekân, sembol, kullanılan mitolojik kahramanlar ve 

diğer birçok açıdan kendine özgü bir eserdir. Şeyh Gâlib engin düşüncelerinin sınır tanımazlığıyla 

çıktığı ve hayal âlemlerinden aldığı parlak imajları büyük bir titizlikle işleyerek mesnevisini meydana 

getirir. Eserde yer alan her kahraman ve nesne tasavvufî birer sembol olma özelliği taşır. Bütün bu 

verilerden yola çıkılacak olursa Şeyh Gâlib’in eserinin klasik Türk edebiyatı mesnevi vadisine yeni bir 

soluk ve taze kan kattığı söylenebilir.  

Geleneksel tarzda meydana getirilmiş hacimli mesnevilerle kıyaslandığında Hüsn ü Aşk, beyit 

sayısı olarak da geleneğin sunduğu çizgi dışında kalır. Hacim açısından oldukça küçüktür, dolayısıyla 

anlam yoğunluğu olan bir metindir. Ancak şairin edebî söyleyişlerdeki güzelliği, klasik şiirden miras 

imaj ve mazmun kullanımı, metinler arası göndermeler vasıtasıyla eser kendi kimliğini bulmuştur.  

Anâsır-ı Erbaa unsurları hava, ateş, su ve topraktır. Bu elementlerin insan ve diğer yaratılmış 

canlılar için önemi hayatîdir. Ancak bu maddelerin cömertliği yani canlılar için hayat bahşediciliği 

olduğu gibi; yakıp, yıkıp ve yok edici yönlerinin olduğu da muhakkaktır. Söz konusu dört unsur aynı 

zamanda “tüm maddesel yapıların ve organik bütünlerin temel taşıdır (Arroya, 2000:101). Duyguların 

aktarımını imgesel boyutta bir esere bu dört madde vasıtasıyla yansıtmak mümkündür. Klasik Türk 

edebiyatında, Anâsır-ı Erbaa arasında, en çok kullanılan unsurların başında ateş gelmektedir. Öyle ki 

ateş unsurunun kullanılmadığı bir klasik bir eser yoktur denilebilir. Aşkı, derdi, sevgiyi, özlemi 

anlatmanın en önemli yollarından biri ateşi kullanmaktır. 

Hüsn ü Aşk’ta en çok ön plana çıkan imajlardan biri ateş imajıdır. Hatta bu düşünce ile ilgili 

olarak Bilgegil, “muhayyileyi dört unsura ait psikanalizle izah eden Gaston Bachelard’ın metodu, 

Gâlib’in şiirine tatbik edilseydi; herhâlde, karşımıza bir ateş şairi çıkacaktı” demektedir (Bilgegil, 

2000:46). Hatta ateş ve ateş ile ilgili unsurlar, Hüsn ü Aşk hikâyesinin başkarakterlerinden biri olarak 

bile düşünülebilir. Ateş “aşk sıcaklığı” demektir ve tasavvufta âşıktaki hasretin derinlik kazanması 

anlamına gelir. Ateş ise tasavvufta, aşkın sıcaklığını sembolize eder (Cebecioğlu 2004: 121). 

Klasik Türk şiirinde ateş mazmunu oldukça fazla kullanılan bir imajdır. Âşık daima bir ıstırap 

içerisinde, sevgilinin aşkı ile sürekli yanma hâlinde olan ateş gibidir. Hatta âşığın ‘ah’ından felekler dahi 

alev almaktadır. Az önce de mevzubahis olduğu üzere ateş unsurunun da diğer elementler gibi hayatî ve 

yok edici olmak üzere iki özelliği de mevcuttur. Ateş hem yakar, yok eder; hem de ısı kaynağı olarak 

canlıların yaşamını devam ettirmesi için elzemdir. Ateş hem ısıtır hem de ışık verir yani aydınlatır yani 

bir açıdan bakıldığında nurdur. Sevgiliye teşbih edilen Güneş de bir tür ateştir ve yine canlılara için 

hayat kaynağıdır. Ateş kimi zaman engeldir, kimi zaman alev boylu yardır, kimi zaman da kucaktaki 

çocuktur. Ayrıca ateş elementinin arındırıcı, temizleme gibi daha pek çok işlevselliği vardır. 

Ateş ve ateşe ait bütün imaj, mazmun ve hayallerin yer aldığı Hüsn ü Aşk mesnevisinde yoğun 

olarak ateş olgusu işlenmiştir. İlk olarak Aşk’ın geçmek zorunda kaldığı ateş deryasıyla karşı karşıya 

geldiği kısmın anlatıldığı “Resîden-i Râhı û be-Deryâ-yı Âteş” (onun yolunun ateş deryasına ulaşması) 
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başlıklı bölümdür. Bu bölümde Aşk’ın, ateş deryası üstündeki mumdan gemiler hikâyesini duyduğu 

söylenir. Ateş deryasının ciğerleri, gönülleri yaktığı; ateşten deniz üzerinde dolaşan cin ve devlerin 

gerçekte ateşten olduğundan, dolayısıyla ateşin bu yaratıklara zarar vermediği belirtilir. Söz konusu 

bölümde, gemilerin gövdelerinin kırmızı ve alev görünüşlü olduğu, bunların baştanbaşa bela ateşi ile 

dolu adalar gibi olduğu, her bir geminin felaket dolu ateşe benzediği, ateşin bir büyü gibi sadece o deniz 

içinde etkili olabileceği ve buna benzer imaj, hayal, teşbih ve tasvirler yer alır (Doğan, 2006: 316-318).  

Fransız düşünür Gaston Bachelard'da “Ateşin Piskanalizi” adlı eserinde ateş kavramına farklı 

bakış açıları getirmiştir. Bachelard’ın mitolojide, dini inanışlarda ve edebî söylencelerdeki ateşe ve ateş 

imgesine dair psikoanalitik çözümlemelerinin yer aldığı kitabı ufuk açıcıdır. Gaston Bachelard’ın ateş 

üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmiş ve bu çalışmalarından dolayı da Türkiye'de de birçok 

teze konu olmuştur. Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde yer alan ateş olgusu Gaston Bachelard’ın 

psikanalitik yaklaşım tekniği ile eserden çeşitli örnekler verilerek yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Hüsn ü Aşkta Ateş Olgusu 

Ateş olgusunun çok katmanlı anlamları olduğu şüphesizdir. Yüce yaratıcının da elbetteki ateşi 

yaratması sebepsiz değildir. Ateşin arınma, temizleme ile ilgili en belirgin hâli ilahi kitaplarda da 

görülür. Kur’an-ı Kerimde: 

“Nisa Suresi, 56. ayet: Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe 

sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle 

değiştireceğiz. Gerçekten, Allah,   güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

“Bakara Suresi, 17. ayet: Bunların örneği, ateş yakan adamın örneğine benzer (ki onun 

ateşi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir 

şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.” “Enbiya Suresi, 39. ayet: O inkâr edenler, 

yüzlerinden ve sırtlarından ateşi püskürtemeyecekleri ve hiç yardım alamayacakları 

zamanı bir bilselerdi.”  

Ayetlerinden yola çıkarak ateşin insanoğlunun sadece mübalağalı bir biçimde hayal edebileceği 

türden, dünyada gördüğünden çok da farklı olmayan fakat çılgınca yanan bir ateş; yok edici veya 

arındırıcı olarak nitelendirilebilinir. Sembolik ya da ıstırap verici gerçek bir niteliğe sahip olup olmadığı 

tartışmalı, bir element veya madde olduğu düşünülür. Yine insanoğlunu günaha davet eden varlık 

Şeytandır ve Şeytan diğer nurdan yani ışıktan yaratılan meleklerin aksine ateştendir. Bu sebeple ateş ve 

günah kavramını kolaylıkla birbirine denk düşünebiliriz. Hatta günahtan arınma cehennem ateşi 

vasıtasıyla olacaktır. Yani günaha davet edenin de ham maddesi ateş, günahtan arındıracak olan ise 

ateşin ta kendisidir. 

Bachelard, “ışık renk itibarıyla ateşle paralellik taşısa da yakıcılık açısından farklılık arz eder” 

ifadesinde ateşin görünüş ve fayda açısından benzerlik, fakat işlevsel yönden ayırt edici nitelik arz 

ettiğini söyler (Bachelard, 1995:46). Bachelard’ın bu görüşünü yine Kur’an-ı Kerimde yer alan 

ayetlerden: 

“Nur Suresi, 35. ayet: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, 

içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi 

bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu 

öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne 

nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler 

verir. Allah, her şeyi bilendir. ” 

Ateşin kimi zamanda nûr, yani bir ışık ve aydınlık gibi sıfatlara sahip bir nesne olacağı 

gerçeğidir. Yaratılan her varlık gibi ateşin de bir yaradılış sebebi ve çeşitli fıtrat özellikleri vardır.  
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Klasik Türk şiirinde yer alan ateş mazmunun geleneksel yapı içerisinde kullanımın yanı sıra 

zamanla gelişen şair poetikalarının etkisiyle sıra dışı veya çarpıcı niteliklere sahip kullanımlarını görmek 

mümkündür.   

Aynı beyit içerinde zıt anlamalara sahip kelimelerin terkip ya da benzer söylemlerde kullanarak, 

daha önce kullanılmamış ve anlamsal olarak çelişkili bir ifade ile sonuçlanan imge oluşturmaya 

paradoksal imaj/imge denir. Sebk-i Hindî üslubunun ifade özelliği olan bu kullanımın klasik Türk 

şiirindeki en güzel ve dikkat çekici olanlarını Şeyh Gâlib vermiştir (Mum, 2007:390). Ateş unsurunu en 

çok kullanan şairlerden biri olan Şeyg Gâlib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde bu kullanımlara örnek birçok 

beyti vardır. 

La’l-i lebi şu’le-i şeker-nûş  

Gül-ruhları nev-bahâr-ı gül-pûş (452) 

“Lal gibi (olan) dudağı, şeker içen alev; gül gibi (olan) yanakları güller giyinmiş ilkbahardır.” 

İçilen ya da yudumlanan nesneler insanda hoş bir intiba bırakan, serinlik veren şerbet, su ya da mey 

mazmunudur. Burada şair içilen nesnenin ateşten olduğunu hatta ‘şekerden alev’ ifadesiyle yakıcı ama 

lezzetli gibi zıt anlamları olan iki ifadeyi bir arada kullanarak paradoksal imaj/imge oluşturmuştur. 

Klasik edebiyatta aşkın kendisi bir ateştir. Hatta âşığın dudaklarının, sevgilinin dudaklarına değmesi 

aslında âşık için yakıcı, yok edici bir ateştir. 

Su gibi akar zemîn ü kâne 

Âteş gibi sıçrar âsümâne (1500) 

“(O) toprağa ve kaynağa su gibi akar; ateş gibi göğe sıçrar.” Burada mevzubahis olan varlık 

mesnevide geçen Hüsn’ün atı Aşkar’dır. Aşkar bir at ama sıradan bir at değildir. O toprak ve kaynağa 

su gibi akar. Su dikey bir seyir izler ve bu zaten sıvı olan maddenin fıtratında mevcuttur. Aynı zamanda 

ateş gibi göğe de sıçrar yani hızlıdır, çünkü kıvılcım da göğe yükselir ve ateşin dikey olma fıtratını 

destekler niteliktedir. Bu beyitte de ateş ve su iki zıt karakteristiğe sahiptir ama anlatımda çarpıcılık ve 

akılda kalıcılık için Gâlib bu imajları bir arada kullanmayı tercih etmiştir. 

Bin başlı bir ejder-i münakkaş 

Mumdan gemi altı bahr-ı âteş (1245)  

“Bin başlı nakşedilmiş, süslü bir ejder; mumdan gemi ve altında ateş denizi.” İnsan aklını 

zorlayıcı ve muhayyilesinin çok ötesinde olan bu beyitte mumdan bir gemi ve altında da ateşten bir 

denizden bahsedilmiştir. Bilindiği üzere mum ortasında fitil olan yanıcı kimyevi bir maddedir. Fitili 

yakıldığında etrafına çoğunlukla ısı, kısmen de aydınlık saçar. Böyle bir somut gerçekliğe karşın ateşten 

denizlerde mumdan gemiler yüzdürecek ve bunu da okuyucusunun zihninde canlanmasını sağlayacak 

etkin bir üsluba sahip başka bir şaire nadir olarak rastlanabilir.    

“Alevde mekân kımıldar, zaman kıpırdar. Işık titreyince, her şey titrer…(Bachelard, 1999:30). 

Fransız düşünürün buradaki söylemi aslında kâinatta her şeyin hareket hâlinde olduğu, hatta kimyası 

gereği ateşin alevlenirken daima bir değişim ve dönüşüm içerinde yer aldığını ifade etmektir. 

Bir hâl ile eylemezdi ârâm 

Ditrerdi misâl-i şu’le-endâm (328) 

 “(O) bir türlü dinlenemez, rahat bulamaz; alev gibi (daima) titrerdi.” Bu beyitte anlatılan 

mesnevinin asıl kahramanlarından Aşk’tır. Anlatıda yer alan Aşk, yapı olarak dünyaya benzer ve dünya 

da daima bir değişim içerisindedir. Hareket hâlinde olan Aşk, dünyanın da daima hareket hâlinde olması, 

gelişimi, dönüşümü ve esasen öz maddesinin sürekli değişimine benzetilmektedir. Fıtrat olarak alev ya 

da ateş de bir titreme hâlindedir ve durağan değildir. 
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Sebk-i Hindî üslubunda görülen çoklu duyulama, farklı duyu organlarının birbirinin yerini 

alması, kendine özgü işlevi olan organın bir başkasına atfedilmesi ya da her duyu organın çoklu olarak 

bir arada ve iç içe verilmesine denilir. Bu durum duyu karmaşasına sebep olur (Mum, 2007:390).  

Şehbâzları nigâh-ı hasret 

Bu bezme kılıp sürâhîyi sûr (265) 

“Hasret bakışının şahbazları; bu meclise sürahiyi sûr kıldılar ” Bu beyitte geçen ‘nigâh-ı hasret’ 

ifadesinde ‘hasret bakışı’ özlem duygusunun bakışlarla ifade edilmesi olarak yorumlanmaktadır. Şair 

burada farklı duyu organlarına ait fonksiyonları yani özlem hissiyatı gibi bir durumu bakışa yüklemiştir. 

 “Alev (âteş) acı çeken bir varlıktır. Yanık iniltiler çıkar bu cehennemden. Her küçük acı, 

dünyanın ıstırabının bir işaretidir”(Bachelard, 1999:36). Şeyh Gâlib acı ve ıstırap şairdir. Ateş de ıstırap 

ve acının sembollerinden biridir.  

Her gavtası bir muhît-i âteş  

Her lüccesi bir cahîm-i ser-keş (1591) 

“Her çukuru ateşten bir muhit; her zerresi inatçı bir cehennemdir.” Şair burada etrafında olan 

her şeyi ateşten bir çukur ve dik başlı bir ateş olarak tasavvur etmektedir. Yani her taraf acı, ıstırap ve 

kederle çevirilidir. 

Sonuç 

Şeyh Gâlib’in ünü asırları aşan, gerek konu gerek üslup açısından birçok orijinalliği kendinde 

barındıran Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinde ateşle ilgili mazmunlara başvurulmuş ve bu mazmunlar 

mesneviye renk katmıştır. Sadece Hüsn ü Aşk’ta değil Divan’ında da bu mazmunlara çok sık yer vermiş 

ve  etrafındaki her şeyi neredeyse ateş olarak görmüştür.  

Gâlib aslında Anâsır-ı Erbaa’dan en çok ateşe meylettiğini bize bildirmektedir ve âşığın payına 

da yakıcı ve temizleyici ateşin düştüğünü açık bir şekilde dile getirmiştir. Gaston Bachelard’ın ateşe 

bakışı ile Hüsn ü Aşk’taki ateşe baktığımızda birçok noktada paralellik olduğunu müşahede ederiz. 

Gaston Bachelard ve Şeyh Gâlib ateşin Anâsır-ı Erbaa’dan olduğu tezini savunmaktadırlar ve felsefi 

açılımlarını bu ön kabul üzerinden sürdürmüşlerdir. Mumdan gemilerle ateşten denizlere yolculuk 

edecek kadar kendinden geçen şair, Gaston Bachelard’ın felsefesine denk düşecek şekilde uyanıkken 

hayal gören tasavvufî bir karakter tasarlamıştır. Hüsn ü Aşk tasavvufî bir eser olması dolayısıyla da ateşi 

daha çok arınma olarak aldığı ortaya çıkmaktadır. 
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DİLİ BİÇİMSİZLEŞTİREN KULLANIMLARIYLA POSTMODERN ŞİİR 

Gaye Belkız YETER ŞAHİN148 

Özet 

Postmodern şiirin modern şiirin devamı mı yoksa yeni bir anlayış mı olduğu tartışmalı bir 

konudur. Bu çalışmada Türk edebiyatında postmodern tarzda yazılan şiir örneklerinden hareketle 

postmodern şiirin dil özellikleri ve bunları tespit yöntemi hususuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır.  

Avangard ve kurallı olan hemen her şeye tepki gösterilen postmodern anlatılarda “dil 

deformasyonu” ve “biçimsizlik” başlıca özelliklerden ikisidir. Postmodern anlatılarda (roman ve hikâye 

türlerinde) karşımıza çıkan, çoğu kez biçimsizliğe, kuralsızlığı netice veren dil deformasyonunun şiir 

türünde daha yaygın kullanıldığı söylenebilir. Özellikle parçalılık, kuralsızlık ve yabancı kelime 

kullanımındaki fazlalık çoğulcu düşüncenin bir ürünüdür. Postmodern söylemin şiir dilindeki etkisi yer 

yer şiir dilinin mantığını yıkacak, mısra yapısını değiştirecek bir boyuta ulaşır. 

Bu çalışmada postmodern anlayışla yazıldığını söyleyebileceğimiz Birhan Keskin’in YÜZÜM: 

ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinden örnekler verilerek şiir dilindeki deformasyon ve 

değişimler dikkate sunulacaktır. Ayrıca postmodernistlerin oluşturdukları yeni şiir dili ve biçim 

özelliklerindeki tercihlerinin sebepleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodern Şiir, Dil Deformasyonu, Biçimsizlik, Kuralsızlık, Birhan 

Keskin 

POSTMODERN POETRY WITH ITS DISFIGURING USES OF LANGUAGE 

Abstract 

It is a controversial issue whether postmodern poetry is a continuation of modern poetry or a 

new style of poetry. In this study, it will be tried to clarify the language characteristics of postmodern 

poetry and the method of determining them, based on the examples of poetry written in the postmodern 

style in Turkish literature. 

“Language deformation” and “formlessness” are two of the main features in postmodern 

narratives that react to almost everything that is avant-garde and regular. It can be said that the language 

deformation, which we encounter in postmodern narratives (novel and story genres), often results in 

formlessness and irregularity, is used more widely in poetry. Particularly, the fragmentation, irregularity 

and excessive use of foreign words are a product of pluralistic thought. The effect of postmodern 

discourse on the language of poetry sometimes reaches a dimension that will destroy the logic of the 

language of poetry and change the structure of the verse. 

In this study, deformations and changes in the language of poetry will be taken into account by 

giving examples from Birhan Keskin’s poem YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI, which can be 

said to be written with a postmodern approach. In addition, the reasons for the preferences of the 

postmodernists in the new poetic language and stylistic features will be emphasized. 

Keywords: Postmodern Poetry, Language Deformation, Formlessness, Irregularity, Birhan 

Keskin 

Giriş 
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Roman ve hikâye türlerinde olduğu gibi şiir türünde de etkisini gösteren postmodern düşünce 

özellikle 1980 sonrası Türk şiirinde daha etkin bir anlayış olarak karşımıza çıkar. 1950’lerde ortaya 

çıkan görsel, deneysel, somut, dijital ve elektronik şiirin de içine dâhil olmasıyla postmodern şiir 

dünyaya yayılma imkânı bulmuştur (Bingöl, 2021: 228). Modernitenin içinde ona itirazla varlık kazanan 

postmodern düşüncede modern anlayışa zıt bir sanat anlayışı inşa edilmiştir. Modern ve modernist şiiri 

birbirinden ayırmanın güçlüğünün yanında her iki şiir anlayışının farklı yönlerini belirlemenin iki yolu 

olduğunu söyleyebiliriz. Yeni teknik ve temalara yer verilen postmodern şiirde modern şiirin 

klasikliğinin, kurallılığının tam aksi yönde var olan bir şiir anlayışı geliştirilmiştir: “Parodi, 

metinlerarasılık, montaj, pastij, ironi, absürd, çok sesli anlatım, kapalılık, deneysellik, belirsizlik ve 

rastlantısallık gibi yeni tekniklerin kullanımı postmodern şiirin belli başlı özellikleridir. Metinlerarasılık, 

parodi, pastiş, ironi vb. teknikler klasik, modern ve postmodern dönem şiirlerinde ortak bir şekilde 

kullanılır. Fakat bu tekniklerin -işlenen temalarla da bütünleşince- postmodern şiirde asıl unsurken diğer 

şiir türlerinde asıl unsur olarak kullanılmadığı ve farklı niyetlerle bu tekniklere başvurulduğu sonucuna 

ulaşılır. Yani modern şiirin ve postmodern şiirin kırılma noktası, kullanılan teknikler ve temalardaki 

değişimdir.” (Yeter Şahin, 2021: 203). 

Modern anlayışa eleştiri getirerek yine modern şiir içinde konumlanan postmodern şiirin belli 

başlı özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür: Modernliğe duyulan inancın sarsılması, şairin/yazarın 

değişimi ya da ölümü, okuyucunun metne dâhil edilmesi, büyük anlatıların tasfiyesi, üst kurmaca 

(metafiction), metinlerarasılık, parçalılık, kapalı anlatım, oyun, gerçekliğin sorgulanması, biçim ve dil 

deformasyonu, mekân ve zaman değişimi, anarşi, pop art/popülizm, eklektizm/seçmecilik, parodi, ironi 

ve absürt.  

Klasik şiirden bu gibi farklılıklarla ayrılan postmodern şiir özellikle dili kullanım açısından pek 

çok değişikliğe kapı aralar: “Şiir sanatının malzemesi dildir, bu yüzden dilin imkânları ve sınırları şiirin 

imkânlarını ve sınırlarını belirler.” (Bingöl, 2018: 141). Postmodernistler sınırlarını çizerken dilin 

öneminden bahseder ve ondan faydalanırlar. Bu sebeple postmodern şiirlerdeki yaygın şiir dili 

anlayışının dışına çıkarak kullanılan dilin anlamındaki kesinliği yıkarlar: “Postmodern şiirde dil 

hakkında söylenebilecek ilk şey deformasyondur.” (Bingöl, 2018: 147). 

Özellikle “Deneyselliğin ön plana çıktığı, yüceltmenin azaltıldığı, biçimsizliğin ve ta-

mamlanmamışlığın önemsendiği, benmerkezciliğin aşındığı postmodern şiirde mektuplar, gazete 

kupürleri, anekdotlar, yazışmalar, resimler, notalar, emojiler gibi rastgele ve şiirsel olmayan dil 

biçimlerinin sıkça kullanıldığı unsurlar postmodern şiir türünün ilk örneklerini belirleyen özelliklerdir.” 

(Yeter Şahin, 2021: 203). 

Dil üzerindeki hâkimiyetlerini en asgari düzeye indiren postmodernistler metnin her 

okunduğunda yeni anlamlar kazanacağı düşüncesindedirler. Bu sebeple bireysel ve alışılmışın dışında 

bir dil kullanmayı yeğ eylerler: “Günlük dilde olmayan kelimeleri kullanmaları, söz dizimini altüst 

etmeleri, alışılmamış bağdaştırmaları kullanmaları, sürekli dil sapmalarına başvurmaları dile 

uyguladıkları şiddete örnek olarak gösterilebilir.” (Bingöl, 2018: 143). 

Postmodern şiir anlayışında dildeki değişim ve deformasyon çalışmamızın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu değişimler Birhan Keskin’e2006’da “Altın Portakal” şiir ödülünü kazandıran Ba 

adlı kitabında yer alan YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinden hareketle 

örneklendirilecektir. Bu şiirden hareketle dili biçimsizleştiren kullanımlarıyla şairin şiirindeki 

postmodernizmin etkileri tespit edilecektir.  

Keskin, Ba adlı kitabını kırklı yaşlarda kaleme alır. “SheLeft Home” İngilizce başlıklı giriş 

şiiriyle başlayan kitap “Monopoz”, “Monogam” ve “Monolog” başlıklı üç bölümden oluşmaktadır. 

“Yalnızca bu bölüm isimlerine bakarak bile Ba’nın ana temasının yalnızlık veya yalnızlaşma olduğu 
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anlaşılabilir.” (Kerse, 2013: 30). Şairin menopoz durumundan sıkça bahsettiği kitabındaki şiirlerinden 

biri de YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiiridir. Zamanın insanı yıpratan özelliğinden 

bahsedilen şiirde,şiir öznesinin yüzünün artık gülmediği, sarardığı ifade edilir.  

Moderniteyle birlikte değişen hayata anlam verememe problemi postmodernizmin ana 

izleklerindendir. Şiirde işlenen konulardan biri de budur. YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI 

başlıklı şiirde şiir öznesinin yaşadığı trajik durum (olumsuz yönde değişen hayat koşulları, yaşlılığın 

bedene yansıması, ölüm ve yalnızlık korkusu) anlatılırken hayatın anlamsız bir hâle gelişiyle birleşen 

şairin ruh hâli tükenmişliğin yarattığı trajediyi de hafifletir. Şiir öznesi derin bir yalnızlık hissi duymakta 

ve ölüme yalnız yürümektedir. Keskin’in ruh hâlini ifade ettiğini düşünebileceğimiz bu şiirden yola 

çıkarak şairin yaşlanma korkusu/endişesi ve yalnızlık duygusunu ifade etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 

Ayrıca şiirde, tükenmişlik sendromuna giren şiir öznesinin postmodernist bir yaklaşımla mekanik 

hayattan uzaklaşıp doğaya, doğal olana geri dönüş şeklinde yorumlayabileceğimiz kendini doğa ile 

anlamaya çalıştığı görülmektedir. Olgunlaşmış bireyin yer yer isyan ve kederinin anlatıldığı metinde 

yaşanan trajik değişimi kabullenişinin ardından gelen sessizlik metinde dağ, kar, çöl gibi coğrafi 

şekillerle ilintilendirilerek ifade edilmiştir. Şiirde geçen “kar” kelimesi simgesel bir anlam taşır. “Kar”, 

kış mevsimini hatırlatır ve şairin olgunluk dönemini simgeler. Şiirde kullanılan kelimelerin bazılarında 

ise (çöl, sarı, unutmuş, ağlamaklı akşam, sessiz, kimsesiz, dağlı Leyla…) masumiyetin ve gençliğin 

yitirilişi simgelenir.  

Dili Biçimsizleştiren Kullanımlarıyla YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI Başlıklı 

Şiir 

“Şiir onun için bir iyileşme umudunu 

içerir” (Erdoğan, 2013, 130). 

 

YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI 

: ( durmuş, unutmuş kendini bende. Kalakalmış. 

Upuzun, 

ipince, bir sabır; suyunun yolunun uykusunun 

uzağında. Kör katman, 

kör küme. Bu çağda bu şehirde usulsüz 

bir nota. Si 

Yüzüm: 

: ( bulutlu şey, ağlamaklı akşam, 

Soğuk iklim. İçinde öfkelerinden habersiz korkunç 

atlar gezdiren. Sessiz, 

yıldızsız. Biz onunla çöle gitmiştik, 

çölü dinlemiştik. re 

Yüzüm: 

: ( dağlı Leyla, Kar kirpiği, 

Kokular tıngırtılar mutfağında tuzlu biber, een 

(Keskin, 2017: 23) 

Çalışmamızda Birhan Keskin’in YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinde 

özellikle dili kullanımı ve dile yaklaşımı hususları incelenecektir. Şairin dili nasıl kullandığı tespit 

edildikten sonra onun bu şiirindeki diğer postmodern bulgular ortaya konulacaktır. Birhan Keskin’in bu 

şiir kitabının yayınlanışı babasının ölümüne denk geldiği için şair kitabının adını Ba koymuştur. Şair 
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kitabının adını önce “monoton” koyacakken bu adın çok da iyi olmayacağını düşünerek babasının 

ölümünün ardından Ba adıyla yayımlamaya karar vermiş ve kitabı babasına ithaf etmiştir: “Dilimde 

yarım bir hece gibi kalan babamın güzel hatırası için…” (Keskin, 2017: 7). Kitabın adında “baba” 

sözcüğünün tamamını kullanmayan şairin devam etmeyen, yarım kalmış bir şeyleri, huzursuzluklarını 

bu kitapta anlatmak istediği çıkarımında bulunabiliriz. “Monopoz”, “monogam” ve “monolog” olmak 

üzere üç bölümden oluşan kitapta yirmi yedi şiir yer almaktadır. Birhan Keskin bu kitabını kırklı 

yaşlarında yazmıştır. Erken menapoza giren şair, kadınsılığın yitiminin verdiği endişeyle şiirlerinde 

daha çok iç sıkıntılarını, bunalımlarını ve huzursuzluklarını paylaşır: “Bedenin yoksullaşması, tutsak 

hâle gelmiş bir ruh, ‘dışarı çıkamama’nın verdiği huzursuzluk, bütün bunlar içteki durgunluğun 

(menopoz) belirtileridir. (…) Ba’da verimsizliği, üretememeyi, doğurganlığın yitimini ifade” eder pek 

çok şiirinde (Erdoğan, 2013: 85). 

Ba’daki şiirlerin büyük bir kısmının postmodern estetiğe uygun yazıldığını söyleyebiliriz. 

Kitabın başında yer alan Yunus Emre’ye ait mısralar “Cümle âlem gizlidir elifte / Ba dedirtmen bana 

sonra azarım” metinlerarasılık ve postmodern etkiyi barındırması açısından dikkate değerdir.  

Şairin dertli, yalnız ruh hâlinin anlatıldığı YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı 

şiirinde şair huzursuzluğunu, gizli isyanını dile getirmeye çalışır. Şiirde emojiye :( yer verilerek şiir 

sadece okunacak bir metin olarak sunulmak yerine okuyucunun görsel bir deneyim kazanması da 

sağlanır. Böylelikle metinde gündelik dilin yerleşik kurallarının ötesinde kullanım örneği ortaya 

konulmuştur.  

Şairin iç sıkıntılarının yansıması olarak okunabilecek şiirde ayrıca postmodernist bir tavırla 

çağdaş insanın sorunlarına yer verilmiştir. Menopoz durumundan kurtulma arzusuna yer verilen şiirde 

şiir öznesinin bedeninde ve ruhunda meydana gelen tahribat Birhan Keskin’in zor hayat şartları 

karşısındaki özlemleriyle birlikte işlenir. Şiirde şairin iç dünyasına ilişkin olarak yalnızlık teması 

sessizlik, masumiyet ve gençliğin yitirilişiyle anlatılır. Bunun için görsellikten faydalanıp dijital çağın 

işaretlerinden biri olan ve mutsuzluğu anlatan :((mutsuz yüz ifadesi) emojisiyle şiire başlamıştır.  

Şiirde geçen “kör katman, kör küme. bu çağda bu şehirde usulsüz: bir nota. Si” ifadesiyle tüm 

insanlığı etkisine alan modernizm ve onun beraberinde getirdiği sorunların eleştirisi yapılmaktadır. 

Modernliğe duyulan inancın sarsılmasıyla toplumun kör bir kümeye dönüştüğünü söyleyen şair ironik 

bir kullanıma başvurmuştur. Modern çağ toplumu mutlak aklın ve mantığın çerçevesinden hemen hiç 

çıkamayarak sorunları göremez hâle gelmiş ve adeta körleşmiştir. Şiirde geçen “küme” kelimesi ise 

sorgulamadan yaşayan, sorunları göremeyen bir toplumun yığın/yığınlar hâline dönüştüğünü anlatmak 

amacına matuftur. Mantığın, mutlak aklın, gerçek ve doğru kavramlarının sorgulandığı, tüm kuralların 

ötelendiği şiirde postmoden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Özellikle şehir hayatının eleştirisinin 

yapıldığı mısrada pek çok şeyin usulsüzleştiğinden bahsedilmektedir. 

Modernitenin sonucu olarak bir çıkmaz içine giren insanlığın sorunlarından doğanın 

rehberliğinde arınacağına inanan Birhan Keskin’in şiirlerinde bazen tabiat sığınılacak yerdir. Şiirsel 

özne önce yüzünü sonbaharla özdeşleştirilen sarıya benzetir. Şiirde özellikle hüznü, sonbaharı ve ölümü 

temsil ettiği için sarı renk kullanılmıştır. Şair hayat karşısındaki yoğunluğunu, yaşlanmasını, 

hüzünlerini, sıkıntılarını, yalnızlığını, tükenmişliğini ve ölüm kaygısını sarı renk aracılığıyla ifade eder. 

Kirlenen dünyadan bir kaçış yolu arayan şair ruh hâlinin yansıması olan yüzünü “Çölde bir şantiye, sarı” 

olarak tarif eder.  

Çöl imgesi değişen dünya düzeninin ortaya çıkardığı sorunlar karşısında insanların çöküşünü, 

sonbahar gibi sararıp solmasını ifade eder. Şair çölleşen dünyasını, hayallerinin ve duygularının 

çölleştiği bir ortamdan kaçış isteğiyle anlatmaktadır. Modern toplumun netice verdiği belki de en büyük 

zararı yolunu kaybeden insanların artışıdır. Şair böylesi bir ortamda doğanın tekrar insanlığa yol 
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gösterici olacağını düşünmektedir. Birhan Keskin’e göre bir çıkmazın içine giren insanlığın kurtuluşu 

doğaya ve doğal olana geri dönüşle mümkündür. Çöle gidiş ondan bir mucize bekleyişle 

ilişkilendirilebilir. Çöl imgesi şiirde modern hayatın çıkmazındaki çölleşmiş hayatla ilintiliydi. Modern 

dünyadaki bu değişim, şairin şiirlerinde yalnızlık, kaçış ve arayış temleriyle gösterir: “Birhan Keskin’in 

şiirlerinde tekrar tekrar vurguladığı toplumsal ve bireysel çölleşme, soğuma, buz tutma, taşlaşma da 

sürmektedir. Bu nedenle o, çağıyla, içinde yaşadığı dünyayla uyumsuz, yaralı bir kaçkındır, bir çölde 

yol almaktadır.” (Özmen, 2013: 43). 

Postmodernistlerin metinlerarasılığa verdiği önem daha kitabın başında kendini belli ederken 

Birhan Keskin’in bu şiiri de dikkat çekici bir gönderme barındırır. Şairin klasik edebiyattan yaptığı 

“Yüzüm:  : (  dağlı Leyla” alıntısı karanlık, tenha ve susuz çöl gecelerine göndermedir. Bu alımlama 

şairin postmodernist yaklaşımının bir örneğidir: “Birhan Keskin çağdaş bir şair olarak geleneksel olanı 

poetikasının güçlü bir kaynağı olarak benimsemiş, halk şiirinin animist/ mistik/ aşkın ve akışkan 

anlayışını çağdaş Türk şiirine eklemlemiştir.” (Çevirme, 2022: 23). Şiirlerinde çocukluğuna, masallara, 

geçmişe ve o günlere özlem duyan şair YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinde de 

Leyla’yı bulmak için çöle düşen Mecnûn’un hikâyesine göndermede bulunur. 

“Necid’de bulunan Benî Âmir kabilesine mensup Kays ile Leylâ kabilelerinin 

hayvanlarını otlatırken birbirlerini severler. Büyüyüp aşklarının meydana çıkması 

üzerine Leylâ çadırda alıkonur ve Kays’a gösterilmez. Bunun üzerine Kays’ta aşkın ilk 

ıstırabı başlar; babasına Leylâ’yı istemesini söyler. Ancak aşkları sebebiyle kızın adı 

dillere düşüp namusu lekelendiği için bu teklif reddedilir ve Leylâ bir başkasıyla 

evlendirilir. Kays ıstırabın tesiriyle aklını büsbütün kaybeder. I. Mervân’ın vergi 

memuru Ömer b. Abdurrahman ile onun yerine geçen Nevfel b. MüsâhıkKays’a 

yardımcı olmak için girişimde bulunurlar, fakat bu girişimleri sonuçsuz kalır. Babası 

şifa ümidiyle Mecnûn’u Mekke ve Medine’ye götürürse de Mecnûn Allah’a aşkını 

arttırması için dua eder ve çöllere kaçarak vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. 

Öte yandan Leylâ Mecnûn’un aşkıyla ıstırap içinde ölür. Mecnûn da onun için ağıtlar 

söyleyip aşkının acılarını terennüm ederek çöllerde dolaşmaya devam eder. Nihayet bir 

gün ölüsü bulunur.” (Durmuş, 2022). 

Postmodern anlatılarda eserin yerini metin, türün yerini ise anlatı aldığı için metinlerarasılığa 

sıklıkla yer verilir. Hemen hiçbir şeyin aslının olmadığını kopyanın bile kopyasının ortaya çıktığını 

düşünen postmodernistler özgün-benzersiz eser oluşturma kaygısında değillerdir. Bu nedenle 

postmodern şiirlerde alıntı yapmak normal bir durumdur. Metinlerarasılıkla çöl imgesine ve Leyla 

ismine yer verilen şiirde şairin bu tercihi “Leyla ile Mecnûn” hikâyesini hatırlatır. Şiirdeki “dağlı Leyla” 

ifadesi kederli, yaralı, elemli anlamını da taşımaktadır. Şiir öznesinin de yüzünün gülmediği, kederli, 

yaralı ve elemli olduğu anlaşılmaktadır: “Halk şiiri geleneğinde dağ motifi, somut ve soyut anlamlarıyla, 

şiir öznesinin ulaşımına engel olan veya yollarını bağlayan, açan, aşılması zor olan ancak ardında istenen 

yerin, yârin olduğu doğa parçasıdır. Yunus Emre’de dağ ‘Ben toprak oldum yoluna sen aşuru 

gözedürsin/ şu karşuma göğüs gerüp taş bagırlutaglar mısın/ Ben Yarümden ayrı düşütüm sen yollarımı 

bağlar mısın’ söylemiyle Tanrı’ya ulaşmayı hem engelleyen hem de kolaylaştıran çift anlamlı bir 

motiftir. (…) dağ motifi halk şiirindeki anlamlarıyla birlikte suskunluğun ve öfkenin de belirteni olarak 

anlamca genişler”(Çevirme, 2022: 31-32).“dağlı Leyla” örneğinde olduğu gibi şair Ba’daki pek çok 

şiirde huzursuzluklarını, hüznünü, yalnızlığını ve yakınmalarını anlatırken metinlerarasılıktan 

faydalanır.  

“dağlı Leyla” ifadesinin yanı sıra şiirde geçen “kar kirpiği” kelime gurubunda kirpiğiyle ok gibi 

sevgilisinin kalbini delen Leyla’nın kirpiğindeki kar onun gözlerinin ne kadar yaşlı olduğunu anlatmak 

için kullanılmıştır. Metinlerarası ilişkiyle şairin Divan şiiri unsurlarından yararlandığını söyleyebiliriz. 
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Âşık özne ayrılığın, mutsuzluğun ardından kendi yüzünü anlatırken bulutlu, ağlamaklı, akşam 

gibi karanlık, yıldızsız, sessiz ve sarı ifadelerini kullanır. “İçinde öfkelerinden habersiz korkunç atlar 

gezdiren.” mısrasıyla şehirden ve yerleşik hayattan bunalan kişinin ruh hâli yansıtılır. Kaçış isteği 

içindeki şiir öznesi sıkıntılarından modern dünyadaki imkânlardan çok farklı bir yolla masallardaki gibi 

atla kaçıp kurtulmak ister. Modern dünyanın çıkmazında yolunu kaybetmiş şair bir kaçış yolculuğuna 

çıkmak isteğini yol, yolculuk ve göçebelik izlekleriyle anlatır. 

Birhan Keskin şiire ritim kazandırır ve duyguyu daha derinden hissettirmek için şiirde, “si” ve 

“re” notalarına yer vererek böylece postmodernist bir yaklaşım ortaya koyarak şiirle müziği birleştirir. 

“Şiirin şarkı ile akrabalığı yoktur. Ama şiirin kendine ait bir iç müziği her zaman vardır. Benim müzikle 

bir dinleyici olarak tuhaf bir yakınlığım vardır ama. Bazı müzikler benim şiirime bir şekilde sızarlar. 

Vurmalıların, klarnetin, klasik kemençenin, ney’in, piyanonun, çellonun, kemanın sesleri benim için her 

zaman özeldir. Ba’daki ilk şiirin yazılışı biraz da bir müzik parçasına borçludur kendisini. Şunu da 

ekleyeyim tabii: ‘Taş Parçaları’nın ilk bölümlerini yazmaya hakikaten bir rock ritmiyle başladım, sonra 

perde perde başka makamlara geçtim. Daha benden olanla, daha mahur bitti” (Şakacı, 2006). Şairin 

müzikle şiirin giriftliği içiçeliğiyle ilgili bu düşüncelerinden anlaşılacağı üzere Birhan Keskin şiirinde 

müziğin ve notaların bir şekilde mısralarına sızdığı anlaşılmaktadır. Müzikalitenin, ritmin izlerine yer 

verilen şiirde yolda oluş, çölü dinleme gibi durumlar müzikal bir duyarlılıkla “si” ve “re” notalarıyla 

anlatılır. Şiirde farklı mısralarda yer alan “si”, “re” ve “enn” kelimelerinin birlikte okunabileceği 

“sirenn” kullanımında ise kişinin yüzüne yansıyan keder, endişe, korku ve acı bir siren sesiyle anlatılmak 

istenmiş gibidir. Üst anlatıların yerini yer yer sayıklama, saçmalama, anlamsızlaştırma gibi hususların 

aldığı şiirde şair çarpıcı, şaşırtıcı ve etkileyici bir anlatım arayışındadır. O, postmodernist bir yaklaşımla 

bu gibi uygulamalara başvurarak metni çoklu okumaya tabi tutar. Metne kutsallık atfeden büyük 

anlatıların tasfiyesi düşüncesiyle dilde ve şekilde gerçekleştirilen deformasyonun yanı sıra notalara da 

yer verilen şiirde tür karmaşasıyla metin melezleştirilir.   

“:( bulutlu şey” ifadesinde geçen muğlaklığa ve belirsizliğe vurgu yapılan “şey” kelimesinin 

kullanımı postmodernist bir tavırdır. Postmodernistler mutlak gerçekliğin, modern aklın kesin ve 

değişmez ilkelerinin karşısına ona tepki olarak bilinmezliği ve kapalılığı öne çıkarırlar. Sayıklamalar 

şeklinde yazıldığı düşünülebilecek mısrada “şey” kelimesi bir bilinmezliği ifade eder. 

Anlamayı güçleştiren eklektik yapılara yer verilen şiir “enn” kelimesiyle bitirilmiştir. Şair şiirini 

sonlandırmamış gibidir. Sonu açık uçlu bırakılan şiirde bu gibi teknik hususiyetlere yer verilerek yazarın 

kendini tahtından indirdiği ve okuyucunun metne dâhil edildiği bir anlatı inşa edilmiştir. Postmodern 

şiirin bir özelliği olan büyük anlatıların tasfiyesine zemin hazırlayan, yazarın tahtından inerek okurun 

metne aktif bir şekilde dâhil olması ve parçalı anlatıma da yer verilmesi nedeniyle YÜZÜM: ÇÖLDE 

ŞAİNTİYE, SARI başlıklı şiirin postmodern çizgide yazıldığını söyleyebiliriz. 

Postmodern anlatılarda en çok kullanılan unsurlardan biri de dilin biçimsizleştirilmesidir. Neyin 

anlatıldığından ziyade nasıl anlatıldığının önemsendiği postmodern şiirde bu gibi kullanımlara sıklıkla 

başvurulmaktadır: “Dilde verili hiçbir anlamın olmadığını, kullanıma ve bağlama göre anlamların ortaya 

çıktığını iddia ederek her türden dil serbestliğini savunurlar. Edebiyat dilini günlük dilden yabancılaşma 

olarak telakki ettikleri için dil üzerinde bireysel denemelerde bulunurlar. Bu yüzden onların eserlerinde 

günlük dilin deformasyona uğradığı ve karmaşık bir anlatımın meydana geldiğine tanık olunur” (Bingöl, 

2018: 141). YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiir kopuk cümlelerin, dil 

deformasyonunun ve bütünlüğün sağlanamadığı bir zeminde postmodern söyleme uygun tarzda inşa 

edilmiştir. Metinde hem şiir öznesinin ruh yapısı hem de karmaşık olan bu dünyada dili sabit kurallara 

bağlamayan şair, şiir diline yeni imkânlar kazandırır. “(…) metin yazıldıktan sonra yazarından 

bağımsızlaşır. Dil kendi işleyişine göre anlamlar ortaya çıkarır. Şairin ne söylediği önemli değildir, 

çünkü kullandığı dilde anlamlar sabit değildir.” (Bingöl, 2018: 143). 
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Birhan Keskin’in YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinde tercih ettiği dili 

kullanış biçimi incelendiğinde sabit ve tutarlı bir şiir dili yerine postmodern söyleme uygun, duruma ve 

okura göre anlamı değişen, dilin yerleşik kurallarını önemsizleştiren kullanımı tercih ettiğini söylemek 

mümkündür. Çünkü dil deformasyonuna önem veren postmodernistler bunu yaparken en çok 

alışılmamış bağdaştırmalara, dil sapmalarına ve otomat yazıma başvururlar. 

Postmodern şairler konuşma dilinden ayrı bir üslup kullanmak istedikleri için dil sapmalarına 

başvururlar. Kişisel bir dil kullanmayı tercih eden postmodern şairlerin şiirlerinde alışılmamış 

bağdaştırmalara sıklıkla yer verilir. Birhan Keskin de bu şiirinde alışılmamış bağdaştırmalara yer 

vererek kalıplaşmış, tek düze dil kurallarını alt üst eder. Şairin yaptığı bu tarz müdahaleler yeni anlatım 

yolları arayışının bir gereğidir. Örneğin şiirde yüzün çöldeki bir şantiyeye benzetilmesi alışılmamış bir 

bağdaştırmadır. 

“Upuzun ipince bir sabır” mısrasında sabrın upuzun ve ipince olması alışılmamış bir 

bağdaştırmadır. 

Bir başka alışılmamış bağdaştırma örneği “Kar kirpiği” ise Türkçe’nin söz varlığında 

bulunmayan bir kelime grubudur.  

“Bulutlu şey, ağlamaklı akşam” mısraında da günlük dilin mantığının dışına çıkılarak 

alışılmamış bir bağdaştırma türüne yer verilmiştir. Şair -lı, -li, -lu, -lü yapım ekleriyle türettiği 

sözcüklerde standart dışı niteleme sıfatı kullanmıştır. 

Birhan Keskin, YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI başlıklı şiirinde standart dil 

kurallarının dışındaki kullanımlarıyla dilin mantığını alt üst eder ve bireysel dil kullanımını hâkim kılar. 

Böylelikle şairin niyeti boyutunda şiir daha çarpıcı, etkili ve şaşırtıcı bir hâl almaktadır. Dil sapmaları; 

anlamsal sapmalar, sözcük sapmaları, söz dizim sapmaları, fonetik sapmalar, yazım sapmaları, yaygın 

kullanılmayan tamlamalar ve otomatik yazım şeklinde karşımıza çıkar. Anlatımda ise kullanılan 

yöntemler ironik anlatım, parçalı anlatım, karşıtlık, betimleme, öyküleme gibi unsurlardır. 

Şiirde postmodern anlatıma uygun olarak farklı unsurlar (emoji kullanımı ve notalara yer 

vermek gibi) bir araya getirilerek eklektik bir yapı oluşturulmuştur. Postmodernistler şiirlerinde modern 

dünyanın tekdüze, salt bilgi merkezli anlayışını kırmak için şekil, harf oyunları gibi unsurlara yer 

vererek dijital temelli üretimlerden faydalanarak anlamı karmaşık ve çok bilinmeyenli bir denklem 

hâline dönüştürerek okuyucunun hayal gücünün sınırlarını zorlamak isterler.   

Şiirin geneline baktığımızda mısraların hemen hepsi görünüşte Türkçe’nin söz dizimine 

uygunken mana boyutuyla-anlam düzeyinde karmaşıktır. Şiirdeki bu gibi kopukluklar nedeniyle 

mısralar arasında ve metnin tamamında anlamsal bir bütünlük kurmak zordur. Anlamın kendini kolayca 

ele vermediği ve anlamsal sapmaların yoğun olarak kullanımı postmodernistlerin arzuladığı bir kullanım 

şeklidir.  

Örneğin; “ipince, bir sabır: suyunun yolunun uykusunun uzağında.” 

“kokular tıngırtılar mutfağında tuzlu biber. een” 

Şiirdeki söz dizimi, fonetik, yazım ve anlamla ilgili olan bu sapmalarla anlatımı zenginleştirmek 

amaçlanmıştır. Metinde anlamsal sapmalardan biri de alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmesidir. 

Şiirde bağdaştırılmaması gereken sözcükler birlikte kullanılırken bilinen anlamlarının dışında 

kullanımlara da yer verilmiştir. Yeni ifade biçimleri keşfedebilmek için şiirde postmodern bir yaklaşımla 

dille oynayan şair “YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI” ifadesinde hüzünlü ve kederli ruh hâlinin 

yüze yansımasını alışılmamış bir tarzda ve anlam sapmasına yarayan kelimelerle ifade etmektedir.  
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Şiirde “dağlı Leyla”, “ağlamaklı akşam” gibi kelime sapmalarına yer verilerek yeni ifade 

imkânları oluşturulur. Metinde yer alan bu gibi kelime sapmaları metne dâhil edildiği ve okuyucunun 

tamamlamasını beklediği anlam boşluklarıdır.  

Şiirde bir kelime grubunda kelimelerin sırasının değiştirildiği kullanıma başvurulmuştur. Söz 

dizimi sapmasına örnek gösterilebilecek mısralar şöyledir: 

“Durmuş, unutmuş kendini bende” 

“Suyunun yolunun uykusunun uzağında” 

“Kokular tıngırtılar mutfağında tuzlu biber, enn” 

Postmodern şiirlerde fonetik sapmalara rastlanır. YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI 

başlıklı şiirde fonetik sapmaya örnek olarak şiirin sonunda yer alan peş peşe gelen iki adet “n” fonemiyle 

yazılan “enn” kullanımıdır.  

Standart yazım kurallarının dışına çıkılan şiirde Yazım sapması örneği olarak noktalama 

işaretleri ve büyük, küçük harf kullanımına dikkat edilmediği görülmektedir. Şiirde mısra başı 

kelimelerin büyük bir kısmı yazım kurallarının aksine küçük harfle başlar. Metindeki yazım 

sapmalarından biri de nokta veya iki nokta üst üsteden sonra bazı yerlerde cümleye küçük harfle 

başlanmış olmasıdır. 

“ipince, bir sabır: suyunun yolunun uykusunun” 

“Kör küme. bu çağda bu şehirde usulsüz” 

“çölü dinlemiştik. re” 

“Korkular tıngırtılar mutfağında tuzlu biber. enn” 

Şiirde bir mısrada virgülden sonra küçük harfle başlamak gerekirken büyük harf kullanımına 

yer verilmiştir:  

:( dağlı Leyla, Kar kirpiği, 

Şiirde vezin, kafiye, ölçü ve ritim gibi şiirselliği sağlayan unsurlara başvurmayan Birhan Keskin 

dilin mantığını bozarken dil bilgisi kurallarını da hiçe sayar.  

Postmodern şiirlerde dilin mantığına aykırı bir biçimde hareket ederek ve dil bilgisi kurallarını 

yok sayarak bilinçsizce yazması, kelimeleri art arda sıralaması anlamına gelen otomatik yazım ya da 

otomotizm tekniği sıklıkla kullanılır (Bingöl, 2018: 174). Otomatik yazım yöntemine başvurulan şiirde 

noktalama ve yazım kurallarına riayet edilmez; yani dilin sınırları zorlanır, ihlâl edilir. YÜZÜM: 

ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI şiirinde kelimeleri bağdaştırırken sapmalara başvurulmuştur. Metin, 

şairin bilinçsizce sayıklamalarının yazıya aktarımıdır. Anlam karmaşasına sebep olan otomatik yazım 

postmodernistlerin arzu ettiği bir kullanımdır.  

“Soğuk iklim. İçinde öfkelerinden habersiz korkunç 

atlar gezdiren. Sessiz, 

yıldızsız. Biz onunla çöle gitmiştik, 

çölü dinlemiştik. re” 

Otomatik yazım tekniğine başvurulan bu mısralarda şair geçmişe ait çağrışımlarını dile 

getirirken bilinçaltındaki anılara başvurur. Şairin bilinçsizce hareket ettiğini, sayıkladığını 

düşündüğümüz bu cümlelerde kelimeler arasındaki bağlantı ve anlam ortadan kalkmış izlenimi 

uyandırmaktadır.  
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Alışılmış şiir estetiğinden uzaklaşan şair, postmodern parçalılığa bir örnek olarak mısra 

düzeninin bozulduğu bir şiir yazmıştır. Dizeyi bölen şair böldüğü kısmı kendinden önceki dizeden farklı, 

ondan bağımsız birer dize olarak yazmıştır: 

“Soğuk iklim. İçinde öfkelerinden habersiz korkunç 

atlar gezdiren.” 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi mısraların parçalandığı şiirde görsel denemelere de yer 

verilmiştir. Metinde: ( üzgün olmayı ifade eden emoji kullanılarak görsellik sağlanır. Şiirdeki bazı 

dizelerde de mısralar arasına bir ya da iki kelime yerleştirerek görsellikle ilgili yeni bir denemeye 

başvurur. 

“: ( durmuş, unutmuş kendini bende. Kalakalmış. 

Upuzun” 

Modernizmin netice verdiği zihniyet değişiminin eleştirildiği şiirde farklı mısralarda kullanılan 

“Si”, “re” ve “enn” kelimelerini bütünsel olarak birleştirip okursak “Sireen” kelimesiyle karşılaşırız. Bu 

da siren sesiyle ilişkilendirilirse şair şiirde adeta bir çığlık atmaktadır. Siren kelimesi ise modernizmin 

sonucu olan zihniyet değişiminin eleştirisi olarak düşünülebilir. Modern çağın vaatlerini 

gerçekleştiremediği, aydınlanma fikrinin etkisini hızla kaybettiği ve kendi içinde çürümeye başladığı 

görüşü şiirde anlatılmaya çalışılmıştır (Yeter Şahin, 2021: 233). Öte yandan siren kelimesi, kırk 

yaşındaki şairin yaşamının son dönemleri olduğu ve bunun korkusunu yaşadığı düşüncesiyle de 

ilişkilendirilebilir. Postmodern şiir çoklu okumaya müsaittir. Şairin şiirdeki bu kelimeleri kullanması ve 

farklı yorumlara kapı aralaması postmodern sanat anlayışına uygun bir kullanım olarak düşünülebilir. 

Şiirde bireysel bir şiir dili oluşturan Birhan Keskin okurda şaşırtıcı etki oluşturacak bir metin 

inşa etmiştir.  

Şiirde estetik zevki akla ve mantığa karşı kullanan Birhan Keskin metinde kesik ve kopuk 

anlatımlara başvurur. Böylelikle standart dil mantığını bozarak anlaşılması güç, kapalı, süreksiz, belirsiz 

ve farklı yorumlamalara müsait, biçimsiz kullanımların olduğu postmodern bir şiir yazmıştır. Zıtlıklara 

ve metinlerarasılığa da başvurulan şiirde geleneksel şiir anlayışının ve estetiğin yıkıldığı söylenebilir. 

Şiirin genelinde biçim deformasyonu ile dil mantığının yıkıldığı görülmektedir. Şairin tercih ettiği bu 

gibi anlatım teknikleri ve kullandığı dil postmodern şiir estetiğine uygundur.  

Sonuç 

Modern ve postmodern şiiri belli başlı bazı özellikler aracılığıyla kesin hatlarıyla olmasa da 

birbirinden ayırmak mümkündür. Batı rasyonalizmine, burjuva ahlâkına, sanayi toplumunun 

problemlerine, klasik estetik anlayışa yönelik eleştirel tutum postmodern sanatın çıkış noktasıdır. 

Özellikle XIX. yüzyıl şiirinin modern olan ve modernizmin inşa ettiği hemen her şeye anti duruşu 

postmodern şiirin varlık nedenidir. Modernizmin pek çok olumlu avantajından faydalanan lakin zamanla 

ona arkasını dönen postmodern anlayışta hemen her şey modern olanın karşısında, zıt yönde inşa 

edilmektedir. Özellikle aydınlanmacı aklın eleştirisiyle inşa edilen postmodern sanat yeni bir estetik 

dönüşümle hayat bulur. Yüceltmenin azaldığı, rasyonel olanın önemsizleştiği, deneyselliğin ön plana 

çıktığı, plüralist bakış açısının benimsendiği, kuralların göz ardı edildiği, tekniğin ve temaların değiştiği 

postmodern şiirde biçimsizlik ya da deformasyon en yaygın kullanılan başat özelliktir. Bu sebeple 

postmodern şiirde gazete kupürleri, bulmaca, haber, emoji, nota, anekdot, resim, mektup gibi şiirsel 

olmayan kullanımlara yer verilerek şiirsellikle ilişkili kurallar değiştirilip eklektik bir yapı inşa edilir. 

Metinlerarasılık, pastij, montaj, ironi, absürt, çok sesli anlatım, kapalılık, belirsizlik ve rastlantısallık 

gibi teknikler önem kazanır.   
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Şiirsel olmayan dil biçimlerinin kullanımı modern şiirin bütünlük gösteren anlam yapılarının tam 

aksi yönde hareket etmekle ilgilidir. Eklektik bir şiir dili oluşturan postmodernistlerin şiirinde; 

parçalılık, biçimsizlik, kuralsızlık, kapalılık, belirsizlik, çok seslilik, deneysellik, metinlerarasılık, 

karmaşa ön plana çıkar. Farklı okumalara imkân tanıyan bir usûlle yazılan şiirde okura çok iş 

düşmektedir. Çünkü şair metninden uzaklaşır ve okuyucunun metni yeniden yazmasına imkân tanır.  

Çalışmamızda incelediğimiz Birhan Keskin’in YÜZÜM: ÇÖLDE BİR ŞANTİYE, SARI 

başlıklı şiiri içerik ve şekil açısından postmodern şiir kategorisine dâhil edilebilir. Yeni anlatım teknik 

ve yolları arandığını söyleyebileceğimiz şiirde özellikle de dil kullanımındaki değişim ve biçimsizlik 

dikkat çekicidir. Mutsuzluğun, yalnızlığın, umutsuzluğun, hüznün anlatıldığı şiirde duygusal bir 

tükenmişliğin içinde olduğu anlaşılan şiir öznesi aracılığıyla toplumun ruh hâli anlatılmaya çalışılmıştır. 

Şiir adeta bir sayıklama hâlinde yazılmış gibidir. Pasif bir isyanın ve kaosun öne çıktığı deneysel ve 

görsel denemelerin üretimi olan şiirde kafiye, vezin gibi ölçü ve unsurlara yer verilmemiştir.  

Modern şiir anlayışını sorgulayarak onun tam aksi yönde bir estetik dönüşüm yapılan, tüm 

insanlığı etkisi altına alan akıl ve mantık dışı unsurların önemsizleştirildiği postmodern şiirde belirsizlik, 

düzensizlik, dil deformasyonu ve kuralsızlık metnin inşasında önemli unsurlar hâline gelerek şiirsellik 

sıradanlaştırılmıştır. 

Serbest çağrışımlarla yazıldığı anlaşılan şiirin karmaşık bir bilincin ürünü olduğunu 

söyleyebiliriz. Şiirde dizelerin bölünmesi, alışılmamış bağdaştırmalar, dil sapmaları, eksik cümleler, 

yoğun imge kullanımı, bitmemiş cümleler şairin faydalandığı postmodern anlatım teknikleridir. Birhan 

Keskin’in şiirinde kullandığı bu gibi teknikler okuyucuyu şaşırtır, sarsar metnin biçimsel ve anlamsal 

boyutunu düşünmeye davet eder. Şiirde mantık silsilesinin dışında art arda sıralanan cümle ve kelimeler 

otomatik yazıma örnek teşkil eder. Mantık sırasının bozulması dil ve biçim deformasyonuyla da 

birleşince şiirdeki anlam dünyası bulanık/örtük kalmaktadır. İncelediğimiz şiirdeki tüm bu özellikler 

dikkate alındığında postmodern bir yaklaşımla karşı karşıyayız.  
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NAZİRE GELENEĞİNE GÖRE BOSNALI ȂSIM VE VECDȊ’NİN PEYDÂ REDİFLİ 

GAZELLERİNİN İNCELENMESİ 

Gökhan MEYDAN149 

Özet 

Klasik Türk şiirinde önemli kilometre taşlarından birisi nazire geleneğidir. Nazire geleneği tıpkı 

bir okul gibi pek çok şairin yetişmesine zemin hazırlamış,  nazire geleneği mazi ile istikbaldeki şairler 

arasındaki zaman şeridi ortadan kaldırarak bir nevi hepsini çağdaş yapan yönü vardır. Nazire 

geleneğinde üç önemli kriter vardır. Bunlar;  mana, vezin ve  redif birliğidir. Bu ortak birliktelikle pek 

çok şiir tanzir edilmiştir. Klasik Türk şiirinde redif birliğiyle yazılmış pek çok başarılı nazire örneği 

vardır. Bunlardan birisi de peydâ redifli tanzir örnekleridir. 17. yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyılın ilk 

evresinde yaşamış Bosnalı Ȃsım, kendisinden önce yaşamış pek çok şairden etkilenmiş, bu etkiyi 

şiirlerine çeşitli şekillerde yansıtmıştır. Bosnalı Ȃsım’ın etkilendiği ve şiirlerini tanzir ettiği şairlerden 

birisi de 16. yüzyılda yaşamış Boğukzâde (Abdülbâkȋ) Vecdȋ olarak bilinen Divan şairidir. Bosnalı 

Ȃsım, Vecdȋ’nin “peydâ” redifli gazelini tanzir etmiştir. Bu çalışmamızda nazire geleneğine göre 

Bosnalı Ȃsım’ın Vecdi’nin peydâ redifli gazeline yazdığı şiiri nazire geleneğine göre incelemeye 

çalışacağız. Bunu yaparken giriş bölümünde nazire, nazire geleneği hakkında bilgi verildikten sonra 

şairlerin edebi cepheleri hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında ise; zemin şiirle model şiir çeşitli 

yönlerden tahlil edilecektir. Bu çalışmayla amacımız nazire geleneğinin Klasik Türk şiirinde önemine 

küçük bir katkı sağlamaktır.   

Anahtar Kelimeler: Nazire, Bosnalı Ȃsım, Vecdȋ, Peydâ 

AN INVESTIGATION OF THE PEYDÂ REDIF GAZELLES OF BOSNIAN ȂSİM AND 

VECDȊ ACCORDING TO THE NAZİRE TRADITION 

Abstract 

One of the important milestones in classical Turkish poetry is the nazire tradition. The nazire 

tradition, like a school, laid the groundwork for the upbringing of many poets, and the nazire tradition 

has a way of making all of them contemporary by eliminating the timeline between the poets of the past 

and the future. There are three important criteria in the Nazire tradition. These; meaning is the unity of 

meter and redif. Many poems have been prepared with this common union. There are many successful 

examples of nazires written with redif unity in classical Turkish poetry. One of them is the examples of 

tanzir with peydâ redif. Bosnian Ȃsim, who lived in the second half of the 17th century and the first 

phase of the 18th century, was influenced by many poets who lived before him and reflected this 

influence in his poems in various ways. One of the poets who was influenced by Bosnian Ȃsim and 

whose poems he coined is the Divan poet known as Boğukzâde (Abdülbâkȋ) Vecdȋ who lived in the 16th 

century. Bosnian Ȃsim prepared the ghazal of Vecdȋ with "peydâ" redif. In this study, we will try to 

analyze the poem written by Bosnian Ȃsim in Vecdi's ghazal with peydâ redif according to the nazire 

tradition. While doing this, after giving information about nazire and nazire tradition in the introduction, 

information about the literary fronts of the poets will be given. Afterwards; ground poem and model 

poem will be analyzed from various aspects. Our aim with this study is to make a small contribution to 

the importance of the nazire tradition in Classical Turkish poetry. 
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1. Giriş 

Klasik Türk edebiyatı geleneği içinde şiire yeni başlayan (nev-heves) şairlerin yetişmesinde bir 

yöntem olan ve âdeta bir okul görevi üstlenen nazire, edebî terim olarak “Bir şairin şiirine başka bir 

şairce aynı ölçü, uyak ve redifte yazılan benzerine denir.” (Dilçin, 1983: 269). “Bir şairin manzum bir 

eserine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan şiir” diye tanımlanan nazîre ve nazîre 

yazmak yerine tanzîr ve tanzîr etmek yanında nazîre deme, cevap deme, cevap verme tabirleri de 

kullanılmış, nazîre yazana nazîre-gû, nazîre-perdâz denilmiş, model olarak alınan şiirin tam zıddını 

ortaya koymaya da nakıza adı verilmiştir (Köksal, 2006:456-458). “Klâsik sanatlarda evvelkileri takip 

ve taklit etmek esastır. Bunun yollarından birisi de evvelce bir üstadın yazmış olduğu esere –gazelden 

mesneviye kadar- şekil ve muhteva olarak benzeyen yeni bir eser yazmaktır ki buna nazire adı verilir” 

(Okuyucu, 2006:). Nazîrenin, tanımından pratikte kullanılışına kadar problemli bir kavram olduğunu 

söylemek mümkündür. Bazı retorikçilerle edebiyat tarihçilerine göre bir şiirin nazîre sayılabilmesi için 

esas alınan şiirle aynı vezin ve kafiyede olması yeterliyken bazılarına göre aralarında ifade ve konu 

birliği de aranır. Bazılarına göre de nazîre esas şiiri her bakımdan geçmeli veya en azından onun 

seviyesine ulaşabilmelidir. Ancak nazîreyi taklit, nazîre yazıcılığını da taklitçilik olarak kabul etmek 

doğru değildir. Ayrıca nazîrecilik şairlerin yetişmesinde önemli bir mektep olmuştur. Nazîre 

mecmualarında yer alan bütün şiirlerin gerçekten nazîre olup olmadığı veya belirtilen şiire nazîre diye 

yazılıp yazılmadığı konusu ayrı bir konudur. M. Fatih Köksal, nazire tanımlamalarında genel olarak üç 

özellik üzerinde ittifak edildiğini belirtir:  

a. Örnek alınan şiirle, yani zemin şiirle veya model şiirle vezin birliği,  

b. Zemin / model şiirle kafiye, varsa redif birliği,  

c. Zemin / model şiirle söyleniş (eda), anlam ve hayal benzerliği (Köksal 2018: 11). 

Nazire yazma veya şairlerin birbirlerine nazire yazmalarının çeşitli sebepleri vardır bu sebepleri 

Fatih Köksal şöyle dile getirmiştir:  

“Esasen şairleri nazire yazmaya iten saiklerin tamamının özünde bir şekilde 

“özenme” ve “öykünme” vardır. Bu özenme ve öykünme, şiire karşı da, şaire karşı da, 

her ikisine birden de olabilir. Bunun gerekçesi, “beğeni” ve “hayranlık” olabileceği 

gibi konunun psikoloji temelinde “hırs” ve “üstünlük” iddiası da bulunabilir. Konuya 

bu açıdan yaklaşıldığında bir manzumenin esas alınarak ona türlü şekillerde tasarruf 

edilen başka tür ve şekillerin de olduğunu görürüz. Hepsi bir şekilde bir şiire öykünerek 

ortaya konulmuş bu tür ve şekillerin nazireye benzerlik dereceleri farklı farklıdır.” 

(Köksal, 2018: 49). 

Nazirenin bir gelenek hâline gelmesi ya da nazire yazmanın edebiyatımıza ne gibi katkıları 

olmuştur veya nazire hangi işlevlerde kullanılmıştır gibi sorulara Cemal Kurnaz, nazirenin işlevini üç 

başlık altında değerlendirerek cevaplandırır: Her türlü sanat ve hüneri, bir üstat gözetiminde, taklit ve 

tekrar ile öğrenme yöntemi demek olan “meşk” nazirenin ilk işlevidir. “Okuma, araştırma, inceleme, 

ezberleme gibi teorik çalışmaları tamamlayan şair bundan sonra taklit ve nazire yoluyla şiir yazma 

becerisini geliştirir. Bu faaliyet bir çeşit şiir meşkidir.”(Kurnaz 2007: 32). “Nazirenin ikinci işlevi, şiir 

meşk ederek belli bir söyleyiş yetkinliğine erişen şairlerin, bu becerisini korumak ve geliştirmektir.” 

“Nazirenin üçüncü işlevi ise örnek olarak alınan anıt şiiri aşmaya yönelik iddialı çalışmalar 

gerçekleştirmektir.” (Kurnaz 2007, 40-45). Nazire geleneği içinde gerçekleştirilen faaliyetleri nazire 

mecmualarından öğrenmekteyiz. Bu mecmualardan günümüze ulaşanlar şunlardır: Ömer bin Mezid, 

Mecmû’atü’n-Nezâir (1436-37), Eğridirli Hacı Kemâl, Câmi’ü’n-Nezâir (1512-13), Edirneli Nazmî, 
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Mecma’ü’n-Nezâir (1523), Pervâne Bey, Mecmua (1560 61), Hayretî (?), Mecmu’a-i Nezâir (16. yy.), 

Budinli Hısâlî, Metâli’ü’n-Nezâir (17.yy.). 

Edebiyatımızda nazire yerini tutan veya bazı özellikleriyle nazireyi benzeyen nazım şekilleri ve 

nazım türleri de vardır. Bunlar nazire mecmualarında geçemez divanlarda kendine mahsus nazım 

şekillerinin ismiyle kaydedilir. Bu bazı kaynaklarda nazire örneği olarak kabul gören nazım şekilleri 

şunlardır: Tehzîl ve tazmin ile bir şairin gazelinin her beyti önüne farklı sayıda mısralar eklemek 

suretiyle dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on mısralı terbî, tahmîs, tesdîs, tesbî‘, tesmîn, tetsî‘ ve ta’şîr 

oluşturma da nazîre benzeri şiirler olarak nitelenebilir. Bunların yanı sıra başkasının bir beytindeki 

kelimeleri değiştirmek, fakat manayı ibkâ etmek suretiyle benimsemek olan selh Tahir-ül Mevlevi, 

selhin, intihâlin bir nev’i olduğunu belirtir. Ayrıca “a. Karşılıklı şiir söylemek veya okumak, b. Divan 

şairlerinden birinin bir manzumesine diğer bir şair tarafından aynı vezin veya kafiyede nazire yazılmak” 

diye tanımlanan müşâare, karşılıklı latîfe söyleme olan mülâtefe(Köksal 2018: 58), zemin şiiri geçersiz 

kılmak ve gözden düşürmek amacıyla yazılan nakîzede nazîre benzeri şiirler kapsamında 

değerlendirilebilir. Hatta, iki ya da daha fazla şair tarafından ortaklaşa yazılan ve nazireye en uzak tür 

olarak nitelenen müşterek şiirlerin de nazîre benzeri şiirler olduğunu söylemekle birlikte, müşterek şiirde 

de vezin ve kafiye benzerliğinden dolayı bu gruba dâhil edilebilir (Köksal 2018: 63). 

Bu çalışmamızda giriş kısmında nazire nedir, nazire geleneği nazirecilik hakkında farklı 

görüşler, nazireye benzer farklı nazım şekilleri, Türk edebiyatında nazire mecmuaları hakkında bilgiler 

verilmiştir. Sonraki kısımda makaleye konu olan şairlerin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi 

verilecektir. Ayrıca nazire ve nazire geleneği hakkında bilgi vermesi hasebiyle model şiirini 

inceleyeceğimiz Bosnalı Ȃsım’ın etkilendiği ve etkilediği şairler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra  

bir nevi nazire örnekleri olan   Bosnalı Âsım’ın Divan’da musammatlar kısmında yer alan tahmis, 

tesdisleri hakkında bilgi verildikten sonra aşağıda makalemize konu olan Bosnalı Asım’ın Boğukzade 

(Abdülbâkȋ) Vecdȋ’nin peydâ redifli gazelini tanzir ettiği gazel;  hem zemin metin hem de model metin 

önce örnekleri ve şerhleri verilecek daha sonra şekil, üslüp ve içerik açısından farklı başlıklarla ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

1.2. Boğukzâde (Abdülbâkî) Vecdî (d. ?/? – ö. 1661) 

XVII. yüzyılın gazel şairlerinden biridir. Asıl adı Abdulbâkî’dir. Boğuk-zâde lakabıyla da 

tanınmaktadır. Vecdî ile aynı mahlası taşıyan Filibeli Mevlevî şeyhi Abdurrahman Vecdî de vardır 

(Kavruk, Selçuk 2009: 9). İstanbul doğumludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra kâtiplik ve beylikçilik 

yapmıştır. Beylikçilik görevindeyken Köprülü Mehmed Paşa’nın iltifatlarına mazhar olmuştur. Şeyhî 

Mehmed Efendi, Köprülü Mehmed Paşa’nın devamlı iltifatlarının ve şairin şöhretinin artması 

sonucunda Şâmî-zâde Mehmed Efendi’nin hasedine maruz kaldığını söylemektedir. Şâmî-zâde 

Mehmed Paşa, Vecdî’ninsâbık İstanbul kadısı Sadreddîn-zâde Rûhullâh ve Dergâh-ı Âlî 

kapıcıbaşılarından Konya AbazasıMehmed Ağa ile aralarındaki mektuplaşmadan, güya ilm-i nücûm 

marifetiyle devlet erkânıyla vükelâ-yı saltanatın görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin bazı hadiselerin 

zuhûra geleceğini haber verdiklerini iddia ederek şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine Şeyhülislâm 

Bâlî-zâde Esîrî Mehmed Efendi’de de Vecdî, SadreddînRûhullâh ve Mehmed Ağa’nın idamı için fetva 

vermiştir. Vecdî ve arkadaşları, 4 Ramazan 1071/3 Mayıs 1661 Salı günü Alay Köşkü önünde, padişah 

IV. Mehmed’in de hazır bulunduğu sırada kafaları kesilmek suretiyle idam edilmiştir. Akıcı ve yalın 

gazeller yazmıştır. Vecdî’nin bilinen tek eseri yaklaşık 550 beyitlik dîvânçe niteliğindeki Dîvân’ıdır.  

 Fehîm, Neşâtî ve Mezâkî gibi şahsiyetlerle Köprülüler devrinin saray şairleri arasında sayılan 

Vecdî, kaynaklarda gazel şairi olarak ifade edilmektedir. Yaşadığı yıllarda ve sonraki dönemlerde birçok 

şairin onun şiirlerini övdüğü ve gazellerine nazire söyledikleri görülmektedir. Nâ’ilî-i Kadîm’in 

“Vecdî’nin imiş Nâ’ilîyâ nükte-verândan / Ta’bîri hoş-âyende bir a’lâ güzel aldum” beyti (İpekten 1970: 
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372) ile yine dostu ve üstadı Mezâkî’nin “Olsam n’olaâmâde-i sad-feyz Mezâkî / Vecdî’ye nazîr 

edimege bir gazel aldum” (Mermer 1991: 468) şeklindeki ifadeleri, şairin gazellerinin takdir edildiğini 

ve beğenildiğini göstermektedir. Özellikle 17. asır şairlerinden Mehmed Fevzî’nin Vecdî’ye birçok 

naziresi bulunmaktadır. Bu isimler dışında Neşâtî, Sükkerî, Fehîm-i Kadîm ve Nedîm-i Kadîm gibi 

şairlerin de Vecdî’ye nazire söyledikleri bilinmektedir (Mermer 2002: 20-22). Vasfî Mâhir Kocatürk, 

Dîvân’da yer alan “göster” redifli gazele Nâmık Kemâl’in bir nazire yazdığını belirtmektedir. Fâik 

Reşâd, Vecdî’yi Neşâtî ile birlikte gazel sahasında en kudretli şairlerden biri olarak 

zikretmektedir.Dîvân’ının 1308’deki ikinci tab’ımünâsebetiyleMehmed Celâl, Vecdî hakkında 

FâikReşâd’a hitaben yazdığı mektupta, Vecdî’de kitabî’at-ı âşıkâneye hayran olduğunu, onun eş’âr-ı 

âşıkânesinin her tabiatı mutlaka etkileyeceğini ifade etmektedir (Yekbaş, 2014).  

Vecdî, şiirlerinde daha çok aşk, rindlik ve ıstırap gibi duyguları işlemiştir. Bazı gazellerinde 

Sebk-i Hindî etkisi hissedilmektedir. Gazellerindeki sade söyleyişi, geniş hayal gücü ve ince zevkiyle 

Bâkî’den Nedîm’e uzanan çizgide önemli bir şahsiyet olan Vecdî, şiirleriyle hem kendi devrinde hem 

de 19. asra kadar çok sevilmiş ve okunmuş bir şairdir. Vecdî de Âsım’ın etkilendiği şairler arasındadır. 

Öyle ki Âsım Vecdî’nin bir gazelini tanzir bir beytini ise tesdis etmiştir. 

1.3. Bosnalı Âsım (d. ?/? - ö. 1710) 

17. yüzyılın ikinci yarısında ve 18. yüzyılın ilk yıllarında yaşayan Bosnalı Âsım hakkında 

kaynaklarda çok sınırlı miktarda bilgi bulunmaktadır. Âsım mahlasını kullanan şairin asıl adı Yusuf’tur. 

Bosna’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Bosnalı Âsım, taşralı bir şair olarak İstanbul 

merkezli bir şiir geleneğine başarılı bir eser kazandırmıştır. Dili sadedir, anlaşılması zor tamlamalarla 

yüklü değildir; kolay bir söyleyişi vardır. Dîvân şiirinin yerleşik kurallarına uygun bir eser meydana 

getirmiştir. 

Kasideleri 1 münâcât ve Hz. Muhammed için yazılmış 3 kaside dışında genel olarak Bosnalı 

devlet görevlilerine sunulmuştur. Âsım’ın muhatabını överken aşırıya kaçtığı sık sık görülür. Şair 

gazellere ayrı bir önem vermiştir ve eserindeki şiirlerinin önemli bir kısmı gazeldir ve bu gazelleri 

genelde âşıkâne tarzda kaleme almıştır. Şiirleri düşünceden çok duyguya ve hayâle yöneliktir. Bosnalı 

Âsım, toplumdan ve toplumsal değerlerden uzak bir şair değildir. Şiirlerinde toplumsal konular 

azımsanamayacak ölçüde yer tutmaktadır. Dini yönü vardır ama mutasavvıf bir şair değildir; tasavvufi 

terimleri şiirlerinde daha çok gerçek anlamlarının dışında kullanmıştır. Etkilendiği büyük şairler 

arasında Nef’î, Bâkî, Fuzûlî, Nâbî, Neşâtî gibi şairler vardır. Sanatını beğendiği şairleri şiirlerinde 

övmüş, bazı şairleri de kendisiyle kıyaslayarak kendi şiirinin güzelliğini övgüyle anlatmıştır. 

Bosnalı Âsım’ın tek eseri Dîvân’ıdır. 17 kaside, 9 musammat, 1 müstezad, 400 gazel, 6 kıt’a, 1 

nazm, 2 mesnevi, 3 müfredden oluşan Dîvân’ın beyit sayısı 3500 civarındadır. Kasidelerde ise “1 

münâcât, 2 na’t, 1 mi’râciyye, 1 bahâriyye, 11 medhiyye, 1 sulhiyye” türleri yer almaktadır. 

1.4. Bosnalı Âsım’ın Etkilendiği ve Etkilediği Şairler 

Dîvân şiiri geleneğinde şairlerin birbirine tesirini somut bir şekilde ortaya koyan en önemli 

verilerden biri aynı edebî muhit içerisinde yer almaları, diğeri ise Dîvân şiirinin kuruluşundan itibaren 

görülmeye başlayıp zamanla bir gelenek hâlni almış olan ve bu şiirin kaynaklarda hakkında pek fazla 

bilgi bulunmayan ve şimdiki bilgilerimize göre nasıl bir edebî muhit içerisinde yaşadığını da 

bilemediğimiz Âsım’ın şiirlerinde, yaşadığı yüzyıl Türk edebiyatının İran şiirine üstünlük iddiasının da 

etkisiyle olsa gerek İran tesiri biraz zayıf kalmıştır. Bu zayıf etki ise; sadece bazı İranlı şairlerin 

isimlerinin mukayese unsuru olarak anılmasından ibaret kalmıştır. Bu bağlamda Dîvân’da adı geçen 

İranlı şairler Selmân-ı Sâvecî (ö. 1376), Molla Câmî (ö.1492), Hâfız-ı Şîrâzî(ö.1390), Hâkânî (ö.1199), 

Ömer Hayyâm (ö. 1136), Nâsır-ı Hüsrev (ö. 1088) ile aynı zamanda sebk-i Hindî şairlerinden olan Örfî-

i Şîrâzî (ö. 1591), Tâlib-i Âmûlî (ö. 1627) ve Sâib-i Tebrîzî (ö. 1671)’dir. Şair hakkında kaynaklarda 
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bulunan sınırlı bilgiler arasında Bosnalı Sâbit, Râmî ve özellikle Bâkî’nin etkisinde olduğuna dair 

olanları dikkat çeker. Bâkî’nin Âsım üzerinde belirgin bir etkisini kabul etmekle birlikte, bu etkinin 

sadece onunla sınırlı olmadığını da ifade etmek gerekir.  

Dîvân’da Âsım’ı etkilediğini düşündüğümüz veya şairle bir şekilde münasebetinin olduğu 

anlaşılan birkaç isim daha vardır. Bunlar; Genceli Nizâmî (ö. 1214),Sabrî (ö. 1645), Vechî (ö. ?), Riyâzî 

(ö. 1644), Fehîm-i Kadîm (ö. 1648), Şehrî (ö.1661), Mezâkî (ö. 1676), Sâbir (ö. 1680), Sâmi’î (ö. 1685) 

ve Nazîm (ö. 1727) gibi kendisinin bir vesile ile adlarını zikrettiği fakat şair üzerindeki etkilerini tam 

manasıyla tespit edemediğimiz isimlerle, kendisinin de ilgi duyduğunu düşündüğümüz Sebk-i Hindî 

tarzının Türk edebiyatındaki temsilcileri ya da muhipleri arasında adları zikredilen Nef’î (ö. 1635), 

Boğukzâde(Abdülbaki) Vecdî (ö. 1661), Nâilî-i Kadîm(ö.1666) ve Neşâtî (ö. 1674)’dir. İlk grupta 

adlarını sıraladığımız isimlerle şair arasındaki münasebet somut bir şekilde ortaya konulamasa bile, 

bunların en azından Âsım’ın ilgisini çeken sanatçılar olduğunu söylemek herhâlde yanlış olmaz. Bu 

şairlerin bir kısmının sadece adı, Dîvân’daki övgü maksadıyla yazılan şiirlerde övülen kişinin; 

fahriyelerde ise kendisinin sanatçı kişiliğinin mukayese unsuru olarak anılırken bazı isimlerle olan ilgisi 

daha somuttur (Kurtoğlu, 2018: 33). Sâbit’in Âsım üzerindeki etkisi başta miraciye olmak üzere daha 

çok kasidelerde kendisini gösterirken; Bâkî etkisi, rindâne tarzda kaleme alınmış gazellerde rahatlıkla 

fark edilebilmektedir. Bâkî’nin şiirlerinde dile getirdiği epiküryen hayat anlayışıyla Âsım’ın gazellerinin 

büyük bir kısmına hâkim olan âşıkâne ve rindâne tarz arasındaki benzerlik, şair üzerindeki bu tesiri 

somut bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Dîvân’da Bâkî’nin Âsım üzerindeki etkisini gösteren en önemli hususlardan biri de Bâkî’nin iki 

gazelinin Âsım tarafından tahmis edilmesidir. Ȃsım, Baki’nin ancak redifli gazeline tahmis yazmıştır. 

Bu tahmis beş bentten oluşur.Aruzun feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün fe’ilün kalıbıyla yazılmıştır.Diğer 

tahmisi ise; Bâkȋ’nin –dur redifli gazeline yazılmıştır. Altı bentten oluşur, diğer tahmisle aynı kalıpla 

yazılmıştır. Âsım’ın tahmis ve tesdis ettiği diğer isimler ise Hâletî ve Atâyî’dir. Şair, Hâletî’nin 

n’eylersin redifli gazelini tahmis etmiştir. Bu tahmis beş bentten oluşur. Aruzun mefâȋlûn (4) kalıbıyla 

yazılmıştır.Bosnakı Ȃsım  Atâyî’nin de olur redifli bir beytini  tesdis etmiştir. Bu tesdis, fâilâtün fâilâtün 

fâilâtün fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Âsım’ın beytine tesdis yazdığı bir başka sanatçı da Sistanlı ünlü 

şair ve düşünürlerden Ferec-i Segzî’dir. Şair, onun bir kıtasından Farsça bir beyti tazmin etmiştir. Bu 

tazmin mef’ûlü fâilâtü mefâilü fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Beş bentten oluşur. 

Sonuç olarak, kendisinden önceki ve/veya çağdaşı şairlere nazireler yazan, tahmis ve 

tesdisleriyle o sanatçılara olan ilgisini ortaya koyan Âsım’ın bu husustaki yani nazire, tahmis vs. 

yazmaktaki amacını Köksal’ın tasnifine göre üstad şairleri izlemek, meydan okumalara cevap vermek, 

zemin şiiri geçme arzusu ve bir dostluk nişânesi olarak nazireleşmek şeklinde değerlendirebiliriz 

(Köksal, 2018: 98-101). Bunların dışında Dîvân’da isim olarak zikredilmese bile söyleyiş, ifade, anlam, 

kafiye vs. bir takım benzerlikler dolayısıyla Türk edebiyatındaki pek çok şairi etkileyen bazı büyük 

şairlerin Âsım üzerinde de tesirlerinin olduğunu düşünmekteyiz. Âsım’a bu tarzda tesir eden önemli 

şairlerden biri hikemî üslubun Türk edebiyatındaki kurucusu ve en önemli temsilcisi sayılan Nâbî’dir. 

Âsım da Nâbî gibi yaşadığı yüzyılın sosyal ve siyasî olaylarının zihninde oluşturduğu ve biraz 

olumsuzluk ifade eden duygularını işlemekten geri durmamıştır. “-nun olsun hep” redifiyle yazdığı 

gazelinde her şeyden vazgeçmiş, bıkkın bir insan olarak okuyucunun karşısına çıkan şair, “kalmamış”, 

“kalmamış gitmiş” ve “usandım” redifleriyle yazdığı şiirlerinde ise hayatta meydana gelen 

değişikliklerin insanları hep mutlu etmediğini dile getirmiştir. 

Âsım’ın şiirlerine tesir ettiğini düşündüğümüz bir başka isim de yine 17. yüzyılda yaşayan ve 

Türk edebiyatındaki en tanınmış Sebk-i Hindî şairlerinden olan biri olan Neşâtî (ö. 1676)’dir. Aynı 

şekilde Âsım’bazı gazellerinde, Fuzûlî (ö. 1556) gazelleri arasındaki benzerlik de dikkat çekicidir 

(Kurtoğlu, 2018: 33-43). Âsım’ın etkilendiği şairler arasında Boğukzâde Vecdî de vardır. Şair, bu şairin 
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bir gazelini tanzir ederken bir beytini de tesdis etmiştir. Ȃsım’ın Vecdȋ’nin görmesünler redifli beytine 

tesdis yazmıştır. Bu tesdis beş bentten oluşur. Bu tesdis örneği makalenin son kısmında verilecektir. 

2. Gazellerin Metni ve Şerhi 

2.1. Vecdȋ’nin Gazeli 

1. Gam-ı zülfüñle âhumdan k’ola derûn peydâ 

İder destâr-ı ‘aşka sünbül-i bâğ-ı cünûn peydâ 

2 . Şu deñlü dâğ dâğ oldı derûn kim eylesem girye 

Olur vâdȋ-i hasretde hezârân cûy-ı hûn peydâ 

3. Düşerse katre-i hûn-âbe-i dâgum gülistâna 

Olur şâh-ı gül üzre gonce-i ter lâlegûn peydâ 

4. Kühen cevlângâh-ı şu’le-i’ aşk-ı cünûn iken 

Ne mümkin ola sahn-ı dilde hâşâ ki sükûn peydâ 

5. Düşerse senglâh-ı nâza geh kûh-ı cefâya dil 

Olur Ferhâd-ı ‘aşka her zamân bir Bȋ-sütûn peydâ 

6. Hezârân dil ham-ı zülfinde pinhândur n’ola olsa 

Çemenzâr-ı ruhında berg-i şeb-bûy-ı füsûn peydâ 

7. Bu tâze şi’r-i Vecdȋye nazȋre söyleyen evvel 

Dil-i pür-feyz ü tab’-ı pür-ma’ânȋ eylesün peydâ (G.1) 

2.1.1. Gazel Şerhi 

1. Saçının gamıyla ahımdan ki kalp ortada olduğundan delilik bağının sümbülü aşk sarığıyla 

ortaya çıkar. 

Divan edebiyatında aşk-maşuk mazmunu çerçevesinde oluşturulmuş olan bu şiirde ilk beyitten 

itibaren bu mazmun işlenmeye başlanmıştır. Âşığın ahına vurgu yapılarak sevgilinin saçı gam kaynağı 

olarak nitelendirilmiştir. Bu ahın âşığın kalbinde derinlerde ortaya çıktığı da anımsatılmıştır. İkinci 

mısrada âşık delilik bağının sümbülü tamlamasıyla istiareli olarak kullanılmış ayrıca aşk sarığa 

benzetilerek ayrı bir anlamsal çağrışım sağlanmıştır. Aşkı başa bağlanan sarığa benzetildiği için aşk 

âşığın başına gelebilecek en güzel şey olarak da yorumlanabilir. 

2. Gönül şu denli yarlar içerinde gözyaşı eylesem(döksem) bülbül, hasret vadisinde kan ırmağı 

olarak ortaya çıkar. 

Âşığın gönlü sevgilinin hasretinden yara bere içerisinde kalmıştır.Bu  duruma dayanamayan 

âşık gözyaşı dökerse hasretlik vadisinde bülbülün gözyaşlarını kan ırmağı olarak ortaya dökülür. Bu 

beyitte âşığın ahına çektiği sıkıntılara bülbül de dâhil olmuştur. Soyut bir kavram olan hasret sözcüğü 

vadiye benzetilerek somutlaştırılmıştır. Mana ve anlamsal çağrışım olarak birinci beyitteki anlam bu 

beyitte de devam ettirilmiştir. 

3. Yaramın kanlı su katresi gül bahçesine düşerse güllerin şahı üzere lale renkli taze gonca olarak 

ortaya çıkar. 

Âşığın sevgilinin ahıyla oluşan gönül yaralarının kanlı bir damlası eğer gül bahçesindeki gülleri 

üzerine düşerse bu güller laleye benzeyen taze yeni açmış goncaya dönüşürler, farklı bir güzelliğe 

bürünürler.Gül, lale, gonca, gülistan kendi içerisinde tenasüplü kullanılmıştır. 
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4. Deli aşkın parıltısının gezindiği yer eski iken ne mümkün ola ki gönül yerinde asla sessizlik 

ortaya çıkmaz. 

Aşk hâli Klasik Türk şiirinde delilik hâli olarak da nitelendirilir. Bu durum Mecnûn denen aşk 

hikâyesinde tip de bile karşımıza çıkar. Hatta divan şairleri aşkın bu durumunu hatırlatmak için mecnun 

sözcüğünü farklı anlamsal çağrışımlarda kullanmışlardır.Gönülde aşkın parıltısı bile dolaşsa gönülde 

kesinlikle sessizlik olmaz her zaman için bir hareket bir heyecan söz konusu olur.  

5. Gönül arasıra taşlığa ve cefa dağına düşerse her zaman Ferhat’ın aşkından dağ ortaya çıkar. 

Gönül eğer aşkı için naz gibi cefa dağı gibi zorluklarla karşılaşırsa her zaman aklına Ferhat 

gelsin.Nasıl ki Ferhat, Şirin’e kavuşma arzusuyla dağları deldi, aştı sende ey gönül hemen bir cefa veya 

naz gördüğünde hemen pes etme naz ve cefa dağlarını Ferhat gibi del geç demek istiyor.Ferhat ile Şirin 

hikâyesine telmih vardır. Ayrıca naz ve cefa taşa dağa benzetilmiştir. Senglâh, kûh, Bȋ-sütûn tenasüplü 

kullanılan kelimelerdir. 

6. Bülbül, gönül saçının kıvrımlarından gizlidir ne olursa olsun yanağının çimenliğinde sihirli 

şebboy yaprağı ortaya çıkar.  

Bülbül Divan şiirinde âşıkla özdeşleşmiş hayvanların başında gelir, çoğu zaman gü-bülbül 

mazmunuyla birlikte kullanılır. Bu beyitte bülbül, âşığı büyüleyen şebboy yaprakları gibi olan sevgilinin 

yanağındaki tüyler için sevgilinin sacının kıvrımlarına gizlenmiştir. Sevgilin yanağındaki tüyler çimene 

benzetilerek istiareli olarak kullanılmıştır. Hezârân, çemenzâr, berg-i şebboy tenasüplü kullanılmıştır. 

7. Vecdȋ’nin bu taze(yeni) şiirine nazire söylemeden önce mana dolu bir fıtrat ve feyiz dolu bir 

gönül ehli olarak ortaya çıksın. 

Şair, makta beyitinde kendinin övmüştür. Yazmış olduğu şiire nazire yazmak isteyen veya 

benzerini yazmak isteyen öncelikle feyiz dolu bir gönle, güzel manaları seven bir yaradılışta olması 

gerekir. Bununla birlikte belagat ilmine de vâkıf olması gerekir diyerek ona nazire yazmanın kolay 

olamadığını vurgulamıştır. 

2.2. Bosnalı Ȃsım’ın Gazeli 

1. Serümde lâne-i bûm-ı belâ oldı bugün peydâ 

Senüñ sevdâ-yı zülfüñ dilde itdi bak cünûn peydâ 

2. Neler aşdı serümden kûh-ı gamda ey lebi şȋrȋn 

Dahi olmış degüldi Kûh-ken’le Bȋ-sütûn peydâ 

3. Dokınmakdan degül hâȋì sabâ ol zülf-i şeb-gûne 

Nice dilde karâr olsun yahud cânda sükûn peydâ 

4. Hevâdârı olan ol serv-i bâğ-ı ‘işve vü nâzuñ 

İki dȋdem gibi itsün dü çeşmi cûy-ı hûn peydâ 

5. Güli peyveste gördüm sünbül-i zülf-i dil-ârâma 

‘Aceb mi âhum itse şu’le vü dûd-ı derûn peydâ 

6. Güm olsa kalmasa sihr ü füsûn ‘âlemde bir demde 

 İder câdû-yı gamzeñ yine biñ sihr ü füsûn peydâ 

7. Nazȋre şi’r-i Vecdȋ’ye diyen ey ‘Ásım-ı hoş-dem 

Senüñ  tab’uñ gibi bir tab’-ı pür-feyz eylesün peydâ  (G. 5) 

2.2.1. Gazel Şerhi 
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1. Bugün başımda belalı baykuş yuvası ortaya çıkınca senin siyah saçların gönülde delilik ortaya 

çıkardı. 

Divan şiirinde baykuş olumsuz çağrışımlarıyla kullanılmıştır. Bugün belalı baykuşun yuvasını 

görünce başım belaya girdi bana uğursuzluk getirdi. Bundan dolayı da senin siyah saçların benim 

gönlümde deli divane etti. Âşığın deli olmasına sebep sevgilinin fitne saçan siyah saçlarıdır. Şair, 

sevgili-âşık mazmununu hatırlatacak şekilde şiire başlamıştır. 

2. Ey şirin dudaklı (sevgili), başımdan gam dağında neler aştı, dağ delen Ferhat gibi Bisütün 

dağını ortaya çıkarmış daha tatmin değil. 

Şirin dudaklı sevgili dağ gibi gamlarla başımdan daha neler aşmıştır. Neler koparmıştır. Tıpkı 

dağları delen Ferhat gibi yine kazmaya delmeye devam etmektedir.Kûh, Kûh-ken, Bȋ-sütûn kelimerleri 

arasında tenasüp vardır. Kûh-ken, Bȋ-sütûn kelimeleri de Ferhat’ın aşkı için dağları aşmasına telmih 

vardır. 

3. Kara geceye benzeyen saçları rüzgârın hâlidir, dokunmaktan değildir. Nice gönülde karar 

olsun veya canda sabit ortaya çıksın 

4. O (sevgili), naz ve cilve bahçesinin servisi havadar olan iki gözüm gibi etsin, iki gözlü olan 

kan ırmağı ortaya çıkar. 

Servi ağacı Divan şiirinde boy uzunluğu nispetiyle sevgilinin güzellik unsuru olarak şiirlerde 

kullanılmıştır. Nazlı ve cilveli bahçesinin güzel ağacı selvi havadar yerlerde yetişir.Naz ve cilve 

kavramları bahçeye benzetilmiştir. Dide, çeşm, iki, dü, naz, işve kavramları tenasüplü kullanılmıştır. 

5. Gülü, gönül okşayan saçlara benzeyen sümbül ile birlikte (bitişik) gördüm acep ahım etse 

gönüldeki tasa ve keder parıltısını ortaya çıkarır. 

Gülü gönül okşayan saçlara benzeyen sünbülde birlikte gördüm demekle şair gül ve sünbülün 

aynı bahçede yan yana olduğunu dile getirmiş olabilir. Acaba benim ahım gönüldeki tasa parıltılarını, 

izlerini ortaya çıkarır mı? Gül ile sümbülün bitişik olması bu duruma sebep olabilir mi demek istiyor. 

Gül, sümbül; dilara, derûn sözcükleri arasında tenasüp vardır. 

6. Alem bir anda patlasa sihir ve büyü kalmasa da büyüleyici gamzen eder yine de bin sihir ve 

büyü ortaya çıkarır. 

Sevgilinin güzellik unsurlarından olan gamze, içinin derin olması hasebiyle âşığın içine düştüğü 

bir tuzak olarak tahayyül edilir şiirlerde. Aynı zamanda gamze fitne çıkan ve etkileme özellikleri de 

vardır.Şair mübalağa sanatını ileri düzeyde kullanarak diyor ki eğer alemde sihir ve büyü namına bir şey 

kalmaya patlayıp yok olsa bile ey sevgili senin gamzenin büyüsü, sihir bin defa sihir ve büyü ortaya 

çıkarmaya yeter.Sihr ve füsûn sözcükleri tekrir olarak kullanılmıştır. 

7. Vecdȋ’ye nazire şiir yazan ey hoş sohbetli Ȃsım, senin fıtratın gibi bir feyiz dolu bir fıtrat 

ortaya çıkarır. 

Şair mahlas beyitinde yukarıdaki beyitte şiirlerine nazire yazılamayacağı dile getirip meydan 

okuyan Vecdȋ’ye bu beyitte cevap vermiştir. Ȃsım kendisinin hoş sohbet olduğunu yani güzel kelam 

etmekten ve duymaktan hoşlanan bir yaradılışta olduğunu dile getirdikten sonra ben de senin gibi feyiz 

dolu bir fıtrata sahip olduğum için sana nazire/ cevap yazmak için meydana çıktım demek istiyor. 

3. Gazellerin Karşılaştırılması 

Gazeller, şekil, muhteva (içerik)ve dil yönüyle incelenmiştir. Şekil ve muhtevanın şiir 

metinlerin kendi içersinde sistemli bir yapı oluşturması yapı kavramı içerisinde ele alınır ve bu yapının 

her iki ayağının da denk olması gerekir. Eğer şekil ve içerik yönleri dengeli olmazsa şiirin sanatsal yönü 
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eksik kalır. Şair içinde yer alan manaları zihnide en güzel kelime elbiseleriyle giydirerek okuyucunun 

karşına çıkarır. Divan şiir geleneği içerisinde ne anlatıldığından ziyade nasıl anlatılmış yönü daha ağır 

basan bir edebiyattır. Böyle olunca da şairlik yeteneği en güzel anlatım ve şekilsel özellikleri daha iyi 

kullanan şairleri daha ön plana çıkarmıştır. Aşağıda gazelleri farklı şekil, dil ve içerik yönünden 

incelemeye çalışacağız. 

3.1. Nazım Şekli: Her iki şiirde gazel nazım şekliyle yazılmıştır. Gazel, nazım şekli Divan 

şiirinde lirik konuların, özellikle aşk, kadın, şarap vb., işlendiği 3 ile 15 beyit arasında değişen aruz 

ölçüsünün belli kalıplarıyla yazılan en yaygın nazım şeklidir. İncelediğimiz her iki gazelde de aşk 

konusu işlendiği için gazel nazım şekli tercih edilmiş, her iki gazelde 7 beyitten oluşmaktadır.  

3.2. Kafiye ve Redif: Şiirin şekilsel ve musiki yönü belirleyen en önemli ögelerdir. Kafiye, 

genellikle dize sonrandaki farklı görev ve anlamlardaki ses benzerliklerine; redif ise kafiyeden sonra 

gelen aynı görev ve anlamlardaki ses, hece veya kelime tekrarlarına denir. Kafiye, şiirin ses örgüsüne 

katkısının yanında, mısra yapısının şekillenmesinde ve nazım şekillerinin düzenlenmesinde de önemli 

görevler yüklenir. Bunun yanında bir anlam taşıyıcısı olarak da şiirin genel karakteriyle yakından 

ilgilidir (Kortantamer, 1993: 273). Ele aldığımız gazeller, Dîvan şiirinin genelinde olduğu gibi redifli 

yazılmışlardır. Divanlardaki şiirlerin çoğunluğu redifli olmakla birlikte ele aldığımız gazellerde redifleri 

aynıdır. Peydâ redifi kullanılarak Divan şiirinde pek çok şiir yazılmıştır. Bunlardan birisi de incelemiş 

olduğumuz Bosnalı Ȃsım’ın A. Vecdȋ’ye yazdığı peydâ redifli gazelidir. Gazellerde peydâ redifinden 

önce gelen üç sesten oluşan –ûn zengin kafiye alarak kullanılmıştır. Bununla birlikte kafiye ve redif 

nazire şiirlerinin ortak öğelerinden biridir. Bundan dolayı Klasik Türk şiirinde aynı redifle yazılmış pek 

çok nazire örneği vardır. 

3.3. Vezin: Gazeller aruz ölçüsünün “Mefâ’ȋlün Mefâ’ȋlün Mefâ’ȋlün Mefâ’ȋlün “ kalıbıyla 

yazılmıştır. Bu kalıp Türk edebiyatında yaygın olarak kalıplardandır. On altı heceli olan bu kalıpta 

Vecdi’ni gazelinde dört mısra on beş heceden oluşmaktadır bu durum medlerle telafi edilmiştir.Aynı 

durum Bosnalı Asım’da da azdır. Her iki gazelde de kalıp çok başarılı kullanılmamıştır. Zihaf, imale 

gibi aruz kusurlar her iki gazelde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

3.4. Ses Örgüsü: Ses örgüsü belirleyen ögeler; armoni (harflerin ve seslerin içi uyumu), asonans 

ve aliterasyondur. Bununla birlikte şiirlerde kullanılan ünlü-ünsüz harflerin sayısı ve özellikleri şiirlerin 

armonik yapısını belirlemektedir. İncelediğimiz her iki gazelde de ünlü-ünsüz ses sayısının birbirlerine 

yakın olduğu görülmüştür. Her iki gazelde de ünsüz harf sayısı fazladır. B. Ȃsım’da ünsüz harf sayısı 

(297) daha fazladır. Abdülbaki Vecdȋ’nin 219 ünlü harf, ince ünlüler daha fazla kullanılmıştır. Uzun 

ünlü harf sayısı ise; 53‘tür. 282 ünsüz harf kullanılmıştır. Bosnalı Ȃsım’da ise 222 ünlü harf ince ünlüler 

kalın ünlülere göre çok fazladır. Uzun ünlü sayısı, 46’dır. Ünsüz harfler ise 297’dir. 

Her iki gazelde de kelime tekrarlarına yer verilmiştir. Vecdȋ’nin dağ dağ ikilemesine yer 

verilmiştir. 

3.4. Üslûp: Kendi içerisinde sistemli bir yapı olan edebî eserin, ses tabakasından sonra, anlam 

birimleri tabakası dediğimiz kelime, kelime grupları ve cümleler gelmektedir. Bunlar bir araya gelerek, 

canlandırdıkları nesneler, karakterler, zaman ve mekân unsurlarını oluştururlar (Wellek, vd. 1984: 277). 

Bir edebî eserin, kelime hazinesi, cümle yapısı, söz sanatları ve anlatım düzeyleri, üslûp incelemelerinde 

akla gelen ilk hususlardır. 

3.4.1.Söz Varlığı: Şiirde gerek ses gerekse anlam bakımından, benzer kelimeler arasından 

şairlerin tercihleri çok önemlidir. Şiirin söz varlığı, seçilen isimler ve sıfatlar, şairlerin kişilikleriyle 

ilgilidir. İncelenen gazellerde kelime hazinesine bakıldığında, her ikisinde de fiil ve fiil soylu (mastar, 

sıfat-fiil, zarf-fiil) kelimelerin, gazellerin alışılmış üslûbunun üstünde olduğu görülmektedir. Vecdȋ’nin 

gazelinde iki tane fiilimsi (iken, söyleyen) varken Bosnalı Ȃsım’ın gazelinde ise üç tane fiilimsi 
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(dokımak, olan, diyen) örneği vardır. Her iki şiirde de birinci mısralarda yüklemler fiillerden oluşur, bu 

özellikle Vecdȋ’de biraz daha fazladır. Bir iki mısrada ise isim soylu sözcükler yüklem olmuşlardır. 

Zamir kullanımında Bosnalı Asım daha fazla kullanmıştır. Soyut isim kullanımı her iki gazelde de çok 

fazladır. Bununla beraber Bosnalı Asım’da diğer şairden farklı olarak az da olsa deyimlere de yer 

vermiştir. 

3.4.2. Gazellerde Kullanılan Bazı Kelimelerin Tasnifleri 

3.4.2.1.Şiirlerde Ortak Kullanılan Kelimeler 

Ortak Kullanılan 

Kelimeler 

Zülf, peydâ, cünûn, Ferhat, Bȋ-sütûn, füsûn, nazȋre, Vecdȋ, feyz, pür, tab’, 

derûn, sünbül, bâğ, kûh, gül, şu’le, dil, sükûn, nâz, bir, şi’r vb.. 

Ortak Kullanılan 

Fiiller 

Ol-, İt-, eyle-, düş-, söyle-. 

Ortak Kullanılan 

Tamlamalar 

Cûy-ı hûn, kûh-ı cefâ, şi’r-i Vecdȋ 

3.4.2.2. Şiirlerde Tekrar Eden Kelimeler 

Bosnalı Ȃsım Peydâ, ser, zülf, kûh, dil, itsün, sihr, füsûn, tab’. 

Vecdȋ Derûn, peydâ, zülf, dağ, hûn, ‘aşk, hezârân, dil. 

 

3.5. Muhteva (İçerik): Gazellerin konusu Klasik Türk şiirinde gazeller başta olmak üzere 

sıklıkla üzerinde durulan âşık-sevgili mazmunu etrafında şekillenen aşk konusudur. Her iki gazelde de 

bu tema hissedilmekle beraber Vecdȋ’nin gazelinde âşığı sevgili karşısında çekmiş olduğu çile, eziyet, 

ahlar biraz daha bariz bir şekilde işlenmiştir. Bosnalı Asımın gazelinde ise; daha farklı bir bakış açısıyla 

âşık-maşuk ilişkisi bül-gül-gülistan-bağ kelimeleriyle tenasüplü bir şekilde dile getirilmiştir. Her iki 

gazelde Ferhat’ın aşkı için dağı delmesi hikâyesi hatırlatılmış ve âşığın çektiği ızdıraplar dağ motifiyle 

anlatılmıştır. Nazire şiirlerinin önemli bir ortak özelliği olan muhteva ortaklığı veya benzerliği açısından 

bu iki gazelde görünmektedir. 

4. Bosnalı Ȃsım’ın Vecdȋ’nin Bir Beytine Yazdığı Tesdis Örneği 

 [TESDÌS] 

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün 

I 

1 Hâtırum yıkma ‘adû ey dost vìrân görmesün 

2 Yapma göñlüm dil anı ma’mûr bir an görmesün 

3 Kimse göñlüm turreden a’dâ perȋşan görmesün 

4 Lutf idüp cem’iyyeti her kalb-i nâ-dân görmesün 

5 Gülmesün düşmen baña rahm eyle giryân görmesün 

6 Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün 

II 

1 ‘Ȃşık-ı dȋrȋneye cânâ cefâ lâyık mıdur 

2 Nev-heves ‘uşşâka söyle yâ vefâ lâyık mıdur 

3 Bȋ-güneh bu zâra tertìb-i cezâ lâyık mıdur 

4 Nâr-ı hicre yani yakmak dil-berâ lâyık mıdur 

5 Gülmesün düşmen baña rahm eyle giryân görmesün 
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6 Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün 

III 

1 Ȃh u nâlem gûş-ı hasma nağme-i bülbül gelür 

2 Çeşmine her katre-i hûn-âbe berg-i gül gelür149 

3 Dûd-ı âhumda dem-â-dem tâze bir sünbül gelür 

4 Sanma sünbül dil-berüñ başındaki kâkül gelür 

5 Gülmesün düşmen baña rahm eyle giryân görmesün 

6 Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün 

IV 

1 Dilde yüz biñ yara var şemşȋr-i cevrüñden senüñ 

2 Añma sûrâh-ı teni hiç tȋr-i cevrüñden senüñ 

3 Dostum gamnâk olur tahrȋr-i cevrüñden senüñ 

4 Düşmenümse şâd olur tastȋr-i cevrüñden senüñ 

5 Gülmesün düşmen baña rahm eyle giryân görmesün 

6 Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün 

V 

1 Şimdi demler sürmede ‘Ásım o şûh ağyâr ile 

2 Hayli demdür hiç görişmek olmadı dil-dâr ile 

3 ‘Álemi arz eyle sen de kilk-i gevher-bâr ile 

4 Hatm it ammâ matla-ı Vecdȋ-i sihr-âsâr ile 

5 Gülmesün düşmen baña rahm eyle giryân görmesün 

6 Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün 

Sonuç 

Altı asır varlığı devam eden Klasik Türk edebiyatının en önemli, en ağırlı kısmını şiirler 

oluşturmaktadır. Klasik Türk edebiyatının şiir ağırlı bir edebiyat olmasında pek çok durum etkili 

olmuştur. Bu durumlardan veya etkenlerden birisi de nazire ve nazirecilik geleneğidir. Nazirecilik 

geleneği şairlerin yetişmesinde önemli bir mektep görevi görmüştür. Çalışmamızda nazire geleneğinin 

sadece nazire mecmualarından ibaret olmadığı seçmiş olduğumuz farklı yüzyıllara ait Divan şairlerinin 

şiirleriyle etkilenmenin boyutlarını farklı yönlerden inceleyerek belirtmeye çalıştık. Bu sayede şairlerin 

şiirlerini karşılaştırarak nazire ve nazirecilik geleneği birazda örnek metinler üzerinden somutlaştırmaya 

çalıştık. Bu çalışmalarla Klasik Türk şiirinin araştırmacılara nazire geleneği açısından incelenmesi için 

zengin bir hazine sunduğunu gördük. 
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TAŞLICALI YAHYA BEY DİVANI’NDA İBADET UNSURLARI 

Gözde DEDE TEMİZALTIN150 

Özet 

Divan edebiyatının temel kaynağı din ve tasavvuftur. Dolayısıyla şairler eserlerinde din ve 

tasavvuf temalı konular işlemiştir. Bu temalardan biri de ibadettir. İbadet; kulun Allah’a karşı 

sorumluluğunu yerine getirmesi ve Allah’ın rızasını kazanmak için uygun davranışlar sergilemesidir. 

İbadet yapılış şekli itibariyle üç çeşittir. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadet, zekât ve kurban gibi maddi 

ibadet ve hac gibi hem bedenî hem de maddi ibadet. 

XVI. yüzyılda yaşayıp devrin dört padişahının dönemine tanıklık eden Taşlıcalı Yahya divan ve 

hamse sahibi bir şairimizdir. Şair; edebiyatımızda, olumlu ve olumsuz yaşanan pek çok olaya karşı net 

tavrı ve söylemleriyle dikkati çeker. Bu tok sesli tavır divanında yer alan nazım şekillerinin yanında 

mesnevilerinde de kendisini gösterir. Eserlerinde birçok şairin işlediği aşk temasının yanında dini, 

tasavvufi, ahlaki yönden iyi insan olmanın vasıflarına değinir. Bunu yaparken de nasihât üslubunu tercih 

eder. 

Çalışmamızda Taşlıcalı Yahya Bey’in hayatı ve sanatı hakkında özet bilgi verildikten sonra 

divanında yer alan şiirler ibadet unsurları bakımından incelenecektir. Şairin hayatında yer alan ve ibadet 

anlayışına ve eylemlerine ışık tutabilecek hususlara dikkat çekilecektir. Daha sonra ibadetle ilgili 

(namaz, oruç, zekât, kurban, hac, gaza vs.) temalar ele alınıp bu temaların beyitlerde hangi bağlamda 

işlendiği tespit edilecektir. Bütün bunların yanı sıra şairin Rumelili şairlere özgü gelenek ve ifade 

unsurları çerçevesinde ibadete bakış açısı da değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Taşlıcalı Yahya, İbadet, Din, Tasavvuf 

ELEMENTS OF WORSHIP IN THE DİVAN OF TAŞLICALI YAHYA BEY 

Abstract 

The main source of Divan literature is religion and mysticism. Therefore, poets have dealt with 

religion and mysticism themes in their works. One of these themes is worship. Worship; It is the servant's 

fulfilling his responsibility towards Allah and exhibiting appropriate behaviors in order to gain Allah's 

approval. There are three types in terms of the way of worship. Physical worship such as prayer and 

fasting, material worship such as zakat and sacrifice, and both physical and material worship such as 

pilgrimage. 

Taşlıcalı Yahya, who lived in the 16th century and witnessed the period of the four sultans of 

the era, is a poet who has a divan and hamse. Poet; In our literature, he draws attention with his clear 

attitude and discourses against many positive and negative events. This deep-voiced attitude shows itself 

in the masnavis as well as the verse forms in her divan. In addition to the love theme that many poets 

deal with in his works, he also mentions the qualities of being a good person in terms of religion, mystical 

and morality. While doing this, he prefers the style of advice. 

In our study, after giving a brief information about the life and art of Taşlıcalı Yahya Bey, the 

poems in his divan will be examined in terms of worship elements. Attention will be drawn to the issues 

that take place in the poet's life and that can shed light on his understanding of worship and actions. 

Then, the themes related to worship (prayer, fasting, zakat, sacrifice, pilgrimage, gaza and.) will be 

                                                           
150 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, gozde_1412@hotmail.com 
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discussed and it will be determined in which context these themes are processed in the couplets. In 

addition to all these, the poet's perspective on worship will be tried to be evaluated within the framework 

of the tradition and expression elements peculiar to Rumelian poets. 

Keywords: Taşlıcalı Yahya, Worship, Religion, Mysticism 

Giriş 

Arapça bir kelime olan ibadet “abd” kökünden türemiştir. Kelime anlamı olarak ibadet; boyun 

eğme, alçak gönüllülük, kulluk, tapma tapınma anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak da Allah’a saygı 

ve itaati göstermek, hoşnutluğunu kazanmak için ortaya koyduğu davranışlardır (Sinanoğlu, 1999: 223). 

Tapmak, kulluk etmek manasına gelen ibadet ile alakalı şairler de farklı mazmunlar meydana getirmiştir 

(Onay, 2019: 221). Yapılış itibariyle ibadetler üç çeşittir; bedeni (namaz, oruç), maddi (zekat, kurban), 

maddi ve bedeni (hac vb).   

Türk edebiyatı tarihini tasniflerken İslamiyet öncesi, İslami dönem ve Batı etkisinde gelişen 

Türk edebiyatı olmak üzere üç başlığa ayırırız. Divan edebiyatı da, Türklerin İslam medeniyeti etkisine 

girdikten sonra Arap ve Fars edebiyatının tesiri altında ortaya çıkan büyük ve köklü bir gelenektir 

(Canım, 2021: 13). Divan edebiyatını besleyen ana kaynak din ve tasavvuftur. Eserlerin içeriğinde İslam 

tarihi, peygamber ve evliya kıssaları önemli bir yere sahiptir. Din ve tasavvufun etkisinde olan bir 

geleneğin sanat anlayışı da bu unsurlar tarafından şekillenmiştir (Canım, 2021: 14). Bu gelenek 

içerisinde yetişen şairler de dini ve tasavvufi konuları eserlerinde yoğun bir şekilde işlemiştir.  Din; 

İbnü’l Arabi tarafından aşkı yücelten ve Allah’a ulaşmanın tek yolu olarak gösterilir. Mutasavvıf ve 

şairler arasında da bu algı benimsenip, yaygınlaşır. Aşk dini Mevlana, Yunus Emre vb birçok şair 

tarafından benimsenip beyitlerde kendisine yer bulur (Şentürk, 2019: 223). Bu anlayıştan hareketle 

Allah’a duyulan aşkla insana duyulan aşk arasında fark gözetilmemeye başlanır. Aşk yolundaki âşık için 

din ve iman artık sevgilidir ve bu yolda ona ulaşmak için yapılan her şey mubahtır. Dinin vecibeleri 

arasında yer alan ibadet kavramı da şairler için çeşitli mazmunlara konu olarak işlenmiştir. İbadetle 

alakalı kavramları şiirlerinde kullanan bir şairimiz de Taşlıcalı Yahya Bey’dir. Taşlıcalı Yahya Bey 

XVI. yüzyıl Divan şairlerimizdendir. 

XVI. yüzyıl Osmanlı döneminin siyasi gücünün yanında sanat, şiir ilim alanlarında da en güçlü 

dönemidir. Üç kıtaya yayılan bir cihan imparatorluğu ve bu imparatorluk bünyesinde yetişen birçok 

bilim ve ilim adamı mevcuttur (Kabaklı, 2016: 123). Bu yüzyılda bir yandan Necati’nin çizgisini takip 

eden Baki ile Zati diğer taraftan da tasavvufun bütün sembollerini, duyuş tarzını Türkçeleştiren Rumelili 

şairler yerli bir şiir dili oluşturmuştur ( Macit, 2018: 45). Hayali Bey, Hayreti gibi isimlerin yanında 

Rumelili şairler içinde dikkate değer bir diğer şahıs Taşlıcalı Yahya Bey’dir. Aslen Arnavut olan şair 

Yavuz ve kanuni ile beraber birçok sefere katılmış asker şairlerimizdendir. Yahya Bey döneminin 

eksikliklerini eleştirmesi yönüyle cesur bir kalemdir. Özellikle Şehzade Mustafa’nın öldürülmesi 

üzerine yazdığı mersiyesinde Kanuni ve Rüstem Paşa’yı hicvetmiştir (Macit, 2018: 48). Kanuni’nin 

ölümünden sonra Rumeli’deki Zvornik sancağına sürülmüştür. Gülşeni şeyhlerinden Uryânî Mehmet 

Dede’ye intisap eden şair ölümüne kadar sufi bir hayat sürmüştür  (Macit, 2018: 48). 

Osmanlı şiirinde yerli bir havanın oluşmasında Yahya Bey önemli bir rol oynamıştır. Şiirlerinde 

günlük hayattan izler, sefer ve zaferleri gözlemci bir üslupla aktarmıştır. Asker bir şair olması 

münasebetiyle gazi tipinin özelliklerini en iyi anlatan Rumelili şairdir (Macit, 2018: 48). 

Yahya Bey Arnavut asıllı olmasına rağmen kendisine has üslubuyla şiir söylemede tarzını ortaya 

koymuştur. Dönemin tezkire yazarları tarafından da sanatı övgüyle anlatılır. Hatta sonraki süreçlerde 

Ziya Paşa, Namık Kemal gibi modern yazarlar da bu övgüyü destekler (Gibb, 1999: 98). 
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Taşlıcalı Yahya Divan’ı ve Şehrengizi dışında özellikle mesnevileriyle bilinir. Hamse sahibi 

şairin mesnevileri; Şâh u Gedâ, Yusûf u Züleyhâ, Gencine i Râz, Kitab-ı Usul, Gülşen-i Envar’dır. 

Öğretici nitelik taşıyan mesnevilerinin yanında gazellerinin kimi rindane kimisi hikemi üsluba sahiptir 

(İsen, 1999:467). Özellikle gençlik yıllarında yazdığı gazeller âşıkaneyken, Uryânî Mehmet Dede’ye 

intisabından sonra daha çok dini-tasavvufi içerikli şiirler yazmıştır. Dindar tavrı, içkiye karşı olumsuz 

tavrı şiirlerine yansımıştır (Kaya, 2011: 156).  

Çalışmamızda Yahya Bey’in Divan’ında yer alan öğüt verme, insanları doğruya sevk etme 

çabası, dindar tavrından hareketle ibadet unsurlarını inceleyip, konu olarak nasıl işlediğini ortaya 

koymaya çalışacağız. 

1. Namaz 

Namaz kulun yaratıcısına karşı yapmış olduğu ibadettir. İslam’ın beş şartından biri olan namaz 

beş vakittir. Bu beş vakit dışında vitir, Cuma, cenaze, teravih ve bayram namazları da vardır. Dinin 

direği olan namaz Müslümanlara farz kılınmıştır (Pala, 1999: 307).  Kuran-ı Kerim’de birçok ayet 

namazla ilgilidir. 

Bakara Suresi, 43. Ayet “ Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de 

rükû edin.” 

Maide Suresi, 58. Ayet “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah, O’nun elçisi, rükû ediciler olarak 

namaz kılan ve zekâtı veren müminlerdir.” 

Enfal Suresi, 3. Ayet “Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak 

verdiklerimizden infak ederler.” 

Kevser Suresi 2. Ayet “Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” 

Divan şiirinin ana kaynağının din ve tasavvuf olmasından hareketle birçok şair dinle ilgili 

unsurları şiirlerinde ele almıştır. Taşlıcalı Yahya da divanında namazla ilgili beyitlere yer vermiştir. 

Şair insanların kimisinin namaza varmadığını ancak son olan musallanın artık Allah’ın huzuru 

olduğunu söyleyerek aslında ikazda bulunur. Musammatın devamında da dünyaya çok 

bağlanılmamasını ve mutlak sonun Hakkın huzuru olduğunu belirten şair, bundan şüpheye 

düşülmemesini öğütler. 

Cumhûr ı bâtıl varmaz nâmaza 

Divân ı Hak’dır zîrâ musallâ (Mus/1) 

Kehf Suresi 50. ayetten151 iktibas yapan şair; nefsine uyan insanların abdest ve namazdan yüz 

çevirenleri secde etmeyip inat eden şeytana benzetir. 

Âbdest almaz namaza yüz yumaz ehl-i hevâ 

Secde emrinde ‘inâd iden kişi şeytânîdür (99G/1) 

Divan şiirinin vazgeçilmez unsuru sevgili her yönüyle güzelliğin zirvesidir. Aşığın en büyük 

hayali sevgiliye kavuşmaktır bunun için canını vermeğe hazırdır.  Beyitte de şair sevgiliyi ayın en parlak 

hâli olan dolunaya benzeterek gece yanına geldiğini söyler ve o anda sanki cenaze namazının kılındığını 

sanır. Meyyit namazı cenaze namazı ile aynı anlamdadır. 

Yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i tamâm 

                                                           
151 Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik, İblis hariç olmak üzere olar hemen secde ettiler, İblis 

cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? 

Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!  
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Sanasın meyyit namazın kılmağa oldı imâm (254G/1) 

Secde; kelime anlamı olarak boyun eğmek, tevazuuyla alnı yere koymak manalarına gelir.  

İstenilen bir şeye kavuşmak ya da bir musibetten kurtulmak neticesinde Allah’ a karşı teşekkür ifadesi 

olan secdeye de “şükür secdesi” denir ( Dalgın, 2009:272). Şair sevgilinin kaşını eğriliği yönüyle 

mihraba benzetir. Onu görünce şükür secdesi kılar.  Bunu sıradan bir âşık ehlinin düşünemeyeceğini 

söyleyerek kendi aşkını yüceltir. 

Secde-i şükr eyledüm görüp kaşun mihrabını 

Değme bir ‘ışk ehli düşünmez bu raya sevdügüm (277G/2) 

Namazda kıyam elif harfine, rükû dal harfine, secde ise mim harfine benzetilir.  Kamet ayakta 

getirilir; sevgilinin boyu da elif harfine benzetilir sevgili kamet getirmeğe niyet edince, onu arzulayanlar 

da dal harfi gibi iki büklüm olarak secdeye varır. Şair namazdaki hareketlerle harfler arasında ilgi kurar.                                        

Secdeye vara niyaz ehli hemân dal gibi 

Ol elif-kad ki kıyam itmeğe kamet getüre (377G/ 3) 

2. Oruç  

İslam’ın şartlarından biri de oruç tutmaktır. Nefsi ve bedeni terbiye etmenin bir yolu olan oruç; 

niyetlenip gün ağarmaya başladığı andan akşam ezanına kadar geçen sürede yapılan ibadettir. Oruç 

ibadeti altı kısımdan oluşur. Farz, vacip, mendup, nafile, sünnet ve mekruh. Müslümanlara farz olan 

Ramazan ayı içinde tutulan otuz günlük olanıdır (Pala, 1999: 321). Ramazan orucu sonrası kavuşulan 

bayramdır. İçinde bulunduğu sosyal hayattan ayrı düşünülemeyen Divan şiirinde oruç bahsi de geçer. 

Aşığın sevgiliden ayrı kaldığı süreç oruç gibi düşünülür. Oruç ve bayramın başlaması sevgilinin hilale 

benzeyen kaşının görünmesiyle başlar (Pala, 1999: 321). Hatta klasik edebiyatımızda Ramazaniyye adı 

verilen bir tür bulunmaktadır. Ramazan ayının faziletleri çok fazladır. Mesela Kuran-ı Kerim bu ay nazil 

olmaya başlamıştır. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının her gecesi Kadir Gecesi, her günü ise 

bayram gibidir (Canım, 2016: 240). Müslümanlar arasında bu denli önemli bir yere sahip olan bu ay 

birçok şair tarafından ele alınıp şiirlerde işlenmiştir.  Oruç ifadesi Yahya Bey divanında direk geçmekle 

beraber, oruçla ilgili olan Ramazan ifadesi de Divan’da yer almıştır. 

Edebiyatta aynı vezinle yazılan on dizelik bendlerden oluşan nazım şekline muaşşer denir. 

Yahya Bey’in muaşşerinde de oruç ifadesine rastlanır. Ramazan ayında oruç tutmak Müslüman olup, 

buluğ çağına ermiş her kişi için farzdır ve bütün günahlardan kurtuluş için bir fırsattır. Ancak bunu 

herkes değerlendiremez, aşağıdaki beyitte de oruç ayı(ramazan) bitti ancak günahkârlar bu aydan kanları 

kurumuş bir hâlde elleri boş döndüler. Kanı kurumak ifadesi bıkmak, usanmak anlamına gelir. Gafil 

olanlar bu ayın faziletinin farkında olmayanlardır ve bu ayın bitmesini dört gözle bekler. 

Fâsık u fâ’irlerün kanı kurıdı nâgehân  

Oruç ayından boşanmış ‘ama döndiler hemân (12 Muaşşer/2) 

Aşığın her günü, eziyet ve sıkıntı içerisindedir ancak bu durumun farkına başta sevgili olmak 

üzere hiç kimse varmaz. Kimse aşığın kıymetini bilmez. Şair kıymetinin bilinmemesini ramazan ayını 

boş geçiren, kıymetini bilmeyenlerle benzerlik ilişkisi kurarak açıklar.  

Günümüz gün gibi bin dürlü zeval ile geçer 

Kadrümüz bilmediler niteki mâh-ı ramazân (22Ka/4) 

Naat; peygamberimizi övmek için kaside nazım şekliyle yazılan bir türdür (Canım, 2016:203).  

Peygamberimize yazılan bu na’tte ramazan ayının en önemli gecesinin Kadir gecesi olmasıyla miraç 

zamanının da en kıymetli zaman olduğunu belirten şair Kadir gecesinin kıymetine değinir.  Ramazan’ın 

en kutsal gecesi Kadir gecesidir. Bu anlamda çeşitli tasavvurlara sebep olur.  



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
289 

Mâh-ı ramazân gibi cihân kadre irişdi 

Evkât-ı şerefde dem-i mi’râc ile mahzâ  (1K/28)  

3. Hac 

Müslümanlara imkânları dâhilinde farz kılınan bir başka ibadet de Hacca gitmektir. Zilhicce 

ayında Hakk’a kavuşmak için yapılan ruhsal yolculuktur (Uludağ,2012:150). Hac görevini yapan kişiye 

hacı denir.  Divan şiirinde de çeşitli şekillerde işlenir. Âşık için sevgilinin bulunduğu yer Kâbe’dir onun 

mahallesinde hac ve tavaf yapar. Bu şekilde hacı olur (Pala, 1999: 163). 

Yahya Bey hayatında dönüm noktası olarak Üryani Mehmet Dede bilinir çünkü onunla 

tanıştıktan sonra sufi bir kişilik olur. Aynı zamanda hacca gittiği de bilinen şair şiirlerinde hacla, Kabe 

ile ilgili motifleri işlemiştir. Öğüt üslubunu benimseyen şair burada açık bir uyarıda bulunarak her 

mekânın Kâbe kadar kutsal olduğunun bilinmesini söyler. Ayrıca bulunduğu dergâha da insanları davet 

eder.   

 Her makamı Kâbe bil her âdemi Hızr-ı Nebî 

Cân u gönülden münâcât eyle ol dergâha gel (235G/3) 

Hacerül Esved Kâbe’nin duvarında bulunan ve Cennet’ten gelindiğine inanılan siyah taştır. 

Günümüzde hac görevini yapan insanlar bu taşı öper veya uzaktan selamlarlar. Bu taşın önceden beyaz 

olduğuna inanılır sonrasında insanların işlediği günahlardan ötürü karardığına inanılır (Pala,1999: 163). 

Bu durum şiirlerde de kendine yer bulur. Yahya Bey de o siyah taşın bağrına basılmasının yerinde 

olacağını söyler çünkü bu taş daima Kâbe’dedir. 

Bağruna basarsan yiridür seng-i siyahı 

Dâyim Hacerü'l-Esved olur Ka’bede zîrâ (1K/57) 

İnsanların ibret alması için Allah u Teâlâ’nın mucizeleri çok fazladır. Zemzem; Mekke’de 

bulunan bir kuyudan çıkan suya verilen addır.152 Beyitte Kâbe’nin ziyaretçileri için Zemzem ile Hacerü’l 

esved taşının Allah ibret aynası olarak göstermiştir. Yeter ki insanlar bundan ders almasını bilsinler. 

Nâzır-ı Zemzem ile zâyir-i Beytü'lhareme 

Hacerü'l esvedi Hak âyine-i ibret ider (75G/3) 

Merve ve Safa tepesi arasında yedi kez hızlıca yürümek haccın adabındandır.  Zemzem suyunun 

da bu iki tepe arasında çıktığı olayına aşağıdaki beyitte telmih vardır. Hacıların haykırışları bu iki 

tepenin arasında yükselmektedir. Nitekim yedi kez bu tepelerin arasında gidip gelmek Hz. İbrahim’in 

eşi Hacer’in su aramak için bu gelip gitmesinden ötürüdür (Pala, 1999: 337). 

Merve vü Safâ vü Zemzemden idüp nûr-ı safâ 

Zemzemeyle hacılar olmış durur na‘re-zenân (2K/8) 

Hacıların Safa Merve tepesi arasındaki yedi defa gidip gelmesine sa’y denir. Şair yine hacıların 

yaptığı bu eyleme değinmiştir. Hacıların sa’y ibadetleriyle Kâbe’nin eşiğine geldiğini söyleyen şair bu 

eylemle sanki meleklerin gökyüzünü yuva eylediğini belirtir.  

Âsitân-ı Kâbeye hâcılar irdi sa’y ile 

                                                           
152 Hz. İbrahim, Hacer ile evlendikten sonra ve İsmail doğduktan sonra onları diğer hanımı Sare’den korumak için 

Şam’dan çıkıp Mekke’ye gelir. Hacer ile İsmail’i hurma dolu meşin bir dağarcık ile içi su dolu bir kırbayla orada 

bırakır.  O dönemde orada hiç hayat yoktur. Hacer İsmail’i emzirir ve kendisi de oradaki suyu içer. Sonunda su 

biter Çocuk susuzluktan çırpınız. Hacer Safa tepesine koşar orada su bulamaz sonra Merve tepesine gider. Yedi 

kez bu gidiş geliş sürer. Hacıların sa’y etmesi de bu olaydan kaynaklıdır. En sonunda Cebrail a.s görünür ve 

kanadıyla yeri kazar. Sonunda su görünür. Bu suya zemzem denir.  Kutsal sayılan bu su hacılar tarafından değerli 

bir hediye olarak memleketlerine götürülür. 
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Asumanı eyledi güyâ melekler âşiyân(2K/2) 

4. Gaza 

Gaza; sözlüklerde dar anlamıyla “ düşmanla savaşma” şeklinde açıklanan kelime Osmanlı 

Beyliği’nin kurulduğu XIII. Yüzyılın sonu XIV. yüzyılın başlarında Anadolu boylarında yaşanan 

çatışmalarda Türkmen beylikleri ve derviş toplulukları arasında bir meşrutiyet unsuru olarak 

kullanılmıştır sonrasında İslamiyet’i yaymak, Müslümanların nüfuzunu arttırmak için akınlara katılmak, 

cenk etmek anlamını kazanmıştır (Kafadar, 1996: 427). 

Din uğruna düşmanla yapılan cihad mal, söz ya da fiili yapılabilir. Amaç düşmanın her türlü 

fitnesinin önüne geçmektir (Pala, 1999: 87). 

Divan şiirinde gazavat-nameler bir edebi tür olarak XV. yüzyıla kadar pek görülmez. Her ne 

kadar öncesinde Danişmend-name ve Battal-name gibi eserler bu tür içerisinde değerlendirilse de savaşı 

anlatan her eser gazavat-name olamaz. Ayrıca gazavat-name yazılması için fetih ve zafer kazanılması 

şart değildir. O dönem içinde yapılan savaşları ele alan bu tür tarihi değer de taşır (Canım, 2016: 63).  

Divan edebiyatının en parlak dönemi olan ve birçok türün de en verimli zamanı olan XVI. yüzyıl 

gazavat-name türünün de en parlak dönemidir. I. Selim ve Kanuni’nin seferleri, savaşları ve zaferleri bu 

eserlerin konusu olmuştur (Canım, 2016: 63). 

Gazavat-name gibi müstakil eserlerin dışında şairler de Divanlarında gaza-cihad gibi terimlere 

yer vermiştir. Asıl mesleği askerlik olan, ömrü seferlerde geçen Taşlıcalı Yahya Bey gaza ya şiirlerinde 

ziyadesiyle yer vermiştir. 

Gaza edip Allah yolunda savaşa katılan ve savaştan sağ dönen kişidir. Peygamberimiz de 

gazilerle ilgili övgülerde bulunmuştur (Pala, 1999: 150). Yahya Bey de kasideden alınmış aşağıdaki 

beyitte gazada cenk eden gazilerin kılıcının keskinliğinden söz ederek ulu bir şekilde kınlarından 

çıktığını söyler. Ömrü seferlerde geçen sipahi bir şair olan Yahya Bey savaşla ilgili unsurlardan övgüyle 

bahseder. 

Mehabet ile bu resme çıkar niyâmından 

Gazada gâzîlerün cümle tîğ-ı bürrânı (5. K/ 18) 

Yine 5. kasidenin 22. beyitinde Yahya Bey’in methiye yaptığını görmekteyiz. Peygamberin 

ümmetinin en seçilmişi, kıymetlisi olduğunu söylediği padişahın aynı zamanda cihad meydanındaki 

gazilerin içindeki en mert olanı olduğunu belirtir. 

Muhammed ümmetinün mesnedi vü mümtazı 

Gazada gâzîlerün şahı merd-i meydânı (5K/22) 

Mesleğinden ötürü savaş meydanını çok iyi bilen şair âdeta o meydanın tasvirini yapmaktadır, 

şair; gazi gününde şimşek gibi savrulan keskin kılıçları görünce düşmanın gözünden yaşlar bulut gibi 

dökülür diyerek hamasi üslubunu gözler önüne sermektedir.  Yahya Bey’in yaşadığı dönem Osmanlının 

birçok açıdan zirvede olduğu bir dönemdir. Toprakların genişlediği hemen hemen her seferin başarıyla 

sonuçlandığı bu dönemde şairin resmettiği durum çok da mübalağa sayılmamalıdır. 

Bulut gibi dökilür yaşı ‘ayn-ı adânun 

Gazi güninde ki berk ura tığı yalmanı(5K/33) 

Divan şiirinde cihad, gaza ifadeleri sıklıkla kullanılır. Âşıkta sevgilisi uğruna daima savaş hâli 

mevcuttur. Sevgili bazen karşı cinsken kimi zaman da padişahtır. Beyit bir kasideden alınmıştır ve 

Yahya gibi bütün kulların canlarını vermek için gazada olacağını söyleyen şair beyitte sultanına 

bağlılığını gösterir. 
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Cemi'-i kulları Yahya gibi gazada olur 

Yolında ölmeğe cânlar virici kurbânı (5K/ 45) 

Sahabi Resulalla’a gösterdiği bağlılık ve teslimiyetle bilinir. Hem yaşarken hem de 

peygamberin vefatından sonra İslam’ın yayılması için olağan üstü çalışmalar ve mücadeleler yapmıştır  

(Efendioğlu, 2008: 491). Kanuni döneminde yaşayan Yahya Bey aynı zamanda dönemin sipahisidir. 

İslam ordusunun şahı olan Süleyman Han bütün zamanını ashap gibi gazalarda geçirir diyerek padişahın 

yaptığı gazalara dikkat çeker. 

Şeh-i ‘asakir-i İslam olan Süleyman Han 

Geçer gaza ile ashâb gibi ezmânı (6K/19) 

Hz. Hızır ab-ı hayatı içip ölümsüzlüğe kavuşan kişi olarak bilinir. Peygamber veya veli olduğu 

kaynaklarda rivayet edilen Hızır darda kalanların imdadına yetişmesi inancıyla bilinir. Halk diline “Hızır 

gibi yetişti, Kul bunalmayınca Hızır yetişmezmiş” ifadeleri kullanılır (Pala, 1999: 181). Şair ey padişah 

diye seslenerek gazalarda göğsünü siper ederek Hızır gibi hazır olduğu söyler ve bu şekilde binlerce 

kazayı savdığını ifade ederek cesurluğunu ve devlete bağılılığını ortaya koyar. 

Hızr-veş hâzır olup cümle gazalarda şehâ 

Nice bin dürlü kaza savdı bu sînem siperi (7K/37) 

Kasidenin kelime anlamı övmektir. Kasidenin mehdiye bölümü kasidenin yazıldığı kişinin 

övüldüğü bölümdür. Şair burada padişahın bütün gaza erenlerinin başı be öncüsü olduğunu aynı 

zamanda adaletin cömertliğin kaynağı olduğunu söyler. 

Gaza erenlerinün serveri vü serdârı 

Sehâ vü ma'deletün maddeni kerem kânı(K9/25) 

Askerler de bölgelerinin renklerini taşıyan kıyafetlerle savaşlara katılırlardı. Yeniçeriler, 

çoğunlukla entari üstüne kaftan giyip üzerine bir kuşak bağlarlar, üstüne cübbe ve biniş takarlar ve bacak 

kısımlarına çakşır giyerlerdi. Kaftan denilen libas, astarsız entaridir. Kaftan ve cübbelerin renkleriyle 

üzerlerindeki şerit ve düğme gibi tertibat rütbeyi gösterirdi (Arseven 1983: II/1078). Kafdağı Dünya’nın 

etrafını çevrelediği ve aşılmasının imkânsız olduğuna inanılan dağdır (Pala, 1999: 222).  Kafdağı’nın 

rengi yeşildir, Yeniçerilerin kıyafetinin rengi de kırmızı ve yeşildir. İkisi arasında benzetmeden 

yararlanan şair Yeniçerileri, yeşil kıyafetlerini giyip gazaya çıktıkları gün âdeta Kafdağı’nın 

kaplanlarına benzetir. 

'Asâkiri benek altunlu câmeler geyüben 

Gaza güninde olur kûh-ı Kâf kaplanı (K9/32) 

Divanda yer alan 15. kasidenin tamamı liva mahlaslıdır. Liva kelime anlamı olarak tugay 

demektir. Livaü’l hamd da peygamberimizin sancağının adıdır mahşer yerinde müminlerin bu sancağın 

altında toplanılacağına inanılır. Fatımiler devrinde savaşa gidilince taşınan en büyük sancağa da livaü’l 

hamd denilmiştir (Pala, 1999: 257). Aşağıdaki beyitlerde ve kasidenin tamamında liva övülmüş ve 

gazalarda elde ettikleri başarılar anlatılmıştır. 

Merd-i meydan-ı gaza gibi geyüb miğfer liva 

Gazilerle cenge toğruldur âsâyı her liva 

 Tutalum anı duâ gibi el üstinde 'aziz  

Evliya vü Asfiyâya oldı tâc-ı ser liva 

 Nîzesinden düşmanun dil değmeye diyü meğer 

 Gerdenine takınur sîmîn hamâyiller liva 
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 Nite kim haşr olsa 'arş olur penâh-ı müzminin 

 'Asker-i islâmı kendüye ider mün’er liva 

 … 

Allah’ın aslanı olarak nitelendirilen Hz. Ali’nin sıfatı şah-ı merdandır. Şair aşağıdaki beyitte 

gazalarda gazilerle kılıcının yoldaş olduğunu söyler ve bu yönüyle kendisini Hz Ali gibi Allah’ın kılıcı 

olduğunu ifade eder. Beyitte şairin hamasi duyguları ve ifadelerini görmekteyiz. 

Her gazalar kılıcı gâzîye hem-râhuz biz 

Şâh-ı Merdân gibi semşîr-i yedu'llâhuz biz(143G/ 1)  

Sonuç 

Kaynağı din ve tasavvuf olan bir edebiyata mensup şairler bu konulara kayıtsız kalmamışlardır. 

Nitekim XVI. yüzyıl şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey’de ibadetle ilgili kavramlara divanında yer 

vermiştir. Asker bir şair olan Yahya Bey hamasi üslubun yanında, zarif aşk temalı gazeller de yazmıştır. 

Üryani Mehmet Dede ile tanıştıktan sonra sufi bir kişilik olan şair, şiirlerini öğüt amaçlı kullanmış ve 

insanları doğru yola sevk etmeye çalışmıştır. 

Çalışmamızda Yahya Bey divanındaki ibadet unsurlarından; namaz, oruç, hac, gazaya yoğun 

bir şekilde değindiğini görmekteyiz. Şairin divanında namaz hem gerçek hem mecaz anlamıyla ele 

alınmıştır. Dünyanın geçiciliğini vurgulayan şair namazdan yüz çevirenlerin gaflette olduğunu 

söyleyerek uyarır ve mutlak sonun ahire olduğunu söyleyerek namaza devam edilmesini söyler. Namazı 

ele aldığı diğer husus sevgili boyutudur. Çünkü âşık sevgilinin boyu ve kaşıyla kamet, mihrap arasında 

ilgi kurar ve sevgilinin karşısında şükür secdesi kılar. 

İslam’ın şartlarından olan oruç da Yahya Bey tarafından ele alınır. Oruç ayının boş 

geçirilmemesi bu ibadetin hakkıyla yapılması gerektiğine değinen şair diğer taraftan Ramazan ayının 

kalbi olan Kadir gecesine de dikkat çeker. Çünkü Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti bu gece indirilmiştir. 

Müslümanlara farz kılınan bir diğer ibadet de hac’dır. Yahya Bey hacca gitmiş bir şair olarak 

bu ibadete de şiirlerinde yer vermiş ve önemine dikkat çekmiştir. Kabe’de bulunan Hacerü’l Esved taşı, 

Safa ve Merve dağları arasında yedi kez gidip gelerek yapılan sa’y ibadeti ve Kabe’nin önemli bir mekan 

oluşuna dikkat çekmiştir. 

Şairin değindiği bir başka ibadet gazadır. Din uğruna düşmanla yapılan cihada gaza denir. 

Yahya Bey divanında gaza ile ilgili dikkat çeken husus mesleğinden ötürü yapılan savaş tasvirleri ve 

savaşla ilgili unsurların çok gerçekçi anlatılmasıdır. Kasidelerde yoğun olarak işlenen bu temada 

dönemin cihan hükümdarı olan Kanuni’ye övgü amacıyla cihat ifadesinden faydalanmıştır. Yine kendisi 

de bir sipahi olduğu için mertliğini, güvenilirliğini ve devlete bağlılığını ifade etmek için kendisini 

övmüştür. Gaza ile ilgili bir başka değinilen nokta da dönemin sosyal hayatına yöneliktir. O dönem 

askerlerin kıyafetleri hakkında bize bilgi vermektedir. Genel olarak çalışmamızdan elde edilen sonuca 

baktığımızda birçok Divan şairinde olduğu gibi Taşlıcalı Yahya Bey divanında da ibadetle ilgili unsurlar 

ele alınmıştır. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE NİNNİLERİN YERİ VE ÖNEMİ 

Gulbakram ZHİYEMBAYEVA153 

Özet 

Ninniler, edebiyatın sözlü ürünlerinden biridir. Dünyada ninni söylemeyen halk yoktur. 

Ninniler, kendi içinde bir halkın tarihini, geleneksel kültürünü, eski inançları, dünya görüşünü yansıtır. 

Bütün dünyada ninnilerin görevleri, içeriği, şiirsel yapısı ve melodisi birbirleriyle uyum gösterir.   

            Ninniler,  tarihsel ve kültürel gelişimin meyvesidir. Örneğin, Kazak ninnileri göçebe hayatı 

yansıtır. Ninnilerde yaşamla ilişkin sanatsal ve şiirsel kavramların ifadeleri bolca rastlanır. Ninnilerdeki 

mecazlı ifadelerin anlamı ev hayvanlarıyla, yaşamla, geniş bozkırla ilişkindir. Örneğin, “kozı jüni 

kökeşim”, “jilik şağıp bereyin”, “auedegi juldızım”, “süt betindegi kaymağım”, vs. gibi. Ninnilerde 

annenin çocuğuna olan umudu sık sık dile getirilir. Niinilerde rastlanan kahraman, pehlivan, usta, vs. 

“olar mısın” (olur musun) dileği de göçebe toplumun yaşamıyla bağlantılıdır. Geleneksel ninniler halk 

arasında eskilerden söylenir, her yerde içerik örgüsü ve melodisi değiştirilmeden söylenir. Kazak 

ninnileri “Aldi, aldi ak böpem, Ak besikke jat, böpem!” diyen anne sevgisiyle dolu satırlarla başlar ve 

çocuğu tatlı bir rüyaya sürükleyen şiirlerle devam eder. Ninnilerin içeriğinden annenin çocuğunun 

geleceğini hayal ettiğini öğreniriz. Ninniler hazır da, doğaçlama yoluyla da, değiştirilerek de söylenir. 

En önemlisi annenin güzel şarkı söylemesi değil çocuğuna olan sevgisidir. Anne ninniyi sevgiyle söyler. 

Anne çocuğunu över, yüceltir, büyük adam olmasını ister. Ninnilerde annenin hayali, psikolojik durumu 

yer almaktadır.  

Çalışmada Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ninnilerin aynı kökten türeyen, aynı 

kültürel belleğe sahip Türk ve Kazak halklarının sözlü geleneğindeki yeri, önemi ele alınır ve ninniler 

konularına göre tasnif edilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Kazak, Ninni, Kültür, Anne, Çocuk 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF LULLABIES IN TURKISH CULTURE 

Abstract 

Lullabies are one of the oral products of literature. There are no people in the world who do not 

sing lullabies. Lullabies, in themselves, reflect the history of a people, its traditional culture, ancient 

beliefs, worldview. All over the world, the tasks, content, poetic structure and melody of lullabies 

harmonize with each other. 

Lullabies are the result of historical and cultural development. For example, Kazakh lullabies 

reflect nomadic life. Expressions of artistic and poetic concepts related to life are found in abundance in 

lullabies. The meaning of figurative expressions in lullabies is related to domestic animals, life, the vast 

steppe. For example, “kozı juni kökeşim”, “jilik şağıp bereyin”, “auedegi juldizim”, “süt betindegi 

kaymağım”, etc. as. In lullabies, the mother's hope for her child is often expressed. We can see following 

words in lullabies, which show mothers wish to grow up her son a strong: Will you be a hero or master? 

It is also connected with the life of the nomadic society. Traditional lullabies are popularly sung from 

the ancients, everywhere they are sung without changing the Decoupage and melody of the content. 

Kazakh lullabies begin with lines “Aldi, aldi ak böpem, Ak besikke jat, böpem!”. It is filled with 

maternal love and continues with poems that plunge the child into a sweet dream. From the content of 

the lullabies we learn that the mother dreams about the future of her child. Lullabies are sung ready-

made, improvised, modified. The most important thing is not the beautiful singing of the mother, but 

                                                           
153 Doç. Dr., L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, zgulbahram@mail.ru 
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her love for her child. Mom sings the lullaby with love. The mother praises her child, glorifies him, 

wants him to become a great man. In lullabies, the mother's imaginary, psychological state is included. 

In the study, the place and importance of lullabies, which have an important place in Turkish 

culture, in the oral tradition of Turkish and Kazakh peoples who derive from the same root and have the 

same cultural memory, are discussed and lullabies are classified according to their subjects. 

 Keywords: Turkish, Kazakh, Lullaby, Culture, Mother, Child 

Giriş 

Edebiyatın sözlü ürünlerinden biri sayılan ninni, anne ile bebeğin en etkili iletişim yollarından 

biridir. Ninnilerde halkın tarihinin, geleneksel kültürünün, eski inançların etkisi vardır. İlk şairi anneler 

olan ninniler, milli kültürün kaynağıdır. Ninnilerin en önemli işlevi, beşik sallayarak uyumlu, ahenkli 

melodiyle çocuğu avutarak bebek bilincine milli eğitimin ilk tohumunu sinirmektir. 

Kazak ninnilerini ilk defa notaya aktaran A.V. Zataeviç’tir (1869-1936). Kazak ninnilerinin 

örnekleri ilk defa  A. Divayev tarafından derlenmiş. A. Divayev 1890 yıllarında “Besik jırlarının” birkaç 

versiyonunu Rus coğrafya kurumunun Türkistan şubesi yayınlayan “İzvestya Turkestanskogo otdela 

PGO” (2. cilt), 1905 yılında “Sbornik materyalov statistiki Sır-Darinskoy oblasti” sayfalarında 

yayınlamıştır (Divayev, 1992). Kazak ninnilerini halk edebiyatının bir türü olarak tanıyan A. 

Baytursunov’tur (Baytursınov, 1991: 433). Ünlü Kazak yazarı S. Seyfullin 1932 yılında yayınlanan 

“Kazak Edebiyatı” eserinde ninniler üzerine bir inceleme yapmıştır (Seyfullin, 1932: 4). Ş. Ahmetov 

“Kazak Çocuk Edebiyatı Tarihi Üzerine” çalışmasında ninnilerin öneminden bahsetmiş ve ninnileri 

çocuk edebiyatının kaynağı olarak saymış (Ahmetov, 1965: 17-21). Erdal Aydoğmuş “Kazak 

Ninnilerinden Örnekler” (2020) adlı makalesinde K. İslamjanulı’nın “Tal besikten jer besikke” 

kitabındaki ninnilerden yararlanarak konularına göre tasnif etmiştir (Aydoğmuş, 2020: 89). 

Ninniler, geçmişten günümüze kadar ulaşan sözlü edebi ürünlerimizden biridir. Kazak ninnileri 

içeriği ve poetik yapısına göre geleneksel ninniler ve irticalen ninniler olarak iki gruba ayrılıır. 

Geleneksel ninniler halk arasında eskiden söylenen ve kalıplaşan, her zaman içeriği ve melodisi 

değiştirimeden söylenen türkülerdir. Onlar “Äldi, äldi aq böpem, Aq besikke jat böpem” diyen anne 

sevgisine dolu satırlarla başar ve çocuğu avutan, tatlı uykuya sürükleyen satırlarla devam eder.  

“Ninni” sözcüğünün Kazakça’daki karşılığı “besik jırı” ve “äldi äldi”. “Kazak Edebi Dilinin 

Sözlüğünde” “Besik jırı” terimine “1. Bebeği teselli edip sakinleştiren melodik şarkı. 2. Kazak çocuk 

folklorunun 7- 8’li hece ölçüsüne dayalı bir manzum türü” (KATS, 2011: 296), “Äldi” terimine de “1. 

Çocuğu uyuturken söylenen söz, ninninin bir sözü. 2. Çocuğu sallarken söylenen ninni” açıklaması 

verilmiştir (KATS, 2011: 423). 

“Ninni” sözcüğü Türkçe Sözlükte (Türkçe Sözlük, 1998: 1654), “1. Küçük çocukları uyutmak 

için söylenen türkü. 2. Söylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan söz” şeklinde ifade edilmiştir.  

Kazaklar “ninni” türünü “äldi äldi” ya da “besik jırı”, Azerbaycan Türkleri “layla, laylay”, 

Başkurt Türkleri “sângildâk yırı”, Çuvaş Türkleri “nenne”, Irak Türkleri “leyle”, “leyley”, “leylev”; 

Kırgız Türkleri “aldey-aldey”, “beşik ırları”; Kırım Türkleri “ayya (nanıy)”, Özbek Türkleri “âlla”, 

Tatar Türkleri “bişik (bâllü) cırı”, Türkmenler “alley”, “hüvdi/hövdü/huvdu” ve Uygur Türkleri “âllây” 

terimleriyle karşılamaktadır (Kaya, 2004: 249-350).     

Kazakça “besik jırı” veya “äldi äldi” olarak adlandırılan ninni, Türklerin ilk sözlüğü sayılan  

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te “balu balu” şeklinde geçmektedir (Kaşgarlı, 2007: 169).  

“Türk Ninniler Hazinesi” kitabının yazarı Prof.Dr. Amil Çelebioğlu “ninni” kelimesinin 

Karacaoğlan’un “Mestanedir Karacaoğlan mestane, Güzel olan gül gönderir dostuna, Yatır beni kız 
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dizinin üstüne, Nen eyle de kaşın gözün süzerek” dörtlüğünde “nen eylemek” olarak kullandığını ve 

kelimenin XI. yüzyıldan sonra kullanılmaya başladığını vurgulamaktadır (Çelebioğlu, 1995: 10- 11).  

Ninnilerin Tanim ve Tasnifleri 

Ninnilerle ilgili bilim adamlarının birçok tanımları bulunmaktadır. Prof.Dr. Amil Çelebioğlu 

ninniyi şu şeklde tanımlar: “Ninniler, en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu 

kucağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut ağlamasını susturnak için hususi 

bir beste ile söylediği ve o andaki hâlet-i ruhiyesini mahiyette, umumiyetle mani türünde bir dörtlükten 

meydana gelen bir çeşit türkülerdir” (Çelebioğlu, 1995: 9). Şükrü Elçin ninniyi “Annelerin süt emen 

çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum ve mensur eserlerdir” şeklinde tanımlamıştır 

(Elçin, 2007: 271). Esma Şimşek ise ninnilerde “… çocuğa beslenen sevgi, hayal edilen umut, arzu 

edilen dilek ve temenni ile iyi insan olması yolunda verilen öğütlerin” (Şimşek, 2016: 34) yer aldığını 

vurgular.  

Bize gore ninniler “anneler tarafından bebekleri uyutma, avutma, sevgisini gösterme, öğüt 

verme, dertleşme işlevinde olan ve bebeğe kendi halkının milli değerlerini sindirmeye çalışılan, ezgili 

söylenen türkülerdir”. Bebeklerin dış dünyayla ilk bağlantısı da, dış dünyayı tanıp bilmesi de annesinin 

söylediği ninnilerle başlar.  

Ninniler konuları açısından bilim adamları tarafından çeşitli yönde tasnif edilmiştir. Şevket 

Beysanoğlu’nun ninnileri tasnifi: 1.Bebeği uyuturken söylenen ninniler. Bunlar ikiye ayrılır: a- Kız 

çocuğu için söylenen ninniler, b- Oğlanlar için söylenen ninniler, 2.Bebeği kundaktan açıp kucakta 

hoplatırken söylenen ninniler (Beysanoğlu, 1943: 156).  

Osman Turgut Pamirli’nin ninniler konusundaki tasnif denemesi şu şekildedir: 1. Çocuğu 

uyutmak için ona hareket vererek, kış, kış, hu, hu, dandin, dandin, eee, ööövve, tarzında deyişler, 2. 

Yavrunun cinsiyetine göre tertiplenmiş ninniler, 3. Bebeğin ilk emekleme koşma hareket ve 

faaliyetlerinde söylenen ninniler, 4. Çocuk evindeki ölüm, çocuğun ölümü, hastalık gibi elim aile 

faciaları insanlar, bilhassa anne ruhu üzerindeki tesirde ninnilerde kendini göstermiştir. 5. Kendisinden 

küçük çocukları kıskanarak huysuzluk yapan çocuklar için söylenen avutucu ninniler, 6. Diş çıkarma 

hadisesinde söylenenler. 7. Alışkanlık hasebiyle ninni ile uyumağı itiyat edinmiş yetişkin çocuk ninnileri 

(Pamirli, 1946: 7).  

Amil Çelebioğlu, ninnileri muhteva yönünden ele alarak iki farklı tasnif sunar:  

1. Kız çocukları için söylenilen ninniler, 2. Erkek çocukları için söylenilen ninniler, 3. Hem kız hem 

erkek çocukları için söylenilen ninniler; veya 1. Çocuğu uyuturken söylenilen ninniler, 2. Bebeğin 

kundağını açıp hoplatıp onu sevmek için söylenilen ninniler, hoplamalar, okşamalar, avutmaçlar; 3. 

Bebeğin emeklemesi, yürümesi, konuşmaya başlaması, dişinin çıkması vs. dolayısıyla söylenilen 

ninniler, okşamalar; 4. Çocuğun veya yakınlarının hastalanması, ölümü sebebiyle söylenilen ninniler.  

Çelebioğlu, ninnileri 1. Dinî, kudsî ve fikrî mahiyette ninniler, 2. Efsane ve ağıt türünden 

ninniler, 3. Dilek ve temenni mahiyetinde ninniler, 4. Sevgi ve alaka ifade eden ninniler, 5. Şikâyet ve 

teessür ifade eden ninniler, 6. Ayrılık ve gurbet ifade eden ninniler, 7. Va’d mahiyetinde ninniler, 8. 

Tehdit ve korkutma mahiyetinde ninniler şeklinde dokuz bölüm altında tasnif etmektedir (Çelebioğlu, 

1995: 20).  

Ninniler genelde bebeği uyutmak, yatıştırmak gibi niyetlerde söylenir. Anneler ninnileri 

söylerken bebeğine olan sevgisini ifade eder. Bununla birlikte ninnilerden annelerin ruhsal durumunu, 

yaşadığı sosyo-kültürel değerleri ninni aracıyla bebeğine aktardığını görebiliriz.  
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Bebeğe ninniler bir tek annesi tarafından değil başka yakınları tarafından da söylenebilir. 

Anneler herkes tarafından söylenen ninnilerle birlikte kendisi de yeni bir ninniyi icra edebilir.  

Ninniler de diğer sözlü ürünler gibi nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yazıya geçirilmemiş olmamasından dolayı ninniyi söyleyen her biri kendinden bir şeyler katar ve bir 

sürü varyantları ortaya çıkmıştır.  

Kazaklarda da besik jırı beşiği sallayarak çocuğu uyuturken söylenir ve anne ninnilerle bebeğine 

olan sevgisini, ümidini, dileklerini ifade eder. Kazak besik jırlarında redif sıkça rastlanır. “Äldi, äldi” 

sözü birkaç kere tekrarlanır. Türk ninnilerinde de “Ninni yavrum ninni”, “Nen nen nen”,  “Dandini 

dandini dan ister”, “Dandini dandini danalı bebek” v.s. gibi ses tekrarları rastlanır.   

Kazak ve Anadolu Türklerinde ninnilerin ilk ortak işlevlerinden biri, bebeği uyutmak ve ninniler 

aracıyla ana dilini öğretmektir. Ninniler sayesinde bebek ana diline ait söz varlığıyla tanışır. Ninniler 

söylenerek çocukla iletişim kurulduğundan küçük çocuğun gelişimini de olumlu etkiler.  

Ninnilerin halkın kültürüyle de ilişkisi vardır. Bebek, ninniler sayesinde miili kültüre ait 

değerleri öğrenmeye başlar. Kazak ve Anadolu Türklerinin ninnileri sevgi, dua, öğüt, dilek, hüzün, 

özlem, vs. gibi konuları içerir.  

Konularina Göre Ninniler  

1. Sevgi ve Alaka İfade Eden Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

1. Äldiy, äldiy, aq böpem,  

Aq besikke jat, böpem.  

Jılama, böpem, jılama,  

Jilik şağıp bereyin,  

Bayqutannıñ quyrığın  

Jipke tağıp bereyin.  

Äldiy, äldiy, böpeşim,  

Qozı jüni kepeşim.  

Jurt süymese, süymesin, 

Özim süygen böpeşim.  

Ninni, ninni, ak bebem,  

Ak beşiğe yat, bebem.  

Ağlama, bebem, ağlama,  

İlik kırıp vereyim,  

Balıkçıl kuşun kuyruğunu  

İpe bağlayıp vereyim.  

Ninni, ninni, bebişim,  

Kuzu yünü başlığım.  

Kimse sevmezse, sevmesin,  

Benim sevdiğim bebişim. (Babalar sözü, 2011: 45) 

2. Äuvedegi juldızday,  

Suvda jüzgen qundızday,  

Özim qalap süygendey,  

Ujmaqtağı qor qızday.  
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Gökteki yıldız gibi,  

Suda yüzen kunduz gibi,  

Kendim isteyip sevmiş gibi,  

Cennetteki huri kızı gibi. (Babalar sözü, 2011: 49) 

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

Ninni derim gülüme,  

Hasbahçe bülbülüne!  

Ağzı mürekkep hokkası,  

Dudakları bahçe kirazı,  

Dişleri Hürmüz incisi,  

Burnu Medine hurması,  

Yanakları misket elması,  

Kulakları kuş yuvası,  

Gözleri benzer bademe,  

Kirpikleri nergis çiçeği,  

Kaşları katipkalemi,  

Alnı meydan sofrası,  

Saçları bezzazistan ipeği! (Çelebioğlu, 1995: 262)  

Bu ninnilerde çocuğa olan sevgi derin hisle, istiarelerle, en güzel sıfatlarla anlatılır. Bu 

ninnilerden bebeğin çok değerli olduğu ve bebeğe sevgiyle yaklaşıldığı görülmektedir.  

Kazak ninnilerinde kız bebekleri yıldıza, kunduza ve cennetteki hurilere benzetilmektedir. 

Anadolu Türklerinde ise kız bebeği bülbüle, yüz şekilleri de çiçeğe, elmaya, kiraza vs. benzetilerek 

zengin istiarelerle anlatıldığı dikkate değerdir.   

2. Dilek ve temenni mahiyetinde ninniler  

Kazak Ninnileri: 

2. Qarağay nayza qolğa alıp,  

Jauvğa tiyer me ekensiñ?  

Qaşqan jauvdıñ artınan  

Türe quvar ma ekensiñ?  

Jılama, balam, jılama,  

Çam mızrağı eline alıp,  

Düşmana saldırır mısın?  

Kaçan düşmanın arkasından  

Birden kovalar mısın?  

Ağlama, çocuğum, ağlama, (Babalara sözü, 2011: 48-49) 

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

1. Ninni derim beşiğine, 

Hızır gelsin eşiğine, 

Ulu devletler başına! 

Uyu yavrum ninni!” (Çelebioğlu, 1982: 171)  

2. Hû hû derim bir Allah  

Sen uykular ver Allah  

Oğlum büyür inşallah  
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Herkes desin maşallah  

Ninni yavrum ninni  

Uyusun da büyüsün ninni 

Ninnilerde annenin çocuğuna olan umudu sık sık dile getirilir. Ninnilerde Kazakların çocuğunun 

kahraman olduğu zaman herkes tarafından saygıya sahip olacağından umut ettiği görülür. Bu ninnilerde 

bebeğin kahraman olup düşmanla savaşması istenir. Ninnilerde rastlanan kahraman, pehlivan, usta, vs. 

“bolar mısın” (olur musun) dileği de göçebe toplumun yaşamıyla bağlantılıdır. 

Annelerin söyledikleri bu tür ninnilerde genellikle çocuğun gelecekte kazanacağı başarılar, uzun 

ömürlü olması, yiğit, kahraman vb. olması için dualar, çocukların büyüklere saygı göstermesi için 

verilen nasihatler, yurdunu koruması, saygın bir adam olması dilekleri dile getirilmiştir. 

Bu konudaki ninniler daha çok erkek çocuklara hitap edilmektedir ve onların asker olmaları, 

kahraman olmaları istenmektedir.   

3. Akrabalık İlişkilerini Konu Alan Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

1. Arşa ma eken besigi,  

Ala ma eken äkesi?  

Örik pe eken besigi,  

Süye me eken äkesi? 

Jiyde me eken besigi,  

Jigit pe eken äkesi? (Babalar sözü, 2011: 47) 

Ardıçtan mıymış beşiği,  

Alır mıymış babası?  

Kayısıdan mıymış beşiği,  

Sever miymiş babası?  

İğdeden miymiş beşiği,  

Yiğit miymiş babası? 

2. Jezdey-jezdey qolınnan 

Jezdelerin aynalsın. 

Appaq-appaq qolınnan 

Apaların aynalsın. 

Äldi, balam, äldi- ay. (Babalar Sözü, 2011: 49) 

Enişte, enişte elinden 

Eniştelerin sevsin. 

Beyaz beyaz elinden  

Ablaların sevsin. 

Ninni, yavrum, ninni. 

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

1. Ninni ninni ninnesine  

Yavrum gider dedesine  

Dedesi de eski zengin  

Para koyar kesesine  

Ninni yavrum ninni 

2. Düşer yolun kıyısına 
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Haber verin dayısına 

Şeker alsın kuzusuna nenni 

Eee eee eee eee 

Türklerde akrabalık ilişkilere çok önem verilmektedir. Bu tür ninnilerde daha çok baba, dede, 

teyze, dayı, abla, enişte, v.s. gibi akrabalıkla ilgili sözcükler tespit edilmiştir.  

4. Ayrılık ve Gurbeti İfade Eden Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

1. Auvılım köşip baradı Almalığa,  

Kim könbeydi tağdırdıñ salğanına.  

Körmegeli köp aydıñ jüzi boldı,  

Ata-anamnıñ habarın almağalı.  

Äy-äy, böpem, Ay ay, bebem,  

Keyin qalğan elimdi  

Körer me ekem?!  

Tuvğan jerdiñ sağınıp topırağın,  

Köz aldıma keledi sol turağım.  

Ata-anamdı ayauvlı añsağanda,  

Aq böpemdi ayalap otıramın.  

Äy-äy, böpem, Ay ay, bebem,  

Keyin qalğan elimdi  

Körer me ekem?! (İslamjanulı, 1996: 33)  

Köyüm göçüp gidiyor Almalı’ya,  

Kim kabullenmez kaderin yazdığına.  

Görmeyeli aylar geçti,  

Anne-babamdan haber almayalı.  

Ay-ay bebişim, bebem  

Arkada kalan yurdumu 

Görür müyüm?!  

Doğduğum yerin özleyip toprağını,  

Göz önüme geliyor evim.  

Sevgili anne-babamı özlediğimde,  

Ak bebemi sevip otururum.  

Ay-ay bebişim, bebem  

Arkada kalan yurdumu 

Görür müyüm?  

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

1. Karadağımın eteği 

Dört yanı aslan yatağı 

Gurbette de dert ortağı 

Ninni gülüm sana ninni (Çelebioğlu, 1995: 303) 

2. Nennileri de benim oğlumun nennisi var, 

Alamanya’da oğlumun, 

Körpece ufacık da babası var! 

Nen nen nen nen nen, 
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Yiğidim nen nen nen! (Çelebioğlu, 1995: 27) 

Ninnilerde sık rastlanan konulardan biri gurbettir. Ninni, anne için gurbetin anlamını 

vermektedir. Gençken evlenip uzak köylere giden kadının ailesine duyduğu özlem ninnilerde sık 

rastlanır. Yeni aileye gelen genç kadın yalnızlığını, özlemini, derdini, iç sıkıntılarını ninnilerle bebeğine 

aktarır. Gördüğünüz gibi bu tür ninnilerde özlem, hasret, ayrılık konuları ele alınmıştır. Yani 

yakınlarından uzak yaşayan annenin köyüne, anne, babasına, kardeşlerine olan özlemi dile getirilir. 

Ayrıca gurbette olan eşinin yolunu gözetleyen bebeğin annesi duygusal hâlini ninnilere yansıttığı 

görülür.  “Kocası gurbette olan kadın, kocasına olan hasretini, onun geri dönmesini, çocuğuyla 

dertleşerek ifade etmeye çalışır.” (Çelebioğlu, 1995: 26). 

5. Hayvanları Ele Alan Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

1. Aldi, aldi, böpeşim, 

Qozı jüni kepeşim. 

Jurt süymese, süymesin, 

Özim süygen böpeşim. (Babalar Sözü, 2011: 43) 

Ninni, ninni, bebişim,  

Kuzu yünü başlığım.  

Kimse sevmezse, sevmesin,  

Benim sevdiğim bebişim. (Babalar sözü, 2011: 45)  

2. Äldiy, äldiy, aq böpem, 

Aq besikke jat, böpem, 

Qonaq kelse, qoy böpem, 

Qoy toqtısın soy böpem, 

Quyrığına toy böpem. (44) 

Ninni, ninni ak bebem, 

Ak beşiğe yat, bebem. 

Konuk gelse, sus bebem, 

Tok koyunu kes, bebem. 

Kuyruğuna doy, bebem. 

3. … Äldiy, äldiy, aq böpem, 

Aq besikke jat, böpem. 

Burıl taiga min, böpem! (Babalar Sözü, 2011: 50) 

… Ninni, ninni, ak bebem, 

Ak beşiğe yat, bebem, 

Beyaz taya bin, bebem! 

Anadolu Türkleri Ninnileri:  

1. Uyuyup da büyüyecek ninni,  

Kuzularla yürüyecek ninni (Çelebioğlu, 1982: 140) 

2. Meydancıkı’ın kayaları, 

Hayali çeker araları, 

Kara kuşun foyaları, 

Ninni yavrum ninni! 
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Ninni kuzum ninni! 

Ninni ninni oy oy oy! (Demir, 2011:34)  

Kazak ninnilerinde at, koç, tilki ve koyun gibi hayvan adları geçer. At, at ile çocuk arasındaki 

ilişki Kazak ninnilerinde çok önemli yer alır. Göçebe hayat sürdüren Kazaklar için atın önemi çok 

büyüktür. Kazaklar için kutsal yedi hazineden biri, attır. Türk ninnilerinde erkek çocuklar koç, aslan, 

vs. gibi sıfatlarla tanımlanır.   

Kazak ve Anadolu Türkleri ninnilerinde en çok “kuzu” hitabının çok rastlandığı görülmektedir. 

6. Dua, Dilek ve Temennilerin Yer Aldığı Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

1. Äldiy, äldiy, böbegim,  

Qaşan tiyer kömegin? 

Tez erjetip anana, 

Qolqanat bol, örenim! 

Maqtan tutsın seni aken, 

Ülgi tutsın seni elin! (Çocuk şiirleri antolojisi, 2021: 175) 

Ninni, ninni, bebişim, 

Ne zaman yardım edersin? 

Çabuk büyüyüp annene 

Yardımcı ol, çocuğum! 

Övsün seni baban, 

Örnek ol ülkene! 

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

1. Benim yavrum küçücek,  

Gün geçtikçe büyüyecek,  

Asker olup yürüyecek! 

Ninni yavrum, ninni yavrum! (Çelebioğlu, 1982: 24) 

2. Uyusun da büyüsün ninni,  

Tıpış tıpış yürüsün ninni,  

Annesine su getirsin ninni,  

Babasına su getirsin ninni. (Demir, 2014: 202) 

İncelenen türkülerden anne babanın çocuğuna olan güzel dilekleri yer alır. Büyükler bebeğinin 

mutluluğunu görmek isterler, geleceğinden büyük beklentileri var. 

7. Öğüt Niteliğindeki Ninniler  

Kazak Ninnileri: 

Jeñiltek bolma, böpeşim,  

Salmaqtı bol erlerdey.  

Jügire berme dalañdap,  

Qur bekerge erbeñdey.  

Jılama, balam, jılama,  

Atası aytqan bul sözdi  

Böpeşim meniñ uğa ma?  

Saygısız olma, bebişim,  
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Ağırbaşlı ol erler gibi.  

Koşturma boşuna,  

Boşuna coşma.  

Ağlama, çocuğum, ağlama,  

Dedesinin söylediği bu sözü  

Bebişim benim anlar mı? (İslamjanulı, 1996: 29)  

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

Dandini dandini danana  

Selam gönder anana  

Eziyet etme halana  

Ninni yavrum ninni  

Büyüklerin çocuklara öğüt verme geleneği Kazak kültüründe pek yaygın rastlanan bir 

gelenektir. Türk toplumunda büyüklerin saygın bir yeri vardır. Büyükler yaşça küçüklere öğüt vererek 

yaşam tecrübelerini paylaşır, yol göstericilik yapar. Kazak kültüründe öğüt verme geleneği ninniler 

aracılıyla beşikten bile başlar. Ninnilerde büyüdüğü zaman nasıl bir insan olması gerektiği ifade edilir.   

8. Dinle ilgili hitap edilen ninniler 

Kazak Ninnileri:  

Äldiy, äldiy, desem men,   

Allağa qul bolsam men. 

Jaratqanğa jalınıp, 

Janımdı qurban qılsam men (Babalar sözü, 2011: 44) 

Ninni, ninni desem ben, 

Allah’a kul olsam ben. 

Yaradan’a yalvararak, 

Canımı kurban etsem ben  

Anadolu Türkleri Ninnileri: 

1. Bahçemizin gülüsün sen, 

Evimizin bülbülüsün sen,  

Yaratan’ın kulusun sen (Demir,  2011:83) 

2. Rabb’ımın meleği, 

Gözümün bebeği, 

Ömrümün çiçeği (Demir, 2011: 121) 

Bu tür ninnilerde meleğim, Yaradan gibi hitaplar rastlanmaktadır. 

Sonuç 

Kazak Türkleri ile Anadolu Türkleri farklı coğrafyalarda yaşasalar da ninni örneklerindeki konu 

çeşitliği aynı kültürel belleğe sahip olmalarıyla açıklanabilir. Ninnilerde bir tek çocuk değil, bir çok 

konu ele alınır. Kazak ve Anadolu Türklerinin ninnileri sevgi, dua, öğüt, dilek, hüzün, özlem, vs. 

konuları içerir.  

Ninnilerin önemli işlevi, bebeği uyutmaktır. Bununla birlikte ninnilerin anadilini öğretme, 

sevme, dilek ve isteklerini belirtme, sıkıntılarını dile getirme gibi bir çok işlevleri vardır. Yani ninnilerde 

anneler bebekleriyle sevinçlerini, üzüntülerini paylaşırlar. Ayrıca ninnilerde büyüyünce nasıl bir adam 
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olması gerektiği de vurgulanır. Anne ile bebek arasındaki özel bir iletişimi yansıtan ninniler annenin 

duygu ve düşüncelerini, yaşadığı ortamdaki zor durumları da ifade eder.  

Kazak ninnileri halkın sosyo-kültürel yaşamı, misafire olan saygı, göçebeliler için önemli bir 

yere sahip olan hayvan at, annenin eşine olan özlemi vs. gibi hususları konu edinmektedir. Ninniler 

sayesinde çocuk kültürel değerlere ait sözcükleri işitir, öğrenir ve tarihle ilgili bilgi sahibi olur. Ninniler 

aracılığıyla annelerin bebeklerine milli ve manevi şuuru kazandırmaya çalıştığı görülür.  
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KARTLİ KRALI XI. DAVİT’İN “YADİĞAR DAUDİ” ADLI ESERİNDE TÜRKÇE 

İZLER 

Gül Mükerrem ÖZTÜRK154 

Özet 

Gürcü ve Türk halkları arasındaki ilişki çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu ilişkilerin 

gelişmesinde coğrafi, ekonomik ve siyasal değerlerin etkili olmasının yanı sıra kültürel-edebi ilişkiler 

de  rol oynamaktadır. Bu yüzden iki halk arasındaki edebi ilişkilerin araştırılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda Türk-Gürcü edebi ilişkilerin gelişimine katkı sunan   şahsiyetlerin tanıtılması önem arz 

etmektedir. 

Bu çalışmada, Türk ve Gürcü edebi ilişkileri, edebi etkileşimi ekseninde Kartli kralı XI. Davit’i 

(Daut Khan) ve XVI. yüzyılda kaleme aldığı tıp kitabı “იადიღარ დაუდი” (Yadiğar Daudi) = 

“Yadiğar Daudi” adlı eser ele alınmaktadır.   

Gürcistan’ın eski tıp ansiklopedisi ve şifa kitabı olarak bilinen eser, XIII. ve XV. yüzyılda Zaza 

Panaskerteli-Tsitsişvili’nin kaleme aldığı “Şifa Kitabı-Karabadini” (სამკურნალო წიგნი-

არაბადინი/Samkurnalo Tsigni-Karabadini)’den sonra yazılan Gürcü tıp kitaplarından biri olduğu 

söylenilmektedir. Kral XI. Davit, İstanbul’da Sultan Murad’ın ve tıp alanındaki bilim adamların yanında 

araştırmalar yapmış ve onlardan edindiği bilgileri “იადიღარ დაუდი” (Yadigar Daudi)’de adlı 

eserinde işlemiştir.  Bu bağlamda, “Yadiğar Daudi” adlı eserde doğu dillerine ait çok sayıda kelimelerin 

olduğunu, Farsça-Arapça kaynaklara yer verildiğini, Türkçe bitkisel terimlerin ve kaynakların olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda, çalışmamızda, eserde geçen Türkçe olduğu ileri sürülen bitkisel terimlere 

dikkat çekilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, “იადიღარ დაუდი” (Yadiğar Daudi) = “Yadiğar Daudi” adlı eseri 

kamuoyuna tanıtmak ve eserde geçen Türkçe bitki kelimeleri karşılaştırmalı olarak irdelemektir. 

Çalışma esnasında Gürcistan Arşivi, İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve 

Gürcistan Milli Parlamento Kütüphanesi taranmış ve burada yer alan materyallerden yararlanılmıştır. 

Buradan hareketle eserde geçen Türkçe kelimeler, eleştirel bir gözle değerlendirilerek farklı bir 

perspektiften tasnifi yapılmış, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Böylece yeni 

adlandırılmaların ortaya çıkabileceği gösterilmiş ve öneriler sunulmuştur. Makalede, genellikle bitki 

terimleri içeren kelimeler yer aldığından, her iki dildeki bitki terimleri karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır.  Ele alınan eserin Türk-Gürcü edebi ilişki üzerindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır. Böylece 

çalışmanın bundan sonraki yapılacak benzer çalışmalara katkı sağlayacağı ve Gürcü-Türk tıp alanındaki 

etkileşimlerin dil üzerindeki etkisinin incelenmesine de katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kartli Kralı XI. Davit, Yadiğar Daudi, Türk, Gürcü, Tıp Kitabı 

TURKISH TRACES IN THE “YADİGAR DAUDİ” AUTHERED BY DAVİD XI, KING OF 

KARTLİ 

Abstract 

The Georgian and Turkish peoples have had a long history together. Cultural-literary relations, 

in addition to geographical, economic, and political values, play an important part in the formation of 

these relationships. As a result, it is vital to study the literary relationships between the two peoples. In 

                                                           
154 Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, gul.ozturk@erdogan.edu.tr 
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this perspective, it is vital to introduce the individuals who have contributed to the development of 

Turkish-Georgian literary relations. 

On the axis of literary contact, this study will analyze Turkish and Georgian literary interactions 

through David XI (Daut Khan) king of Kartli and the medical book composed in the 16th century, 

“იადიღარ დაუდი” (Yadiğar Daudi) = "Yadigar Daudi". 

The sut, XIII and XV, are known as Georgia's oldest medical encyclopedia and healing book. It 

is claimed to be one of the Georgian medical books written after Zaza Panaskerteli-"Healing 

Tsitsishvili's Book-Karabadini" (სამკურნალო წიგნი-არაბადინი-/Samkurnalo Tsigni-Karabadini) 

in the 19th century. David performed study with Sultan Murad and scientists in the field of medicine in 

Istanbul, and the knowledge he got from them was processed in his book titled " " (Yadigar Daudi. In 

this context, we can remark that numerous words from eastern languages are included; Persian-Arabic 

sources are included; and Turkish herbal phrases and resources are included in the work "Yadigar 

Daudi." In this regard, our investigation focused on the herbal phrases claimed to be Turkish in the 

publication. 

The purpose of this study is to introduce the work “იადიღარ დაუდი” (Yadiar Daudi) = 

"Yadigar Daudi" to the public and to compare the Turkish plant terminology in the work. The Georgian 

Archive, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Department of Turcology, and the Georgian 

National Parliament Library were digitized and the documents housed therein were utilised during the 

study. From this standpoint, the Turkish words in the text were reviewed critically and categorised from 

a different perspective, revealing parallels and differences. Thus, it has been shown that new 

nomenclature may emerge and suggestions are presented. In the article, plant terms in both languages 

are discussed comparatively, as there are words that usually contain plant terms. The place and 

importance of the work in question in the Turkish-Georgian literary relationship are emphasized. Thus, 

it is thought that the study will contribute to similar studies to be conducted in the future and will 

contribute to the examination of the effects of Georgian-Turkish interactions on language. 

Keywords: Davit XI King of Kartli, Yadigar Daudi, Turkish, Georgian, Medical Book 

Giriş 

Dil, etnik kültürün en dinamik ve değişken parçasıdır. Ulusların kültürü, dili ve tarihi, birbiriyle  

temas hâlinde olmalarıyla gelişmektedir. Milletler arasındaki bu temas, birbirlerinde farklı izler 

bırakmasının yanı sıra dilbilimsel çalışmalarda ve araştırmalarda birbirlerinin geçmişini öğrenebilmesi 

için önemli referanslar sağlamakta ve  kelime alışverişi ve dilsel ögeler üzerine de etkileşim ortamı 

oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bu çalışmada, Türk ve Gürcü halklarının dil ve edebi ilişkileri, edebi etkileşim ekseninde Kartli 

Kralı XI. Davit’i (Daut Khan) ve XVI. yüzyılda kaleme aldığı “იადიგარ დაუდი” (Yadigar Daudi) 

adlı tıp (şifa) kitabı ele alınarak, Gürcüce olan bu eserde geçen Türkçe tıbbi ve bitki terimler üzerinde 

durulacaktır. Çalışma esnasında Gürcistan Arşivi, İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji 

Bölümü ve Gürcistan Milli Parlamento Kütüphanesi taranarak materyallerden 

yararlanılmıştır.   Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen kelimelerle ilgili genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, Gürcü ve Türk halkları arasındaki ilişki çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu 

ilişkilerin gelişmesinde coğrafi, ekonomik ve siyasal değerlerin etkili olmasının yanı sıra kültürel, edebi 

ve dilsel ilişkiler de önemli rol oynamaktadır. Gürcü dili, yüzyıllar boyunca diğer dillerden aldığı 
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kelimeleri bünyesinde barındırmıştır. Bugün Anadolu Türkçesi lehçelerinde Gürcüceden alınma çok 

sayıda kelime yer almaktadır. Bunlar hem alıntı hem de altyapısal kökenlidir. (Cangidze, 1980: 81-87).  

Gürcü Dilbilimci G. Tsereteli’ye göre, ana dilimizi bilimsel olarak ayrıntılı inceleyebilmek için Doğu 

halklarıyla asırlar boyunca devam eden siyasî-kültürel ilişkiler sonucunda Gürcüceye girerek kökleşmiş 

Arapça-Farsça-Türkçe-Ermenice kökenli kelimelerin bazı katmanlarının tespitine yönelik Gürcü Doğu 

bilimcilerin yoğun çabalarına gereksinim vardır (Tsereteli, 1947:34).  Bu yüzden iki halk arasındaki dil 

ilişkilerin araştırılması gerekmekte ve bu bağlamda Türkçe-Gürcüce dil ilişkilerinin gelişimine katkı 

sunan   şahsiyetlerin tanıtılması önem arz etmektedir.  

XIII. Yüzyılda Gürcistan'da Hekimlik ve Tıp (Şifa) Kitabı  

Gürcistan'da tıp tarihinin ve tıbbî kitap tercümelerinin ne zaman başladığına dair kesin bilgiler 

mevcut değildir. Ancak halk kültürünün bir parçası olan halk tıbbının dinsel-büyüsel izlerinin belirgin 

olması, Gürcistan'da tıp tarihinin başlangıcının çok eskilere dayandığını göstermektedir.  

Gürcistan Şota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı, Gürcistan’ın eski tıp ansiklopedilerinden biri olan  

ve şifa kitabı olarak da bilinen  XIII. ve XV. yüzyılda Zaza Panaskerteli-Tsitsişvili’nin kaleme aldığı 

“Şifa Kitabı-Karabadini” (სამკურნალო წიგნი-არაბადინი/Samkurnalo Tsigni-Karabadini) ve 

"Saakimoi Kitabı” (წიგნი სააქიმოი)’dan sonra yazılan Gürcü tıp kitaplarından biri olduğu söylenen 

Davit Bagration tarafından derlenen "Yadigar Daudi" adlı eser de dâhil olmak üzere Gürcü toplumunda 

yüzyıllardır var olan tıbbi yardım kitap koleksiyonunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu koleksiyon, o 

dönemin bilinen Gürcü ve Doğu tıp eserlerinin izini süren derleme eserlerdir.  

XIII. yüzyılda yazılan Gürcistan’ın el yazma eserlerinden biri olan bu kitap, Gürcistan'ın zengin 

bir tıp tarihine sahip olduğunu kanıtlayan doküman niteliğindedir. Kitapta hekimliğe ait bilgilere, 

anatomiye, fizyolojiye, hijyene, diyetetik konulara, hastalıklara ve hastalar için tedavi edici ilaçlara ait 

bilgilere kapsamlı şekilde yer verildiği görülmektedir.  

Kitabın içerisinde yer alan Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler, kitabın hangi dile ait olduğuna 

dair farklı görüşleri de beraberinde getirdi. Bazı bilim adamları, kitapta çok sayıda Arapça kelimelere 

ve Arap Tıp uzmanlarının isimlerine yer verilmesinden ötürü, kitabın Arap bir yazar tarafından XI - XII. 

yüzyıllar arasında yazılmış olabileceğini öne sürdü.  

İbn Sina’dan sonra Arap tıp uzmanları arasında iki uzman göze çarpmaktadır: Avenzoar, Abu 

Mervan İbn Zohr ve İbn Ahmad Ibn Rushd (Averroes). Avenzoar’ın herhangi bir eserine henüz 

rastlanamadığı için Tıp (Şifa) Kitabı’nın yazarının Averroes olduğu şeklinde bir görüşün varlığından 

söz edilmektedir.  Bazı bilim insanları ise  Averroes‟in kaleme aldığı  “Kitâb el Kollijjât‟, adlı kitabın  

“Tıp (şifa) kitabı olduğu şeklinde düşünceye sahiptir. Ayrıca kitabın giriş kısmında, 1206 yılında 

Rükneddin Süleyman Şahın, Karnu Şehrinden çekilmesinden sonra Gürcülerin, Türklerin bıraktığı 

değerli mücevheri ve kıymetli eşyaları ele geçirdiklerini, bu değerli eşyalar arasında da Tıp (Şifa) 

Kitabı’nın yer aldığı ve  1206 yılında kitabın Tiflis’e getirilerek Giorgi  Chkondideli (d. XI. yy. / ö.  

1118)’nin emriyle 1208-1210 yılları arasında bu kitabın çevirisini yaptığı şeklinde ifadesi yer 

almaktadır. Ancak bazı kaynaklara göre ise kitabın çevirisini yapan kişinin belirsiz olduğu, çevirinin 

dilinden, ses ve anlam özelliklerinden, XII-XIII. yüzyıl Gürcistan'ın en parlak dönemine, Kral Davit IV. 

ve Kraliçe Tamara dönemlerine ait olduğu düşünülmektedir. Kitap, XIV-XV. yüzyıllar arasında tekrar 

basılmıştır. 
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Şekil 1: Yadigar Daudi, Davit Bagrationi, 1992.                      Şekil 2: Yadigar Daudi, Davit Bagrationi- XIII. 

yy.                     

Tiflis Devlet Üniversitesi Yay.  

(nplg.gov.ge)                                                                  

 

 
                                      Şekil 3: Yadigar Daudi, Davit Bagrationi- 1579-1585  (El yazması)    

Kral XI. Davit Kimdir? 

Kral XI. Davit (Daud Khan), Kral I. Luarsab'ın en küçük oğludur. Tiflis ve Kvemo Kartli'yi 

kontrolünü elinde bulunduran Kral XI. Davit, 1569-1578'de Kartli'nin kralı olarak kabul edildi.  XI. 

Davit Bagrationi, 1579-1585 yıllarında  “Yadigar Daudi” adlı tıp (şifa) kitabını kaleme alan kişidir.  

“Yadigar Daudi” (იადიგარ დაუდი)  Adlı Eserde Geçen Türkçe Kelimeler 

 “Yadigar Daudi” adlı eserde doğu dillerine ait çok sayıda kelimeye yer verildiğini, Türkçe tıbbi 

ve bitki terimlerin olduğunu ve Farsça-Arapça kaynaklara yer verildiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

çalışmamızda ele aldığımız “Yadigar Daudi” (იადიგარ დაუდი) adlı eser taranmış olup, Türkçe 

kökenli olduğu ileri sürülen tıbbi ve bitki terimler üzerinde incelemede bulunulmuştur. Eserde geçen 

kelimelerin çoğunun doğu dillerinden Türk diline geçtiği düşünülmektedir. Eserde yer alan bazı bitki 

terimlerinin Türkçedeki karşılığının olmadığı ancak bazı bitki terimlerinin  ise  birebir Türkçe 

karşılığının olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin: Gürcü dilinde “Yabani kişniş” ve “boy otu” anlamına 

gelen “ბოი/boy” kelimesi Türk dilinde de “boy” şeklinde ifade edilmektedir. Bu kelime XIV – XIX. 

yüzyılların Türkçe tıp eserlerinde de yer almakta ve farklı biçimlerde kullanıldığı bilinmektedir.  

Örnek  

Zaza Panaskerteli‟nin “Şifa Kitabı’nda “ეგირი/ egir” kelimesi, “egirin kökü”  anlamına gelen 

“Gürc. კოთხუჯი/ kotkhuci)” şeklinde geçmektedir. Ayrıca Türkçe Tarama Sözlüğü’nde tıbbi terim 
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olarak da yer almaktadır. Örneğin: “fülfü, dârıfülfül, eğir her birinden onar direm...., eğir dedikleri ot ki 

yürek ağrısına nâfidir....“ şeklinde yer aldığını görmekteyiz. 

Bazı bilimciler bu kelimenin Farsça olduğunu ileri sürmektedirler.  Sulkhan Sabah Orbeliani 

Sözlüğü155de  bu kelimenin Türkçe olduğunu, “Yadigar Daudi‟ adlı eserde ise “ეგირი/eğir”şeklinde 

yer alarak Gürcüceye Türkçe aracılığıyla geçtiği söylenebilir. 

Örnek  

“Yadigar Daudi” adlı eserde yer alan “servigiller familyasından olan “iğne yapraklı ağaç” 

anlamına gelen “არდუჯი/arduci” ve “არჯუჯი/arcuci” terimleri “Türkçe “ardıç/artuç” şeklinde ifade 

edilmektedir. Bahsedilen eserde geçen kelimenin Türkçe terim olarak kabul edebiliriz. 

Örnek  

Dünyanın en popüler gıda ve şifalı bitkilerinden biri olan ve “papatya otu” olarak da adlandırılan 

“güvey otu” bitki terimini “Yadigar Daudi” adlı eserde “გვიაგი ოთი (gviagi oti)” şeklinde yer aldığı 

görülmektedir. Türkçe Tarama Sözlüğü ’ne bakıldığında ise bu ifade “kekik otu” ve “zahter‟ şeklinde 

de kullanılmaktadır. Ayrıca bu terim, halk arasında “tahtacı otu” ve “pervane otu” olarak da 

adlandırılmaktadır. Böylece eserde geçen terimin Türkçe bir terim olduğu belirtilebiliriz. 

Örnek  

Eserde geçen “ბალუხ ოთი (balukh oti)” ifadesi, “balık otu” bitkisi anlamına gelmektedir.  

Türkçe Tarama Sözlüğü’nde “balık otu, balık öldüren, sarı sütleğen denilen ot.” şeklinde ifade 

edilmektedir. Böylece eserde geçen terimin Türkçe bir terim olduğunu belirtilebiliriz. 

Örnek 

Gürcü dilinde “ოღლან აში (oğlan aşi)” ifadesi, “bal gibi tatlı” ve “yaban balı‟ anlamlarına 

gelmektedir. Türkçe Tarama Sözlüğü’nde  ise “oğlan aşı” ifadesi, “kudret helvasına benzer bir zamk‟ 

şeklinde ifade edilmektedir. Buradan hareketle, eserde geçen terimin Türkçe bir terim olduğunu 

vurgulayabiliriz. 

Örnek 

Tıbbi terimlerden biri olan ve eserde geçen “გუზაზი (guzazi)” terimin Türkçedeki karşılığı 

olan “göz hastalığı” anlamına geldiğini ve Türkçedeki karşılığını birebir veren  bir terim olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Örnek 

Eserde geçen bir diğer tıbbi terimi olan “ზაფრა (zapra)”,  “safra hastalığı‟ anlamına 

gelmektedir. Bu kavramı Türk dilinde “safra” kelimesi karşılamaktadır. Eserde de Türkçe kelime olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Örnek  

Türk dilinde “uçuk”, “uçğug” ve “uçığ” kelimeleriyle ifade edilen tıbbi bir terim olan “uçuk” 

kelimesi, Yadigar Daudi‟ adlı eserde “epilepsi‟ anlamına gelen “უჩუხი (uçuxi)” ifadesiyle 

                                                           
155 Sulkhan-Saba Orbeliani/სულხან საბა ორბელიანი (1658 - 1725), Gürcü yazar, bilim adamı, sözlükbilimci 

ve  diplomattır. VI. Vahtang döneminde Kartli Krallığı'nın Fransa ve Vatikan elçisi olarak görev yapan 

Orbeliani'nin Tsigni Sibrdzne Sitsruisa (წიგნი სიბრძნე სიცრუისა) adlı eseri, Gürcü edebiyatının temel 

eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
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verilmektedir.  Böylece Türkçedeki anlam bütünlüğü sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca bu kavramı, 

Türkçede  anlamında da  kullanılmaktadır. 

Örnek  

Eserde geçen bir başka kelime “ჩათლაქუშ (çatlakuş)” bitki terimidir. Bu bitki terimi, 

“melengiç ağacının tohumu” anlamına gelmektedir.  Türkçe olan terim, Gürcü harfleriyle yazılmış 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Örnek  

Türkçede “yalancı safran‟ olarak da ifade edilen “aspir“ terimi “Yadigar Daudi” adlı eserde 

“ასფურა (aspura)” şeklinde kullanıldığını görmekteyiz.   

Örnek  

Türkçede “salsola kali” bitki terimini “Yadigar Daudi” adlı eserde “ქალაქაჯი (Kalakaci)” 

şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Bu bitki terim, ıspanakgillerden, kıyılarda, kumsal bölgelerde 

yetişen otsu veya ağaçsı bitki anlamına gelmektedir. 

Örnek  

Türkçede “yağ lavaş” terimi , ayak çıkığında kullanılan yağdan yapılmış ilaç anlamına 

gelmektedir. “Yadigar Daudi” adlı eserde aynı anlamı veren Gürcüce harfle yazılan “იაღ ლავაში (iağ 

lavaşi)”  ifadesiyle geçtiğini söyleyebiliriz.  

Örnek  

Türkçede “ısırgı” ve “yılancık hastalığı‟ tıbbi terimi, “Yadigar Daudi” adlı eserde  “ისირღუ 

(isirğu)” şeklinde  kullanılmaktadır. 

Örnek  

Türkçede “hayıt yaprağı” terimi, “Yadigar Daudi” adlı eserde “აიდ აიფრაღი (aid yaprağı)” 

şeklinde yer almaktadır.  

Örnek 

Türkçede “uçkun(ışgın)” bitki terimi, “Yadigar Daudi” adlı eserde “უშხუნი (uşxuni)” şeklinde 

yer almaktadır.  

Örnek 

Türkçede “keçiboynuzu” bitki terimi, “Yadigar Daudi” adlı eserde “კეჩი-ბოინუზი (keçi 

boinuzi) şeklinde geçmektedir. 

Örnek 

Türkçede “eğrelti otu” olarak da bilinen “kuzgun otu” bitki terimi, “Yadigar Daudi” adlı eserde 

“ქუზგუნოთი (kuzgunoti)” şeklinde yer almaktadır.  

Örnek 

“Yadigar Daudi‟ adlı eserde geçen “ჩორაქოთი (çorakoti)” bitki terimi, Türkçe karşılığı olan 

“çörek otu” şeklinde ifade edilmektedir. Bu terimin Gürcü dilinde karşılığı olup “სოინჯი (soinci)” 

şeklinde dile getirilmektedir.  

Örnek 
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“Yadigar Daudi‟ adlı eserden ele aldığımız bu son örnek ise ქარაჯაოთი (karacaoti) bitki 

terimidir.  Türkçede bu terim karşılığı, “Çöplemecik, Danabağırtan, Karacaot, Noel gülü, Çöpleme, 

Bohçaotu, Çöpotu, Bohça, Boynuz otu, Çatlak otu, Danakıran, Patlak çiçeği ve Siyah harbak” şeklinde 

yer almaktadır. 

Sonuç 

Günümüzde Türkiye ve Gürcistan arasındaki siyasi, ekonomik ilişkiler ve insanlar arasındaki 

etkileşimler nedeniyle Türkçe kelimeler Gürcüceyi etkilemeye devam etmektedir. Bundan dolayı, 

dilbilimciler ve kültürler arası alan araştırmacıların Gürcüce-Türkçe dil ilişkilerine büyük ilgi 

göstermektedir. XVIII. yüzyıldan itibaren Gürcüceye geçen Türkçe kelimeler üzerine Gürcistan’da 

çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. 1933 yılından itibaren İvane Cavakhişvili Tiflis Devlet 

Üniversitesi bünyesinde, 1960 yılından itibaren ise Gürcistan Bilimler Akademisi’nde Türkoloji 

bölümleri mevcut olup Gürcü Türkologlar Türk dili üzerine incelemeler yapmaktadır. 

Görüleceği üzere Gürcistan ile Türkiye arasında yüzyıllardır devam eden ilişkilerin 

örneklerinden biri de “იადიგარ დაუდი” (Yadigar Daudi) adlı eserde geçen Türkçe kökenli 

alıntılardır. Eser, Kartli Kralı XI. Davit (Daut Khan) tarafından kaleme alınması, tıp ansiklopedisi ve 

şifa kitabı olması ve dil arşivi ve malzemesi bakımından zengin bir kaynak olma vasfını elinde 

bulunmasından dolayı önem arz etmektedir.  

Bütün bu araştırma ve incelemeler neticesinde eserdeki kelime alış-verişlerinde hem ses bilgisel 

hem de anlamsal değişiklikler olduğu; ses değişikliklerinde ve ortaya çıkan ses olaylarında Gürcücenin 

kurallarının işletildiği ve açıklanabilir değişimler olduğu; eserde genellikle bitki terimleri içeren 

kelimelerin yer aldığı v kelimelerin çoğunluğunun Türkçenin özelliklerini taşıdığı tespit edildi. 

Söz konusu bulguların Türkçe-Gürcüce dil çalışmaları üzerine yapılacak benzer çalışmalara 

katkı sağlayacağı ve Gürcistan ile Türkiye arasında tıp alanındaki etkileşimlerin dil üzerindeki etkisinin 

incelenmesine de katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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EBUSSUÛD EFENDİ’NİN DU‘Â-NÂME’SİNE AİT YENİ BİR NÜSHA ÜZERİNE 

Gülay KARAMAN156 

Hacer ŞENKAL MOLLASALİHOĞLU157 

Özet 

Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574) müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık gibi üst 

düzey devlet görevlerinde bulunmuş, 16. yüzyılın önde gelen simalarından biridir. Kanûnî Sultan 

Süleyman (1520-1566) ve II. Selim (1566-1574) dönemlerinde otuz yıla yakın bir süre şeyhülislamlık 

yapmıştır. Şeyhülislamlığının yanı sıra tefsir, hukuk, dil ve edebiyat alanında kaleme aldığı Türkçe, 

Arapça ve Farsça eserleriyle tanınmaktadır. Onun Du‘â-nâme-i Ebussuûd, Risâle fî-ed‘iyeti’l-me’sûre, 

Risâle-i Mergûbe ve Mecmû‘a-i De‘avât adlarıyla anılan eseri, dua-nâme türündeki Türkçe eserlerin 

tanınmış bir örneğidir. Bir mukaddime ve yedi babdan oluşan eser, Türkçe olarak sade bir dille kaleme 

alınmıştır. Eserde duanın önemi ve fazileti üzerinde durulmuş, ayet ve hadislerden derlenen tesirli dua 

örneklerine yer verilmiştir. Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’si İslami ilimlerin yanı sıra dil, edebiyat 

ve halk bilimi araştırmaları açısından önem taşıyan bir eserdir. Türkiye’de ve yurt dışında bulunan 

kütüphanelerde Du‘â-nâme’nin çok sayıda nüshası tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, Du‘â-nâme 

üzerine hazırlanan yüksek lisans tezinde adı geçmeyen yeni bir yazma nüshaya rastlanmıştır. Eser, Milli 

Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Müellif adının 

eserde zikredilmemesinin de etkisiyle mukaddimede geçen Ali Paşa ifadesinden hareketle İzzet Ali Paşa 

(ö. 1147/1734) katalog kayıtlarına yanlışlıkla eserin müellifi olarak işlenmiştir. Nesih hatla 1153/1740-

41’de istinsah edilen eser, 34 varaktan oluşmaktadır. Bu bildiride Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine 

ait, Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla kayıtlı yeni bir nüsha tanıtılarak eserle ilgili 

olarak katalog kayıtlarındaki yanlış bilgi tashih edilecektir. Araştırmanın Du‘â-nâme üzerine ileride 

yapılacak tenkitli metin çalışmasına katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: 16. Yüzyıl, Ebussuûd Efendi, Du‘â-nâme, Dua, Nüsha 

ON A NEW COPY OF EBUSSUUD EFENDI’S DU‘A-NAME 

Abstract 

Ebussuud Efendi (d. 982/1574) is one of the leading figures of the 16th century, who held high-

level government positions such as professorship, kadi, kazasker and sheikh al-Islam. During the reign 

of Suleiman the Magnificent (1520-1566) and the Second Selim (1566-1574), he served as sheikh al-

Islam for nearly thirty years. He is known for his works in Turkish, Arabic and Persian, which he wrote 

in the fields of tafsir, law, language and literature, in addition to his position of sheikh al-Islam. His 

work called as Du‘a-name-i Ebussuud, Risale fi-ed‘iyeti’l-me’sure, Risale-i Mergube and Mecmu‘a-i 

De‘avat is a well-known example of Turkish works in the genre of du‘a-name. The work, which consists 

of an introduction and seven chapters, was written in a plain Turkish language. In the work, the 

importance and the virtue of prayer was emphasized, and effective prayer examples compiled from the 

verses and the hadiths were included. Ebussuud Efendi’s Du‘a-name is an important work in terms of 

language, literature and folklore studies as well as Islamic sciences. Many copies of Du‘a-name have 

been found in libraries in Turkey and abroad. In the research, a new manuscript was found that was not 

mentioned in the master’s thesis on Du‘a-name. The work is registered in the National Library 

                                                           
156 Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, gkaraman@bartin.edu.tr 
157 YL Öğrencisi, Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 

hacersenkal@hotmail.com 
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Manuscripts Collection with the archive number 06 Mil Yz A 8924. With the effect of not mentioning 

the author’s name in the work, Izzet Ali Pasha (d. 1147/1734) was mistakenly registered in the catalog 

records as the author of the work, based on the expression of Ali Pasha in the introduction. The work, 

which was copied in naskh calligraphy in 1153/1740-41, consists of 34 leaves. In this paper, a new copy 

of Ebussuud Efendi’s Du‘a-name, registered in the National Library with the archive number 06 Mil Yz 

A 8924, will be introduced and the wrong information in the catalog records about the work will be 

corrected. It is expected that the research will contribute to the critical text study on Du‘a-name in the 

future. 

Keywords: 16th Century, Ebussuud Efendi, Du‘a-name, Prayer, Copy 

Giriş 

Arapça bir kelime olan dua, “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” anlamına 

gelen da‘vet ve da‘vâ kelimeleri gibi bir masdar olup isim olarak da kullanılır (Cilacı, 1994: 529). 

Sözlükte “Allah’a yalvarma, niyâz, birini çağırma, bir yere gönderme” (Devellioğlu, 2017: 190), 

“dergâh-ı İlâhîden hayır ve rahmet ricası, bu yolda tertip ve kıraat olunan ibârât” (Muallim Nâcî, 2009: 

114) gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak “(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, 

Rabbim size ne diye değer versin?” (Kur’ân-ı Kerîm, Furkân, 25/77) ayetinde ifade edildiği gibi insana 

Allah katında değer katan bir olgu, kulluğun özü ve bir ibadettir. Dua, kötülüklerin bertaraf olup 

iyiliklerin ortaya çıkması için bir anahtar, Allah’a yakınlaşmanın en sağlam ve kolay yoludur. İnsanın 

dil, gönül ve hâl diliyle Allah’a kulluğunu ifade ettiği ve her hâlükârda O’na olan ihtiyacını gösterdiği 

yakarışlarıdır.  

Kur’ân ve hadislerde dua etmenin önemi ve fazileti dile getirilmiş, insanın dünyevi ve uhrevi 

hemen her türlü ihtiyacına cevap verebilecek çeşitli dualara yer verilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, ayet ve 

sureleriyle insanoğluna duayı talim eden bir dua kitabı, Hz. Peygamber ise bizzat bu duaları yaşayan ve 

ümmetine öğreten bir dua rehberidir. İslam kültüründe, her hususta olduğu gibi dua konusunda da en 

başta gelen kaynak, ayet ve hadislerdir. Kur’ân’daki dua ayetleri ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) ve diğer 

peygamberler ile selef-i sâlihîne isnat edilen dualara “me’sûr dualar” yani rivayet yoluyla gelen dualar 

denir. Bu çeşit duaları bir araya getiren Arapça çok sayıda kitap kaleme alınmıştır. Bu kapsamdaki dua 

kitaplarının bilinen en eski örneği daha 9. yüzyılda Muhammed b. Fudayl b. Gazvân ed-Dabbî 

(ö.195/811) tarafından yazılan Kitâbü’d-du‘â isimli eserdir. Hadis âlimlerinden Taberânî’nin (ö. 

360/971) Kitâbü’d-du‘â, Nesâî’nin (ö. 303/915) ‘Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Beyhâkî’nin (ö. 458/1066) 

ed-Da‘avâtü’l-kebîr  adını taşıyan eserleri bu alandaki önemli kaynaklardır. Dua metinlerinin 

açıklanarak anlatıldığı ilk eser ise Ebû Süleyman el-Büstî’nin (ö. 388/998) Me‘âni’d-da‘avât ve 

tefsîruhâ adlı eseridir. Ebû Bekir et-Turtûşî’nin (ö. 520/1126) ed-Du‘â‘ü’l-me‘sûr ve âdâbüh adlı kitabı, 

sadece me’sûr duaları toplamamış ayrıca duanın adabı ve duanın önemi gibi konulara değinmiş te’lif bir 

eserdir. Nevevî’ye ait (ö. 676/1277) el-Ezkâr adlı eser, zikir ve dua konularında ilgi gören kaynakların 

başında gelir. Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâ’ü ‘ulûmi’d-dîn’i tamamen dua konusuna tahsis edilmiş bir 

eser olmamakla birlikte dua için ayrı bir bölüm ayırması ve bu konudaki vukufu açısından bu türden 

kaynaklar arasında dikkate değer bir eserdir.158  

Türk-İslam edebiyatında başta ilmihâller olmak üzere dinî mahiyetteki eserlerde kaynağını 

Kur’ân ve hadislerden alan çeşitli dua metinlerine yer verilmiş ayrıca bu konuda “dua-nâme”, 

“mecmû‘a-i de‘avât” gibi adlarla anılan müstakil eserler de kaleme alınmıştır.159 Son dönem hadis 

âlimlerinden İbrâhim Sıdkî İşkodravî’nin (ö. 1250/1834) Vezâ’ifu Ameli’l-yevmi ve’l-leyle adını taşıyan 

                                                           
158 Ayrıntılı bilgi için bk. Çağrıcı, 1994: 536-539. 
159 Türk-İslam edebiyatında dua-nâmeler için bk. Yüksel, 2005.  
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eseri bunlardan biridir.160 Mehmed Fevzî Efendi (ö. 1318/1900) tarafından kaleme alınan Hediyyetü’s-

sulehâ adlı eserin de bu kapsamda olduğu anlaşılmaktadır.161 16. yüzyıl şeyhülislamlarından Ebussuûd 

Efendi, yazmış olduğu Du‘â-nâme ile daha erken bir dönemde dua-nâme türüne katkıda bulunmuş bir 

Osmanlı âlimidir. Onun Du‘â-nâme-i Ebussuûd, Risâle fî-ed‘iyeti’l-me’sûre, Risâle-i Mergûbe ve 

Mecmû‘a-i De‘avât adlarıyla anılan eseri, dua-nâme türündeki Türkçe eserlerin tanınmış bir örneğidir. 

Türkçe olarak sade bir dille kaleme alınan eserde duanın önemi ve fazileti üzerinde durulmuş, ayet ve 

hadislerden derlenen dua örneklerine yer verilmiştir.  

Bu bildiride Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine ait, Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 

arşiv numarasıyla kayıtlı yeni bir nüsha tanıtılarak eserle ilgili olarak katalog kayıtlarındaki yanlış bilgi 

tashih edilecektir. Abdullah Kaleli (2014) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde 39’u yurt içi 

kütüphanelerinde, 19’u da yurt dışında olmak üzere eserin toplam 58 nüshası tespit edilmiş, Milli 

Kütüphanede 06 Mil Yz A 7346 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha çeviri yazıya aktarılarak eser üzerinde 

dil incelemesi yapılmıştır. Araştırmamıza konu olan nüsha; söz konusu çalışmada yer verilmeyen, Milli 

Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla kayıtlı, Ebussuûd’un Du‘â-nâme’sine ait yeni bir 

nüshadır. Araştırmanın Du‘â-nâme üzerine ileride yapılacak tenkitli metin çalışmasına katkı sağlaması 

beklenmektedir. Bu doğrultuda, öncelikle Ebussuûd Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi 

verilecek, ardından Du‘â-nâme tanıtılarak eserin nüsha tavsifi ve muhtevası üzerinde durulacaktır. 

1. Ebussuûd Efendi’nin Hayatı ve Eserleri 

Ebussuûd Efendi, 896/1490 yılında İstanbul yakınlarında Metris/Müderris köyünde dünyaya 

gelmiştir. Asıl adı Muhammed olup ailesi o zamanlar Amasya, şimdi ise Çorum’a bağlı olan İskilip’in 

İmâd yani Direklibel köyündendir. Babası Muhyiddin Muhammed Yavsî (ö. 920/1514) tekke sahibi bir 

şeyhtir. Ebussuûd, ilk hocası olan babasından sonra Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516) 

ve Mevlânâ Seydî-i Karamânî’den (923/1517) ve bazı kaynaklara göre de İbn Kemal’den (ö. 940/1534) 

ders almıştır. İnegöl İshak Paşa Medresesi’nde müderris olarak başladığı çalışma hayatında kadılık, 

kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerini yerine getirmiştir. Osmanlı Devleti’nin en ihtişamlı 

döneminde yaşamış, Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) ve II. Selim (1566-1574) dönemlerinde otuz 

yıla yakın bir süre şeyhülislamlık yapmıştır.  

Şeyhülislamlık yaptığı dönemde tefsir çalışmaları ve fetvalarıyla tanınan Ebussuûd Efendi, 

özellikle Kıbrıs’ın fethi sırasındaki fetvasıyla siyasi açıdan dikkat çekmiştir. Kendisine sorulan soruların 

diline ve tarzına göre cevaplar vermesiyle bilinen Ebussuûd Efendi; Türkçe soruya Türkçe, Arapça 

soruya Arapça, Farsça soruya Farsça, manzum soruya manzum, mensur soruya mensur olarak cevap 

vermiştir. Ebussuûd Efendi; arazi, vakıf ve örfi kuralları içeren kanunları düzenlemesi açısından öncü 

bir şahsiyettir. Fıkıh alanında yaptığı çalışmalar, fetva ve kanunnâmeleri ile döneme damgasını 

vurmuştur. Öte yandan tefsir ilminde de önemli bir yere sahiptir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın verdiği 

bilgiye göre en önemli eseri olan İrşâdü’l-‘akli’s-selîm adlı tefsirinin bir kısmını Kanûnî Sultan 

Süleyman’a sunduğu zaman maaşına yapılan zam ile müftülük, kazaskerliğin üstünde bir makam hâline 

gelmiştir (1988: 617). Ebussuûd, yaşadığı dönemde birçok başarıya imza atmış değerli bir devlet adamı 

olduğu gibi Kanûnî Sultan Süleyman’ın “Halde haldaşım, sinde sindaşım, âhiret karındaşım, tarîk-i 

hakda yoldaşım Molla Ebüssuûd Efendi Hazretleri” (Akgündüz, 1994: 366) hitabına mazhar olacak 

kadar itibarlı bir insandır. Döneminde birçok şair ve ilim adamının yetişmesinde katkısı olan Ebussuûd 

Efendi, Bâkî’nin (ö. 1008/1600) de hocalığını yapmıştır. Bâkî, onun için yazmış olduğu şitâiyyesinde 

döneminde Ebû Hanîfe-i sânî unvanıyla anılan Ebussuûd’a şu şekilde seslenmektedir: 

Ser-i efâzıl-ı âfâk müftî-i ‘âlem  

                                                           
160 Müellif ve eseri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Yıldırım, 2004: 276-281.  
161 bk. Uzun, 1995: 508.  
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Sipihr-i fazl u kemâl âfitâb-ı câh u celâl  

 İmâm-ı saff-ı efâzıl emîr-i hayl-i kirâm 

Emîn-i dîn ü düvel hâce-i huceste-hısâl  

Ebû Hanîfe-i sânî Ebu’s-su‘ûd ol kim  

Fezâ’il içre efâzıl olupdur ana ‘ıyâl (Küçük, 2011: 54). 

Ebussuûd Efendi 982/1574’te İstanbul’da vefat etmiş, Mekke ve Medine’de adına gâib namazı 

kılınmıştır.  

Ebussuûd Efendi’nin tefsir, fıkıh, dil ve edebiyat başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaleme 

aldığı Türkçe, Arapça ve Farsça yirmiden fazla eseri bulunmaktadır. İrşâdü’l-‘akli’s-selîm ilâ mezâya’l-

Kitâbi’l-Kerîm adını taşıyan Arapça tefsiri, eserleri arasında en ünlü olanıdır. Türkçe, Arapça ve Farsça 

şiirler de yazan Ebussuûd Efendi en çok Arapça olarak yazdığı Kasîde-i Mîmiyye’si ile tanınmıştır. 

Semiz Ali Paşa’nın (ö. 972/1565) isteği üzerine bir mukaddime ve yedi bab üzere kaleme aldığı Türkçe 

Du‘â-nâme’si ilim âleminde ve halk arasında rağbet görmüş eserlerinden biridir.162  

2. Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’si 

Du‘â-nâme, Türkçe olarak kaleme alınmış mensur bir eserdir. Du‘â-nâme-i Ebussuûd, Risâle 

fî-ed‘iyeti’l-me’sûre, Risâle-i Mergûbe ve Mecmû‘a-i De‘avât adlarıyla anılan eser, dua-nâme türündeki 

Türkçe eserlerin tanınmış bir örneğidir. Risâle fî-ed‘iyeti’l-me’sûre adından da anlaşılacağı gibi, eserde 

Kur’ân ve hadis yoluyla nakledilmiş dualara yer verilmektedir. Eser bu yönüyle; Hz. Muhammed 

(s.a.v.), sahabe ve meşayihin aktardığı dualara kaynaklık etmektedir. Kaynak olarak Kur’ân ve hadisleri 

esas alması, Türk-İslam kültüründe yeri olan ve bugün de okunan duaları içermesi, içerisine sihir, büyü 

gibi unsurların girmemesi gibi sebeplerle Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’si geniş halk kitleleri 

arasında yayılmış ve benimsenmiştir.  

Du‘â-nâme üzerine Abdullah Kaleli (2014) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde 39’u 

yurt içi kütüphanelerinde, 19’u da yurt dışında olmak üzere eserin toplam 58 nüshası tespit edilmiştir.163 

Bu çalışmada tanıtılacak olan Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 8924 arşiv 

numarasıyla kayıtlı yazma ile birlikte eserin yurt içinde tespit edilen nüsha sayısı 40’a ulaşmıştır. Şu 

anki verilere göre toplamda 59 yazma nüshası bulunan Du‘â-nâme’nin toplumun ihtiyaçlarına cevap 

veren bir eser olduğu ve halkın beğenisini kazandığı anlaşılmaktadır. Baysun’un ifadesiyle “(…) 

kazandığı rağbet yazmalarının çokluğundan anlaşılan bu küçük risâle” (1993: 99) Kaleli’ye göre, “(…) 

yazıldığı günden bu yana çok sevilmiş ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.” (2014: 5). Bu yönüyle Du‘â-

nâme’nin tespit edilenlerden çok daha fazla yazma nüshasının olduğunu, resmi kurumlar dışında şahsi 

kütüphanelerde de nüshalarının bulunabileceğini tahmin etmek zor değildir.  

Diğer taraftan Du‘â-nâme, yakın dönem Osmanlı âlimlerinden “sâbık İbtidâ-yı Hâric Medresesi 

müderrislerinden ve muallimînden Kurbân kitâbı muharriri” 164  Abdullah Feyzî tarafından da 

neşredilmiştir. Abdullah Feyzî, kendi ifadesiyle “Çokdan beri ed‘iyeye dâir bir risâle yazıp neşretmek 

fikrinde” (Ebussuûd el-İmâdî Efendi, 1343: 3) iken yeniden bir eser te’lif etmek yerine Ebussuûd 

Efendi’nin o vakte kadar basılmamış olan Du‘â-nâme’sini neşretmeyi uygun görür. Naşir, Du‘â-

nâme’nin çeşitli kütüphanelerde bulunan yazma nüshalarını karşılaştırarak eseri temize çeker, Ebussuûd 

Efendi’nin terceme-i hâli ile birlikte 1343/1924’te Mecmû‘a-i De‘avât adıyla Arap harfli olarak 

neşreder. Eserin söz konusu matbu nüshası Mahmut Yücer (2006) tarafından bir inceleme ve tanıtım 

                                                           
162 Ebussuûd Efendi, hayatı ve eserleri için ayrıca bk. Akgündüz, 1994: 365-371; Algül, 1998: 304-318; Ateş, 1998: 38-50; 

Aydemir, 1989; Baysun, 1993: 92-99; Bursalı Mehmed Tahir, 2016: 237-238; Döndüren, 1998: 258-276; Düzenli, 2005.  
163 Eserin nüshaları için bk. Kaleli, 2014: 5-14, 111.   
164 Naşir, kitabın kapağında bu ifadelerle tanıtılmıştır. bk. Ebussuûd el-İmâdî Efendi, 1343. 
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yazısıyla birlikte Latin harflerine aktarılmıştır. Du‘â-nâme’nin Mecmua-yi Deavat Dualar Kitabı adıyla 

Latin harfli olarak da yayımlandığı bilinmektedir (Ebussuûd İmadî Efendi, 1973). Son olarak Milli 

Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla kayıtlı Du‘â-nâme nüshası üzerine Gülay Karaman 

danışmanlığında Hacer Şenkal Mollasalihoğlu (2002) tarafından bir bitirme tezi hazırlanmıştır.  

Du‘â-nâme, bir mukaddime ve yedi babdan oluşmaktadır. Besmele ve Allah’a hamd ile 

başlanan eserde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile âl ve ashabına salat u selamdan sonra dört halife anılarak 

memduhun övgüsüne geçilir. Sanatlı bir üslupla Semiz Ali Paşa methedilir ve Paşa’nın ihsanına karşılık 

ona dua etmekten ve sahih kaynaklardan derlenerek oluşturulan bir dua-nâme te’lif edip kendisine 

sunmaktan başka elinden bir şey gelmediği dile getirilir. Dua ve sebeb-i te’lifin ardından asıl konuya 

giriş yapılır. Eserin bölümleri ve içeriği hakkında bilgi verildikten sonra mukaddimede duanın tarifi, 

önemi, fazileti, şartları ve kabulüyle ilgili hususlar açıklanır. Bu bölümde duanın kabul edildiği vakitler 

sıralanıp açıklanırken horoz ötmesi ve duanın kabulü arasında ilişki kurulması dikkat çekmektedir. Bu 

durum metnin içerisine folklorik unsurların girdiğini göstermektedir. Horoz öttüğünde duanın kabul 

olacağına dair inanış, mitolojik anlatılara kadar dayanmaktadır. Bu anlatılarda Allah’ın bir horozu 

olduğu söylenir.165 Halk arasında da horozun Allah’ı zikrettiğine inanılır ve horoz öttüğünde duaların 

kabul olacağına dair yaygın bir inanış vardır. Mukaddimenin ardından her bölümde farklı konular 

çerçevesinde ayet ve hadislerden derlenen dua örneklerine yer verilir. Eserin ilk bölümünde İsm-i Azam 

duasından bahsedilir. İkinci bölümde yolculukta ve savaşlarda okunacak dualar yer alır. Üçüncü 

bölümde sabah kalkarken ve akşam yatarken okunacak dualar üzerinde durulur. Dördüncü bölümde 

yeme içme, giyinip soyunma ve eve girip çıkarken okunacak dualar açıklanır. Beşinci bölümde kişinin 

malını ve nefsini idare eden, intizama sokan dualar mevcuttur. Altıncı bölüm oruç tutarken, bayramda, 

Kadir Gecesi’nde, arife gününde, cuma günü ve gecesinde okunacak dualardan oluşur. Yedinci bölümde 

salavatlar, hususi dualar ve çeşitli namazlara yer verilir.  

Du‘â-nâme, oldukça sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Öğreticiliğin esas alındığı eserde 

genel olarak açık, akıcı bir Türkçe ile yalın bir üslubun hâkim olduğu görülür. Mukaddimede Arapça-

Farsça kelime ve tamlamaların yoğun olarak kullanılması, secili ifadelerin eşlik ettiği uzun cümlelere 

yer verilmesi bu kanaati değiştirmez. Zira Osmanlı’da halk için yazılmış eserlerde bile mukaddimenin 

genellikle sanatkârane bir dil ve üslupta kaleme alınması alışılmış bir uygulamadır. Du‘â-nâme’yi 

neşreden Abdullah Feyzî’nin eser hakkındaki “Ebussuûd, mecmû‘ânın Türkçe şerhlerini öyle bir üslûb-

ı latîf üzre tahrîr buyurmuşdur ki ma‘nâsını ‘avâm anlamakda güçlük çekmeyeceği gibi havâs dahi 

mezâyâsını fehm ü idrâk eyler.” (Ebussuûd el-İmâdî Efendi, 1343: 3) sözleri de bunu doğrular 

niteliktedir. Eserden alınan aşağıdaki parçada muhteva, dil, üslup ve anlatıma dair söz konusu edilen 

hususiyetleri görmek mümkündür:  

Enes raēıya’llāhu ‘anh rivāyet eyledi: “Faĥr-i ‘ālem ŝalla’llāhü  ‘aleyhi ve sellem 

buyurdı ki: “Her kim ki cum‘a güni ķuşluķ namāzında ol üç kerre bu du‘āyı oķuya Ģaķ 

te‘ālā ol kimsenüñ günāhların yarlıġar, her ne dilegü varsa [ķabūl ider.] Du‘ā budur: 

Estaġfiru’llāhi’lleźí lā ilāhe illā hüve’l-ģayyü’l-ķayyüm ve etūbu ileyh”. ‘Ā’işe 

raēıya’llāhu ‘anhā rivāyet eyledi: “Ģażret-i Resūl-i Ekrem ŝalla’llāhü [‘aleyhi ve 

sellem] buyurdı ki her kim ki namāzından ŝoñra ķul hüve’llāhü eģad ve ķul e‘ūźü bi-

rabbi’l-felaķ ve ķul e‘ūźü bi-rabbi’n-nās yedişer kerre oķusa Ģaķ te‘ālā anı 

yaramazlıķdan ve yavuz nažardan ŝaķlaya ol bir cum‘aya [dek]”. İbn-i ‘Abbās 

raēıya’llāhu ‘anh rivāyet ider ki: “Ģażret-i Resūl-i Ekrem ŝalla’llāhü ‘aleyhi ve sellem 

                                                           
165 bk. Yüksel, 2022: 236. 
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buyurdı: Her kim ki cum‘a güni yetmiş kerre eşhedü enlā ilāhe illa’llāh vaģdehü lā 

şeríke leh eģadün ŝamedün lā ta‘büdü illā iyyā müĥliŝíne lehü’d-dín dise andan ŝoñra 

Peyġamber ģażretlerine ŝalavāt virse Ģaķ te‘ālā ol kimseden cemí‘ ehl-i semāvātuñ ve 

ehl-i arżuñ şerrini def‘ ide ve cemí‘ günāhını ‘afv ide ve yetmiş dürlü ģācetin revā ola 

(Ebussuûd Efendi, 1153: 28
b
-29

a
).  

Du‘â-nâme; İslami ilimlerin yanı sıra dil, edebiyat ve halk bilimi araştırmaları açısından önem 

taşıyan bir eserdir. Hâlbuki eser üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde hepsinin tek bir nüsha 

üzerinden hazırlandığı görülmektedir. Tespit edilen tüm yazma nüshaları ve Abdullah Feyzî tarafından 

neşredilen matbu metin gözden geçirilerek eserin tenkitli metninin hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Bu 

anlamda kütüphane kayıtlarında yanlışlıkla İzzet Ali Paşa’ya ait bir eser olarak gösterilen bir Du‘â-nâme 

nüshasını tanıtmak ve söz konusu yanlışı düzeltmek ileride yapılacak bu tenkitli metin çalışmasına da 

katkı sunacaktır.  

2.1. Yeni Nüshanın Tanıtımı 

Eser, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla Du‘â-

nâme adıyla kayıtlıdır. Müellifin kendisi mukaddimede Ali Paşa için bir dua-nâme düzenlediğini, “(…) 

ŝāģibü’l-fażl ve’l-iģsān ‘Alí Paşa (…) bu du‘ā-nāmeyi cem‘ eyledüm.” (Ebussuûd Efendi, 1153: 2b-3a) 

diyerek belirtmiştir. Bu bilgiden hareketle eserin künyesinde müellif olarak İzzet Ali Paşa yazıyor olsa 

da metnin tamamı incelendiğinde eserin Ebussuûd Efendi’ye ait olduğu tespit edilmiştir. Müellif adının 

eserde zikredilmemesinin de etkisiyle mukaddimede geçen “Ali Paşa” ifadesinden hareketle İzzet Ali 

Paşa katalog kayıtlarına yanlışlıkla eserin müellifi olarak işlenmiştir.166 Söz konusu yazma eserin nüsha 

tavsifi aşağıdaki gibidir:  

210x155-160x95 mm. 34 vr. 13 st. Üç ay filigranlı, kahverengi kâğıt. Nesih hat, siyah 

mürekkeple. Takip kayıtlı. İstinsah: 1153/1740-41. Kimi varaklarda der-kenarlar ve kütüphane mührü 

bulunmakta. Yapraklar yıpranmış, yer yer su ve rutubet lekeleri göze çarpmakta. Her varakta ortadaki 

cilt kısmında iğne deliğine benzer hasarlar var. Varak numaraları günümüzde kullanılan rakamlarla 

kurşun kalemle yazılmış. 

Baş: Ģamd u sipās ve sitāyiş-i bí-ķıyās ol Sāmi‘u’l-eŝvāt ve Mucíbü’d-de‘avāt ģażretine olsun 

ki anuñ raģmet-i ‘amímesi ‘ibāde ģāŝıl ve ni‘met-i cesímesi muší‘ ü ehl-i ‘ināde vāŝıldur. 

Son: Her kim bir rek‘atda bir Fātiģa ile ve’ş-şemsi sūresini oķuya ve bir rek‘atde ve’l-leyli 

sūresin oķumaķ münāsibdür.  

Zahriyede “Enderūn-ı Ģümāyūn ĥademelerinden Bebekli Meģmed (Muģammed?) Efendi 

oķuyup anuñ üzre ‘amel eylemişdür. Sene 1260.” şeklinde düşülen bir okuma kaydından başka tam 

olarak okunamayan birkaç kayıt ile 2002’de Ali Yaşar’dan satın alındığına dair Latin harfleriyle kurşun 

kalemle yazılmış bir kütüphane kaydı ve hemen altında da kütüphanenin mührü mevcuttur.  

Diğer yazmalarda ve matbu nüshada eserin sonunda yer alan “Ŝalātü Birru’l-vālideyn” başlığı 

altında ana baba hakkını eda etmekle ilgili kısım bu nüshada eksiktir. Yazmanın sonunda istinsah 

kaydına yer verilmiştir: “Temmetü’l-kitāb bi-‘avni’llāhi te‘ālā fì-seneti 1153.” 

Eserde arka kapakta silik mürekkep ve farklı bir hat ile Âşık Garib’in  

                                                           
166 bk. http://yazmalar.gov.tr/eser/dua-name/150933 (E.T. 02.10.2022). 
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İşte geldim gidiyorum  

Şen olasın Ģaleb şehri  

Çoķ šuzun ekmegin yidim 

Ģelāl eyle Ģaleb şehri 

dörtlüğüyle başlayan koşması mevcuttur. Koşmanın bitiminde “Meģmed (Muģammmed) Efendi” 

ibaresi yazılıdır. Bu, şiiri buraya kaydeden kişinin adı olabileceği gibi yazma eserin sahibi ya da eseri 

okuyan herhangi birinin adı da olabilir.   

Eserde mukaddime kısmında birkaç beyte yer verildiği görülmektedir. Mensur eserlerde bu gibi 

manzum parçalar “Beyt”, “Nazm” gibi başlıklar altında verildiği hâlde bu nüshada söz konusu manzum 

kısımlar için herhangi bir başlık verilmemiştir. Aynı şekilde eserin diğer bölümlerinde de muhteva ile 

ilgili kimi başlıklar verilmiş, bazen de hiç başlık olmadan doğrudan konuya geçilmiştir. Metinde 

kopukluk olduğu hissini uyandıran, müstensihten kaynaklanan bu gibi durumların eserin anlaşılmasını 

zorlaştırdığına şüphe yoktur. Nitekim bazı kısımlarda gerçekten kopukluk söz konusu olup bir cümle 

tamamlanmadan başka bir bahse geçilmiştir. Eserde imla noktasında da kelimelerin yanlış yazılması, 

noktalı harflerin noktalarının ihmal edilmesi ya da fazladan nokta konulması gibi hataların yanı sıra aynı 

kelimenin farklı imlalarla yazılması şeklinde kendini gösteren tutarsızlıklar mevcuttur. Eserde salavat 

ve dua ifadeleri kimi zaman açıkça yazılmış kimi zaman ise kısaltma kullanılarak verilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

16. yüzyıl âlimlerinden Ebussuûd Efendi’nin bir mukaddime ve yedi bab üzere kaleme aldığı 

Türkçe Du‘â-nâme’si ilim âleminde ve halk arasında rağbet görmüş eserlerden biridir. Eserde me’sûr 

dualar olarak tabir edilen Kur’ân ve hadis yoluyla nakledilmiş dualara yer verilmiştir. Bu çalışmada, 

Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine ait tespit edilen yeni bir nüsha tanıtılmıştır. Katalog kayıtlarında 

eserin İzzet Ali Paşa’ya ait olduğu yazsa da yapılan incelemeler sonucunda söz konusu yazmanın 

Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine ait bir nüsha olduğu anlaşılmıştır. Bu nüshayla birlikte eserin 

tespit edilen toplam nüsha sayısı 59’a ulaşmıştır. Du‘â-nâme; İslami ilimlerin yanı sıra dil, edebiyat ve 

halk bilimi araştırmaları açısından önem taşıyan bir eserdir. Bilinen tüm nüshaları gözden geçirilerek 

eserin sağlam bir metninin oluşturulması şarttır. Bu yönüyle araştırmanın Du‘â-nâme üzerine ileride 

yapılacak tenkitli metin çalışmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Yazma eser kataloglarında tespit 

edilen yanlışların hem yayınlar hem de geri bildirimler aracılığıyla kütüphanelere iletilmesi ve 

yanlışların düzeltilmesi önem arz eden bir başka husustur. Bu çalışmayla birlikte eserle ilgili gerekli 

bildirimler Türkiye Yazmalar Kurumuna iletilecektir. 
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EK 1 

 

Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 Arşiv Numarasıyla Kayıtlı Du‘â-nâme Nüshası,  vr. 1b. 
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EK 2 

 

Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 Arşiv Numarasıyla Kayıtlı Du‘â-nâme Nüshası, vr. 34a. 
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ELMALILI HAMDİ EFENDİ’DE SİNAN PAŞA İZLERİ 

Günay TULUM167 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son devrinde yetişip Cumhuriyet’in ilk yıllarını idrak eden Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle ün kazanmış, mütefekkir 

bir din âlimidir. Aynı zamanda hattat ve şair olduğu bilinen Elmalılı Hamdi Efendi, Türkçe’nin kendi 

çağındaki imkânlarını denemiş bir müelliftir. Meşhur tefsirinin mukaddimesinde Fâtiha suresi ile 

başlattığı kısa mensur münâcâtı ile Cerîde-i İlmiyye mecmuasında Tahrîm suresi ile başlattığı “Tevbe” 

adlı makalesinin ilk paragrafında yakaladığı ritim, dikkatimizi çekmiştir; çünkü bu örneklerle sadece 

yaşadığı devirde değil Türk edebiyatının bütününde nesir denince ilk akla gelen Sinan Paşa (1441-

1486)’yı hatırlatmaktadır. Sinan Paşa, okuyucu ya da dinleyiciyi dilin en küçük birimi olan seslerle 

yakalar ve yine bir dilin erginliğini gösteren en büyük birimi olan cümle çeşitlenmeleriyle kendine 

bağlar. İşte bu bildiride, Elmalılı Hamdi Efendi’nin üslubunu edebî yönden şekillendirerek Sinan 

Paşa’ya yaklaştıran bakışımlı/paralel ses, hece, ek, kelime, kelime grubu ve cümle unsurlarının 

çözümlemesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Sinan Paşa, 

Ritim 

TRACES OF SİNAN PASHA IN ELMALILI HAMDİ EFENDİ 

Abstract 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), who grew up in the last period of the Ottoman 

Empire and comprehended the first years of the Republic, is a reflective religious scholar who gained 

fame with his interpretation of Hak Dini Kur'an Dili. Elmalılı Hamdi Efendi, who is also known to be a 

calligrapher and poet, is an author who tried the possibilities of Turkish in his own age. The rhythm he 

caught in the introduction of his famous tafsir, the short prose prayer that he started with the chapter of 

Fâtiha and in the first paragraph of his article titled "Tevbe", which he started with the chapter of Tahrîm 

in the journal Cerîde-i İlmiyye, attracted our attention; because with these examples, he reminds Sinan 

Pasha (1441-1486), who comes to mind first when prose is mentioned, not only in his time but in the 

whole of Turkish literature. Sinan Pasha captures the reader or listener with sounds, which are the 

smallest unit of language, and connects them with sentence variations, which are also the biggest unit 

of a language that indicates its maturity. In this paper, the analysis of symmetric/parallel sounds, 

syllables, affixes, words, phrases and sentence elements that shape Elmalılı Hamdi Efendi's style from 

a literary aspect and bring him closer to Sinan Pasha will be made. 

Keywords: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Sinan Pasha, Rhythm 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nin son devrinde yetişip Cumhuriyet’in ilk yıllarını idrak eden Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle ün kazanmış, mütefekkir 

bir din âlimidir. Aynı zamanda hattat ve şair olduğu bilinen Elmalılı Hamdi Efendi, Türkçe’nin kendi 

çağındaki imkânlarını denemiş bir müelliftir. 

                                                           
167 Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

gcelikelden@anadolu.edu.tr 
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“Zulmete ‘karanlık’ dedimse, nur ve ziyâ yerine ‘aydınlık ve ışık’ demek için ısrar etmedim. 

‘Güneş ve Ay’ dedim. Lâkin ‘Güneşi ve Ayı’ diyemediğimden ‘Şems ü Kameri’ tercih ettim.” diyen 

Elmalılı Hamdi Efendi’nin eserlerinde Türkçe kelimelerin yanı sıra Türk dilinin öz malı hâline gelen 

Arapça, Farsça kaynaklı kelimeleri de ihmal etmediği anlaşılır. Aynı zamanda Fransızcadan yaptığı 

felsefe tarihiyle ilgili tercümelerinde de Batı kaynaklı kelimeleri kullanmakta bir mahzur görmez 

(Yılmaz 1991, Yavuz 1995). 

Meşhur tefsirinin mukaddimesinde Fâtiha suresi ile başlattığı kısa mensur münâcâtı ile Cerîde-

i İlmiyye mecmuasında Tahrîm suresi ile başlattığı “Tevbe” adlı makalesinin ilk paragrafında yakaladığı 

ritim, dikkatimizi çekmiştir; çünkü bu örneklerle sadece yaşadığı devirde değil Türk edebiyatının 

bütününde nesir denince ilk akla gelen Sinan Paşa (1441-1486)’yı hatırlatmaktadır.  

Şâir ve nâsirlerin üslûplarını belirlemede kullanılan araçlardan biri sayılan ritmi/âhengi 

oluşturan unsurlar ses, gramer, vezin, kelime uyumları ile cümle üyelerinin sayı ve sıralanışının 

meydana getirdiği bakışımlı kullanımlar yani paralelliklerdir.  

Sinan Paşa’nın Nesrinde Ritmik Unsurlar (Tazarru‘-nâme Üzerinde Tahlil) adlı eserimizde 

teklif edilen yeni ve pratik şablonla Sinan Paşa’nın okuyucu ya da dinleyiciyi dilin en küçük birimi olan 

seslerle yakaladığı ve yine bir dilin erginliğini gösteren en büyük birimi olan cümle çeşitlenmeleriyle 

kendine bağladığı net bir biçimde gösterilmiş; paralelliklerin daha da iyi anlaşılabilmesi için her bir ritim 

unsuruna bir renk tayin edilmiştir (Tulum 2021).  

Elmalılı Hamdi Yazır’ın mukaddimesindeki kitabî bilgileri aktarmaya geçmeden evvel yazdığı 

“münâcât”168ı ve “Tevbe”169 adlı makalesindeki giriş paragrafı, Türkçeyi sesten cümleye uzanan ritmik 

uyum ve tekrarlarla kullandığını gösteren iki küçük örnektir.  

İşte bu bildiride, Elmalılı Hamdi Efendi’nin üslubunu edebî yönden şekillendirerek Sinan 

Paşa’ya yaklaştıran bakışımlı/paralel ses, hece, ek, kelime, kelime grubu ve cümle unsurları “Ses 

Yinelemeleri”, “Vezin Yinelemeleri”, “Kelime Yinelemeleri” ve “Cümlede Bakışım” başlıklarından 

oluşan bu şablona göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Mukaddimeden170 alınan örnekler M harfi, 

“Tevbe” makalesinden alınan örnekler T harfi ile gösterilmiştir.  

İnceleme 

1. Ses Yinelemeleri 

Bu bölümde nesir cümlesinin başındaki kelimelerin ve cümle içindeki kelimelerin ilk sesleriyle 

(en fazla iki ses) yapılan tekrarlar yani başta uyum, cümle boyunca seslerin tekrarı yani içte uyum ve 

kelime/kelime gruplarının sonundaki ses/seslerin tekrarı yani sonda uyum ile gramer uyumunun 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Sarı vurgu rengi ünlüyü, pembe vurgu rengi ünsüzü, açık yeşil vurgu rengi 

uzun ünlüyü; Kırmızı yazı rengi gramer uyumunu (Arapça ve Farsça son ekler ile ön ekleri; Türkçe için 

de son ekler ve bağlamları) gösterir. 

1.1. Başta Uyum (→ başta kafiye/head-rhyme/ters kafiye/reverse rhyme) 

                                                           
168 Cüneyd Köksal ve Murat Kaya (2021). Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942) Hak Dini Kur’an Dili 

İnceleme-Tenkitli metin-1. Cilt, Fâtiha-el-Bakara. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. 

85-86. s. (Hak Dini Kur’an Dili’nin üç yazma nüshası ile ilk baskısı dikkate alınarak yapılmış, ilk tenkitli neşirdir.) 
169 Cüneyd Köksal ve Murat Kaya (1997). Elmalılı M. Hamdi Yazır-Makaleler I. 1. Baskı. İstanbul: Kitabevi. 

(Cerîde-i İlmiyye 4. Cilt 41. Sayı Aralık 1918-Ocak 1919 1208. s. https://katalog.idp.org.tr/pdf/289/609 erişim 

tarihi 12.10.2022.) 
170 Münâcâtın devamındaki paragraf da incelemeye dahil edilmiştir; çünkü yazarın bu paragrafta bakışımlı cümle 

kullanmayı sürdürdüğü müşahede edilmiştir. 

file:///C:/Users/user/Downloads/Cerîde-i%20İlmiyye
https://katalog.idp.org.tr/sayilar/289/4-cilt-41-sayi
https://katalog.idp.org.tr/pdf/289/609%20erişim%20tarihi%2012.10.2022
https://katalog.idp.org.tr/pdf/289/609%20erişim%20tarihi%2012.10.2022
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Türkçe, Arapça ve Farsça’da başta çift ünsüz ve çift ünlü olmadığı için şu altı madde dışında 

ses uyumu görülemez: ünlü, ünlü+ünsüz, uzun ünlü, ünsüz, ünsüz+ünlü, ünsüz+uzun ünlü. 

1.1.1. ünsüz  

Hamdini sözüme sertâc ettim. M 

Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın 

ne zevkinde ne âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok. M 

Hülyâya sarılan hakikate darılır. M 

1.1.2. ünsüz+ünlü  

Muhammed Mustafâ kıldın. M 

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm ona, onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! 

M 

Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup 

coşup çarpışan dalgaları arasında her dem kendine çağırıp duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor. 

M 

Her dem Hak “Bana gel!” diye davet ediyor. M 

Senin semâya yükselmiş olan rûhun, âleme örnek olmak için yaratılan vücûdun niçin 

soldu? T 

1.2. İçte Uyum (→ içte kafiye/internal rhyme) 

1.2.1. ünlü 

Hayât-ı umûmiyye-i beşer, seni kendisinin en büyük direklerinden biri bilecekti.T 

1.2.2. ünsüz 

İnsânız diyen beşer kümelerinin gayzları, bühtânları, hakâretleri altında ezilmeyecektin. 

T 

1.2.3. uzun ünlü 

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm ona, onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! 

M 

“Ey ehl-i îmân! Cenâb-ı Allâh’a öyle bir tevbe ediniz, günâhlarınıza öyle bir peşimân 

olunuz ki kalblerinizde te’sîri dâimâ görülsün, size büyük bir nasihatçi olsun, belki Rabbiniz 

fenâlıklarınızı keffâretler, örter, mahveder.” T 

Sen senin rûh-ı umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın, 

dağlanmayacaktın. T 

Sana zâlim, gaddâr, câhil, sefîl denilmeyecekti.T 

Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı. T 

Dünyâya neşr-i nûr edecek, insânlık örneği olacak, adâlet saçacaktın, hayâtının 

yüksekliğine, rûhunun nâzikliğine âlem meftûn olacaktı. T 

Câhillerin ıslâhına, mazlûmların feryâdına, zâlimlerin tenkîline koşacaktın. T 
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Senin semâya yükselmiş olan rûhun, âleme örnek olmak için yaratılan vücûdun niçin 

soldu? T 

1.3. Sonda Uyum (→sonda kafiye) 

1.3.1. ünlü+ünsüz  

…Hakk’a hizmet etmek, âkıbet cemâl-i Hakk’a ermekten büyük bir hazz-ı saâdet 

yoktur. M 

hayât-ı umûmiyye-i beşer, seni kendisinin en büyük direklerinden biri bilecekti.T 

 1.3.2. uzun ünlü+ünsüz  

Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mirâc ettim, kitâbını kendime minhâc 

ettim. M 

…varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bî-karâr ettin. M 

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm…M 

Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm, tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. M 

Kitâbı tanımayan hesâbda uyanır. M 

1.3.3. uzun ünlü+ünsüz+ünlü+ünsüz 

İnâyetine sığındım kapına geldim, hidâyetine sığındım lütfuna geldim. M 

1.3.4. ünsüz  

…bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok. M 

…kalblerinizde te’sîri dâimâ görülsün, size büyük bir nasihatçi olsun. T 

İnsânız diyen beşer kümelerinin gayzları, bühtânları, hakâretleri altında ezilmeyecektin. 

T 

1.3.5.  ünsüz+ünlü+ünsüz  

Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup 

coşup çarpışan…M  

1.3.6. ünsüz+uzun ünlü  

Allah’ı bilmeyen dünyâya sarılır. Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır. M 

1.3.7. ünsüz+uzun ünlü+ünsüz  

Ey ehl-i îmân… Ey Müslümân!... T 

1.4. Gramer Uyumu 

Türkçe son ekler ve bağlam tekrarı görülmüştür. 

Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mirâc ettim, kitâbını kendime minhâc ettim. M 

İnâyetine sığındım, kapına geldim. Hidâyetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, 

affına geldim. M 

Şaşırtma beni, doğruyu söylet; neş’eni duyur, hakikati öğret. M 

Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben 

sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. M 
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Sevdin, habîbini kâinâta sevdirdin; sevdin de hilat-i risâleti giydirdin. Makām-ı İbrâhim’den 

Makām-ı Mahmûd’a erdirdin. M 

Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın ne 

zevkinde ne âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok.  

İnsân kulak kısıyor, duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor, çırpınıyor. Fakat çırpınıp 

çırpınıp âkıbete teslim olmaktan başka ne yapıyor? M 

Demek ki insan için Hakk’ı sevmek, Hakk’a hizmet etmek, âkıbet cemâl-i Hakk’a ermekten 

büyük bir hazz-ı saâdet yoktur. M 

Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm, tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. M 

Allah’ı bilmeyen dünyâya sarılır. Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır, hülyâya sarılan hakikate 

darılır. Yiğidi görmeyen ismine bayılır, dilberi görmeyen resmine bayılır. Önünü görmeyen sonunda 

ayılır. Kānunu tanımayan kânunda ayılır. Kitâbı tanımayan hesâbda uyanır. Kur’ân’ı anlamayan da 

tercemesine dolanır.M 

“Ey ehl-i îmân! Cenâb-ı Allâh’a öyle bir tevbe ediniz, günâhlarınıza öyle bir peşimân olunuz ki 

kalblerinizde te’sîri dâimâ görülsün, size büyük bir nasihatçi olsun, belki Rabbiniz fenâlıklarınızı 

keffâretler, örter, mahveder.” T 

Ey Müslümân! Ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun? Sen böyle olmayacaktın, âteşlere 

yanmayacaktın. Sen senin rûh-ı umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın, 

dağlanmayacaktın. İnsânız diyen beşer kümelerinin gayzları, bühtânları, hakâretleri altında 

ezilmeyecektin. Sana zâlim, gaddâr, câhil, sefîl denilmeyecekti. Sana evlâdını boğan, kardeşini 

boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı. Sen istihfâf edilmeyecektin, aç çıplak kalmayacaktın, 

açlıktan ölmeyecektin. Dünyâya neşr-i nûr edecek, insânlık örneği olacak, adâlet saçacaktın, hayâtının 

yüksekliğine, rûhunun nâzikliğine âlem meftûn olacaktı: hayât-ı umûmiyye-i beşer, seni kendisinin en 

büyük direklerinden biri bilecekti. Câhillerin ıslâhına, mazlûmların feryâdına, zâlimlerin tenkîline 

koşacaktın. Yükseldikçe yükselecek, ebedî sa‘âdet görecektin. Senin semâya yükselmiş olan rûhun, 

âleme örnek olmak için yaratılan vücûdun niçin soldu? T 

2. Vezin yinelemeleri (→mütevâzin seci, müvâzene, mümâsele) 

Bu bölümde kök harfleri ayrı olan fakat aynı vezindeki kelimelerle sağlanan uyuma bakılmış, 

bulunan örnekler için turkuaz vurgu rengi kullanılmıştır. 

İnâyetine sığındım kapına geldim, hidâyetine sığındım lütfuna geldim. M 

Server-i asfiyâ kıldın, Hâtem-i enbiyâ kıldın. M 

…onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! M 

Sana zâlim, gaddâr, câhil, sefîl denilmeyecekti. T 

3. Kelime Yinelemeleri 

 Bu bölümde ön ve art yineleme, çok ekli yineleme ile ikizleme kullanıldığı saptanmıştır.   

Kırmızı vurgu rengi, ön yineleme ve art yinelemeleri gösterir. 

3.1. Ön Yineleme  

Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben 

sevdiremem. M Sevdin, habîbini kâinâta sevdirdin; sevdin de hilat-i risâleti giydirdin. M 
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Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın ne 

zevkinde ne âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok. Gördüm ki onun 

yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup çarpışan dalgaları arasında 

her dem kendine çağırıp duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor. M 

Ey ehl-i îmân!.. Ey Müslümân… T 

Sen böyle olmayacaktın, âteşlere yanmayacaktın. Sen senin rûh-ı umûmîni tevhîd eden 

mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın, dağlanmayacaktın. T 

Sana zâlim, gaddâr, câhil, sefîl denilmeyecekti. Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, 

hâin muâmelesi yapılmayacaktı. T 

Sen sarsılınca âlem sarsılacak, sen yıkılınca âlem yıkılacaktı. T 

3.2. Art Yineleme  

Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mirâc ettim, kitâbını kendime minhâc ettim. Ben 

yoktum var ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bî-karâr ettin. İnâyetine sığındım, kapına 

geldim, hidâyetine sığındım lütfuna geldim.Kulluk edemedim affına geldim. M 

3.3. Çok ekli yineleme(→iştikak) 

Aynı kökten kelimelerin eklerle genişletilmesi ya da farklı vezinlerde kullanılmasına bakılmıştır. 

Koyu gri vurgu rengi ile gösterilmiştir. 

Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben 

sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. M 

… her türlü ihtirâm ona, onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! M 

Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup 

çarpışan dalgaları arasında her dem kendine çağırıp duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor. M 

Hâlbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır! M  

Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm, tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. M 

Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı. Sen istihfâf 

edilmeyecektin, aç çıplak kalmayacaktın, açlıktan ölmeyecektin. T 

3.4. Kıvrımlı Yineleme (→i’âde) 

 Koyu yeşil vurgu rengi ve ve beyaz yazı rengi ile gösterilmiştir.  

 

Ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun? T 

Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır, hülyâya sarılan hakikate darılır. M 

3.5. İkizleme 

 Cümlede aynı kelimenin art arda ya da bağlaçsız olarak yinelenmesidir. İkilemeler de bu başlık 

altında değerlendirilmiştir. Koyu mavi vurgu rengi ve beyaz yazı rengi ile gösterilmiştir.  

Makām-ı İbrâhim’den Makām-ı Mahmûd’a erdirdin. M 

Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden… M 
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Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup 

çarpışan… M 

İnsân kulak kısıyor, duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor, çırpınıyor. Fakat çırpınıp 

çırpınıp âkıbete teslim olmaktan başka ne yapıyor? M 

Hâlbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır! M 

Demek ki insan için Hakk’ı sevmek, Hakk’a hizmet etmek, âkıbet cemâl-i Hakk’a ermekten 

büyük bir hazz-ı saâdet yoktur. M 

Sen senin rûh-ı umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın, 

dağlanmayacaktın. T 

Sen sarsılınca âlem sarsılacak, sen yıkılınca âlem yıkılacaktı. T 

 Yükseldikçe yükselecek, ebedî sa‘âdet görecektin. T 

4. Cümlede Bakışım/Paralellik 

Cümle üyelerinin sayı ve sıralanışını meydana getirdiği bakışıma bakılmıştır. Cümlenin 

unsurlarına göre biribirine mütenâzır yani simetrili veya diğer bir ifadeyle paralel kurulmuş cümlelerle 

aranmıştır. Cümle bölümünde 

 Açık yeşil vurgu rengi kimseyi (= özne) 

 Turkuaz vurgu rengi zarflamayı  (=zarf tümleci) 

 Koyu kırmızı vurgu rengi ile beyaz yazı rengi isimlemeyi (=dolaylı tümleç) 

 Pembe vurgu rengi nesneyi  

 Sarı vurgu rengi yüklemi göstermek için kullanılmıştır. 

Ayrıca üyenin müşterek kullanımını belirtmek için büyük M harfi, üst simge olarak müşterek 

kullanılan üyeye iliştirilmiştir. Mesela KimseM demek, bakışımlı cümlede “kimse” üyesinin ortak olması 

demektir. 

4.1. İsim Cümlelerinde Bakışım 

4.1.1. KimseM+Yüklem 

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm  

ona,  

onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! M 

4.1.2. Kimse+İsimleme+Yüklem 

Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm,  

tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. M 

Her iki maddede cümlelerin üyelerini oluşturan kelimelerin sayıca birbirini tutmaması ritmi 

aksatmıştır. 

4.2. Fiil Cümlelerinde Bakışım  

4.2.1. Nesne+Yüklem  

Şaşırtma beni,  

doğruyu söylet;  

neş’eni duyur,  
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hakikati öğret. M  

Bakışım tamdır. 

4.2.2. KimseM+Yüklem 

Sen istihfâf edilmeyecektin,  

aç çıplak kalmayacaktın, 

açlıktan   ölmeyecektin. T  

 Cümlede fazladan üye ve müşterek unsur olması ritmi aksatır. 

4.2.3. İsimleme+Yüklem 

İnâyetine sığındım  

kapına geldim, 

hidâyetine sığındım. M 

Lütfuna geldim. 

  Kulluk edemedim,  

affına geldim. M 

Tam bakışım, isimleme yerine zarflama kullanılınca hafif kusurlu hâle gelmiştir; ancak, 

zarflama+yüklem dizilişinin de kendi içinde tam bir bakışım sağladığı görülür. 

4.2.4. Zarflama+Yüklem 

Server-i asfiyâ kıldın,  

Hâtem-i enbiyâ kıldın,  

Muhammed Mustafâ kıldın. M 

Bakışım tamdır. 

4.2.5. Yüklem+Nesne 

Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın ne 

zevkinde ne âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok.  

Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup 

çarpışan dalgaları arasında her dem kendine çağırıp duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor. 

M 

Bu tam bakışımlı cümle, Farsça ki’li birleşik yapıda kurulmuştur. 

4.2.6. Nesne+İsimleme+Yüklem 

Hamdini sözüme sertâc ettim,  

zikrini kalbime mirâc ettim,  

kitâbını kendime minhâc ettim. M 

Tam bakışımlı cümlelerde üyelerin dizilişi aynıdır ve de bu dizilişteki kelimeler sayıca birbirine 

eşittir. 

4.2.7. Kimse+İsimleme+Yüklem 
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Allah’ı bilmeyen dünyâya sarılır.  

Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır,  

hülyâya sarılan hakikate darılır.  

Yiğidi görmeyen ismine bayılır,  

dilberi görmeyen resmine bayılır. 

Önünü görmeyen sonunda ayılır.  

Kānunu tanımayan kânunda ayılır.  

Kitâbı tanımayan hesâbda uyanır.  

Kur’ân’ı anlamayan da tercemesine dolanır. M 

Tam bakışım, isimleme yerine zarflama kullanılınca hafif kusurlu hâle gelmiştir; ancak, 

kimse+zarflama+yüklem dizilişinin de kendi içinde tam bir bakışım sağladığı görülür. 

4.2.8. KimseM+ZarflamaM+Yüklem 

Sen böyle olmayacaktın,  

     âteşlere yanmayacaktın. T 

Cümle üyelerini oluşturan kelimeler sayıca birbirini tutmamaktadır. 

Sen senin rûh-u umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın,  

                                         dağlanmayacaktın. T 

4.2.9. Zarflama+Kimse+Yüklem 

Sen duyurmazsan ben duyamam, 

Sen söyletmezsen ben söyleyemem. 

Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. M 

Sen sarsılınca âlem sarsılacak,  

sen yıkılınca âlem yıkılacaktı. T 

Tam bakışım vardır. 

Sana zâlim, gaddar, câhil, sefil denilmeyecekti.  

Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı. T 

Cümlelerin üyelerini oluşturan kelimelerin sayıca birbirini tutmaması ritmi aksatmıştır. 

4.2.10. Yüklem+İsimleme+Zarflama+Nesne 

Sevdir bize hep sevdiklerini,  

yerdir bize hep yerdiklerini,  

yâr et bize erdirdiklerini. M  

Eksik üye olması cümledeki tam bakışımı bozar. 

4.2.11. Yüklem1, Nesne+İsimleme+Yüklem2 

Sevdin,  
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Habîbini kâinata sevdirdin;  

sevdin de  

hilat-i risâleti giydirdin. M 

Eksik üye olması cümledeki tam bakışımı bozar. 

4.2.12. KimseM+Nesne+Yüklem  

İnsan kulak kısıyor,  

duymak istemiyor. M 

4.2.13. KimseM+NesneM+Yüklem  

Rabbiniz fenâlıklarınızı keffâretler,  

 örter,  

 mahveder. T 

Cümlede fazladan müşterek unsur olması ritmi aksatır. 

4.2.14. KimseM+Zarflama1+Zarflama2+Yüklem 

İnsan kulak kısıyor,  

duymak istemiyor,  

         sanki kaçınmak için çırpınıyor, çırpınıyor;  

fakat çırpınıp çırpınıp âkıbete teslim olmaktan başka ne yapıyor? M 

Cümle üyelerini oluşturan kelimeler sayıca birbirini tutmamaktadır. 

4.2.15. Kimse1
M+Kimse2

M +Nesne+YüklemM 

Senin semâya yükselmiş olan rûhun,  

âleme örnek olmak için yaratılan vücûdun  

niçin soldu,  

neye yıpradı,  

         biliyor musun? T  

 Tespit edilen ritmik unsurların bir arada görülebilmesi için bakınız: 

Mukaddime 

İlâhî!  

Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mirâc ettim, kitâbını kendime minhâc ettim. Ben yoktum 

vâr ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bî-karâr ettin. İnâyetine sığındım, kapına geldim, 

hidâyetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet; neş’eni 

duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam,Sen söyletmezsen ben söyleyememSen sevdirmezsen 

ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin, 

habîbini kâinâta sevdirdin; sevdin de hilat-i risâleti giydirdin. Makām-ı İbrâhim’den Makām-ı Mahmûd’a 

erdirdin. Server-i asfiyâ kıldın, Hâtem-i enbiyâ kıldın, Muhammed Mustafâ kıldın. Salât ü selâm, tahiyyât ü 

ikrâm, her türlü ihtirâm ona, onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! 
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Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın ne zevkinde ne 

âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok. Gördüm ki onun yer ile gök arasında 

mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup çarpışan dalgaları arasında her dem kendine çağırıp 

duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor. Her dem Hak “Bana gel!” diye davet ediyor. İnsân kulak kısıyor, 

duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor, çırpınıyor. Fakat çırpınıp çırpınıp âkıbete teslim olmaktan 

başka ne yapıyor? Hâlbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır! 

Demek ki insan için Hakk’ı sevmek, Hakk’a hizmet etmek, âkıbet cemâl-i Hakk’a ermekten büyük bir hazz-ı 

saâdet yoktur. Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm, tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. Allah’ı 

bilmeyen dünyâya sarılır. Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır, hülyâya sarılan hakikate darılır. Yiğidi görmeyen 

ismine bayılır, dilberi görmeyen resmine bayılır. Önünü görmeyen sonunda ayılır. Kānunu tanımayan kânunda 

ayılır. Kitâbı tanımayan hesâbda uyanır. Kur’ân’ı anlamayan da tercemesine dolanır. 

** 

Tevbe 

“Ey ehl-i îmân! Cenâb-ı Allâh’a öyle bir tevbe ediniz, günâhlarınıza öyle bir peşimân olunuz ki 

kalblerinizde te’sîri dâimâ görülsün, size büyük bir nasihatçi olsun, belki Rabbiniz fenâlıklarınızı keffâretler, 

örter, mahveder.” 

Ey Müslümân! Ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun? Sen böyle olmayacaktın, âteşlere yanmayacaktın. 

Sen senin rûh-ı umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın, dağlanmayacaktın. İnsânız 

diyen beşer kümelerinin gayzları, bühtânları, hakâretleri altında ezilmeyecektin. Sana zâlim, gaddâr, câhil, sefîl 

denilmeyecekti. Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı. Sen istihfâf 

edilmeyecektin, aç çıplak kalmayacaktın, açlıktan ölmeyecektin. Dünyâya neşr-i nûr edecek, insânlık örneği 

olacak, adâlet saçacaktın, hayâtının yüksekliğine, rûhunun nâzikliğine âlem meftûn olacaktı: hayât-ı umûmiyye-

i beşer, seni kendisinin en büyük direklerinden biri bilecekti. Sen sarsılınca âlem sarsılacak, sen yıkılınca âlem 

yıkılacaktı. Câhillerin ıslâhına, mazlûmların feryâdına, zâlimlerin tenkîline koşacaktın. Yükseldikçe 

yükselecek, ebedî sa‘âdet görecektin. Senin semâya yükselmiş olan rûhun, âleme örnek olmak için yaratılan 

vücûdun niçin soldu? Neye yıpradı biliyor musun? 

 

Mukaddime 

İlâhî!  

Hamdini sözüme sertâc ettim,  

zikrini kalbime mirâc ettim,  

kitâbını kendime minhâc ettim.  

Ben yoktum, 

        var ettin,  

varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bî-karâr ettin.  

İnâyetine sığındım  

kapına geldim,  

hidâyetine sığındım  

lütfuna geldim.  

Kulluk edemedim  

affına geldim.  
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Şaşırtma beni,  

doğruyu söylet;  

neş’eni duyur,  

hakikati öğret.  

Sen duyurmazsan ben duyamam, 

Sen söyletmezsen ben söyleyemem 

Sen sevdirmezsen ben sevdiremem.  

Sevdir bize hep sevdiklerini,  

yerdir bize hep yerdiklerini,  

yâr et bize erdirdiklerini.  

Sevdin,  

Habîbini kâinata sevdirdin;  

sevdin de hilat-i risâleti giydirdin.  

Makām-ı İbrahim’den Makām-ı Mahmûd’a erdirdin.  

Server-i asfiyâ kıldın,  

Hâtem-i enbiyâ kıldın,  

Muhammed Mustafâ kıldın.  

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm  

ona,  

onun âl ü ashâb ü etbâına yâ Rab! 

Gördüm ki gecesi gündüzü ardı ardına birbiriyle döğüşüp değişip giden şu fâni hayâtın ne 

zevkinde, ne âlâmında bâkī kalmak için bîçâre beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok.  

Gördüm ki onun yer ile gök arasında mâzîden istikbâle doğru kaynaşan, coşan, coşup coşup 

çarpışan dalgaları arasında her dem kendine çağırıp duran ebedî hayâtın nidâ-yı daveti çınlıyor.  

Her dem Hak “Bana gel!” diye davet ediyor.  

İnsan kulak kısıyor,  

                   duymak istemiyor,  

sanki kaçınmak için çırpınıyor, çırpınıyor.  

Fakat çırpınıp çırpınıp âkıbete teslim olmaktan başka ne yapıyor?  

Hâlbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır! 

Demek ki insan için Hakk’ı sevmek, Hakk’a hizmet etmek, âkıbet cemâl-i Hakk’a ermekten büyük bir 

hazz-ı saâdet yoktur.  

Lâkin   zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm,  

tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur.  
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Allah’ı bilmeyen dünyâya sarılır.  

Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır,  

hülyâya sarılan hakikate darılır.  

Yiğidi görmeyen ismine bayılır,  

dilberi görmeyen resmine bayılır.  

Önünü görmeyen sonunda ayılır.  

Kānunu tanımayan kânunda ayılır.  

Kitâbı tanımayan hesâbda uyanır.  

Kur’ân’ı anlamayan da tercemesine dolanır. 

 

Tevbe 

Ey ehl-i îmân!  

Cenâb-ı Allah’a öyle bir tevbe ediniz, günahlarınıza öyle bir peşimân olunuz ki kalblerinizde 

te’sîri dâimâ görülsün, size büyük bir nasihatçi olsun,  

belki Rabbiniz fenâlıklarınızı keffâretler,  

          örter,  

          mahveder. 

Ey Müslüman!  

Ne oldun? Ne oldunsa ne için oldun?  

Sen böyle olmayacaktın, 

     âteşlere yanmayacaktın.  

Sen senin rûh-u umûmîni tevhîd eden mâbedlerin derd-i hicrânı ile ağlamayacaktın,  

    dağlanmayacaktın.  

İnsanız diyen beşer kümelerinin gayzları, bühtanları, hakâretleri altında ezilmeyecektin. 

Sana zâlim, gaddar, câhil, sefil denilmeyecekti.  

Sana evlâdını boğan, kardeşini boğazlayan cânî, hâin muâmelesi yapılmayacaktı.  

Sen istihfâf edilmeyecektin,  

aç çıplak kalmayacaktın,  

açlıktan ölmeyecektin.  

Dünyâya neşr-i nûr edecek, insanlık örneği olacak, adâlet saçacaktın. Hayâtının yüksekliğine, 

rûhunun nazikliğine âlem meftun olacaktı: hayât-ı umûmiyye-i beşer seni kendisinin en büyük 

direklerinden biri bilecekti.  

Sen sarsılınca âlem sarsılacak,  

sen yıkılınca   âlem yıkılacaktı.  

Câhillerin ıslâhına, mazlûmların feryâdına, zâlimlerin tenkîline koşacaktın.  
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Yükseldikçe yükselecek, ebedî sa‘âdet görecektin. 

Senin semâya yükselmiş olan rûhun,  

âleme örnek olmak için yaratılan vücûdun niçin soldu, 

    niye yıpradı biliyor musun? 

Sonuç 

1. Birinci bölüm olan “Ses Yinelemeleri” başlığı altında başta, içte ve sonda uyum ile toplam 

12 ses denkliği tespit edilmiştir. En çok kelimelerin son seslerindeki uyumdan yararlanılmıştır. Yine bu 

başlık altında “Gramer Uyumu” ile aynı işlevdeki Arapça, Farsça, Türkçe her türlü ek ve bağlam 

tekrarına örnek aranmış; Türkçe son ekler ve bağlam tekrarından doğan uyumların kullanıldığı 

görülmüştür. Kısacası Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, hem ses birimleri hem de biçim birimleri 

ritmik birer unsur hâline getirebilmiştir. 

2. İkinci bölüm olan “Vezin Yinelemeleri”nde, kök harfleri ayrı olan fakat aynı kelime 

kalıbındaki kelimelerin ritme dâhil edildikleri görülmüştür. Elmalılı Hamdi Yazır, diğer bir deyişle ortak 

kelime kalıbının hece sayısından faydalanmıştır. 

3. Üçüncü bölüm olan “Kelime Yinelemeleri”nde, nesir cümlelerinin ya da kelime gruplarının 

önünde veya arkasında aynen tekrarlanan kelimeler, ritme katılmış; ses yinelemelerinde sonda uyumun 

daha çok tercih edildiği gibi kelime yinelemelerinde de art yinelemelerin tercih edildiği anlaşılmıştır. 

Bu türden kullanımlar nesir cümlelerinin âdeta başta ve sonda kullanılan redifleri gibi düşünülebilir. 

4. Elmalılı Hamdi Efendi, ritmik bir unsur olarak kelime yinelemelerini çok ekli yineleme, 

kıvrımlı yineleme ve ikizleme yollarıyla da kullanmıştır. “Çok ekli yineleme”, cümlede aynı kökten gelen 

kelimelerin eklerle genişletilmesi ya da farklı vezinlerde kullanılmasıyla meydana gelir ki bu grupta 

kelimeler türevlerini bir mıknatıs gibi etrafında toplar. Kıvrımlı yineleme ve ikizleme tekrardan dolayı 

metne ritim kazandırırken, metinde vurgulanmak istenen kelime ya da kelime gruplarını daha da görünür 

kılar. 

5. Ses, gramer, vezin, kelime uyumları bir metnin mikro ölçekteki ritmini, cümle üyelerinin sayı 

ve sıralanışının meydana getirdiği bakışımlar/paralellikler ise metnin makro ölçekteki ritmini ortaya 

çıkarır (Tulum, 2021, s.278). Üstelik, adı geçen mikro ölçekte ritim unsurlarının her nâsir ya da şâirin 

eserinde bulunması beklenir. Nitekim Elmalılı Muhammed Hamdi için “İlmî ve dinî konulara ilişkin 

yazılarında yer yer sec’ili cümleler kurmuş; mantık örgüsü sağlam, uzun cümleler kullanmakta başarılı 

olmuştur.” (Yılmaz 1991, Yavuz 1995) gibi çıkarımlar da yapılmıştır; ancak onun hakkında yazılanlar 

arasında bakışımlı cümle tiplerine dikkat çeken olmamıştır. 

6. Eski nesrin kurucusu Sinan Paşa, eserini sesten başlayarak cümleye kadar çıkardığı ritmik 

yinelemelerle örse de onun en belirgin ritim kaynağı, bakışımlı/paralel cümle tipleridir; çünkü Sinan 

Paşa Tazarru‘-nâme adlı eserinin nesir kısmında 224, şiir kısmında da 125 bakışımlı/paralel cümle tipi 

ile Türk diline edebî bir yazı dili niteliği kazandırarak, dilimizin söz dizimi yetkinliğinin sınırlarını 

tanımamız için âdeta bir anayasa oluşturmuştur (Çelikelden, 2019). İşte edebî yönüyle pek tanınmayan 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ı fark etmemizin sebebi, bakışımlı/paralel cümle tiplerini kullanmış 

olmasıdır. 

7. Tam bakışımın yanı sıra unsur sayısı veya unsur değişikliğinden ötürü kusurlu bakışımlar da 

ritmik kabul edilmiştir. Tam bakışımlı cümlelerde üyelerin dizilişi aynıdır ve de bu dizilişteki kelimeler 

sayıca birbirine eşittir. Cümlelerin üyelerini oluşturan kelimelerin sayıca birbirini tutmaması, cümlede 

fazladan ya da eksik üye olması cümledeki tam bakışımı bozar. Ayrıca müşterek unsurlar da bakışımdaki 

üye sayılarının tutmama sebeplerindendir.  
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8. Elmalılı Hamdi Efendi bu iki metinde 2’si isim cümlesi, 15’i fiil cümlesi olmak üzere toplam 

17 bakışımlı/paralel cümle tipi kullanmıştır. “Tevbe” adlı makaleden alınan ilk paragrafta isim 

cümlesine hiç yer verilmemiştir.  

 9. Kütüphanelerde bulunan yazmalarının bolluğu Tazarru‘-nâme’nin çok okunmuş bir eser 

olduğunu göstermektedir. “Korku ve ümit arasında dolaşan bir kalbin feryat ve inilti dolu tevbe ve 

istiğfarları ile varlığın özüne erişmek, hakikatin derinliğine ermek isteyen bir zekanın çoğu zaman 

çaresizlikle gönle dönen acizliğinin”171 görülüp hissedildiği bu eserin, Elmalılı Hamdi Efendi tarafından 

eserlerine yansıyacak kadar dikkatle okunduğu da rahatlıkla ifade edilebilir. 

10. Temel anlamda bir yakarış kitabı olan Tazarru‘-nâme’de Sinan Paşa, çoğunlukla tasvir 

yaparken, yalvarış ve yakarışlarını sunarken bakışımlı fiil cümlesi tiplerini kullanmıştır. Elmalılı Hamdi 

Efendi de özellikle “Münâcât”ında tıpkı Sinan Paşa gibi bakışımlı fiil cümlelerini daha fazla 

kullanmıştır. 

Sinan Paşa Elmalılı Hamdi Efendi 

Kokular sultânı misk pôst-ı pûşttan yayılır; 

nefhâlar atyebi anber siyâh-rûdan belirir.  (Tulum 

2021: 223) 

Allah’ı bilmeyen dünyâya sarılır.  

Dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır. M 

  

İlâhî!  

Bizi nâdânlıktan u nâdânlardan sakla.  

İlâhî!  

Bizi azgınlıktan u azgınlardan sakla.  

                                   (Tulum 2021: 219) 

İlâhî! 

Hamdini sözüme sertâc ettim,  

zikrini kalbime mirâc ettim,  

kitâbını kendime minhâc ettim.  M 

 

11. Elmalılı Hamdi Efendi çok az da olsa bakışımlı isim cümlelerinden yararlanır. Yine Sinan 

Paşa gibi bildirme ekini düşürerek nesrini daha akıcı hâle getirir: 

Sinan Paşa Elmalılı Hamdi Efendi 

Cemîisi ilm-i gayb-i mutlakında mevcûd, 

ve cümlesi levh-i nefs-i külde mazbuttur.  

                                         (Tulum 2021: 191) 

Lâkin zevk-i hakkı duymayan hayâline mahkûm,  

     tahkīki bilmeyen taklîde zebûndur. M 

İlâhî!  

Kabûl senden, red senden. 

      İlâhî!  

Şifâ senden, derd senden. (Tulum 2021: 186)                                 

Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm  

         ona,  

                onun âl ü ashâb ü etbâ’ına yâ Rab! M 

 

 

Eagleton pek çok şiirsel etkinin daha ‘nesnel’ olma avantajına sahip sözdizimi aracılığıyla 

gerçekleştiğini ve bu nedenle de sözdiziminin işleyiş biçimlerine bakılmak suretiyle söz konusu şiirsel 

etkinin daha kolay biçimde kanıtlanabileceğini ifade etmiştir (2011, s.192). Kısacası Elmalılı Hamdi 

                                                           
171 (Tulum 2014: 31) 
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Efendi, tıpkı Hoca Paşa gibi, en yüksek ritmi cümle üyelerinin sayı ve sıralanışının meydana getirdiği 

bakışımla yakalamış ve bu bakışımlı cümleleri estetik etkinin öne çıkan parçası hâline getirebilmiştir.  
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ORTA ASYA’DAN TÜRKİYE UZANAN GELENEKSEL SAHA SPORLARI 

H. Bayram TEMUR172 

Özet 

Oyun / spor, ister oyucu ister seyirci olarak yediden yetmişe birçok insanın ilgisini 

cezbetmektedir. Bu oyunlar bir tarafı ile eğlendirirken, diğer yönüyle de eğitici ve kültür öğesi olarak 

rol üstlenmektedir. Oyuna tarihsel pencereden bakıldığında, Türk toplumlarında oyun, insanları daha 

çocukluğundan yetişkinliğine kadar geçen süreçte fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal olarak geliştirilip 

yetiştirerek yaşadığı topluma uyumunu sağlayan,  yaşadığı topluma katkı sunabilecek bireyler 

yetiştirmede bir araç olarak görülmüştür. Oyunla kazandırılmaya çalışılan bu bireysel özelliklerin, 

göçebe ve savaşçı bir millet olan Türklerde bulunması gereken önemli vasıflardandır. O dönemde oyun 

formatında yapılan birçok etkinlikler günümüzde bir spor branşı olarak yapılmaktadır. Günümüze 

ulaşan bu sporlara sadece bir etkinlik olarak bakmak sığ bir yaklaşım olacaktır. Bu sporlar, Türklerin 

düşünce yapıları, yaşam tarzları, gelenek görenekleri ve inançları ile ilgili bilgileri günümüze taşıyan,  

Türk kültür bileşenlerinden biri olup Türk tarihine ışık tutmaktadır. Bu çalışmayla, eski Türk 

toplumlarından günümüz Türkiye’sine bir köprü olan saha sporlarının ve kişiye kazandırdıkları 

özelliklerin araştırılması amaçlandı. Bu bağlamda, konuyla ilgili literatür taraması yapıldı. Sonuçta,  orta 

Asya Türklerinde oynanan, Gökbörü (Oğlak Oyunu), Kızbörü, Çöğen / Çevgan, Beyge, Cirit, Avcılık, 

Güreş ve Kayak gibi daha birçok oyundan Güreş, Cirit, Binicilik, Avcılık, Okçuluk, Kayak, Çögen 

(Polo) ve Futbol oyunları günümüz Türkiye’sine taşıyabildiğimiz kültür hazinelerimiz olduğu 

belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Kültür, Spor 

TRADITIONAL FIELD SPORTS EXTENDING FROM CENTRAL ASIA TO TURKEY 

Abstract 

Games / sports attract the attention of many people, whether they are actors or spectators, from 

seventy to seventy. While these games are entertaining on one side, they also play a role as an 

educational and cultural element on the other. When we look at the game from a historical perspective, 

the game in Turkish societies has been seen as a tool in raising individuals who can contribute to the 

society they live in and adapt to the society they live in by developing and raising people physically, 

cognitively, emotionally and socially from childhood to adulthood. These individual characteristics, 

which are tried to be gained through the game, are among the important qualities that the Turks, who 

are a nomadic and warrior nation, should have. Many activities that were held in the game format at that 

time are now held as a sports branch. It would be a shallow approach to look at these surviving sports 

as just an activity. These sports are one of the components of Turkish culture that carry the information 

about the mentality, lifestyles, traditions and beliefs of the Turks, and shed light on Turkish history. 

With this study, it was aimed to investigate field sports, which is a bridge from ancient Turkish societies 

to today's Turkey, and the features they bring to the person. In this context, a literature review was 

conducted on the subject. As a result, among many games played by Central Asian Turks, such as 

Gökbörü (Capricorn Game), Kızbörü, Çöğen / Çevgan, Beyge, Cirit, Hunting, Wrestling and Skiing, 

Wrestling, Javelin, Equestrian, Hunting, Archery, Ski, Çögen (Polo) and Football. It has been 

determined that we have cultural treasures that we can carry the games to today's Turkey. 

Keywords: Central Asia, Culture, Sports 

                                                           
172 Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, temurbay@hotmail.com 
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Giriş  

Türk kelimesinin “güçlü” manasına geldiği (Gumilev, 1999, s. 45; Güven, 1992, s. 2) ve tarihsel 

süreç içerisinde, Türk kelimesinin güce ve savaşçı bir kimliğe vurgu yaptığı gerek destanlarda gerekse 

yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu da Türklerin, bedensel güce önem verdiğini ve bunu 

gerçekleştirebilmek amacıyla da beden temrinleriyle sürekli bir şekilde iç içe olduğunun en önemli 

göstergelerinden birisidir (Dever ve İslam, 2015, s. 47). 

Literatürde, kültürün farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Turan (1994) kültür için 

insana özgü bilgi, inanç ve davranış bütünü ve bu bütünü oluşturan tüm maddi manevi yaratımlardır. 

Toplumsal ve kişisel yaşamın vuku bulmasını sağlayan; dil, gelenek, düşünce, semboller, yasalar, 

kurallar, ahlak, kuramlar, aletler, teknikler, makineler, bilim, felsefe ve sanat eserleri gibi her tür maddi 

ve tinsel çıktılar bütünüdür.  Kısaca kültür, toplumun tüm bireylerinin ortaklaşa oluşturdukları ve kabul 

ettikleri kurum ve değerlerdir. O hâlde kültür, "bir halkın yaşama tarzı olarak tanımlamıştır (s. 36). TDK 

(2006) ise kültürü, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü olarak tanımlamıştır.  

Yüzyıllar öncesinde başlayıp zaman içerisinde toplumların oluşturduğu kültür, kuşaktan kuşağa 

aktarılarak günümüze ulaşan toplumsal değerler olarak kabul edilmektedir. Türk kültürünü oluşturan 

önemli bileşenlerinden biriside geleneksel Türk sporlarıdır. Çünkü bir oyun/spor yapıldığı toplumun 

dili, dini, düşünce ve yaşam tarzı, yaşadığı coğrafya ve daha birçok konu ile ilgili izleri taşımaktadır. 

Türk toplum geleneğine ait oyun/sporlar da Türk kültür tarihine bugünden ışık tutmaktadır.       

Spor ve Oyunun Tanımı  

Demirpolat ve arkadaşları (1988) sporu, maddi temele dayanan, toplulukların ilgisini çeken, 

belirli davranış modelleri, düşünce ve inanç sitilleri, simgeleri olan ve süreklilik arz eden, belli kurallar 

çerçevesinde ortaya konulan sosyal bir olgu olarak tanımlamışlardır. 

Costikyan (2002), Oyunu, katılımcıların belirli bir amaca yönelik olarak belirli yapıdaki 

kaynakları yönetmek adına kararlar verdikleri sanatsal bir ürünü olarak tanımlarken (s.9-33), Huizinga 

(1955), insanların kendilerini yaşama hazırlamak gayesi ile ortaya koyduğu öğrenme eylemi olarak ifade 

etmiştir. Gazali (1058-1111) ise oyunun, çocuğun zihnini tazelediğini, dinlendirdiğini ve öğrenme 

yeteneğini artırdığını ileri sürmüştür (Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007). Oyun çocuğun dünyası olarak 

kabul edilir. Hayattaki rolleri oyun içerisinde test eder. İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı burada öğrenir 

(ss.324-342).    

Günümüzde spor olarak sınıflandırılan birçok etkinliğin tarihte esas olarak bireyleri toplumun 

yaşam koşullarına (avlanma, korunma, savaşma vb.) hazırlamak ve eğlenmek maksadı ile yapıldığı 

bilinmektedir.  Türler tarafından yerleşik hayatın benimsenmesi ve en önemlisi teknolojik gelişmeler 

nedeni ile o dönemde oyun olarak oynanan etkinliklerin birçoğunun artık birer spor branşı olarak 

yapılmaktadır. Bu noktada spor ve oyunun farkı nedir? Sorusu akla gelmektedir.  Oyun ve sporun 

benzerlikleri olduğu gibi ayıran bazı özellikleri de vardır. Bunlar 

- Sporda var olan kurallar kesindir değiştirilemezken, oyunda kurallar değiştirilebilir.  

-Spordaki asıl amaç kazanmak ve başarıya ulaşmak iken, oyundaki asıl amaç bireyi eğitmek ve 

topluma hazırlamaktır.  

- Sporda asıl amaç kazanmak olunca, buna yönelik antrenmanlar yapılırken, oyunda bu süreç 

yoktur. 
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Yeniçağda ilk olarak Avrupa’da daha sonrada bizde okullar da bir ders olarak okutulmaya 

başlanılan beden eğitimi dersini, spor formatında değerlendirilecek olursa, bu konuyla ilgili birçok 

eğiticinin başarısız olarak kabul edilmesi gerekir. Oysa bu eğitimciler oyunlar vasıtası ile çocuklara, 

millet bilincini, vatan sevgisini, hoşgörüyü, saygıyı, iletişim kurabilme vb birçok olumlu davranışı 

kazandırır.    

Kronolojik olarak sporun, insanların topluluklar hâlinde yaşamaya başlamalarıyla birlikte 

karşımıza çıktığı bildirilmektedir. Yine savaşların insan gücüne dayandığı dönemlerde sporun âdeta 

savaşa hazırlık dönemi olarak görüldüğü ifade etmiştir (Erkal, 1978). Hâlbuki insanoğlunun dünyaya 

gönderilmesiyle birlikte, birbirleriyle mücadeleden önce doğayla mücadelesi başlamıştır. Hayatta 

kalabilme adına beslenebilmeli, barınabilmeli ve doğal afetlerden ve vahşi yaşamdan korunabilmeliydi. 

Bunların üstesinden gelebilmesi fiziksel gücün yanı sıra üstün bir zeki ve cesaretli olabilmeye bağlıydı. 

Bunun için spor tarihinin, insanın var olmasıyla birlikte ortaya çıktığını söylemek yanlış olamasa gerek. 

Ne zamanki insanlar topluluklar hâlinde yaşamaya başlamışlar, artık birbirleriyle mücadeleye 

girmişlerdir. Buda spor farklı boyutlarıyla, Erkal (1978)’in yukarıda sözünü ettiği toplumları her an 

savaşa hazır tutabilmek için ortaya konulmuş etkinlikler olarak ortaya çıkmıştır. Nihayetinde o 

dönemlerde savaşlar fiziksek güç, zekâ, cesaret vb. gibi birçok bileşenin birlikte kullanılmasıyla 

kazanılmaktaydı.   

Sporun, bugünkü anlamı ile sergilenmesi ve eğitim kurumlarına kadar girmesi insanların 

örgütlenerek ortaya çıkmasıyla olmuştur. Profesyonel olarak yapılması ise 20. Yüzyıla tekabül 

etmektedir (Knapp ve Leonhard, 1968). Türklerin oynamış oldukları oyunların neler oldukları ile ilgili 

bilgilere, biz Kaşgarlı Mahmut’ un Divânü Lügati’t -Türk isimli eseriyle birlikte, Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesinde ve Dede Korkut Hikâyelerinde rastlamamız mümkündür. Yine İngiliz gezgin ve 

oryantalist Thomas Hyde’ın 1694 tarihli “De Ludis Orientalibus “isimli eserinde Türklerin oynadıkları 

oyunlardan bahsedilmiştir (And, 2003). 

Bu bağlamda, birçok oyun veya spor türünde onu meydana getiren toplumun örf, âdet, inanç ve 

yaşam tazından izlere rastlamak mümkündür. Eski Türklerde oynanan oyun veya sporların bir orta Asya 

Türk toplumlarında hâlâ oynanırken maalesef bir kısmını günümüz Türkiye’sine taşıyabilmişiz.  

Türkiye’de Oynanan Orta Asya’dan Miras Saha oyun/ Sporlarından Bazıları 

Güreş (Yıkışma)  

Türkler, savaşçı bir milletti.  Savaşı kazanmanın parametrelerinden birisi de fiziksel güçtü. 

Türklerde bu gücü sürekli üst düzeyde hazır tutabilmeyi, her türlü eğlence, düğün ve merasimlerde 

güreşerek başarmışlardır. Güreş, kas kütlesinin geliştirilmesinde ve korunmasında, kardiyovasküler 

yapının ve çevikliğin geliştirilmesi, iradenin güçlendirilmesi gibi birçok fayda sağlamaktadır. Teknik 

taktik ve zekâyı gerektiren güreşin sosyalleşme bakımından da üst düzeyde etkiye sahip olan sporlardan 

biridir.  

Güven (1999), Güreşin M.Ö. 13. yüzyılda Hiyung Nu Türklerinde sıklıkla yapıldığını 

bildirilmiştir (s.172). Bu spor dalı o günden günümüz Türkiye’sine kadar ulaştırılmış spor kültür 

mirasımızdan sadece biridir. Ülkemizin farklı bölgelerinde bildiğimiz türlerinin dışında farklı şekillerde 

(karakucak, yağlı, aba ve şalvar) yapılarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Örneğin şalvar güreşi, sadece 

Kahramanmaraş'ın Bertiz, Baydemirli ve çevresinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere Festival 

şeklinde tanzim edilerek (Güreşdosyası, 2022). Aba güreşleri ise Hatay ve Gaziantep yörelerimizde 

(TGSF, 2022) bu kültürün yaşatılması amaçlanmaktadır.  

Binicilik 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
341 

O dönem koşullarında savaşlarda ve uygarlık kurma noktasında etkin bir faktör olan atın 

ehlileştirilmesinin Türkler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir (Kafesoğlu, 1984, s. 208; Gömeç, 

2014, s. 173). Türklerin atla olan bağını en iyi anlatan Kaşgarlı Mahmud’un “At, Türk’ün kanadıdır” 

ifadesidir. Türklerin atı ehlileştirmesi aslında daha geniş alanlara hâkim olmasını da sağlamıştır. At ayrıca 

Türklerin tarihte kullandıkları takvimde bir aya verilen isimdir. Sümer (1983), Türklerde çocuğun 

biniciliğe daha beşikte iken başladığını, bacaklarının arasına odun parçasını alarak, at gibi sürdüğünü, 

emekleme çağında koyunun üzerine tırmanmaya başladığını, beş yaşında yaşıtları veya kardeşleri ile artık 

ata bindiğini, sekiz yaşına geldiğinde ise artık tam bir binici olduğunu ifade etmiştir. Devamında eski 

Türklerde üzengisiz kırk türlü ata binmenin, at süratli koşarken attan imek veya binmek sıradan hareketler 

olarak değerlendirildiğini aktarmıştır (s. 38–39). 

Çocukların sopayı at yapıp ona binmesi veya koyunlara at gibi binmesine Anadolu’da hâlâ 

rastlamak mümkündür. Fakat sonraki ata binme aşaması yok denilebilecek kadar azalmıştır. Çünkü 

geçmişte her ailede olan at yerini günümüzde otomobile bırakmıştır. Binicilik hayatın bir parçası 

olmaktan çıkıp, yarışmaya dönüşmüş durumdadır. Atın bu kadar erken yaşta bu denli yoğun bir şekilde 

yaşamına giren kişinin, at üzerinde çok sayıda sergileyebileceği maharetleri büyük bir öz güven ve 

cesaretle ortaya koyacaktır. At Türklerin orta Asya’dan Avrupa kapılarına kadar giderek inanç ve kültür 

tanıtmada ulaşım aracı olarak da rol oynamıştır. Bugün profesyonel bir sporcunun yetişmesi için 

yaklaşık sekiz- on seneye ihtiyaç vardır. Bugün spora başlama yaşını beklediğimiz çocuklar, o dönem 

için usta bir binici hâline gelmiş oluyordu.  Binicilik omurga sağlığı için önemlidir. Sağlıklı bir postür 

kazandırır. Kan dolaşımını olumlu etkiler. Ayrıca denge ve hayvanlarla duygusal bağı geliştiren bir 

etkinliktir. 

Atlı cirit  

Orta Asya Türklerinden günümüze değin yüzyıllardır Türklerin oynadığı ata sporudur (Türkiye 

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu [TGSDF], 2017). At’ın yaşamın ayrılma bir parçası hâline geldiği 

Türklerde, at üzerinde oynanan oyunlar da oldukça farklı ve yaygındı. Bunlardan birisi olan Atlı cirit 

oyununun menşei ile ilgili farklı görüşler ifade edilmektedir. Bu konuda Bayraktar (2012), atlı cirit’i 

Ergenekon’dan itibaren Türkler arasında oynanan bir oyun olduğunu (s, 237) ileri sürerken Ögel (1985, 

s.5) ve Kahraman (1995, s.11) cirit’in Selçuklularda, Memlüklülerde ve Osmanlılarda oynandığını ileri 

sürmüşlerdir. Bu oyun sadece halk değil, devlet adamları tarafından da ilgi görmüş ve desteklenmiştir. 

Bu konuda, Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alâeddin Keykubad’ın atlı ciridi sevdiği (Bozbıyık, 

2017, s.502-508), Sonrasında, Osmanlı Padişahı Osman Gazinin Bursa’yı fethettikten sonra cirit 

oynanabilmesi için yer vakfettiği (Aka,2010), Atlı ciritte hiçbir spor müsabakasında rastlanmayan rakibi 

bağışlama gibi bir davranış biçimi vardır. Bu yönüyle spor ve erdemin birlikte anıldığı asil bir yapıya 

sahiptir (Kahraman, 1995). Türkiye’de özellikle Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Malatya, Uşak, 

Sivas, Ankara ve Manisa gibi illerde bu spor devam ettirilmektedir. Aralarında düzenlenen 

müsabakalarda da seyirci potansiyeli her geçen gün artmaktadır. 

Sonuçta atlı cirit, kişinin çeviklik gelişimine, kol kuvveti artışına, kilo kontrolüne ve 

centilmenlik özelliğinin gelişimine ve en önemlisi de bağışlayabilme duygusuna olumlu katkı sunan bir 

spor dalıdır.  

Okçuluk (Kemankeşlik) 

Türker (2020) okçuluğu; “güç-kuvvet, denge, fiziksel ve ruhsal kondisyon, dayanaklılık, tepki 

- hız, zekâ, esneklik, dikkat, eş güdüm (koordinasyon), güdülenme, reaksiyon, vücut bütünlüğü, kaba ve 

ince motor beceriler gibi birden fazla özelliğin birlikte senkronize bir biçimde kullanılmasını gerektiren” 

bir spor olarak tanımlamıştır.  
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Ok ve yay, atla birlikte Türklerin ayrılmaz bir parçası olarak yaşamlarına girmiş ilk mekanik 

silah olarak kabul edilebilir. Oğuz Han'ın üç büyük oğlu olan Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han' dan olan 

torunlarının temsil ettiği sağ kola BOZOKLAR, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han'dan gelen torunlarının 

temsil ettiği sol kola ÜÇOKLAR adını vermesi, ok ve yayın Türkler için önemini ortaya koyan en 

önemli göstergelerden biridir (Turan,1969, s.145). Yine Dede Korkut Hikâyelerinde; bir Türk gencinin 

‘’Alp’’ olabilmesinin şartı ok ile uçan kuşu vurabilmesi olduğu anlatılır. İslam öncesi Türk 

topluluklarında ok ve yayın kutsal bir öneminin de olduğu aktarılmıştır. Ok ve yay üzerine yeminler 

edilmiş, hatta ölüm cezasının uygulanmasında, ok ve yayın kullanılmasının ölüm cezasına çaptırılan kişi 

bakımından saygı ifadesi olarak kabul edilirmiş (Ergin,1986, s.161). Türklerin İslam’ı kabullerinden 

sonra da okçuluğun, dinî bir motif, meziyet/erdem şeklinde tasavvuru ön plâna çıkmaya başlamıştır. Bu 

tasavvurda; Hz. Muhammed’in (SAV) “Bir ok sayesinde üç kişi cennete girer; oku yapan, sunan ve 

atan”. “Ok atmayı öğrenen sonra da (sebepsiz yere) terk eden kişi bizden değildir” şeklindeki 

hadislerinin de etkisi bulunmaktadır. Hatta Hz. Muhammed’in, okçuluğu, bir babanın evladına öğretme 

yükümlüğünde olduğunu belirttiği rivayet edilmektedir. Böylece okçuluk, Türklerde bir “sünnet” algısı 

oluşturmuş ve “ruhsal/tinsel bir disiplin” olarak değerlendirilmiştir (Küçük, 2018, ss.178-191).  

Okçuluk kişiye sabırlı, dikkatli, disiplinli ve mücadeleci olabilmenin yanı sıra yoğunlaşabilmeyi 

öğretir. Bunlarla birlikte eklem, tendon ve kas sistemi üzerine olumlu etkiler sunmaktadır. Düzgün duruş 

alışkanlığı kazandırarak omurga eğriliğinin (Skolyoz) önlenebilmesinde rol oynamaktadır.  

Avcılık 

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren ilk olarak beslenme ihtiyacını giderebilme amacı ile 

yapmış olduğu, sonra giderek bir ekonomik faaliyet ve savaşa hazırlık amacı ve nihayetinde 

günümüzdeki şekli ile serbest zaman değerlendirme faaliyeti olarak yapılan avcılık, bu anlamda insanlık 

tarihinin, ilk aktivitelerinden biri olduğu söylenebilir. Alpman (1972), Avcılığın, Türklerde mazisinin 

çok eskilere dayandığını, Oğuz boylarından olan “Avşar” sözünün çevik ve vahşi hayvan avını seven 

anlamına geldiğini ifade etmiştir. Türkler, hayvanların et, deri, kemik ve boynuzlarından yararlanmak 

amacı ile avlanırlardı. Avladıkları hayvanların kıymetli olan deri ve kürklerini satarlar, satmadıklarını 

ise elbise, kalpak ve çizme, boynuzlarını da yay ve ok yapımında değerlendirirlerdi (Tayga, 1990, 

s.20,21.). 

İslamiyet’le tanışan Türkler, sahip oldukları kültürde bazı değişiklikler yapmakla birlikte, temel 

de örf ve âdetlerini terk etmemişlerdi. Eski Halk Destanlarını korumuşlar, bazılarını İslam görüş ve 

çerçevesinde yeniden düzenlemişlerdir. Selçuklu' Devleti'ne ilk şeklini kazandıran Tuğrul Bey, Avcılık 

Teşkilatını resmi bir kurum hâline getirmiştir. Avcı Birlikleri kurmuş; ordusunu zinde tutmak için, sürek 

avları tertip etmiştir (Hafız, 1978). Türklerde beslenme, ekonomik, savaşa hazırlık amacı ile yapılan 

avcılık, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak silahla ve daha çok keyif için yapılan avcılığa evrilmiştir.       

Kayak (Çana) 

Kayak, diğer sporlar gibi insanın doğayla mücadelesinde, başarılı olabilme ve hayatta kalabilme 

adına ortaya konulmuş bir aktivitedir. Türklerin anavatanı olan ve kutsal başkenti olarak görülen Ötüken 

ve civarı kuzeyde, kışların yoğun ve uzun geçtiği, dağlık ve ormanlık bir alandır. Böyle bir coğrafyada 

yaşayan Türklerin kış aylarında daha kolay ulaşım için (kaçma, kovalama, yer değiştirme, hayatta 

kalabilme vb.) kayağı kullanmışlardır.  

MÖ 100 yılındaki eski Çin kaynaklarında, Amur bölgesinde yaşayan Türklerin yaşantısı 

hakkında bilgi verilirken, ayaklarına 15 cm genişliğinde ve 160-180 cm arasında değişen uzunluklarda 

tahtalar takarak kar ve buzda av hayvanlarını, kolaylıkla avladıkları aktarılmıştır. Özellikle soğuk kış 

şartlarında hayatta kalabilme mücadelesi içerisine giren Hunların, vücutlarının aşağıda kalan kısımlarına 

özel bir araç takarak kaydıklarını ve hayvanlarını bu şekilde otlattıkları bilinmektedir (İşcan, 1988, s. 
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83). Togan (1939), Tang hanedanlığı tarihinde bunların buz üstünde ağaç ata binerek koşup 

oynadıklarını, Ayaklarına kayak bağladıklarını, yine koşarken bir iğri ağaç dalını ellerine aldıklarını ve 

kayak yarışı yaparken ona dayanarak kendilerini ittiklerini böylece yüksek hızla koşabildiklerinin 

yazıldığını aktarmıştır (ss. 1-9). 

Tarihte, insanoğlunun doğayla mücadelesi içerisinde kaçma, kovalama, yer değiştirme kısaca 

hayatta kalabilme adına yaptığı kayak, bugün bir eğlence sektörü ve yarışma spor bağlamında 

yapılmaktadır. İklimsel özellikler, zaman ayıramama ve en önemlisi de pahalı olması nedeni ile 

günümüzde çok az insan kayak yapabilmektedir.    

Futbol (Tepük) 

Bugün futbol olarak adlandırılan ve büyük kitleleri peşinden sürükleyen, devasa bir ekonomi 

oluşturan spor dalını eski Türkler ‘tepük’ adı ile oynuyorlarmış. Sadece ayakla oynandığı için tepük 

(tekmelemek, tepmek anlamını gelir) olarak adlandırılmıştır.  

Divânü Lügati’t -Türk’ün Atalay tarafından yapılan tercümesinde tepük kavramı şöyle 

açıklanmaktadır: “Kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya benzen bir şey 

sarılır, çocuklar bunu teperek oynarlar (Yıldıran, 1994, ss, 54-62). Ayak topu olarak adlandırılan 

futbolun, özellikle Göktürklerde kız ve erkek çocukları arasında oldukça sevilerek oynanan bir oyun 

olduğu da bilinmektedir. Özellikle deriden yapılmış ve içi kıl ile doldurulmuş olan top büyük bir neşe 

kaynağı olmakta ve Göktürk çocukları, bu tür bir topla, ayak topu (futbol) oynamaktaydılar (Dever, ve 

İslam, 2015, ss. 46-61). Futbol ilk oynandığı toplumlarda askerleri savaşa hazır hâlde zinde tutabilme 

adına oynanırdı. Futbola bu günkü şeklini verenin İngilizler olduğu kabul edilmektedir. Futbol, kas 

kuvveti, dayanıklılık, çabukluk, sürat, üst düzeyde kardiyovasküler sistem ve zeka gerektiren ve 

geliştiren bir spor branşıdır. Bunların yanı sıra kişinin sosyal ve psikolojik durumunun da gelişmesine 

katkı sağlamaktadır.       

Çögen (Polo)  

Kaşgarlı Mahmut Divânü Lügati’t -Türk adlı eserinde, Türklerin bu gün polo ismi ile oynanan 

oyuna çögen dediklerini yazmıştır. Çöğen oyununa bazı yörelerde çevgan, tubuk, tuy, bandal ya da 

çukanyon da denildiği bildirilmiştir. Bu oyun geniş ve düz bir alanda (yaklaşık futbol sahasının iki katı) 

en az dört ve en fazla on kişilik takımlar hâlinde, 1,5 metre civarında çevgen ağacı ile takımların 

kalelerine karşılıklı top atma şeklinde oynanırdı ve en çok gol atanın galip gelmesi, oyunu idare eden 

hakemin de at üstünde olması, oyunun 15 dakikalık ve daha fazla sürelerle 3 veya 5 devreli oluşu, 

oyunda mutlaka davul ve zurnanın olması gibi özellikleriyle bilinmektedir ( Tarih Bilimi, 2015). Amaç 

yere konulan topu (tepük) ucu eğri değneklerle karşı takımın kalesine atmaktır. Burada da atı koruyucu 

kurallar vardır. Atları birbirlerine çarpıştırmak yasaktır (Ülkütaşır,1967, s. 663). 

MÖ 2000'lerden itibaren Orta Asya Türkleri arasında Çevgan olarak oynanan oyun zamanla tüm 

Asya’da oynanır olmuştur. 1800'lü yıllarda İngilizlerin Hindistan yolculukları sırasında görmeleri 

sonrasında Avrupa'ya taşınmıştır. Zamanla İngiliz soyluları arasında yaygınlaşmış ve İngilizlerin millî 

bir oyunu hâline gelmiştir (wikipedia, 2021). Orta Asya Türklerinde oynanan bu ata sporu 1988 yılında 

ülkemiz İngiliz ata sporu olarak tekrar tanışmıştır. 

Sonuç olarak, Türk kültürüne ait olan bazı oyunlar/sporlar (çöğen, futbol) zamanla Türk 

toplumlarında terk edilmiş. Bu farklı kültürlerde değişikliğe uğrayarak oynanmaya devam etmiştir. Daha 

sonra o toplumun kültür öğesi olarak günümüz Türkiye’sinde tekrar oynanmaya başlanmış. Ülkemize 

ulaştıramadığımız bazı geleneksel oyunlar/ sporlar diğer Türk topluluklarında hâlâ varlığını 

korumaktadır. Türk ata sporlarından olup ta günümüz Türkiye’sinde oynanmaması, unutulmaya yüz 

https://www.tarihbilimi.gen.tr/turklerde-at-kulturu/
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tutmasında, kültürü etkileyen coğrafik yapı, inanç ve teknolojik gelişmelerin yansıması olarak yaşam 

standartları ve eğlence anlayışındaki değişimin etkili olabileceği düşünülmektedir. 
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MENSÛR İKİ MÜNÂCÂT ÖRNEĞİ: ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN MÜNÂCÂTI VE SİNAN 

PAŞA’NIN TAZARRUNÂMESİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 

Hanzade GÜZELOĞLU173 

Özet 

Divan edebiyatı geleneği içerisinde hemen hemen her şair münacat yazmıştır. En güzel 

münacatlar arasında Nevâyî’nin (1441?-1501?) mensur münacatı da sayılmaktadır. Türk edebiyatında 

birçok ilke imza atan, çok yönlü ve renkli kişiliğiyle dehâ şahsiyet, Çağatay edebiyatının zirve şair ve 

nasiri Nevâyî’nin manzûm ve mensûr otuza yakın eseri bilinmektedir. Bunlar arasında mensûr olarak 

kaleme aldığı Münâcâtı samimî bir yakarış kitabıdır ve Çağatay nesrinin en güzel örneklerinden biridir. 

Diğer taraftan, aynı yüzyılda Anadolu sahasında süslü nesrin kurucusu Sinan Paşa’nın (1441?-1486) 

Tazarrunâmesi de eşsiz söyleyişlere sahip muhteşem bir münâcat kitabıdır. İlahî aşkın samimî, derin, 

güzel, âdeta şiirsel ve ahenkli bir dille ifade edildiği müstesna bir nesir örneğidir.  

 Biri Çağatay, diğeri Anadolu (Osmanlı) sahasında yaklaşık aynı zamanda kaleme alınan bu iki 

münacatta da başta dil ve üslûp olmak üzere, içerik, konuyu ele alış, söyleyiş ve ifade bakımından birçok 

benzerlik vardır. İkisi de XV. yy.’ın sonunda, yazarlarının ömrünün son döneminde mensûr münacat 

örneği olarak Türkçe Allah’a samimî yakarışlar sergilemektedir. Yakarışlarda zaman zaman aynı 

ifadeler, aynı benzetme ve mazmunların kullanıldığını görmek mümkündür. İki farklı coğrafyaya ait bu 

iki eserin muhteva ve söyleyiş benzerliği, sanatkârların benzer his ve düşünüşün aynı dille ifade 

edildiğini, aynı geleneğin ürünü olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan bu iki eser arasındaki dil ve 

üslûp, muhteva bakımından yapılacak daha ayrıntılı karşılaştırma sonucundaki tespitler, Divan 

edebiyatının bütünlüğünü ve bir gelenek edebiyatı olduğunu, bu gelenek içerisinde Çağatay ve Anadolu 

sahasındaki şairlerin eserleriyle aynı geleneğe bağlı olduğunu, iki saha arasındaki canlı bir bağın 

olduğunu ortaya koymaya yardım edecektir. 

              Anahtar Kelimeler: Münâcât, Nevâyî, Sinan Paşa, Tazarrunâme, Yakarış 

TWO PROSE MUNAJAT (PRAYING): A COMPARISON OF ALİ SHİR NEVAYİ’S 

MUNAJAT AND SİNAN PASHA’S TAZARRUNAME 

Abstract 

 Almost every poet in the tradition of Divan literature has written munajat (praying in verse or 

prose). Among the most beautiful munajats is Nevâyî's (1441?-1501?) prose munajat has place. Nevâyî, 

who broke new ground in Turkish literature, is the peak poet and writer of Çağatay literature, a genius 

with his colorful personality, has nearly thirty poetic and prose works, which are known by the now. 

Among them, Munâjât, which he wrote as prose, is a sincere book of supplication (praying) and is one 

of the best examples of Chagatay prose. On the other hand, the Tazarrunâme of Sinan Pasha (1441?-

1486), the founder of ornate prose in the Anatolian field in the same century, is a magnificent book of 

praying with unique utterances. It is an exceptional example of prose in which divine love is expressed 

in a sincere, deep, beautiful, almost poetic and harmonious language.  

 There are many similarities in terms of language and style, content, handling of the subject, 

utterance and expression in these two munajats, one of which was written at approximately in the same 

time in the field of Çaghatay and the other in the field of Anatolia (Ottoman). Both was written at the 

end of XVth century, in the last period of the writers' lives, and exhibits sincere invocations and praying 

to Allah in Turkish as an example of prose praying. Time to time it is possible to see the same 

                                                           
173 Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, hanzadeguzeloglu@ardahan.edu.tr 
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expressions, similes and metaphors used by the prayers. The similarity in content and expression of 

these two works, belonging to two different geographies, will help to state and show that the similar 

feelings and thoughts of the artists are expressed in the same language and that they are the product of 

the same tradition. In this respect, the determinations as a result of a more detailed comparison between 

these two works in terms of language, style and content reveal the integrity of Divan literature and that 

it is a traditional literature, that it is connected to the same tradition with the works of poets in the field 

of Çaghatay and Anatolia, and that there is a lively bond between this two fields. 

 Keywords: Munâjât, Nevâyî, Sinan Pasha, Tazarrunâme, Praying (Supplication) 

1. Giriş 

Bilindiği gibi Divan edebiyatında dinî türler arasında Tevhîd türünün canlı örnekleri Şeyhî’nin 

tevhidleri, Sinan Paşa’nın Tazarruâtı uzun bir Münâcât örneği olarak tanınmakta, Süleyman Çelebî’nin 

Vesiletü’n-Necat’ı da Mevlîd türünün en iyi örneği kabul edilip asırlarca zevkle okunmaktadır. 

Münâcât, Tanrı’ya yakarış amacıyla yazılan mensûr ve manzûm metinler için kullanılan bir 

adlandırmadır. Divan edebiyatı geleneği içerisinde hemen hemen her şair münacat yazmıştır. En güzel 

münacatlar arasında Nevâyî’nin (1441?-1501?) mensur Münâcât’ı da sayılmaktadır. 

Türk edebiyatında birçok ilke imza atan, çok yönlü ve renkli kişiliğiyle dehâ şahsiyet, Çağatay 

edebiyatının zirve şair ve nasiri Nevâyî’nin manzûm ve mensûr otuza yakın eseri bilinmektedir. Bunlar 

arasında mensûr olarak kaleme aldığı bu Münâcât adlı eseri samimî bir yakarış kitabıdır ve Çağatay 

nesrinin en güzel örneklerinden biridir. 

Diğer taraftan, aynı yüzyılda (XV. yy.) Anadolu sahasında, kaynakların tanımladığı gibi, “süslü 

nesrin kurucusu” Sinan Paşa’nın (1441?-1486) Tazarrunâme’si de eşsiz söyleyişlere sahip muhteşem 

bir Münâcât kitabıdır. İlahî aşkın samimî, derin, güzel, âdeta şiirsel ve âhenkli bir dille ifade edildiği 

müstesnâ bir nesir örneğidir. Biri Çağatay, diğeri Anadolu (Osmanlı) sahasında yaklaşık aynı zamanda 

kaleme alınan bu iki münacatta da başta dil ve üslûp olmak üzere, içerik, konuyu ele alış, söyleyiş ve 

ifade bakımından birçok benzerlik görülmektedir. 

İkisi de XV. yy.’ın sonunda, yazarlarının ömrünün son döneminde mensûr münacat örneği 

olarak Türkçe Allah’a samimî yakarışlar sergilemektedir. Yakarışlarda zaman zaman aynı ifadeler, aynı 

benzetme ve mazmunların kullanıldığını, aynı konuların ele alındığı ve üslûp olarak iki eserde de baştan 

sona kadar secili anlatımların yer aldığını görmek mümkündür. 

2. Sinan Paşa ve Tazarrunâme’si 

Baba tarafından soyunun Nasreddin Hoca’ya dayandığı ve Sivrihisarlı olduğu tespit edilen 

Sinan Paşanın hemen bütün kaynaklarca takdir edilen zekâsı, bir aile mirası olduğu anlaşılmaktadır. 

Nesneler ve varlıklar üzerine beyin yoran, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyip olaylara ve nesnelere 

sorgulayıcı bir tavırla yaklaşan Sinan Paşa, şüpheci kimliğiyle tanınmaktadır. Bu şüpheci yönünü 

kendisi de zamanın âlimlerinden ve İstanbul’un ilk kadısı olan babası Hızır Bey Çelebi’nin eleştirdiği 

durumu, Sinan Paşa’nın hayatı ile ilgili bilgi veren kaynaklardaki rivayetlere ve minyatürlere de konu 

olmuştur (Banarlı 1998: 490; Köksal 1998: 83). 

Sinan Paşa sanatının en velûd çağını 1481’den 1486’ya kadar Edirne'de bulunduğu sırada, yani 

II. Bayezid’in saltanat döneminde yaşamıştır. 

Aslında genç sayılacak bir yaşta (1486) ölen Sinan Paşa, Tazarru’nâme'yi diğer iki Türkçe eseri 

(Maarifnâme ve Tezkiretü’l-Evliyâ) ile birlikte ömrünün son birkaç yılı içinde kaleme aldığı 

düşünülmektedir. Maarifnâme’de Sinan Paşa, Tazarrûnâme’yi ömrünün sonlarına doğru, mütâlâat ve 

tedrisattan arta kalan zamanlarında birkaç ay içinde kaleme aldığını belirtmektedir (Banarlı 1983: 492). 
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Türk edebiyatında XV. yy.’da secili nesir ilk örneklerini Sinan Paşa’nın bu eserleriyle verecektir. 

Yazarın Attar’ın Tezkiretü’l-evliyâ adlı eserinin tercümesi ile ahlâkî konuları ele aldığı Maarifnâme adlı 

diğer iki eseri, dinî ve tasavvufî konuların lirik tarzda işlendiği çalışmalarıdır. Sinan Paşa bu 

çalışmalarıyla Türk edebî dilinin lügat hacmini hayli zenginleştirmiştir. 

Tazarrunâme metnini yayınlayan Mertol Tulum, Sinan Paşanın bu eserini Hace Abdullah 

Ensarî’nin çalışmalarını göz önünde tutarak secili bir tarzda kaleme alarak Türk edebiyatında bu tarzın 

ilk ve en başarılı örneklerinden birini verdiğini söylemektedir (Tulum 2001). Aynı araştırmacı, yazarın 

diğer eserleri olduğu gibi, bu eserini de ne bir kimsenin isteği üzerine ne de herhangi bir kimse adına 

yazdığını belirtmektedir.174 

Fatih Köksal, benzersiz üslûp sahibi bu zirve şahsiyetin ve onun Türk edebiyatının şaheserleri 

arasında sayılacak müstesna eseri Tazarrunâme’nin dil ve üslup bakımından, hatta daha geniş bir 

ifadeyle, Sinan Paşa’nın kalıp olarak sadece “süslü nesir” başlatıcısı olarak tanımlanıp onun üslubu 

konusunda derin ve teferruatlı, hakkettiği bir incelemenin yapılmadığını belirtmektedir. Köksal’a göre, 

Sinan Paşa kendi devrinde “öncüsüz ve önsüz” bir yol izlemiş, kalemiyle taklit edilemeyen yüksek bir 

üslûp geliştirmiştir (Köksal 1998). 

En sanatlı, münşiyâne, secili anlatımın hâkim olduğu ilk Türkçe eseri Tazarrunâme veya 

Tazarruât, en çok tanınan ve beğenilen eseridir. 

Tazarrunâme’nin dış yapısına gelince, eser iki ana bölümden oluşur. I. Bölüm asıl tazarruât 

(yakarışlar) bölümü olup kendi içinde çeşitli konuların ele alındığı birçok alt başlıktan oluşmaktadır. 

Genel çerçeveyle bu bölüme Esma-ı Hüsna (Tanrının Güzel adları) şerhi denilebilir. II. Bölüm bir giriş 

ile başlamakta, manzum bir fahriye (kendine övgü) ve mensur sonuçla bitmektedir. Ayrı başlıklar altında 

yedi büyük peygamber hakkında bir kıssas-ı enbiyâ mahiyetindedir. Bundan sonra zeyiller olarak 

nitelendirilebilecek bir bölüm vardır. 

Muhteva (içyapı) bakımından ise Tazarrunâme’de üstünde durulan konular arasında: şekilci, 

özsüz, derinliksiz, zevksiz ve sevgisiz yapılan her iş ile her türlü ibadet (kulluk) boş, gereksiz ve değersiz 

olduğu söylenerek kulun Tanrısı ile ilişkinin ne olduğunun ve nasıl olması gerektiğinin mütalaası 

yapılmaktadır.  

Hemen şunu belirtelim ki, aynı konu Nevâyî Münâcâtı’nda da işlenmektedir. Nevâyî’nin 

Münâcâtı’nda da ibadette riya, üzerinde durulan hususlardandır: “İlâhî, namazı kimseler olmayınca 

kılmıyorum, gösteriştir ve o namaz için hırka ve örtü kendini süslemektir. İlâhî, o gösteriş ve 

süslenmeden gönlümü uzak tut ve bu tür şeytan giysilerinden yüzümü temizle. İlâhî, ta’at için yardım 

edeceksen riyadan koru ve ibadet için yol göstereceksen hatadan koru.” şeklinde yer alan bu bölüm, 

Tazarrunâme’nin yukarıda bahsedilen içeriğiyle ortaktır. Bu ifadeden de görüldüğü gibi, burada samimi 

bir Müslümanın gönlünü Tanrı’ya açması vurgulanır. 

Tazarrunâme’nin üslûp özellikleri175 

                                                           
174Tulum, Mertol. "Tazarru’-Nâme (Sinân Paşa)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-

detay/tazarru-name-sinan-pasa. [Erişim Tarihi: 05 Ekim 2022]. 
175 Aslında Sinan Paşa’nın Tazarrunâmesi tahlil çalışmasında yer alan Tulum’un şu değerlendirmesi her iki eserin 

özelliği için geçerli olduğu için buraya almayı uygun buluyoruz: “Dert ve ıztırap içindeki bir gönlün feryâdını 

yansıtan bu eser, erişilmez bir iman gürlülüğüyle evrenin sonsuz derinliklerine saçılan sığınış ve merhamet 

çığlıkları ile Yüce Yaratıcı katına adamakıllı yakınlaşmış bir ruhun naz u niyazıdır; ilahî aşkın kelimelere 

döküldüğü, Türk edebiyatında benzeri bulunmayan emsalsiz bir dil ve üslupla dillendirildiği bir edebî şaheserdir.” 

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tazarru-name-sinan-pasa
http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tazarru-name-sinan-pasa
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Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’sindeki nesir üslûbuyla ilgili burada genel bir değerlendirme 

yapılıp dil ve üslûba dair örnekler ilerleyen bölümlerde karşılaştırma amacıyla Nevâyî’nin 

Münâcât’ından örneklerle birlikte anlatılacaktır. 

Bazen zincirleme isim ve sıfat terkipleri ile Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü alıntı cümle 

yapılarına yer veren; bazen de sade, açık, Türkçenin öz kelimeleriyle bezenmiş cümle yapılarını 

kullanan Sinân Paşa'nın bu üç dilin kelimelerinden oluşan çok zengin bir kelime hazinesi ile kurduğu 

değişik ve başarılı yapı nesir alanında çok büyük ve nadir rastlanan bir sanatkârlık gücünü yansıtır.176 

Bu arada, Sinan Paşa’nin kelime kadrosunun önemli bir bölümünü Türkçe kelimelerin oluşturduğunu 

belirtmek lazım. 

Sinan Paşa’nın nesrinde cümle yapısının çok sağlam olduğu, özellikle cümle unsurlarının yerli 

yerinde kullanıldığı görülmektedir.177 

Tazarrunâme metnini oluşturan fasılalar öylesine başarılı ve hemen hemen her kelime bir 

diğeriyle ses ve anlam bakımından alakalı kurulmuş ki böylesine simetrik ve kelimelerle oluşturulan 

başarılı paralel bir kompozisyon çoğu kez şiirde bile nadir görülmektedir. 

Tazarrunâme’nin hemen cümlesi bu niteliktedir. Cümleler ve kelimeler arasındaki simetri ve 

paralelliğe karşılaştırma bölümünde de yer verileceği için burada fikir verici açısından bir iki örnek 

alınmıştır.  

Recai-zâde Mahmud Ekrem”in “şi’r-i mensûr-ı ilâhî” diye nitelendirdiği Tazarruât’taki bu şiirsel yapıyı 

nerdeyse her cümlede görmek mümkündür. 

Paralelliğe örnek: 

“Işk bazârında           câme-i dibâyı     bir habbeye     almazlar. 

Uşşâk mahallesinde   nâmusla nâmı    bir çöpe           saymazlar.” 

Tazarrunâme’de bu paralelliğin bazen kelimeler arasındaki anlam simetrisi bakımından da 

sağlandığı göze çarpmaktadır: 

İlâhî! Âsilere         azâb itmen    adlse     afv itmen     dahi  ahdündür. 

İlâhî! Mücrimlere  ikâb itmen    haksa    bağışlaman  dahi  va’dündür.  

(âsiler-mücrimler, ikâb it- azâb it-, adl-hak, afv it- bağışla-, ahd-va’d arasındaki anlam simetrisi) 

Her dil  ki   ışka             hâne     ola    tîr-i belâya nişâne olur 

ve her gönül  ki   mahabbete  makâm ola    mihnet anda müdâm olur.  

(dil-gönül, ışk-mahabbet, hâne-makâm, tîr-i belâ-mihnet arasında anlam yakınlığı vardır) 

Sinan Paşa'nın kurduğu böylesine zengin yapılı, birbiriyle âdeta beyit mısraları gibi denkleşen 

cümleler ile şekil ve ses denklikleri yanında anlam yönüyle de çok renkli ve zengin bir anlatım, nesir 

tarzında bir yandan göze ve kulağa hoş gelen şiirlik yanıyla, öte yandan da aklı zorlayan, düşünmenin 

                                                           
176 “Sesler arasındaki uyuşumu, benzer seslerin tekrarından doğan ahengi, kelimeler arasındaki yapı ve ses 

denkliklerini kullanmayı çok seven ve başarıyla uygulayan Sinân Paşa, böyle bir anlatım planı kullanmakla derin 

dinî, fikrî ve tasavvufî meseleleri bir güzellik kılığına büründürmek, onları çekici ve albenili kılmak ve onlara 

beğenilme ve severek okunma kılıfı giydirmek istemiş olmalıdır.” (Tulum, Mertol. "Tazarru’-Nâme (Sinân 

Paşa)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tazarru-name-sinan-pasa. [Erişim 

Tarihi: 05 Ekim 2022]. 
177 Sinan Paşa’da dil ve üslup özellikleri konusu daha ayrıntılı bir şekilde F. Köksal (1998) makalesinde yer 

almaktadır. 
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derin konulara sevki, gönlün coşkusu ve aklın derin arayışları gibi manevî derinlikleri ifade etmesi, 

gerçekten çok büyük bir hünerdir. 

Nevâyî’nin Münâcât’ıyla içerik, anlatım tarzı, üslûp ve dil, nesirdeki teknik bakımından birçok 

benzerlik bulunan Tazarrunâme’den seci’li örneklere karşılaştırma bölümünde de yer verileceği için 

burada sadece bir örnek alınmıştır. Secinin olduğu yerden mısralar bölünerek alt alta yazılmıştır. 

Seciye örnek:178 

Hamd-i nâ-ma'dûd ve senâ-yı nâ-mahdûd 

o hazrete sezâ-vârdır ki her zerre-i mevcûd  

ve her dâhil-i dâire-i vücûd  

o hazretin vücûb-ı vücûduna delîl-i kâtı'dır; 

ve minnet-i bî-kıyâs  

u şükr ü sipâs 

şu cenâba nisârdır ki terkîb-i mümkinât  

ve nizâm-ı mevcûdât  

o cenâbın vahdâniyyet-i zâtına burhân-ı sâtı'dır.  

Bir sultândır ki cemî-i âlem saltanatına sultân-ı kâim; 

bir sübhândır ki her mevcûd tesbîhine kavî vü dâim.  

Bir meliktir ki âlem-i milk ü melekût memleketinden bir hıtta; 

bir pâdişâhtır ki sahn-ı sarây-ı izzetinde arş u semâvât bir kubbe. 

Mübdi'dir ki adem hızâne-i ibdâıdır; 

mûciddir ki yokluk vesîle-i ihtirâıdır. 

Akl-ı dûr-bîn ufk-ı zirve-i kemâlini göremez; 

vehm-i tîz-per dâmen-i sürâdık-ı celâline eremez. (Tulum 1971: 31) 

(Seci çeşitleri: nâ-ma'dûd ve senâ-yı nâ-mahdûd (mütevâzin seci), zerre-i mevcûd ve dâhil-i 

dâire-i vücûd (mutarraf seci), delîl-i kâtı ve burhân-ı sâtı (mütevâzin seci), minnet-i bî-kıyâs ve şükr ü 

sipâs (mutarraf), terkîb-i mümkinât ve nizâm-ı mevcûdât (mutarraf), sultân ve sübhân/ dâim-kâim 

(mütevâzin), hıtta ve kubbe (mutarraf), hızâne-i ibdâ ve vesîle-i ihtirâ (mütevâzin), kemal-celâl 

(mütevâzin) 

3. Ali Şîr Nevâyî ve Münâcâtı 

Türk edebiyatının zirve şahsiyeti, birçok ilkin başlatıcısı olan ve Türk edebiyatının gelişme 

gösterdiği üç sahada da (Çağatay, Anadolu ve Azeri) etkisi asırlarca süregelen Nevâyî’nin manzûm ve 

mensûr179 olarak çok sayıda eseri vardır.180 

Nevâyî’nin mensûr eserleri arasında Münâcât adlı eseri bağımsız bir eserdir ve Agâh Sırrı 

Levend’e göre, “mensur yakarışların en güzellerindendir, Nevâyî’nin diğer mensûr eserleri içerisinde 

de dil ve üslup bakımından en kusursuz olanıdır.” (Levend 1968).181 

                                                           
178 Tazarrunâme’deki secili anlatım, seci çeşitlerinin kullanımı, Sinan Paşa’nın diğer eserlerinden de örneklerle 

birlikte F. Köksal’ın adı geçen makalesinde genişçe yer almaktadır. 
179  Nevâyî’nin diğer mensur eserleri arasında Mecalisü’n-Nefâis, Muhakemetü’l-Lügateyn, Vakfiye, Münşeât, 

Halât-ı Seyyid Hasan Erdeşir, Halât-ı Pehlivan Muhammed, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, 

Tarih-i Enbiyâ vü Hükemâ, Tarih-i Mülûk-ı Acem, Zübdetü’l-Tevârih, Mahbûbu’l-Kulûb adlı eserleri de vardır. 
180 Nevayî, hayatı, edebî şahsiyeti ve diğer eserleri hakkında bk. A.S. Levend, Nevayi Eserleri, I, II, III, IV cild, 

TDK Yay., Ankara, 1968; Alişer Nevayi Tola Eserler Toplami, 10 cilt, Taşkent, 2011; A.S. Levend. Nevâyî’nin 

mensur eserlerindeki üslûp özellikleri için bk. Güzelova, Hanzade, Başlangıçtan XVII. yy.’a kadar Çağatay Nesir 

Dilinin Gelişimi, Gazi Üniv. yayımlanmamış yüksek lisans tezi (Danışman: Filiz Kılıç), Ankara, 2001. 
181 Münacât’ın yazma nüshaları ve baskıları için bk. Levend 1958, 1968; Ganiyeva 1991; Türk 1998, 2017. 
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Tıpkı Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’sinin yazılış tarihi olduğu gibi, Münâcât’ın da yazılış tarihi 

tam olarak bilinmemektedir. Ancak araştırmacılar tarafından Nevâyî’nin ömrünün sonlarında yazdığı 

eserlerden biri olduğu düşünülmektedir (Ganiyeva 1984). 

Tazarrunâme’ye kıyasla aslında kısa bir metin olan Münâcât’ta Giriş bölümünden sonra Hz. 

Peygamber’e söylenmiş bir Na’t yer alır ve burada Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere göre farkı 

belirtilip miraç olayı söz konusu edildikten sonra yeni bir Münacata (yakarış) geçilir. Bu Münacatta ise 

Tanrı’nın ve kulun belirgin özellikleri sıralanır. Buna göre Tanrı, cömertlerin en cömerdi, kul ise 

günahkârdır. Tanrı, esirgeyen ve bağışlayan; kul ise kötü huyludur gibi sıfatlarla bir kıyaslama yapılarak 

Tanrıya hitap, yakarışa devam edilir.  

Yine bu münacatta olan biten her şeyin ancak Tanrı’nın takdiriyle olabileceği, onun isteği 

dışında hiçbir şeyin olamayacağı söylenerek karşılaştırma suretiyle söze devam edilir. Yazar, her şeye 

gücü yeten Tanrı’dan bağışlanmayı ümit ederek başa gelen sıkıntılardan yine O’na sığınır; kul için 

gerekli olan iyi niyetin önemi vurgular ve Tanrı’dan ümidin kesilmemesi gerektiğini dile getirir. 

İlerleyen bölümlerde yukarıda da bahsedildiği gibi, Nevâyî münacâtında ibadet ve ibadette riya 

konusuna değinir ve olumsuzluklardan Tanrı’ya sığınarak Tanrı’dan isteklerini dile getirmeye devam 

eder: “İlâhî; utanç getirecek taati gönlüme yaklaştırma ve beni özre ulaştıracak olan isyanı dilimden 

uzak tutma. İlâhî; çaresiz derde düşürme ve insanlıktan uzak namerde muhtaç etme. İlâhî; soysuzların 

alçaklığından ve dinsizlerin suçlamalarından koru. İlâhî; cahil sohbetine mecbur bırakma ve rezillerin 

büyüklüğüne muhtaç etme.” ("Münâcât". Türk Edebiyatı Eserler 

Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/munacat-tees-1. [Erişim Tarihi: 05 Ekim 2022].) 

Münâcât’ın sonunda Nevâyî, gönlünün Tanrı düşüncesiyle avutulması, gözünün pişmanlık 

gözyaşıyla aydınlanması, dilinin nimetler için şükredici olması, kaleminin Tanrı’ya hamd yazıcı olması, 

yazdıklarının insanların gönlünde kabul görmesi için dua eder ve Tanrı’ya sığınır.182 Yazar, Tanrı’nın 

yeryüzündeki gölgesi olan İslâm padişahının daima başta olması için dua eder ve o gedalar şahının 

duacısı olduğunu söyleyerek sözünü bitirir. 

Münâcât’ın Üslûp Özellikleri 

Nevâyî araştırmacılarına göre, Allah’a tazarruatı (yakarışı) dile getiren Münâcât, biçim ve içerik  

mükemmeliğiyle ve ifade güzelliğiyle insanı hayrete düşürmektedir (Ganiyeva 1991). 

Metin, arka arkaya sıralanan kafiyeli cümlelerle âdeta bir mensur şiir görünümündedir. 183 

Eserde Nevâyî’nin Tanrı’ya yakarışta kullandığı son derece samimi üslup ilk bakışta dikkati çeker. 

Eserin başlangıcında Allah’ın yüceliğinin, esirgeyicilik ve bağışlayıcılığının insanda uyandırdığı saygı, 

onun yaratıcılık vasfı, çeşitli sıfatlarının yansımaları, yaratılmışların var olmalarından dolayı onu 

övmekle meşgul oldukları zikredilir. Yazar, Tanrı’nın her bir sıfatının yeryüzüne ve insana yansımasının 

sonuçlarıyla ilgili düşünce ve değerlendirmesini ayetlerle ve bazı olayları tanık göstermek suretiyle ifade 

eder. Bu bölümün sonunda insanoğlunun Tanrı’yı ve onun gücünü idrak etmekteki âcizliği, bunu ifade 

etmekteki yeteneksizliği dile getirilir (Türk, TEES). 

Paralellik: 

Cümlelerde kelime arasındaki simetriyi, tıpkı Tazarrunâme’nin hemen hemen her cümlesinde 

gördüğümüz gibi burada da görebiliyoruz. Secinin olduğu yerlerden mısralar bölündüğünde âdeta şiir 

                                                           
182 Aynı yer. 
183Mensûr şiir tabirini, Sinan Paşa’nın üslûbunu değerlendiren yazılarda da görebiliyoruz. Köksal makalesinde 

Tazarruât’la ilgili Recai-zâde Mahmud Ekrem’in şu sözlerini aktarmaktadır: “Sinan Paşa’dan evvel ve hatta 

kendinden sonra bugüne kadar o şivede, o derece güzel tasavvur ve tertîb olunmuş bir şi’r-i mensûr-ı ilâhî 

yazılmamıştır, diyebiliriz.” (Köksal 1998:84). 
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görünümü ortaya çıkmaktadır. Münâcât’ta da kelimelerin bazen hem seci’ hem anlamca paralel 

yerleştirilmiş olması göze çarpar. Aşağıda buna birkaç örnek verilmiştir: 

İlâhî  bî-'ilâc  derdka  alîl  kılma  

ve  bî-mürüvvet nâ-merdka  zelîl  kılma.  

Art arda gelen bu cümlelerde derd-nâ-merd arasında mutarraf seci, alîl ve zelîl arasında 

mütevazi seci bulunmaktadır. 

İlâhî  bî-'asllar  mezelletidin  asra  

ve  bî-diyânetler  töhmetidin  asra.  

İlâhî  câhil  sohbetiga  pâ-bend  itme  

ve  erâzil  haşmetiga  hâcet-mend  itme. 

(câhil-erâzil; sohbet-haşmet; pa-bend-hâcet-mend mutarraf seci’lidir.) 

(İlahî, çaresiz derde düşürme ve insanlıktan uzak namerde muhtaç etme. İlahî, soysuzların 

alçaklığından ve dinsizlerin suçlamalarından koru. İlahî, cahil sohbetine mecbur bırakma ve rezillerin 

büyüklüğüne muhtaç etme.) 

Nevâyî’nin mensûr Münâcât’ı da tıpkı Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’si gibi secili cümlelerle 

örülü bir eser olup benzer üslûp özellikleri sergilemektedir. Yukarıda paralelliğe örneklerin yanı sıra 

secili anlatım da âdeta Tazarrunâme’deki ile aynıdır. Hatta Münâcât’ta geçen Çağatayca’ya mahsus 

kelimelerin yerine Osmanlıcadaki karşılıkları konulsa âdeta Tazarrunâme’deki bir söyleyiş ortaya 

çıkmaktadır. 

Münâcât’ta secili anlatıma örnek: 

“İlâhî ‘azâmet vü ceberrüt sining şânıngdadur 

vü mülk-i melekût sining hükm ü fermânıngda. 

Ezeliyyetingga bidâyet yok  

vü ebediyyetingga hadd ü nihâyet yok.  

Dehr gülşenide her giyâh ü yafrag sining hamdıngga zâkir  

vü sipihr encümenide her harf u evrâg sining ni’metingga şâkir. 

Cemâliyyeting bustânıda sikkiz uçmak bir reyhân-ı dil-nevâz 

vü celâliyyeting zindânıda yitti tamug bir semûm-ı cân-güdâz. 

Haşmeting bâr-gâhıda bir şemme mihr-i münîr 

vü san’atıng kâr-gâhıda bir levhâ sipihr-i esîr. 

Yüz bu ‘alemçe mevcûd itey diseng kün fe-yekûn ‘ibâreti anga kâfi 

vü ming ançanı ma’dûm itey diseng hebâhen menşura işâreti anga vâfî.” (368) 

Yukarıda iki mensur münâcât eseri ve üslûpları hakkında genel bilgi verdikten sonra, 

karşılaştırma amacıyla dil ve üslûp konusundaki örnekler her iki metinden de ileride verilecektir.184 

4. İki Münacatın Dil ve Üslûp Bakımından Karşılaştırılması 

Buradaki karşılaştırma, esasında iki münacat metni arasında görülen ortak noktaları tespite 

yardımcı olmaktadır. İki eser arasında, yukarıda da bahsedildiği gibi dil, üslûp, anlatım tarzı; secili 

                                                           
184 Tazarrunâme’den örnekler Mertol Tulum’un 1971 ve 2011 yayınından alınmıştır. Münacât’a ait örnekler ise 

Vahit Türk’ün 1998 yayınladığı metinden alınarak transkripsiyonlu aktarım yapılmayıp sadece uzun ünlüler ve 

ayn ‘işareti kullanılmıştır. 
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kullanım ve cümlelerin kuruluşundan yazarların hitap şekli ve Tanrı’ya yakarışlarına kadar; yakarış 

esnasında kullanılan ifadeler, benzetmeler ve alıntılardan Tanrı’nın sıfatlarını anlatırken kullandıkları 

benzetmeler ve kelime tercihlerine kadar birçok ortak yön bulunmaktadır. 

Tür itibariyle ikisi de münacat (yakarış) içeriğine sahip, münacatlara özgü konuları ele 

almaktadır. İçeriklerinden yukarıda her iki eser hakkında bilgi verilirken bahsedildi. 

Dil ve üslûp yönünden ortaklıklar daha çok görüldüğü için aşağıda her iki eserden alınan 

örneklere yer verilmiştir. İki münâcâtta da kullanılan ifadeler, cümleler ve kelimeler arasındaki 

paralellik ve simetri, secili anlatım benzerlikler arasındadır. 

Dil ve üslûp: 

a) Paralellik 

Tazarrunâme: 

“İlâhî!  Her kişinin  bir  tûru  var; 

İlâhî!  Her derûnun  bir  nûru  var. 

Her gözün  bir tecellîsi  var, 

ve her dilin  bir tesellîsi  var. 

Her basîretin  bir ibreti  var, 

ve her gönlün  bir gayreti  var. 

Her serin  bir sevdâsı  var, 

ve her sırrın  bir süveydâsı  var. 

Her rûhun  senden  bir bahşişi  var, 

ve her tenin  senden  bir pûşişi  var.” (Tulum 2014: 397) 

Münâcât: 

 “Dehr gülşenide / her giyâh u yafrag sining hamdınga zâkir  

vü sipihr encümenide her harf u evrâk sining ni’metingga şâkir.  

Cemâliyyeting bustânıda sikkiz uçmak bir reyhân-ı dil-nevâz  

vü celâliyyeting zindânıda yitti tamug bir şemûm-ı cân-güdâz.  

Haşmeting bâr-gâhıda bir şemme mihr-i münîr  

vü san’atıng kâr-gâhıda bir levha sipihr-i esîr.” (Türk 1998: 368) 

“İlâhî bî-ilâc derdge alîl kılma 

vü bî-mürüvvet nâ-merdge zelîl kılma. 

İlâhî bî-asllar mezellitidin asra 

vü bî-diyânetler töhmetidin asra. 

İlâhî câhil sohbetiga pâ-bend itme 

vü erâzil haşmetiga hacet-mend itme. 

İlâhî nâ-sipâslar melâmetidin ırak tut 

vü hak-şinasler husûsiyyetidin kırak tut. 

İlâhî könglümni derd ü şevking muhabbeti bile avut 

vü közümni nedâmet eşki seylâbı bile rûşen tut. 

İlâhî tilimni ni’met-i bî-kıyâsıngga şâkir eyle 

vü könglümni hamd ü sipâsingge zâkir eyle. 

İhâhî kalemimga hamding rakamıge meşgûlluk bir 

vü rakamımga halayık könglige makbûlluk bir.” (370-371) 

b) Seci’ 
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Secili anlatım her iki münacatta da hâkimdir. Hemen hemen her cümlesi secili olan bu metinler 

en çok bu yönüyle birbirine benzemekte. Özellikle Sinan Paşa’da seci kullanımı onun nesrinin en 

belirgin üslûp özelliği sayılmaktadır. Secinin her çeşidine metinde rastlamak mümkündür.185 Her iki 

metinden alınan örnekler, mısralar secinin olduğu yerden bölünerek alt alta yazılmak suretiyle 

verilmiştir. 

Tazarrunâme:186 

“Âlimsin ilmüne gâyet yok. 

Kâdirsin kudretine nihâyet yok. 

Kadîmsin ‘ukûl-i mütekaddimîn ü müteâhhirîn 

dâire-i kademüne kadem basamaz. 

Hakîmsin hukemâ-yı evvelîn ü âhirîn 

hikmetün mârifetiden dem uramaz… 

Kahhârsın ki celâlün satvetiyle her mevcûd makhûr,  

Rahmânsın ki her cemâlün tecellisiyle her zerre mesrûr.  

Semi’sin semine âlet yok,  

Bâsirsin basâruna âfet yok.  

Mürîdsin irâdetüne illet yok,  

Hâlıksın ki mahlûkuna nihâyet yok.  

Cevvâdsın ki bahşîşüne garaz yok,  

Hayysın ki hayâtuna maraz yok.  

Kayyûmsın âlem seninle kâyim,  

Feyyâzsın cihân feyzinle dâim.  

Vehhâbsın ki kemîne bahşişün varlık,  

Rezzâksın ki hazînende yok yokluk.  

Vârissin ki evvel dahi sen mâlik,  

Bâkîsin ki bâkisi cümle hâlik.”187 

Münâcât: 

“Râhim hem-sin rahmân hem-sin  

‘azîm hem-sin sübhân hem-sin  

sübhanallâh ni kibriyâ vü ‘azametdür kim sindin özgege vücûd ıtlâkı bühtân ve tohmetdür. 

Zâtıng kayyûm-ı ber-hakk 

vücûdung bâkî-i mutlâk. 

Sindin özge mevcûd körüngenler nüsûd-ı bî-nümûd 

belki nâ-bûd nâ-mevcûd u mevcûddın ni maksûd. 

Te’âlâ şa’nüke ‘amme ihsânüke velâ ilâhe gayrüke-yâedûd u ma’bûd-ı vâcibü’l-vücûd.” (Türk 

1998: 367-368) 

c) Söz tekrarları (Tekrîr): 

                                                           
185 Sinan Paşa’da seci kullanımına dair daha ayrıntılı bilgi ve örnekler için bk. F. Köksal (1998). “Sinan Paşa Nesri 

ve Nesir Üslubu”. Doğu Akdeniz Üniv. Türk Dili ve Edeb. Dergisi, Sayı:1, 83-97. 
186  Sinan Paşa’nın nesir üslûbunun benzersizliğine dikkat çeken F. Köksal’ın ifadesiyle “Allah’ın sıfatlarını 

yüzlerce farklı kelime ve tamlamalarla ifade ederek akla durgunluk verecek dil oyunlarıyla beraber ruhları da 

sonsuz ve heyecanlarla gark etmektedir (Köksal 1998: 91). S. Ganiyeva da aşağı yukarı aynı ifadeleri Nevâyî’nin 

Münâcât’taki üslûbunu değerlendirirken kullanmaktadır. O da metindeki bu parelelliği ve seciye dayalı anlatımın 

o mükemmelliğine dikkat çekerek “insanı hayrete düşürmektedir” demektedir (Ganiyeva 1991). 
187 RTET 
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Secinin yanı sıra her iki eserde de söz tekrarlarının kullanıldığına sık sık rastlanır. Manayı 

kuvvetlendirmek amacıyla kullanılan bu tekrarlar, her iki yazarın sık sık başvurduğu kelime oyunudur. 

Tanrıya yakarışlarda “İlâhî” diye başlayan hitap şekli Tazarrunâme’nin tamamında yüzlerce defa, 

Münâcât’tın da büyük bir bölümünde onlarca kez geçmektedir. Bu, metinlerde monotonluğa veya 

bıkkınlığa yol açmadığı gibi, aksine ahenk unsuru olarak görülmektedir.  

Aşağıdaki örneklerde seci ile beraber tekrarlanan kelimelerin nasıl kullanıldığı görülebilir. Bu 

tekrarlar, seciye eşlik etmekle beraber metinde ahengi ve ritmi sağlamakta; âdeta şiirde olduğu gibi 

cümlelerin akılda kalmasını kolaylaştırmaktadır. 

“Işkdur bülbülleri ırladan; ışkdur dûlâbları inleden. 

Işkdur her murga âvâz itdüren; ışkdur mutrîblere sâz itdüren. 

Işkdur gülleri peydâ iden; ışkdur gül yüzlileri hüveydâ iden. 

Işkdur çemende reyhânları açan; ışkdur zülüfleri reyhân gibi saçan. 

Işkdur gülşende servi âzâd iden; ışkdur servi boylu âdemi zâd iden. 

*** 

Işkdur gözleri sâkî iden; ışkdur güzelliği bâkî iden. 

Işkdur cemâllere zînet viren; ışkdur güzellere izzet viren. 

Işkdur suretleri mahbûb iden; ışkdur mahbûbları mergûb iden. 

Işkdur safâ kapusın feth itdüren; ışkdur gine kendüyi medh itdüren.” 

Tazarrunâme bu tekrarlanan kelimeler içeren cümleler bakımından çok zengin bir metindir. 

Münâcât: 

Münâcâtta da bu tür kelime tekrarlarına sık rastlamakla beraber bunlar daha çok Tanrı’ya arka 

arkaya yapılan uzun yakarışlardaki “İlâhî” diye başlayan cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda 

cümlelerdeki simetri ve paralelliğe örnek olarak verilen “İlâhî” tekrarlı bir parça, kelime tekrarına da 

örnek teşkil etmektedir. 

“İlâhî yıllar ‘ibâdet kılgannı red kılsang hîç kim dahl kıla almas vü karnlar ‘isyân kılgannı 

kabûl kılsang hikmetin hîç kişi bile almas.”  

(İlahî, yıllardır ibadet edeni red etsen hiç kimse onu dâhil edemez ve asırlarca isyan edeni kabul 

etsen bundaki hikmetini hiçbir insan bilemez.) 

Bu örnekte hem “kıl- “fiilinin tekrarı hem de “k” sesinin tekrarı (aliterasyon) görülmektedir. 

d) Aliterasyon 

Metinlerde âhenk unsurlarından biri de sıkça görülen ses tekrarlarından oluşan aliterasyondur. 

Hem Tazarrunâme’nin hem de Münâcât’ın birçok cümlesinde aliterasyona örnekler vardır. Bunu bazen 

aynı kelimenin tekrarıyla, bazen de aynı kökten gelen kelen kelimelerle yapıldığını görmek mümkündür. 

Tazarrunâme: 

“İlâhî, seyyidî ve mevlâyî! 

Her ne kadar günâhkâr isem, kereminden nâ-ümîd değilim, 

ve her ne mikdâr mücrim isem, afvından nevmîd değilim. 

Ne kadar günâhım çirki var ise, 

umarım kendi keremin deryâsı mahv ede, 

ve ne mikdâr a’mâlim çürüğü var ise, 

ümîdim o ki rahmetin sıfatı afv ede.” (Tulum 2014: 269) 
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(Örnekte “m” sesiyle aliterasyon yapılmıştır.) 

Bir başka örnek: 

“İlâhî! 

Her mevcûdun nûru senden ve her mümkünün zuhûru senden. 

Her âşıkın mahbûbu sensin; her tâlibın matlûbu sensin. 

Her sâcidin mescûdu sensin; her âbidin ma’bûdu sensin. 

Her (âsıdın maksûdu sensin; her hâmidin mahmûdu sensin. 

Her zâkirin mezkûru sensin; her şâkirin meşkûru sensin.  (Tulum 2014: 399) 

(Cümlelerde yer alan her ism-i fâilin mefûl şekli kullanılmak suretiyle “m” sesinin tekrarından 

yararlanılmıştır.) 

Münâcât: 

“İlâhî çün her ni kılılur singe takdîrdür kılguçıga kılmakta ni tedbîrdür.  

İlâhî takdir kılganıngnı kılurga ni ihtiyâr. 

Kılmas-min dimekge kimning haddi bar. 

İlâhî ümidimni keremingdin ma’dûm kılma 

vü rahmetingni halâyıkka ‘âm kılganda mini hem mahrûm kılma.”  

(“kıl-“ fiilinin tekrarlı kullanımı yanı sıra “k” sesinin de âhenkli tekrarından yararlanılmıştır.) 

(İlâhî! Her ne yapılıyorsa senin takdirin içindir, yapana yapmakta ne tedbir vardır? İlâhî, senin 

takdir ettiğini yapmaya ne irade olur, yapmamaya kimin haddi var? İlâhî, ümidimi kereminden yoksun 

kılma ve halka bağışladığın rahmetinden beni de mahrum bırakma.) 

“Râhim hem-sin rahmân hem-sin ‘azîm hem-sin sübhân hem-sin. Sübhanallâh ni kibriyâ vü 

azametdür kim sindin özgege vücûd ıtlâkı bühtân vü töhmetdür.” (Türk 1998: 367). 

e) Soru sorma: 

Aktarmak istediği bir fikri güçlendirmek pekiştirmek amacıyla soru sorma yoluyla anlatmak 

Sinan Paşa’da görülen bir başka özelliktir. Bunun için “ne”, “niçe”, “nasıl”, “kim” soru kelimelerini 

sıkça kullanır. 

Tazarrunâme’den birkaç örnek: 

“İlâhî her yirde hâzırsın, seni kanda isteyeyim ve hâlüme nâzirsin sana ne diyeyüm? İlâhî ben 

zayîf neyleyeyin ki mahabbetün tekâzâsı gel dirse, izzetün kibriyâsı red ider, cemâlün tecellisi cezb 

iderse celâlün satveti kahr ider.” (Tulum: 99) 

Soru eki kullanılarak: 

maşrıkta mı olsa gerek, mağrıbda mı; 

gece mi yese gerek, yoksa gündüz mü; (Tulum 2014: 95) 

Münâcât’ta da Nevâyî düşüncelerini bazen soru sorarak anlatır. Aynı soru formlarını onda çokça 

görmek mümkündür: 

 “Ol ni mey içmek vü ayag ayag  kan yutmak irdi.”(371) 

“İlahî niçe müselsel zülf sevdâsıdın boynumda zencîr bolgay vü mu’anber hâl hayâlidin 

könglüm esîr. Singe takdir bu nev’ irse minge ni tedbîr.” 

“İlâhî min tevbe kıldım digendin ni sûd.” 

Nevâyî, Münâcât’ında bazen soru sorma yoluyla Tanrı’yla konuşmaktadır: 
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“İlâhî derd-i hâlimni her kimge aytsam red kılsa singe teveccüh itkey-min vü eger sin red kılsang 

nitkey-min vü kimge kitkeymin.” (369)  

(İlahî, derdimi birine anlatsam ve o beni geri çevirse sana yönelirim ve eğer sen de reddedersen 

ne yaparım ve kime giderim?) 

Tazarrunâme’deki şu cümleyle Münâcat’ta yer alan aşağıdaki cümle de aynı fikrin iki ifadesidir: 

“İlâhî! Dutalum İblis Âdeme zerk itdi, ol buğdayı âdeme kim rızk itdi?” (Tulum :138) 

Hemen hemen aynı manadaki bu söyleyişe Nevâyî’de de rastlıyoruz: 

“İlâhî âdem hilâfet tahtınıng müstevcibi özi mü boldı. Sining takdiring bolmay şeytân 

muhalefetining sözi mü boldı.” (Türk 1998: 369) 

(İlahî, âdem hilafet tahtına kendisi mi layık oldu? Senin takdirin olmadan şeytan muhalefetinin 

sözü mü oldu?) 

f) Zıt anlamlı kelimeleri kullanma: 

Her iki metinde de karşılaştırma amacıyla tezat sanatı içinde karşıt anlamlı kelimeleri bir arada 

kullanma da sık görülen bir durumdur. İki yakarışta da bu tezatlardan yararlanma, yazarların Tanrı’yla 

konuşma, kul olarak kendi eylemlerini Yaratanın yapabilecekleri ile karşılaştırma; olaylar veya nesneler 

hakkında kendi mantığı içinde muhakeme yapma, çeşitli konularda fikir yürütme sırasında geçmektedir. 

Tazarrunâme’de buna birçok örnek görülmektedir. Daha zengin örneklerine metinde rastlamak 

mümkündür. 

Tazarrunâme: 

“İlâhî sen bana benden yakınsın ve ben dûram. 

Eğer ben beni bilmez isem ma’zûram. 

İlahî, benden ibâdet gerekse senden inâyet gerek, 

kuldan itâ’at gerekse Hakdan hidâyet gerek. 

İlahî, yaramazlıklardan nice korkarsam belâ ola deyü,  

eylüklerümden ol kadar korkaram ibtilâ ola deyü.” (yakın-dûr; yaramazlık-eylük) 

Bir diğer örnek: 

“Maşrıkta mı olsa gerek, mağrıbda mı; 

gece mi yese gerek, yoksa gündüz mü; 

onun teninde ne eser etse gerek; 

assı ziyân ona ne etse gerek.” (Tulum 2014: 95) 

Münâcât: 

“İlâhî ekremü’l-ekremînsin vü min günâhkâr. 

İlâhî erhamu’r-Râhimînsin vü min tîre-rûzgâr. 

İlâhî egerçi cürm ü ‘isyândın özge işim yok 

ammâ sindin özge hem kişim yok. 

İlâhî yok irdim bar itting tıfl irdim uluglar çirgesige kattıng 

ammâ nefs ü hevâ yilidin zühdüm nihâlinin uşattıng 

vü âfiyetim haylin yazuk sipâhî türktâzıdın tarkattıng.” (günahkâr-ekrem, yok-bar, tıfl-ulug) 

“… Bu âfetlerning ilâcı sanga âsândur minge düşvâr.” (Bu afetlerlerle başetmek sana kolaydır, 

bana ise zor.) 
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“İlâhî sindin yamanlıg kilmes vü mindin yahşılıg sin yahşı-sin vü min yaman her kim ki özige 

münsibdür kılıg.” (İlahî, senden kötülük gelmez ve benden iyilik. Sen iyisin ve ben kötü. Herkes kendine 

yakışanı yapar.) 

“İlâhî hasletim igridür niyyetim tüzdür bu cihetdin eger korkuncum bardur ammâ ümidim birge 

yüzdür.” (İlahî, hasletim eğridir, niyetim doğrudur. Bu yönden eğer korkum varsa da ümidim bire 

yüzdür.) 

Dil: 

1. Arapça İktibaslar: 

Her iki yakarışta da türün gerektirdiği gibi dinî terminolojiye ait kelimeler kullanılmıştır. Bu 

sebepten her iki metinde de yer yer dil ağırlaşmakta, özellikle Allah’ın sıfatları, esma-i hüsnânın 

anlatıldığı yerlerde ve Hz. Peygamberle ilgili bölümlerde ayet ve hadislerden iktibas ve örneklemelerle 

dilin ağırlaştığını, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları sayısının arttığı görülmektedir. Bu bölümler 

dışında her iki eserde de sade, külfetsiz, seciler eşliğinde olsa da âdeta kolay, akıcı bir dil ve açık bir 

üslûp hâkimdir. Şunu da belirtmek lazım ki, böyle dinî iktibaslı cümlelerin arkasından nispeten daha 

sade söyleyişlere yer verilip aynı konu daha sade bir anlatımla devam etmektedir. 

Tazarrunâme: 

“Niteki ol dîde-i âlem ve sürûr-ı sîne-i âdemdürr-i sadef-i risâlet ve düriyy-i semâ-yı celâlet, 

hatm-ı sûre-i nübüvvet ve hâtem-i nigîn-i fütüvvet hazret-i risâletden sallalâhu aleyhi ve sellem 

menkuldür ki iki göz cehennem odını görmez.” (Tulum102) 

Münâcât: 

“… Nübüvvet tahtıda hümâyûn farkı üzre tâc. Enbiyâ vü rüsûl haylide sâhib-i mi’râc. Evvelîn 

ve âhirîn halkı anıng şefâ’atıga muhtâc. Burak-ı ‘inâyet anıng merkeb-i ‘ulvî-hırâmı vü cebra’îl-i hidâyet 

anıng peyk-i berk-kâmı. Leyletü’l-mi’râc anıng şebistânı vü –li-ma’allahu vakt-anıng makâmı. 

Salavâtullâhi ‘aleyhi ve ‘alâ âlihi’t-tayyibîn ve ashâbihi’t-tâhirîn.” (Türk 368) 

Dînî türlerde ve diğer türlerde de dînî içerikli bölümlerde genel bir gelenek olarak görülen 

Arapça iktibasların, tamlamaların kullanıldığı bu ağırlaşmış dil, bu iki münâcatın özellikle baş kısmında 

yer alan cümlelerde görünmektedir. 

Bunun dışında her iki münâcat eserinde Tanrı’ya hitap, Tanrı’ya yalvarış, kulun yakarışı samimî 

ve sade dille yapılmaktadır. Metinlerde sade dile, hatta öz Türkçe ifade ve cümlelere örnekler çoktur. 

2. Öz Türkçe ifadeler: 

Aslında her iki eser de için de söylenebilecek bir diğer ortak husus da sade anlatımlı, çoğu öz 

Türkçe kelimelerden oluşan cümlelerdir. Tazarrunâme’de Allaha ve peygamberlerine seslenişler her 

cümlesiyle güzel ve içte, dil bakımından da sade ve âdeta tasannusuz, tabiîdir. Eserin birçok yerinde bu 

tür ifadelere yer almıştır. Birkaç örnek aşağıda yer almaktadır. 

Tazarrunâme: 

“Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru; başımız tacı, ehl-i dilün miracı! Gönül hanesinün ziyası, 

dil hastasınun şifası.” 

“Hayret denizinde gark olanun elin alıcı, delalet vadisinde kalanı kurtarıcı; azmışlara yol 

göterisi, az isteyene bol gösterici! Bilmeyene bildürici, görmeyene gördürici; doymayanı doyurucu, 

içmeyeni kandurıcı; Hak sarayınun kapucısı, gönül evinün yapıcısı!” 
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“İlahi! Her neyi gülzar itdün ise anı itdüm; elüme her ne sundun ise anı tutdum. İlahi! Gönlüm 

odına her ne yakdun ise ol tüter. İlahi! Vücudum bahçesine her ne dikdün ise ol biter.”188 

Münâcât: 

“Her nige kim teşbih kılınsa ohşamas-sın. Yahşı bakılsa ol sindin durur vü sin ol imes-sin.” 

(368) (Her neye benzetilse benzemezsin. İyi bakılırsa o nesne de sendendir, ama sen o değilsin.” 

“İlâhî yiğitliğim bu nev’ katıg ötti hem açık karılıgda yüz katla özümni öltürsem ni asıg.” (371) 

(İlahî, gençliğim bu şekilde sert geçti, yaşlılıkta yüz kat kendimi öldürsem ne fayda.)  

“İlâhî özlük yamanlıgıdın özlüğüm bile öte almaydur-min vü yahşılarnıng itegin yamanlıgım 

uyatıdın tuta almaydur-min.” (369) (İlahî, benlik kötülüğünden benliğim ile geçemiyorum ve iyilerin 

eteğini yaptığım kötülüklerden utandığımdan tutamıyorum.) 

“İlâhî sindin yamanlıg kilmes vü mindin yahşılıg sin yahşı-sin vü min yaman her kim ki özige 

münasibdür kılıg. Tiken işi sançılmak anı küydürmek münâsibdür.” 

Aşk Konusu 

Sinan Paşa’nın ilahî aşkı anlatan Tazarrunâme’deki bu bölüm, M. Tulum’un ifadesiyle “Türk 

tasavvuf edebiyatında daha bu güzellikte yazılmış bir bölüm yoktur.” 

Tazarrunâme, ayrı bir bölüm olan aşk konusu, birbirinden güzel ifadelerle, çeşitli benzetmeler, 

istiareler ve telmihler eşliğinde ifadesini bulmuştur. 

Tazarrunâme: 

“Işk bazarında câme-i dibâyı bir habbeye almazlar. Uşşâk mahallesinde nâmusla nâmı bir çöpe 

saymazlar.” 

“Aşk efsâne ve efsûn degüldür. Aşk sanat-ı her dûn degüldür. Her aşk da’vasın iden âşık olmaz 

ve her mahabbetden dem uran sâdık olmaz.” 

“İlâhî! Her kişi merd-i aşk olmaz ve değme kalbde derd-i aşk bulunmaz. Aşk bir kimyâdur anın 

madeni cân olur, aşk bir cevherdür anın mekânı kân olur. Aşk bir cûşdur anın da şeydâları var. Âşk bir 

hurûşdur anın da deryâları var.” 

“Her dil ki aşka hane ola tîr-i belâya nişan olur ve her gönül ki mahabbetde makâm ola mihnet 

anda müdâm olur.” 

Sinan Paşa, aşk konusunu, Divan edebiyatındaki mazmunları, sevgili-âşık tipi benzetmeleri 

kullanarak birbirinden güzel cümlelerle, secili anlatımla uzun uzadıya ifade etmektedir. (RTET örnek) 

Yukarıda tekrar sanatı için Tazarrunâme’den alınan parçanın birkaç cümlesini aşka dair olduğu 

için buraya da almayı uygun gördük. Çünkü aşk konusundaki Münâcât metninde de farklı söyleyişle 

aynı şeyi ifade etme şeklini görmek mümkündür: 

“Işkdur bülbülleri ırladan; ışkdur dûlâbları inleden. 

Işkdur her murga âvâz itdüren; ışkdur mutrîblere sâz itdüren. 

Işkdur gülleri peydâ iden; ışkdur gül yüzlileri hüveydâ iden. 

Işkdur çemende reyhânları açan; ışkdur zülüfleri reyhân gibi saçan. 

Işkdur gülşende servi âzâd iden; ışkdur servi boylu âdemi zâd iden. 

Münâcât:  

                                                           
188 Banarlı, RTET, S. 491. 
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Nevayî’de aşk konusu ayrı bir bölüm olmayıp zaten kısa olan Münâcât’ta yakarış sırasında 

birkaç yerde geçmektedir. Burada da Nevâyî’nin aşk konusunda klasikleşmiş mazmunlardan, aşk 

kahramanları olan şem ü pervane, gül ü bülbül ve genel olarak sevgili- âşık tipi sıfat ve benzetmelerinden 

yararlandığı görülmektedir: 

“İlâhî gül-‘izârıga dil-efrûzluk hem sin birding vü bülbül figân u zârıga ciğer-sûzluk hem sin 

birdin. Eger kaysı şem’-i gül-ruh ‘ışkı otın kim könglümga saldıng. Pervâne vü bülbül dik sabr u 

karârımnı aldıng.”  

(İlahi, gül yanaklıya gönül açıcılık sen verdin ve bülbülün figan ve zar etmesine iç yakıcılık da 

sen verdin. Hangi gül yanaklı şemin aşk ateşini gönlüme saldıysan pervane ve bülbül gibi sabr u kararımı 

elimden aldın.)  

“İlahî perî-‘ızârlarga mini divâne kıldıng vü şem’-ruhsârlarga mini könglümni pervâne kıldıng 

bu sebeblerdin rüsvâlıg bile âlemga efsâne kıldıng.”  

(İlahi, peri yanaklılara beni divane kıldın ve mum yanaklılara gönlümü pervane kıldın. Bu 

yüzden ayıplanan olarak aleme meşhur oldum.) 

“İlâhî könglüm kişveri kara kirpikler yasalı yagmasıdın bozuktur vü sabrım öyi gül-reng ‘izârlar 

hoyı seylidin yıkıkdur.” 

(İlahî, gönlüm ülkesi kara kirpikler safı yağmasından bozuktur ve sabrım evi gül renkli yanaklar 

huyu selinden yıkıktır.) 

 “İlâhî şûh-ı çâbüklerga cevelânda her yan şitâb salur-sin vü alarnıng her yan şitâbıdın mining 

âşüfte könglümga her dem ıztırâb salur-sin. İlâhî alarga ol şitâbdın karâr yok vü minge bu ıztırâbda 

ihtiyâr yok… İlâhî şem’ hüsni bizenmegi hem sindin vü pervâne cânı örtenmegi hem sindin.” 

MÜNACAT VE TAZARRUNAME’NİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Yukarıdaki dil ve üslûp bakımından iki eserden de verilen örneklere bakılırsa karşılaştırma 

sonucunda daha çok ortak ve benzer yönler görülmektedir. Bu karşılaştırmayı somut maddeler hâlinde 

aşağıda olduğu gibi verebiliriz: 

1. İkisi de samimî birer yakarıştır. 

2. Nesir incileridir (biri Çağatay nesir edebiyatında, diğeri Osmanlı nesrinde benzersiz; 

türünün en güzel örnekleridir) 

3. Seci’li anlatımla üslupları benzemekte 

4. Benzer ifadeler kullanılmıştır 

5. İki eser de kafiyeli cümlelerle âdeta bir mensur şiir görünümündedir. 

6. İlâhî aşkın coşkun en içten ve samimi duygularla anlatıldığı, dini lirizmin en iyi ifade 

edildiği metinlerdir. 

7. Yazarların hayatlarının son döneminde kaleme alınmışlar. 

8. Münâcâtlarda aynı konular ele alınmakta, kul-Tanrı ilişkisi konusu, Tanrının adları ve 

sıfatları üzerinde durularak aynı ifade tarzları yer almakta; ibadet ve kulluk konuları aynı 

düşünce ve örneklerle dile getirilmektedir. 

9. Yazma koleksiyonlardaki nüsha kopyalarının çokluğuna bakılırsa, iki münacat da kendi 

sahalarında çok okunan, tanınan ve beğenilen eserlerdir. 

10.  Münacat ve Tazarrunâme’deki cümleleri oluşturan kelimelerin hem ses hem anlamca 

uyumlu ve paralel yerleştirilmesi, nesirde eşsiz ve başarılı bir kompozisyon oluşturmuştur. 

11.  Metin hacmi olarak biri uzun (Tazarruname) diğeri kısa (Münacat) olsa da ikisinde de 

içinde Tanrıya hitap, uzun bir sesleniş niteliğindedir. Tanrıya hitap “İlâhî!” diye başlayan 
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çok sayıda cümlelerle ifade edilmiş. Her iki eserde de “İlâhî!” seslenişi onlarca kez tekrar 

edilse de metinde monotonluk oluşturmamakta ve bıkkınlık vermemektedir. 

12. İki münâcât da yazarlarının hayatlarının sonunda kaleme alındığı için bu iki büyük 

şahsiyetin müstesna kabiliyetlerini gösteren çok mükemmel, eşsiz, nesirdeki başarılı ve 

sağlam üsluplarını sergilemiştir. 

Farklar: 

Tazarrunâme ile Münâcât arasında farklar şekilce sadece hacim bakımındandır. 

1. Tazarrunâme bugüne kadar Türk edebiyatında bilinen en uzun yakarış örneğidir (Münacat 

hacimce daha kısa bir eserdir) 

2. Sinan Paşanın tasavvufa yakınlığı ve Tazarrunâme’nin bir tasavvuf boyutunun olduğu 

bilinmektedir. Eser aynı zamanda tasavvuf konusunda Türkçe yazılmış en güzel eserdir. 

(Nevâyî’nin Münâcâtı ilahî aşkın anlatıldığı dinî içerikli bir eser görünümündedir.) 

3. Tazarrunâmede Sinan Paşa’nın yazdığı manzum parçalara da yer verilmektedir. Dolayısıyla 

nazım parçaları da ihtiva eden bir mensûr eserdir. Nevâyî Münâcât’ı baştan sona kadar nesir 

yoluyla yazılmıştır. 

Yazmış oldukları eserlerdeki benzerlikler bir taraftan, diğer taraftan da bu iki yazarın, sanatkârın 

hayatı, yetişme, tahsil, yaptığı iş bakımından da birçok ortak noktanın bulunması dikkat çekmektedir. 

Sinan Paşa Nevâyî 

Doğum yılı H. 845/M.1441 Doğum yılı H.844 /M.1441 

Soylu, ilim ve kültür sahibi bir ailede 

doğmuştur. 

Soylu, ilim ve kültür sahibi bir aileden 

gelmektedir. 

İyi tahsil, İyi tahsil 

En üst makam (vezir, paşa) Fatih’in 

veziri. 

Emir (vezir), Hüseyin Baykara’nın 

danışmanı veziri. 

Nesirde büyük sanatkar; nesirdeki ilkin 

benzersiz üslûp sahibi. 

Birçok ilkin başlatıcısı, hem nazım hem 

başlatıcısı, nesirde Çağatay 

edebiyatının usta ismidir. 

Tazarruname (Yakarışı) ömrünün son   

döneminde yazmıştır (1486’dan önce). 

Münâcât’ı ömrünün sonlarında 

yazmıştır (1501’den önce). 

Görüldüğü gibi, doğum yıllarının Miladi takvime göre aynı (1441) olması dışında, bu iki usta 

isim arasında yetiştiği aileden tahsiline kadar; yükseldikleri vezirlik makamı, devlet adamı kimliğinden 

yaptıkları işlere kadar; münacat türündeki bu eserlerini ömürlerinin sonunda kaleme almış olmaları, 

eserlerindeki üslûp benzerlikleri vb. gibi başka benzerliklerin olması da gözden kaçmamaktadır.189 

                                                           
189 Yukarıda da belirtildiği gibi bu iki tarihî ve edebî simanın da devlet kademesinde gelinebilecek en yüksek 

noktalarda yükselip vezirlik makamında bulundukları bir diğer ortak noktadır. Nevayî azledilmemiş, ömrünün 

sonuna kadar Hüseyin Baykara’nın veziri olarak görev yapmıştır. Sinan Paşa’nın ömründe ise iftira sonucu 

padişahın gözünden düşme, azil ve hapse atılma gibi hadiseler söz konusudur (Not: Sinan Paşa’nın sebebi hâlâ 

bilinmeyen bu azil ve hapse atılma hadisesi araştırmaya muhtaç ayrı bir konudur.). 
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Eserlerin Yazılış Tarihi ile İlgili Birkaç Söz 

Tazarrunâme’nin yazılış tarihi bilinmemekle birlikte, Sinan Paşa’nın Türkçe eserlerini II. 

Bayezid döneminde yazmış olduğu kesin olduğuna göre, bu tarih 1481’den önce olamayacağı gibi, 

Sinan Paşanın vefat tarihi olan 1486 yılından öncedir. Tulum’un belirttiğine göre, Sinan Paşa’nın 

Maarifnâme’de söyledikleri ile hayatı hakkında bilgi veren kaynakların aktardıklarına bakıldığında, 

Tazarrunâme’yi diğer iki Türkçe eseriyle birlikte ömrünün son birkaç yılı içinde kaleme aldığı ortaya 

çıkmaktadır.190 

Maarifnâme’de eserini nasıl yazdığını anlatan Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’sini birkaç ayda 

tamamladığı öğrenilmektedir. “Onun velûd bir sanatkâr olduğu gerçeği bir tarafa, Tazarrunâme gibi 

sanatkârane bir eserin bu kadar kısa zamanda tamamlaması, secilerden cümlelerin terazisine kadar, 

hesap kitap işi değil, tabiî bir seyrin kendi tabiriyle bir “ilhamın” sonucu olduğu” gerçeği ortaya 

çıkmaktadır (Köksal 1998: 87). 

Nevâyî’nin de Münâcât’ının yazılış tarihi bilinmemektedir. Nevâyî eserlerini yayımlayan 

Suyema Ganiyeva’ya göre, bu eser Nevâyi’nin hayatının son döneminde yazmıştır. 191  1501’de 60 

yaşında vefat eden Nevâyî Münâcât’ını ömrünün son yıllarında kaleme almışsa, bu tarih 1501’den önce 

olmalı ve geriye en fazla 10 yıl gidilirse 1490’lı yılları işaret etmektedir. Yine bu tarihlerde Sinan 

Paşa’nın hayatta olmadığı düşünülürse Tazarrunâme’nin daha önce yazıldığı kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Tabiî, ileride yeni araştırmalar ışığında bu bilgi değişebilir. Şimdilik Sinan Paşa’nın 

Tazarrunâme’yi Nevâyî’nin Münâcât’ından önce yazdığını söyleyebiliriz. Bu da iki eserin bağımsız ve 

yazarların birbirinden habersiz böyle yakarışları ömürlerinin sonuna doğru kaleme alma ihtiyacını 

duyduğuna kanaat getirebiliriz. Eser üzerine uzun yıllar çalışmalar yapan ve metni birkaç kez neşreden 

Mertol Tulum’un bu konudaki görüşü, Sinan Paşa’nın “gelip dayandığı öte dünyaya açılan yol ağzında, 

eserine baştan sona kadar bir dilek tütsüsü hâlinde yayılmış bir teslimiyetle” 192  Tanrı’dan manevî 

destek, yardım ve bağışlanma dileğiyle, ruhunun isteği için bu yakarışı yazmaya manevî bir ihtiyaç 

hissetmiştir.  

Dolayısıyla, Namık Kemal’in Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi’nde Sinan Paşa’nın nesir üslûbunu 

değerlendirirken “Sinan Paşa’nın gerek Tazarruât’ını ve gerek sair âsârını görenler Ali Şîr mukallidi 

olduğunu az dikkatle idrâk ederler.” 193  benzetmesinin pek doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. En 

azından Sinan Paşa Tazarrunâme’sini yazarken Nevâyî’nin Münâcât’ını görmediği ve dolayısıyla taklit 

etmediği anlaşılmaktadır. Tabii kendi çağından itibaren edebiyat dünyasında tanınan ve çok okunan 

Nevâyî’nin o zamana kadar yazdığı diğer mensur eserlerini Paşa’nın da görüp Nevâyî üslûbundan 

etkilenmiş olabileceğini düşünmemek mümkün değildir. Ancak yukarıda da bu konudaki görüşlere yer 

verildiği gibi, Sinan Paşa’nın kendisinin zaten “önsüz ve öncüsüz” olduğu ve nesir alanında taklid 

edilemeyen, ulaşılamayan bir üslûp sahibi olduğu unutulmamalı. 

Sonuç 

İki farklı coğrafyaya ait bu iki eserin muhteva ve söyleyiş benzerliği, sanatkârların benzer his 

ve düşünüşün aynı dille ifade edildiğini, aynı geleneğin ürünü olduğunu göstermektedir. Yakarışlarda 

zaman zaman aynı ifadeler, aynı benzetme ve mazmunların kullanıldığını görmek mümkündür. Bu 

bakımdan bu iki eser arasındaki dil ve üslûp, muhteva bakımından yapılan daha ayrıntılı bir karşılaştırma 

                                                           
190Tulum, Mertol. "Tazarru’-Nâme (Sinân Paşa)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-

detay/tazarru-name-sinan-pasa. [Erişim Tarihi: 05 Ekim 2022]. 
191 Gani Kızı, Suyema, Ali Şir Nevayi-Münacat, Taşkent, 1991. 
192 Tulum, aynı yer. 
193 Namık Kemal (1311). Bahâr-ı Dâniş (Mukaddime). Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, S. 14. 

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tazarru-name-sinan-pasa
http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tazarru-name-sinan-pasa
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sonucundaki tespitler, Divan edebiyatının bütünlüğünü, bir gelenek edebiyatı olduğunu, bu gelenek 

içerisinde Çağatay ve Anadolu sahasındaki şairlerin eserleriyle aynı geleneğe bağlı olduğunu, iki saha 

arasındaki canlı bir bağın olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

İçerik bakımından hem Tazarrunâme hem Münâcât, imanın ne olduğu, inananın nasıl bir kişilik 

sergilemesi gerektiği ve gerçek amacı Tanrı’ya yakınlaşmak olması gereken bir kulun nasıl bir yol 

izlemesi, nasıl yaşaması lazım geleceği konularda çok değerli açıklama ve yorumlar getiren müstesnâ 

birer Münâcât (yakarış) eseridir. Her biri, yazarlarının Tanrı’ya samimî birer hitabı, yalvarışı olup en 

derinden ve içten geldiği gibi O’na seslenişlerde kul olarak Tanrı tarafından affedilmeyi arzulayan, 

Tanrı’da sığınmayı arayan; dünya, varlıklar, olaylar üzerine düşünen beyinlerin fırtınası; bir yaratılmış 

olarak bütün bunlara kalben ve aklen yaklaşan gönüllerinin kurtuluşa ermesi dile getirilmektedir. 

Bu iki münacat (yakarış) eserinin yazarlarının ömürlerinin sonunda kaleme alındığı, ikisinin de 

bir kul olarak gelip dayandığı öteki dünyaya açılan kapı eşiğinde, eserlerinde baştan sonuna kadar 

yayılmış bir teslimiyet duygusuyla yazıldığı anlaşılmaktadır. İkisinde de yazarların kul olarak Allah’tan 

bağışlanmayı niyaz ederken, onun lütfu; onun peygamberinden manevi yardım, destek gah sanatlı gah 

sade, açık ifadelerle dile getirilmekte; okuyanlardan hayır dua istenmekte, böylece de bütün dilek, niyet 

ve niyazlarının yerine ulaşacağına inanılmakta, ruhlarının kurtuluşa erişeceği umudu görülmektedir. 

 Bu iki eser hem içerik hem dil ve üslûp (kelime kadrosu, cümle yapısı, seci kullanımı, nesir 

üslûbu vb.) daha teferruatlı ve detaylı bir incelemeye, karşılaştırmaya muhtaçtır. Biz bildiri çerçevesinde 

sadece bu iki eser arasında üslûp, dil ve içerik bakımından benzerliğe dikkat çekmeyi hedefledik ve 

çalışmada mümkün mertebe sınırlı örnekler vermeye çalıştık. Daha detaylı bir araştırmayla ve 

incelemeyle elbette iki eser arasındaki benzer yönlerin tespiti artacaktır. Temennimiz, Türk edebiyatı 

için her biri önemli bir yere sahip bu iki zirve şahsiyetin şaheser sayılacak, muhteşem bu iki mensur 

münâcât örneği daha geniş bir akademik çalışmaya (tez veya kitaba) konu olmasıdır. 

Esasında Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’sindeki üslûbun Ali Şîr Nevâyî’nin üslûbuna benzediğini 

söyleyen ve bundan dolayı Sinan Paşa’yı Nevâyî’nin “mukallidi” sayan görüş de kayda değerdir. Ancak 

sadece bu iki eser üzerine değil, yazarların bütün mensûr eserleri üzerine titiz bir inceleme ve araştırma 

sonucu bu konunun da aydınlığa kavuşacağı açıktır. 

Yaklaşık aynı dönemde kaleme alınan bu iki münâcât ister birinin diğerinden etkilenerek 

yazılsın ister birbirinden habersiz yazılsın, iki sanatkârın güçlü kaleminden çıkan bu eserler, samimî 

birer yakarış olarak Tanrı’ya gönülden geldiği gibi, zorlanmadan rahat, sade ve akıcı bir dille, en 

önemlisi de- Türkçe olarak hitap ve tazarru örneği sergilemektedir. Asırlarca beğenilerek okundukları 

için de belki de birçok gönlün ortak sesi olmuşlardır. 

Önemli olan bu eserleri okuyanın ruhunda uyandırdığı heyecan, gönlünde bıraktığı iz, akıllara 

verdiği hayranlıktır. Bu muhteşem eserleri yazanların ruhları şâd olsun. 
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ESKİ UYGURCA SİTĀTAPATRĀDHĀRAṆĪ ÖZELİNDE “KORKU” KAVRAMI 

Hasan İSİ194 

Özet 

Budizm’de “korku” kavramı, Sanskritçe bhaya ifadesi ile anlatılmaktadır. Sanskritçe bhaya 

sözcüğü, “korku, tehlike, sıkıntı” gibi anlamlara gelmektedir. Bu terim, ağırlıklı olarak Budist literatürde 

“cesaret” ya da “korkusuzluk” anlamına gelen Sanskritçe abhayā ifadesinin zıddıdır. Budizm’de önemli 

kavramlardan biri olan “korku” sözcüğü, Budist felsefeye göre, insan yaşamındaki acının temelidir. 

Buddha, tüm varlıkların, varoluşumuzun sonsuzluğunu dileme arzusundan kaynaklanan derin bir korku 

veya endişe duygusu taşıdığını belirtmektedir. Bu yönüyle,  “korku” kavramı, insan deneyiminin 

doğuştan gelen bir yönü olarak kabul edilir.  Eldeki çalışma, Tibet Budizmi’ne dayalı Budist Uygur 

metinlerinden olan Sitātapatrādhāraṇī tanıklığında tespit edilen “korku” kavramına dayalı 

değerlendirmelerden oluşmaktadır. Her türlü felaket, kara büyü ve şeytana karşı koruduğuna inanılan 

Sitātapatrādhāraṇī, hem Uygur Budizmi hem de Moğol Budizmi açısından önemli büyü metinlerinden 

biridir. Bünyesinde Tibet düşünce sisteminin yerel inançlarını barındıran bu eserde, çeşitli tehlikeler, 

doğal afetler, kötü ruhlar ve korku türleri gibi durumlara dayalı söz varlığı ürünleri bulunmaktadır. Bu 

yönüyle, doğrudan çeşitli varlıklara dayalı “korku” türüne dair örneklerin yer aldığı Eski Uygurca 

Sitātapatrādhāraṇī adlı eser, Budist Uygurlarda kendini gösteren Tibet etkili Budist düşüncenin yerel 

inançlar yönünden sahip olduğu düşünce sistemini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Uygurca, Budist Uygurlar, Korku, Sitātapatrādhāraṇī 

THE CONCEPT OF “FEAR” IN OLD UYGHUR SİTĀTAPATRĀDHĀRAṆĪ 

Abstract 

In Buddhism, the concept of "fear" is described by the Sanskrit bhaya. The Sanskrit bhaya does 

mean “fear, worry, anxiety”. This term is the opposite of the Sanskrit abhayā, which literally means 

"courage" or "fearlessness" in Buddhist literature. "Fear", one of the basic concept in Buddhism, is the 

basis of suffering in man, according to Buddhist philosophy. Buddha, all healing, due to the desire to 

wish for the eternity of our existence, because of taking advantage of a small deep fear or gladness. This 

person is considered an incoming aspect. The present study, consists of evaluations based on the concept 

of "fear" identified in the testimony of Sitatapatrādhāraṇī, one of the Buddhist Uyghur texts based on 

Tibetan Buddhism. Sitātapatrādhāraṇī, believed to protect against all kinds of disasters, black magic 

and devils, is one of the important magic texts for both Uyghur Buddhism and Mongolian Buddhism. 

In this work, which contains the local beliefs of the Tibetan thought system, there are vocabulary 

products based on situations such as various dangers, natural disasters, evil spirits and types of fear. In 

this respect, the work called Sitātapatrādhāraṇī in Old Uyghur, which includes examples of the type of 

"fear" directly based on various beings, is remarkable in that it shows the thought system of Tibetan-

influenced Buddhist thought in terms of local beliefs, which manifests itself in Buddhist Uyghurs. 

Keywords: Old Uyghur, Buddhist Uyghurs, Fear, Sitātapatrādhāraṇī 

Giriş 

Temel bir insani kavram olarak korku, bireyin tehlike anında hissettiği ani ve yoğun duygu 

demektir. İlkel çağlarda olduğu gibi, modern çağlarda da tanımı ve türü pek fazla değişmeyen korku, 

insanoğlunun doğaya, doğaüstü güçlere ve insan varlığına karşı hissettiği çaresizlik ve güçsüzlük olarak 

                                                           
194 Dr., Hacettepe Üniversitesi, hasanisi21@yahoo.com.tr 
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bilinmektedir.  İnsan varlığının başta büyü olmak üzere, çeşitli yöntemlerle üzerine gittiği korku kavramı 

birçok din ve öğretinin merkezinde olmuştur. Dinî sistemlerde öğretinin uygulanmasını ve ilerlemesini 

sağlayan korku, birçok kültürde bu kavrama dair büyü merkezli sözlü ve yazılı anlatıların oluşmasını 

sağlamıştır. Bünyesinde birçok korku kavramına dair bilgi bulunan anlatılardan biri de, Eski Uygurca 

Sitātapatrādhāraṇī adlı eserdir. Bu metin, hem Uygur Budizmi hem de Moğol Budizmi açısından 

önemli bir eserdir.  

Bu yönüyle, Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī tanıklığında var olan korku türlerine dair 

terimleri içeren eldeki çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, korku kavramına, bu kavramın ilkel çağlardaki görünümüne ve 

korkuları giderecek bir yöntem olarak büyü kavramına ve bu yöntemin Budizm’de bir ekol hâline gelen 

Vajrayāna yani Tibet Budizmi’ndeki görünümüne yer verilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikle Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī hakkında bilgiler 

verilip ilgili metin özelinde Eski Uygurcada korku terimini ifade eden sözcük(ler) hakkında 

değerlendirmeler yapılmıştır. Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī tanıklığında korku kavramına dair tespit 

edilen 25 terim, 7 başlığa ayrılarak tematik ve dilsel olarak işlenmiştir. 

1. Korku Kavramı 

Türkçe Sözlük’te “1. Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü; 2. 

Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara 3. Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı 

karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, solunum ve kalp atışı hızlanması vb. 

belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.” (Güncel Türkçe 

Sözlük, “korku” maddesi) olarak tanımlanan korku kavramı, insanın bedensel ve ruhsal varlığını 

tehlikede görmesi sonucu yaşadığı güvensizlik ve huzursuzluk hissi olarak da bilinmektedir.  

Tarihin hemen hemen her döneminde bir düzen oluşturulmadan önce, belirsizlik ve kargaşa, 

beraberinde toplumda yükselen bir korku getirmiştir. Korku, bilinemez olan kimi zaman insan-doğa 

uyumunu engelleyici felaketler, kimi zaman ise insan-insan uyumunu engelleyici ilişkilerden 

kaynaklanmıştır. Doğanın ve insanın denetim altına alınamaması sonucu beliren belirsizlik durumu her 

zaman korku yaratmıştır. Günlük yaşamda bireysel ya da toplumsal olarak her zaman duyumsanan 

korku; gerçek bir tehlikenin ya da tanımlanamayan soyut bir tehlike düşüncesinin insanda uyandırdığı 

endişe duygusudur. Sık sık içinde bulunulan duruma göre, gelecekten, hatırlamaktan, yalnızlıktan, 

kalabalıktan, hastalıktan, iş kaybetmekten, iş bulamamaktan, hırsızlıktan, öldürülmekten, 

başarısızlıktan, otoriteden korkular duyulmaktadır. Korku, ilk toplumlardan bilim ve teknolojinin 

gelişmiş olduğu günümüze kadar, çoğu zaman doğa kanunlarını bilememekten ve denetim altına 

alamamaktan kaynaklanmış, aynı zamanda geleceği öğrenme, denetleme arzusu doğurmuş, tehlike ve 

belirsizlik durumlarında insanların güven ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Çakır, 2011: 63, 64). Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi 195 ’nde belirttiği gibi, güvenlik ihtiyacı insanın dünya üzerindeki en temel 

ihtiyaçlardan biridir (Şahin, 2019: 117, 119). 

                                                           

195 Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi içerisinde en alt basamakta fiziksel ihtiyaçlar söz konusudur. Burada bireyin 

bir canlı olarak ihtiyaç duyduğu ve yaşamının kaynağı olan besin, su, hava ihtiyacı ve uyku, cinsellik, boşaltım 

gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Hiyerarşide ikinci basamak olan güvenlik ihtiyacı basamağında; bireyin güven 

duygusu içerisinde yaşama ihtiyacı, ailesini ve kendini kaos ve karışıklıklardan uzak tutma eğilimi, ahlaklı olması, 

iş ihtiyacı söz konusudur. Sonraki basamakta bireyin aidiyet isteği ortaya çıkmaktadır. Bu aidiyet ve sevgi 

basamağı içerisinde toplumsal ilişkiler, ikili ilişkiler, sevme ve sevilme ihtiyacı söz konusudur. Dördüncü 

basamakta yer alan değer/saygı ihtiyacı içerisinde prestij, elde edilen başarılar, kişinin toplum tarafından 

benimsenmesi ve takdir edilmesi, başkaları tarafından saygı duyulması isteği, özsaygı yer almaktadır. Beşinci ve 

son basamak olan kendini gerçekleştirme basamağında, bireyin yapabildiklerinin kapasitesine karşı farkındalık, 
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1.1. Budist Felsefede Korku 

Budizm, kökenleri 2500 yıldan daha eski bir zamana, Kuzey Hindistan’da yaşamış Buddha’ya 

dayanan dinî bir öğretidir. Budizm, her ne kadar tanrısız bir din olarak değerlendirilse de, dinî inancı 

aşarak öğretiyi uygulamalı bir tecrübeye dönüştürmeyi hedeflemektedir (Archer, 2019: 190). Budizm, 

bu uzun süre içinde çok az değişmiş, yeni biçimlere bürünmüştür. Budizm, tarihsel olarak dört döneme 

ayrılmaktadır. İlk dönemde, daha sonra Hinayāna adını alan mezhep ağırlığını koymuştur. İkinci dönem, 

Mahāyāna Budizmi’nin yükseliş dönemidir. Üçüncü dönem, Tantra ve Zen Budizmi’nin gelişme 

bulduğu evredir. Dördüncü dönem ise günümüze kadar gelen son 1000 yıl olarak Budizm’in kendini 

yenileyemediği evredir (Conze, 2004: 7).  

Budist düşünce sisteminde, korku kavramı, Sanskritçede bhaya terimi ile karşılanmaktadır. 

Bhaya, “korku, tehlike” veya sıkıntı” anlamına gelmektedir. Genellikle bhaya, “cesaret” veya 

“korkusuzluk” anlamına gelen abhayā ifadesinin zıddıdır (Yogapedia, “Bhaya” maddesi). Budist 

kurtuluş sistemine göre korku, acı çekmenin doğrudan bir nedeni ve kurtuluş yolundaki ana engellerden 

biridir. Budist metinler, genellikle korkuyu zihnin dikkatle incelenmesi ve sonunda üstesinden gelinmesi 

gereken zararlı bir yönü olarak tanımlar. Budistlere göre, korku ıstırapla doludur, daha fazla ıstıraba 

neden olur ve uyanma yolunda bir engel görevi görür. Öte yandan, çok sayıda Pāli metninde korku, 

özellikle Budist uygulamanın ilk aşamalarına atıfta bulunduğunda, temel bir araç olarak tanımlanır. 

Budist metinlere göre, Sanskritçe bhaya terimi tehlike ve dolayısıyla tehlike algısı ile görülen bir terim 

olarak kısıtlamayı teşvik eder ve acıya son vermeye çalışır. Bu yönüyle, bhaya kavramının bu rolde aynı 

zamanda, kirleticilerin gücünü savuşturmaya yardımcı olan, sağlıklı bir duygu olarak korku anlamına 

geldiği de söylenebilir. Istırabın nedeni ve de aslında kendisi olarak bhaya, mutlaka aşılması gereken 

bir kavram olarak korkusuzluk durumu olan abhayūparata seviyesini gerekli kılar (Giustarini, 2012: 

511, 529). 

Korku ve ondan kaçma arzusu, Budist düşünce sisteminde önemli bir temadır. Korku, 

Budizm’de hem bireysel hem de toplumsal yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Korku, her insanın çok yönlü 

duygusal bir yanıdır ve korkudan kurtulmak, Budist meditasyonun amacı olan zihnin genel 

sakinleşmesinin bir adıdır. Dhammapada’ya göre, şefkat, düşkünlük, arzu ve özlem, kedere ve korkuya 

yol açar.  Haz veren duygulardan kurtulduğumuzda, keder ve korkudan da kurtuluruz. Kaplanlar, 

aslanlar, filler, ayılar, yılanlar, cehennemin tüm muhafızları, devler, şeytanlara dair tüm korkular, zihnin 

tek bir noktaya odaklanmasıyla belirir. Tüm korkular ve ıstıraplar, yalnızca zihinden kaynaklanır ve 

zihin kontrol edildiğinde korku sona erer (Brekke, 2017: 72, 74, 80).  

Erken Budist metinleri, insan varlığının korkularına dair reçeteler içermektedir. Bunlardan biri, 

korkuyla dikkatli bir şekilde yüzleşmenin bir yolu olarak yürüme, ayakta durma, oturma ve uzanma 

şeklindeki dört duruş tekniğidir. Burada amaç,  korku ortaya çıktığında, bir şekilde tepki vermek yerine, 

bu dört duruştan birini seçip farkındalıkla kalmaktır. Bu, genel olarak farkındalık durumunda, hemen 

tepki vermeden tehdit oluşturan şeyin ne olduğunun farkında olma durumunu da göstermektedir 

(Bhikkhu Anālayo, 2021: 594). 

Budist düşünce sistemine göre, kişilerdeki motivasyonun temel sebebi, korkudur. Korku, 

insanların temel ve ilkel duygu yönüdür. Bu korkular, acı çekme korkusu, diğer insanları veya 

hayvanları incitme korkusu, soğuktan korkma, sıcaktan korkma, hastalık korkusu, yaşam ve yaşamdaki 

pozisyondan kaynaklı korkma şeklinde görülmektedir. Bu yönüyle var olan tüm korkular, insanın 

                                                           
kişisel tatmin, yaratıcılık, yeteneklerin ortaya çıkması, problem çözücü özellik, erdemlilik, içtenlik gibi durumlar 

bulunmaktadır (Çoban, 2021: 113). 
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kendini koruması ve korkuları konusunda mücadele etmesine neden olan motive edici güçlerdir 

(Angsumalee vd., 2021: 1).  

Budist düşünce sistemi açısından korku kavramının felsefi yönü, hem Sekiz Aşamalı Yol (Skr. 

astangika-marga; Pāli. atthangika-magga) hem de Dört Yüce Gerçek (Skr. catvāri āryasatyāni; Pāli.  

cattāri ariyasaccāni) temelinde içeriğe sahiptir. Sekiz Aşamalı Yol içerisinde korku, farkındalık kavramı 

ile görülmektedir. Farkındalık, zihni arzu ve isteksizliklere karşı tepki vermekten korur ve böylece 

tepkisel acı çekmeyi önler. Farkındalık, net bir kavrayışla birlikte, sonunda acıdan özgürlüğe (dukkha) 

ve hayata öfke, korku, keder, tutunma gibi olumsuz tepkilerden kurtulmaya yol açan bilgeliğin 

gelişimini kolaylaştırır. Ayrıca farkındalık, kişinin kendisiyle, diğer varlıklarla ve çevreyle ilgili olarak 

bilgelik ve şefkatin çiçek açması olarak ifade edilen ahlaki ve etik gelişimin bir temeli olarak sunulur 

(Ching Lam, 2020: 27, 28). 

Budizm’de korku, Sekiz Aşamalı Yol ile birlikte en çok da Dört Yüce Gerçek ile ilişkilidir. 

Buddha’nın verdiği ilk vaazda ortaya konan bu doktrin, Sanskritçede catvāri āryasatyāni ve  Pālicede 

cattāri ariyasaccāni (Çin. 四聖諦 sì shèng dì; Tib. ’phags pa’i bden pa bzhi) karşılıklarına sahiptir 

(Buswell & Lopez, 2014: 173). Bu terim, gerçekliğin doğasına dair iç görüye sahip soylular (Skr. ārya) 

tarafından “doğru” olarak bilinen, ancak sıradan varlıklar (Skr. pṛthagjana) tarafından “bilinmeyen” 

dört gerçektir. Budizm’de dört gerçek ıstırap (duḥkha), acı çekmenin asıl sebebi (samudaya), sona erme 

(nirodha) ve yol (mārga) olarak bilinmektedir. Dört Yüce Gerçek, varoluşun tatmin edici olmayan 

doğasını ortaya koyar, bunun nedenlerini belirler, ıstırabın ve nedenlerinin olmadığı bir durum olasılığı 

ortaya koyarak bir yol çizer. Budistlere göre, ıstırap tanımlanmalı, kökeni yok edilmeli, sürekliliği 

durdurulmalı ve sona ermesine giden yol izlenmelidir. Dört Yüce Gerçek, Budist düşünce ve 

uygulamasında nedenselliğin (Skr. hetupratyaya) önemini gösterir. Acı, nedenin veya kökenin 

etkisindedir. Durdurma, ıstırabın kaynağı olan özlemin yok edilmesinden kaynaklanır. Yol, kişinin bu 

acıyı sona erdirme aracıdır. Buddha, ilk vaazında, Dört Yüce Gerçek hakkında mutlak ve sezgisel bilgi 

edinildiğinde, tam aydınlanmaya ve gelecekteki yeniden doğuştan özgürlüğe ulaşıldığını belirtir 

(Buswell & Lopez, 2014: 173).  

Korku kavramını da oluşturan Dört Yüce Gerçek teriminin içerdiği unsurlara bakıldığında, ilk 

gerçek ıstırap (Skr. duhkha; Pāli: dukkha) kavramıdır. Istırap, saṃsāra olarak adlandırılan yeniden 

doğuş âlemindeki varoluşun özelliğidir. Buddha son vaazında doğum, yaşlanma, hastalık, ölüm, hoş 

olandan ayrılma, arzu edileni elde edememe, zihni ve bedeni oluşturan beş topluluğu (Skr. 

pañcaskandha; Tib. phung po lnga)) ıstırap biçimleri olarak tanımlamıştır. İkinci gerçek, Buddha’nın 

ilk vaazında özlem veya bağlılıkla ilişkilendirdiği ıstırabın kökeni veya nedeni olan samudaya 

kavramıdır. Budist metinlerde, acı çekmenin nedenleri, olumsuz eylemlerden (örneğin, öldürme, çalma 

ve yalan söyleme) ve olumsuz eylemleri motive eden olumsuz zihinsel durumlardan (örneğin, arzu, 

nefret ve cehalet) gelmektedir. Bu metinlerde, zihinsel cehalet durumu, şeylerin doğasının yanlış 

anlaşılmasına işaret eder. Acının olduğu yerde zevki; çirkinliğin olduğu yerde güzelliği, süreksizliğin 

olduğu yerde kalıcılığı ve benliğin olmadığı yerde benliği görmek, bu kavram içerisinde yer almaktadır. 

Üçüncü gerçek, ıstırabın kesilmesi demek olan nirvāṇa kavramıdır. Nirvāṇa, Hint dinî düşüncesine dair 

meditasyon disiplinlerinin en büyük amacıdır. Diğer Hint geleneklerine rağmen daha çok Budizm ile 

ilişkilendirilen nirvāṇa, Budist yolun amacı için en eski ve en yaygın ifadedir. Arzu, nefret ve cehaletin, 

nihayetinde acı çekmenin ve yeniden doğuşun yok oluşuna atıfta bulunmak için kullanılan nirvāṇa, 

“sönmek” anlamına gelir. Dördüncü gerçek,  Buddha’nın ilk vaazında tanımladığı ıstırabın kesilmesine 

giden yol demek olan mārga’dır. Mārga, Hint dinlerinde kurtuluşa giden yol olarak adlandırılmaktadır. 

Budizm’de, Buddha’nın ilk vaazında anlattığı bir doktrin olan Sekiz Katlı Yol (Skr. astangika-marga; 

Pāli. atthangika-magga), temel bir öğretidir. Aynı zamanda Orta Yol olarak da adlandırılır. Bu kavram, 

kendini tatmin etmenin ve kendini aşağılamanın uç noktaları arasında bir yola yönlendirir. Sekiz Aşamalı 
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Yolu izleyenlerin, ıstıraptan kurtuldukları ve nihayetinde nirvāṇa’ya yani aydınlanmaya ulaştıkları 

söylenir (Encyclopedia Britanica, “Four Noble Truths” maddesi).  

Dört Yüce Gerçek, özellikle korku (bhaya), korkunun kökeni, korkudan özgür olma ve buna 

ulaşmanın araçları hususunda fikirler sunmaktadır. Dört Yüce Gerçek temelinde korku, saṃsārik 

varoluşun temel bir yönüdür. Korku, insanın kurtulmaya çalışması gereken acı verici bir şeydir. Öte 

yandan, korkunun da varlığı gereklidir. Korku olmadan hiç kimse dini gerçekleştirme için çaba 

göstermez. Korku olmadan, hiç kimse korkudan kurtulmayı başaramaz. Bu nedenle, birçok Budist 

metinde korku, dinî motivasyonun olmazsa olmazı durumudur (Brekke, 2017: 92). Dört Yüce Gerçek 

içerisinde yer alan insan doğasındaki korkulara dair değerlendirmelerin yer aldığı dukkha terimine 

bakıldığında, bu ifadenin üç çeşit acı kavramını içerdiği görülmektedir. İlk dukkha kavramı, doğum, 

yaşlılık, hastalık ve ölümle ilgili zorlukları kapsar. Bu ilk kategoriye ayrıca, bireylerin çoğu zaman 

istediklerini elde edememeleri ve bazen ölüm yoluyla sevdiklerinden ayrılmaları eklenebilir. Budist 

metinlerde acı, keder ve umutsuzluk bu tür dukkhaların bir parçası olarak verilmiştir. Bu ilk dukkha türü, 

aynı zamanda kafa karışıklığı, ıstırap, endişe, korku, kaygı, üzüntü, yalnızlık ve yabancılaşma gibi 

zihinsel sıkıntıları da içerir (Huxter, 2002: 8, 9).  

Ve son olarak Yoga düşüncesi açısından korku kavramına bakıldığında, Yogik felsefe, bu 

dünyada insanların fiziksel bedenleri, ruhları ve arzuları ile özdeşleştikleri sürece bhaya 

deneyimleyeceklerini söylemektedir. Yogik felsefeye göre, bhaya yani korkular, doğal bir durum olsa 

da bhaya’nın üstesinden gelmenin birkaç yolu oluşu da anlatılmaktadır. Bu yollar, ātmajñāna 196 

aracılığıyla benliğin ölümsüz olduğunun farkına varmak, karma anlayışı ve deneyimlenen her şeyin 

anlamlı olduğunun farkına varmak şeklinde iken bazen Budizm’deki “Tanrı” kavramına yüklenen 

anlamın dışına çıkılarak Tanrı’ya bağlılık, Tanrı’ya güvenmek ve Tanrı’ya sevmek yoluyla da 

korkuların üstesinden gelinebileceği söylenmektedir (Yogapedia, “Bhaya” maddesi).  

1.2. Budizm’de Korkuları Giderici İlaç: Büyü 

Doğa karşısında yalnızlığın, çaresizliğin, bilinmezliğin yaratmış olduğu etkiler insanı 

düşünmeye ve sorgulamaya yöneltmiş ve sorunlara çözüm arama yoluna itmiştir. Çaresizlik, insanı o 

olumsuz durumdan bir an önce kurtulması için eyleme geçmesi yönünde güdülemiştir (Abdurrezzak, 

2018: 7). Bu sebeple, insan varlığının doğaya karşı yaşadığı çaresizlik ve korkuları giderecek yöntemleri 

arasında hiç kuşkusuz büyü gelmektedir. Büyü, işleyişi ya gizli aktarımlar ya da talimatlarla kesin olarak 

belirlenmiş ayinler yoluyla icra edilen kökeni batıl inançlara uzanan bir olaydır (Werner, 2005: 148). 

İlkel toplumlarda, gelenekler, büyü kavramıyla sürdürülmektedir. Her büyü, başlangıçtan beri, insan 

için yaşamsal çıkar konusu olan bütün şey ve olayların konusu olan fakat insanın normal çabaları dışında 

kalan bütün şey ve olayların tamamlayıcısıdır. Her mitolojide büyü, daima insanın kullanımındadır. Her 

zaman büyü, insanın bilgisinden kaynaklanmıştır. Büyü, yalnız cisimlenişinde değil, içeriğinde de 

insanidir. Büyü, her yerde hüküm süren ve istediği ya da gerektiği her yere yayılan evrensel bir güç 

değildir. Büyü, tekil, özel bir kudret, yalnız insanın içinde bulunan, yalnız büyü sanatıyla serbest 

bırakılabilen, kendini sesiyle ifade eden ve bir ayinle aktarılan bir güçtür (Malinowski, 2014: 78, 79). 

Büyü, tabiatüstü güçlerle ilişki kurarak tabiatın ve tabiattaki varlıkların etki altına alınabileceği 

inancından kaynaklanmaktadır. Bu sayede büyünün, ruhlar ve diğer varlıklar üzerine etki edebileceğine 

inanılmaktadır. Büyü, olayları kendi gönlünce oluşturma ve yönetme özleminden doğmaktadır. Kişi 

istediğine ulaşamayınca, arzusuna kavuşabilmek için büyüye başvurmaktadır. Bu da insanın güçsüzlük, 

acizlik ve çaresizliğinin doğal bir sonucudur. Büyüyü hazırlayan sebeplerin başında, insanın psikolojik 

                                                           
196 Sanskritçe ātmajñāna, sözlüklerde “1. Kendini bilmek; 2. Ruhsal bilgi, ruhun veya Yüce Ruh’un bilgisi ve 3. 

Gerçek bilgelik” gibi anlamlara gelmektedir (Wisdom Library, “ātmajñāna” maddesi).  
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durumu, esrarengiz ve bilinmeyene karşı olan merakı, inanç boşluğu, geleceği ve gaibi öğrenme arzusu, 

cin, peri ve dev inancı gibi bir kısım batıl inançların etkili olduğu görülmektedir (Sipahi, 2006: 78).  

Budizm’de korkulara karşı bir çare olarak özellikle “öğreti kılıfı” içerisinde resmîleştirilerek 

halka reçete edilen büyü kavramı, Tibet Budizmi ile görülmektedir. Tibet Budizmi öncesi Budist 

düşünce sisteminde, Buddha yanlış öğretilerin ve Brahmanların yaptıkları sihir ve büyülerin karanlık 

olduğunu, kendi düşüncelerinin ise güneş ve ay gibi parlak ve açık olduğunu söylemektedir. Buddha, 

evrenin bir bütün olarak sihir olduğunu fark ederek boşluğun başarısının üstün bir güç olduğunu 

belirtmiştir (İsi, 2020: 20). 

Tibet Budizmi öncesi büyü kavramına yönelik doktrinsel bakışa derinlemesine inildiğinde, 

Buddha ve Klasik Yoga, mucize güçler demek olan siddhi’nin peşine düşülmemesini bildirir. 

Patañjali197, siddhi’yi uzun uzadıya anlatmasına rağmen, siddhi’yi kurtuluş yönünden önemli görmez. 

Buddha, büyülü güçlere dayalı edimlerin beyhude olduğunu bilip özellikle de yanlış yönlendirilen 

kişilerin zihinlerinde büyünün ne denli tehlikeli olabileceğini vurgulamıştı. Buddha ve Patañjali, 

mucizevi güçler sergileyenlerin de tehlikede olduğunu bildirir. Her iki isme göre, Yogi büyünün 

cazibesine kapılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tinsel faaliyete yönelip nihai özgürlüğe ulaşmak yerine 

mucizevi güçlere bağlanıp kalmaktan zevk kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır (Eliade, 2017: 99, 100). 

Buddha tarafından aydınlanmaya engel görülen bu karanlık güç, Buddha sonrası Budist dönem 

içerisinde elde edilmesi istenen bir güç olarak erken dönem metinlerinde “yılan ısırması” gibi olaylar 

için yazılmış metinlerde görülmüş, zamanla bu durum Budist rahiplerin dhāraṇīlerin büyü yönünden 

etkilenerek büyü ve sihre yönelmelerine sebep olmuştur (İsi, 2020: 20, 21). 

Budizm’in büyüsel mezhebi Tibet Budizmi’dir. Tantra198  olarak da bilinen Tibet Budizmi, 

literatürde Ezoterik Budizm, Gizli Budizm 199  ya da Vajrayāna Budizmi olarak da bilinmektedir. 

Budizm’in Mahāyāna Okulu’ndan ortaya çıkmış Vajrayāna Budizmi “Elmas Araç, Sarsılmaz, Yok 

Edilemez Yol, Tamamlanma Aracı” terimi, bu ekole dair en yaygın adlandırmadır. MS 3 ila 7. yüzyıllar 

arasında beliren Vajrayāna Budizmi’nin öğretileri, Tantrik Budistlere göre, Buddha tarafından 

uygulansa da, bu öğreti özel yapısından dolayı o tarihlerde genel bir pratiğe dönüşmemiştir. Vajrayāna 

Budistleri, Buddha’nın bu pratikleri Tantra adı verilen özel metinler aracılığıyla öğrettiğine inansalar 

da, Tantralar 7. yüzyıla kadar söz konusu değildi. Vajrayāna Budistleri, öğretilerinin doğrudan 

Buddha’ya bağlanılabileceğine ve Budizm’in en saf hâlini kendilerinin uyguladıklarına da inanır. 

Vajrayāna, Himalayalarla çevrili ve dünyanın geri kalanından izole olan uzak bir ülkede Tibet’te 

                                                           
197Patañjali, Mistik Yoga kavramı üzerine değerlendirmelerde bulunan, her şeyde “Mutlak Gerçek” formunun 

olduğunu iddia eden Yoga-sūtra adlı eserin yazarıdır (Wisdom Library, “Patañjali” maddesi).  

198 Tantrik kavramlar, bir kimseden diğerine ara vermeksizin iletilen, kuyruğu ısırılmış efsanevi bir yılana özgü 

bir özellikle karakterize edilmiştir. Bu kavramlara ait her metin, her zaman çift okuyuşa açıktır. Örneğin, bodhicitta 

“uyanıklık düşüncesi” kavramı, seksüel düzeyde spermin gizli ismidir ve aynı zamanda ritüel bir seks eyleminin 

somut ya da hayali bir arkadaşı olan prajñā “kadın”, onu omuriliğe özgü enerji merkezlerine götürür. Her Tantrik 

metin, bu şekilde iki yorum içerebilmektedir (Eliade & Couliano, 2018: 67). Tantrizm, bilginin birliği ve mistik-

ritüel sembolizminde gösterilen merhametli davranışla ritüeller yaparak tanrı ile bağ kurmayı amaçlar. Kelime 

anlamı, “doku, yapı” demek olan Tantra, birlikte yapılan belirli meditatif uygulamaların kurtuluşa ve 

aydınlanmaya ulaşmanın en etkili yol olarak düşünüldüğü bir sistemdir (Schmidt-Glintzer, 2021: 82, 83). 
199 Vajrayāna Budizmi’nin temelindeki semboller ve ritüeller, diğer Budizm biçimlerine kıyasla daha yoğundur. 

Vajrayāna, kozmik bir manastıra bağlı olan ruhani varlıkları öğretiye davet eder. Uygulamalar, özel ve karmaşıktır. 

Öğretiler, öğrencinin aydınlanma yaşaması için tasarlanmıştır. Aydınlanmaya bu teknikler kısa bir sürede aracılık 

etmektedir. Tantrik uygulama yapan öğrencinin Guru adında bir öğretmeni vardır. Uygulamalar, genellikle öğrenci 

ve öğretmen arasında sır olarak kalır, bu ise geleneğin kendine özgü gizemine gizem katar (Kozak, 2019: 135). Bu 

yönüyle, Tantrik Budizm’e Gizli Budizm adı da verilmektedir. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
371 

hâkimdir. Tibet Budizmi, Mahāyāna Budizmi’nin Tibet’e ulaşıp orada Tibet Bön 200  diniyle 

karışmasından doğmuştur (Kozak, 2019: 134).  

Tantra, yaratıcı Hint düşüncesinin üçüncü ve son evresidir. Tantra, büyü geleneğinden ilginç 

ögeleri alarak bu unsurları aydınlanma arayışını kolaylaştırmak amaçlı değerlendirerek Budizm’i 

zenginleştirmiştir. Tantra, bu eski dönemle halkın kendi düşlerinde yarattığı cinlere, perilere, ifritlere, 

devlere ve hayaletlere önem vererek göçebelerin, köylülerin çok önemsediği büyücülük uygulamalarını 

da içine aldı. Budizm’i halka yakınlaştırmak için atılmış olan bu adımla geniş bir tabana yayılma 

hedeflenmiştir. Budistler, olağanüstü güçlerden kendilerini özgürleştirmek, kurtuluş yolundaki engelleri 

kaldırmak, kendi özlerine kavuşmak için büyüden yararlanmıştır (Conze, 2004: 103-105). 

Tantrik Budizm’de geniş ölçüde faydalanılan büyü kavramı için en yaygın ifadeler, mantra ve 

dhāraṇī ifadeleridir.  

Kişiyi tehlikelerden koruma ve dilekleri yerine getirme amaçlı sihirli güçler olarak kabul edilen 

ve de genellikle basılı metinlerle birlikte, tılsımlar ya da muskalar üzerinde de yer alan dhāraṇīlerin 

Budizm içerisindeki yerine bakıldığında, özellikle dhāraṇī içeren kutsal yazılar, başlangıçta Buddha’nın 

öğretilerinden serpiştirilmiş hâlde, okunması pek de tavsiye edilmeyen ancak stūpa gibi yerlerin içine 

yerleştirilen sözler olarak görülmektedir. 8. yüzyılda Hindistan kökenli bu sözler, Sanskritçe hecelerden 

oluşuyordu ve Hint alfabesiyle yazılmış bu sözler, fonetik olarak Çince karakterlere de çevrilmişti. 

Dhāraṇī heceleri, Çincede çok az anlam ifade etse de onlar, büyülü güçlere sahip kutsal sesler olarak 

kabul edilirdi. Dhāraṇī sözlerine dayalı bilinen en eski metinler, Kore ve Japonya’da bulunmuştur 

(Tsiang, 2011: 207). 

Dhāraṇīler, kısa ya da uzun biçimde yazılmış ve düzgün bir şekilde okunduğunda inananlara 

mutluluk bahşeden ve onları kötülüklerden koruyan mistik formüller ya da koruyucu büyüler olarak 

bilinmektedir. Sanskritçede sözcük olarak “anımsatıcı yöntem; kod” anlamlarının yanı sıra etimolojik 

açıdan Sanskritçe dhṛ kökü için bir şeyi “koruyan, tutan” anlamları önerilmekle birlikte, daha uzun 

metinlerin ve bitmek tükenmek bilmez doktrinlerin anlamlarını “elinde tutan” ve “kapsayan” sözlü 

olarak söylenen biçimler ve dolayısıyla da sözcük anlamında olduğu gibi bir “anımsatıcı yöntem” 

işlevinde oldukları belirtilmektedir. Özellikle Budizm’e karşı ilgi azalmaya başlayınca dinsel 

uygulamaların çökmesine engel olmak ve Budizm’in sürdürülmesini sağlamak amacıyla büyülere 

verilen önemin gittikçe arttığı, bu yüzden de dhāraṇīlerin oluşturulduğu söylenmektedir (Kılıç Cengiz, 

2018: 113). 

Dhāraṇīler, dinsel uygulamaların sürekliliğini ve yoğunluğunu artırmayı amaçlar. MS 3. 

yüzyılda büyülü ses ve sözlerin kutsal Budist metinlerinde yer aldığı görülse de, MS 5. yüzyıldan sonra 

artık büyünün hemen hemen tüm ögelerine yer verildiği Budist metinler yoluyla takip edilebilmiştir. 

Çeşitli büyü törenleri ve büyülü şekiller, Budizm’e girmiştir. Bu kavramlar, Buddha adaylarının 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu gibi, dinsel konulara derinden bakamayan halkı da 

etkileyen popüler uygulamalardı.  Tantrik Budizm’de mantra ve dhāraṇīlerin etkisini artıran, büyü 

uygulamasını sürekli ve yoğun duruma ulaştıran yardımcı teknikler de söz konusudur. Bunlar, mudrālar 

ve maṇḍalalardır. Mudrālar ya da dinsel anlamı olan duruş ve tutuşlar, büyünün etkisini artırabilmekte 

                                                           
200 Tibet’te Hint ve Çin düşünce akımları, yerli gelenekler içinde büyük tepkilere yol açarak Bön dinini ortaya 

çıkarmıştır. Bön dini, yaklaşık X. yüzyıldan başlayarak kendi manastırlarını kurmuş ve yazılı kanunları Budizm’in 

yasalarına benzetilmiştir. Bön, aynı zamanda yerli tekniklere ve inançlara metinsel bir ifade kazandırmıştır. 

Budizm’in felsefi yönünden büyük ölçüde yararlanan Tibetliler, dünyayı iyi ya da kötü ruhların yaşadığı bir yer 

olarak düşünmüştür. Tibet dinsel düşüncesinin sonraki dönemlerinde düzenli aralıklarla tanrısal ve yarı tanrısal 

enerji oyunları olarak bir dünya görüşüne doğru bir eğilim ortaya çıkmıştır. Böylece, Ezoterik Budizm, ritüel etki 

ve dünyevi yaşam ve aşkın huzur özdeşliği bağlamında Mahāyāna anlayışının temelleri üstünde durmasıyla 

Tibet’in yerli tanrıları ve şeytanlarına öğreti sistemi içerisinde yer vermiştir (Kapstein, 2014: 247). 
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iken maṇḍalalar, evrensel ve tanrısal güçleri mitolojik bir varlık ya da bir Tanrı biçiminde 

kişiselleştirerek simgeler. İçerisinde harf ve heceler yer alan maṇḍalalar, doğru okunduklarında, 

korkuları, kaygıları, ilkel dürtüleri ve tutkuları açığa vurarak yok etmektedir (Conze, 2004: 109).  

Dhāraṇīlerin, okunarak etkili olduklarının düşünülmesinin yanı sıra, boyna takılarak, kâğıda ya 

da ağaç kabuğuna yazılarak da taşındıkları görülmektedir. Bunlarla birlikte bayrağın tepesine 

bağlanarak askerin yenilmez olmasını sağlamak için kullanıldığı durumlar da söz konusudur. 

Dhāraṇīlerin ayrıca, çatı, çit ya da şehir kapısına asılan bayrağın üzerine yazıldığında ise rüzgâr ile 

asıldığı bölgeye dağılarak orada yaşayanları koruduğuna da inanılmaktadır. Ezberlendikleri takdirde ise 

ezberleyen kişilerin “sahip olunan kapsamlı öğretileri muhafaza etme” yetenekleri kazandıkları 

düşünülmektedir (Kılıç Cengiz, 2018: 113, 114). 

Bünyesinde barındırdığı faydalarla inanırlarına rahat ve huzurlu bir yaşam vaat eden büyülü 

sözlerden dhāraṇīler, kötü karma kaynaklı eylemlerden arınma, doğurganlık, eski yaşamların 

hatırlanması, refah, saygı, mutluluk, güzellik, korkusuzluk, uzun ömürlülük, tam bilinç, yeniden doğuş 

ve korunma (Hidas, 2015: 131, İsi, 2020: 22) gibi faydalarla bilinmektedir.  

Verilen açıklamalar dâhilinde, Tibet düşünce sistemi içerisinde özellikle Budizm’in Klasik 

Dharma anlayışından farklı olarak mantra ve dhāraṇīlere dayalı büyü edebiyatının gelişmesi, 

Budizm’in yabancı ülkelerde tutunabilme adına attığı adımlar arasındadır. Budistlerce, büyü kavramı 

temelinde Budizm’i birçok yerel halka ulaştırma ve yaygınlaştırma çabası neticesinde verilen bu adım, 

elbette ki Budist düşünce açısından bir taviz olsa da, Tibet Budizmi içerisinde özellikle Tibet kökenli 

yerel inanca dayalı tanrılar ve şeytanlar gibi, birçok yerli unsur vasıtasıyla büyü kavramının popüler bir 

çizgide koruyuculuk ve rahat bir yaşama ulaşma amaçlı işlenmesi inanç kültürüne dayalı zengin bir 

edebiyatın varlığını bizlere göstermiştir.  

İster Klasik Dharma Öğretisi olsun ister Tibet Budizmi temelli popüler Buddha dinî olsun, 

Budist inanırların sahip oldukları korkuların ilkel çağlarda yaşamış bireylerle aynı amaçlar dairesinde, 

benzer içeriğe sahip olması beklenen bir durumdur. Çünkü insan doğası, kaç asır geçerse geçsin daima 

doğasındaki ilkel korkularla var olmakta ve bu korkuları, hem genetik hem de kültürel miras yoluyla 

gelecek kuşaklara aktarmaktadır. İnsan yaşamının sürekliliğini sağlayacak “güvende kalma”  dürtüsü 

doğrultusunda, özellikle doğa ve doğaya ait yaşamsal varlıklarla mücadeleye giren insanoğlunun temel 

amacı, ayakta kalabilmektir. Başta doğal afetler (kıtlık, kuraklık, aşırı sıcak, aşırı soğuk hava), vahşi 

hayvanlar, doğal elementler (ateş, su, toprak, hava) olmak üzere, birçok doğa unsuru ve onların tehdidi 

ile baş başa kalan insan varlığı, bu doğal güçler karşısında varlığını sürdürecek aktiviteler geliştirerek 

bir çözüm arayışında olmuş, devamında kendi inanç sistemleri içerisinde oluşturdukları ayinler 

vasıtasıyla hem fiziksel hem de ruhsal bir ilaç olarak büyüye yönelmişlerdir.  

Genellikle bir ayin yöneticisi tarafından hem bireysel hem de toplumsal amaçlar doğrultusunda 

icra edilen büyü törenleri, başta kuraklık, hastalık, vahşi hayvanlar, kişiye musallat olmuş kötü huylu 

hayaletler ve şeytanları bastırmak amaçlı icra edilmiştir. Önceki sayfalarda, Conze (2004: 103-105) 

tarafından dile getirilen görüşler temelinde, geçmişte olduğu gibi, bugün de insan yaşamının 

vazgeçilmez bir unsuru olan büyü, Buddha dinînin yoğun itirazlarına rağmen, özellikle Tibet Budizmi 

inanırlarınca sıklıkla icra edilen ve çeşitli zor durumlar karşısında başvurulan bir çare olarak popüler bir 

seviyeye gelmiş ve zamanla birçok Budist ülkenin dinî yaşamında sıklıkla tercih edilen bir aydınlanma 

yöntemi olmuştur. Amaç, elbette ki “güvende kalma” arzusu olsa da, dinî yönden büyü aydınlanmaya 

giden yoldaki engelleri çabucak kaldırıp insan yaşamının üstünde olan doğaüstü güçleri insan varlığının 

kontrolüne ve emrine sokacak güçtedir. Bu yönüyle, Tibet yerli inanç sisteminin Budizm ile 

sentezlenmiş formu olan Tibet Budizmi’nde, özellikle yerel halkın zihninde yer alan birçok korku 

unsurunun varlığı, hem dinî hem de dünyevi amaçlar taşıyarak ilkel çağlardaki insan zihnini 
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yansıtmaktadır. Tibet Budizmi’nin öğreti sistemine güvende kalma, doğayı kontrol altına alma, doğal 

afetleri bertaraf etme, insan dışı varlıkların şerrinden uzak kalma, Tanrı korkusu gibi birçok korku 

çeşidini ortadan kaldıracak bir büyü sistemini dâhil etmesi, bu dinî geleneğin özellikle Orta Asya’da 

dinî yönden birçok uygulamanın yaygınlaşmasını sağlayarak Budizm’i popüler bir seviyeye çekmiştir.  

2. Sitātapatrādhāraṇī’de “Korku” Türleri 

Tibet Budizmi’ne dayalı büyü kategorisi içerisinde yer alan Budist Uygur metinlerinden biri de, 

Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī adlı eserdir. Budist literatürde Tanrıça Sitātapatrā’ya ait büyü metni 

olarak bilinen Sitātapatrādhāraṇī, Eski Uygurca dışında Çince, Tibetçe, Hotan-Saka, Moğolca ve 

Sanskritçe gibi dillerde versiyonlara sahiptir. Eski Uygurca versiyonu ilk kez U II’de (50-75) neşredilen 

Sitātapatrādhāraṇī, Eski Uygurcada alku ançulayu kelmişlerniŋ uşnir lakşanlarıntın önmiş atı kötrülmiş 

sitatapadra atl(ı)g utsukmaksız darnı “Öylece Gelenlerin Uṣṇiṣalakṣaṇalarından Ortaya Çıkmış Adı 

Yüceltilmiş (Bhagavat) Sitātapatrā adlı Yenilmez Tanrıça’nın Dhāraṇī’si” karşılığına sahiptir. Eserin 

Eski Uygurca versiyonu üzerine güncel bir çalışma, Ayşe Kılıç Cengiz tarafından 2018 201  yılında 

Doktora Tezi olarak yapılmıştır. Çalışma, Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Dizin ve Tıpkıbasım olmak üzere 

altı bölümden oluşmaktadır. İlgili eser, yapılan eklemelerle 2021 yılında TDK tarafından da basılmıştır. 

Sitātapatrā, Sanskritçede “Beyaz Şemsiye” anlamına gelmekte olup kendisi Mahāyāna ve 

Tantrik panteonda dişi bir Bodhisattva’yı temsil etmektedir. Bazı kaynaklarda ise Buddha’nın 

uṣṇīṣasından (kafatası yumrusu) çıktığından dolayı Uṣṇīṣasitātapatrā olarak da adlandırılmaktadır. İyi 

talihin sekiz işaretinden birisi olarak kabul edilen Sitātapatrā, kutsal bir obje olarak tanımlanır ve onu 

belirtmek için “ufuktaki bulutlar kadar beyaz” tabiri kullanılır. Bu şemsiyenin müritlerini felaket ve 

güçlüklerden koruduğuna inanılır. Sitātapatrā, muazzam bir şemsiyenin altında oturan ve asil bir 

koruyucu gibi hareket eden bir dişi ruh olarak hâlihazırda Budist mitolojisinde var olan bir figürsel 

biçimin Mahāyāna versiyonunu temsil etmektedir. Tanrıça olarak Sitātapatrā, dhāraṇī metinlerinde 

çeşitli türlerdeki hayvanları ve küçük tanrıları ayakları altına alır (Kılıç Cengiz, 2018: 114). 

Budist literatürde bir tanrıça olarak Sitātapatrā, iblisler, kara büyü ve astrolojik olarak 

belirlenmiş aksilikler gibi her türlü doğaüstü tehlikeye karşı yenilmez bir koruyucu olarak kabul edilir. 

“Beyaz Şemsiyeli Bodhisattva” olarak bilinen Sitātapatrā’nın adını aldığı şemsiye sıradan bir şemsiye 

değil, Hint kültüründe yüksek rütbenin bir sembolü olarak kraliyet ve ilahiyat işaretidir. Krallığın bir 

amblemi olarak beyaz şemsiye, hükümdarı Güneş ışınlarından korur ve Güneş ışınlarının kendi 

parlaklığını azaltmamasını sağlar. Budist sembolizminde şemsiye, Buddha’nın ruhsal egemenliğini 

gösterir. Budist açıklamalara göre, Śākyamuni Buddha, Trāyastriṃśa’da iken başının tepesinden 

Sitātapatrā’yı ortaya çıkardı. Sitātapatrā’nın sesi duyuldu, Buddha’yı ve Bodhisattvaları selamlayıp 

tanrıları ve ruhları topladı. Sonra, Buddha’nın zihninin ışığı, başının tepesinden akarak Sitātapatrā’nın 

ışıltılı beyaz gövdesine dönüştü. Sitātapatrā, Budist mitolojide kraliyet şemsiyesinde yaşayan ve 

kraliyet koruyucusu olarak hareket eden bir kadın ruhunu yansıtır. Sitātapatrā’ya ayrılmış metinler, 

koruma sunduğu birçok tehlikeyi detaylandırır. Bunların en başında, kara büyü, şer ve şer lanetleri ile 

gelen okült tehditlerdir. Ayrıca onun görüş alanı içinde, uğursuz yıldız ve gezegen konfigürasyonları ile 

meteorların, şimşeklerin, depremlerin ve kuraklığın getirdiği tehlikeleri ortadan kaldırması da vardır. 

Sitātapatrā, her türlü zararlı ruha karşı etkilidir: Nāga, Garuḍa, Asura, Kiṃnara, Yakṣa, Rākṣasa, Preta, 

Piśaca, Bhūta, Mātṛkā, kötü niyetli Ḍākinī ve hafıza kaybına, depresyona, rahatsız edici rüyalara neden 

olan sayısız iblisler, öfke nöbetleri ve zamansız ölüme karşı koruyucu etkiye sahiptir. Yetkileri, doğal 

olarak, tüm bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar ve vücudun her bölümünü etkileyen hastalıklar da 

                                                           

201 bk. Kılıç Cengiz, Ayşe (2018). Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait Tantrik Bir Metin: Sitātapatradhāraṇī. 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi). 
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dâhil olmak üzere, hastalıkları önlemeye ve iyileştirmeye kadar uzanır. Ayrıca düşmanlara, ordulara, 

hapis cezasına, kraliyet cezasına, cinayete, silahlara, zehirlere, kavgalara, yoksulluğa, kıtlığa, vahşi 

hayvanlara, ateşe ve suya karşı koruma sağlar. Özetle, 84.000 dış engeli bütünüyle ortadan kaldırır  

(Shaw, 2015: 276-278, 287; İsi, 2022: 539, 540). Özellikle Moğol Budizmi’nde, Sitātapatrā’nın orduları 

yok edip felaketleri önlediği düşünüldüğünden hükümdarlar tarafından Sitātapatrā’ya çok fazla saygı 

duyulmuştur. Moğollar, ayrıca yağmur yağması için yapılan törenlerde ya da kötü hava ve fırtınaları 

durdurmak için Sitātapatrā’yı çağırıp ona ait dhāraṇī’yi okumuşlardır (Sárközi, 2007: 231, 232, 

Buswell & Lopez, 2014: 827, Kılıç Cengiz, 2018: 115). Moğol hükümdarı ve halkı tarafından büyük bir 

sevgiyle okunan Sitātapatrādhāraṇī, Tibet etkili düşünce sistemini benimseyen Budist Uygurlar 

arasında da popülerdir. 

Başta doğal afetler, doğaüstü güçler, ölüm vb. durumlara karşı koruyucu güce sahip olduğuna 

inanılan Sitātapatrādhāraṇī, korku ve tehlike kavramlarına dair çeşitli adlandırmaları içeren güçlü bir 

söz varlığına sahiptir. Sitātapatrādhāraṇī özelinde Eski Uygurcada “korku, tehlike” anlamında 

kullanılan temel ifade, korkınç sözcüğüdür (Kılıç Cengiz, 2021: 354). Bu ifade, Eski Uygurcada 

genellikle ikileme olarak korkınç ayınç “korku, tehlike” (Wilkens, 2021: 394), korkınç emgek “korku 

ızdırabı” (Wilkens, 2021: 394), korkınç eymenç “korku, korku ve utanç” (Wilkens, 2021: 394), korkınç 

busuş kadgu “korku, kaygı ve keder” (Wilkens, 2021: 394)  ve korkınç sıkış “korku ve kaygı” (Wilkens, 

2021: 394) ifadeleriyle görülmektedir. Eski Uygurca korkınç ifadesi, korkmak sözcüğü ile eş anlamlıdır. 

Bu terim, Sanskritçe bhaya “korku, endişe” ifadesinin eş anlamlısıdır (Wilkens, 2021: 395, Kılıç Cengiz, 

2021: 227).  

 Uyg. korkınç~kormak “korku, tehlike” (Wilkens, 2021: 395, Kılıç Cengiz, 2021: 227, 

354)=Skr. bhaya (Wilkens, 2021: 395, Kılıç Cengiz, 2021: 227)=Pāli. bhaya (Yogapedia, 

“Bhaya” maddesi)=Çin. 難 nán (Kılıç Cengiz, 2021: 227), 怖 bù, 怖畏 bù wèi, 怖畏生 bù 

wèi shēng, 怯懼 qiè jù, 恐怖 kǒng bù, 恐怯 kǒng qiè, 恐畏 kǒng wèi, 慮恐 lǜ kǒng, 懼 jù, 

驚恐  jīng kǒng (Digital Dictionary of Buddhism: English Terms Index, “fear” 

maddesi)=Tib. ’jigs pa (Porció, 2000, 103; Kılıç Cengiz, 2021: 227), 'jigs, skrag, skrag pa 

(Hopkins)=Mo. aydas, aydasu(n) (Lessing, 2017: 50), ayul (Lessing, 2017: 1278)=Sogd. 

dvana, dvena (Gharib, 1995: 138), paçkwer, paçkwir, paçkwera(k), paçkwirak  (Gharib, 

1995: 267), paçuker  (Gharib, 1995: 268), paşkwer (Gharib, 1995: 301), set, sit (Gharib, 

1995: 369), uzb (Gharib, 1995: 406), wizp, uzp/b (Gharib, 1995: 429)=Toch. A prask 

(Poucha, 1955: 415) & Toch. B proskiye, parskalñe (Adams, 2013: 834), iwate (Adams, 

2013: 868). 

Eski Uygurcada korkınç ve korkmak kelimeleri dışında, “korku, tehlike” anlamında ayın- 

“korkmak, korkmuş olmak, korku hissetmek, utanmak, mahcup olmak” eyleminden türemiş ayınç 

“endişe, dehşet; tehlike” (Wilkens, 2021: 89),  eymen- “korkmak, korkak olmak, korkmuş olmak, korku 

hissetmek; utanmak, mahcup olmak, utangaç olmak” eyleminden türemiş eymenç  “korku, utanç, 

utanma, çekingenlik, korkaklık” (Wilkens, 2021: 132), emgek “korku, endişe” (Wilkens, 2021: 104), 

beliŋ “korkulu, yüreksiz; korku, endişe” (Wilkens, 2021: 159), busuş “keder, dert, üzüntü, endişe, kaygı, 

üzüntü; korku” (Wilkens, 2021: 204), sakınç “düşünme, fikir, derin düşünme, meditasyon; korku ve 

endişe” (Wilkens, 2021: 575), turkınç “korku, çekingenlik” (Wilkens, 2021: 760) ve ürkmek “ürkme, 

korkma, korku, kederlenme” (Wilkens, 2021: 827) ifadeleri söz konusudur.  

Bünyesinde insan yaşamına dair sahip olunan korku ve tehlike durumunu barındırdığı zengin 

terminoloji ile gördüğümüz Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī’de korku kavramına dair 25 sözcük tespit 

edilmiştir. Bu terimler, çalışmada 7 başlıkta gösterilmiştir. Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī özelinde 

oluşturduğumuz korku kavramına dair başlıklar şunlardır:  
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 Dinî Korkular 

 Doğal Afetlerle İlgili Korkular 

 Doğal Yaşamla İlgili Korkular 

 Doğaüstü Güçlerle İlgili Korkular 

 Elementlerle İlgili Korkular 

 Ölüm Kavramıyla İlgili Korkular 

 Siyasi ve Askeri Korkular  

2.1. Dinî Korkular 

Korku türleri arasında, en güçlüsü dinî korkudur.  Din korkusu, insan kalbinde derinden kök 

salmıştır. İnsan yaşamı boyunca, birçok değişim yaşayıp sahip olduğu fikirlerden vazgeçebilirken dinî 

inancından kolay kolay vazgeçemeyip din değiştirememektedir. Çalışmanın bu başlığı içerisinde dinî 

içerikte Tanrı ve Üç Kötü Yol kavramlarına dair korku türlerinin olduğu görülmektedir.  

2.1.1. Tanrı (Deva) 

Deva, “yüksek varlığın, ışığın varlığı” demektir. “Parlamak” anlamına gelen DIV kökünden 

türemiştir. Yayılan veya parlayan kimse, göksel bir varlıktır. Yer yer bazı metinlerde “melek” olarak 

çevrilmiş olsa da farklı düzlem ya da varoluş biçimlerinde oraya çıkabilecek varlıkları temsil eder. Deva, 

genel bir tanrı adıdır. Rg Veda’da otuz veya otuz üç Deva belirtilir ve bunlar on birerli üç gruba ayrılır. 

Daha sonraki Hinduizm’de Deva terimi genellikle Brahmā, Viṣṇu ve Śivā’nın ana üçlüsünde yer 

almayan tanrılara uygulanan bir terim hüviyetini taşımıştır (İsi, 2022: 617, 618).  

Budizm’de Deva kavramı ile ifade edilen Budist Tanrı anlayışı, tek tanrı inancına dayalı bir 

sistemden ziyade, Hint toplumundaki Buddha öncesi dinlere dair Brahmā, Viṣṇu ve Śivā gibi kişiliklerle 

birlikte, Buddha sonrası tek bir Buddha anlayışının terk edilişiyle ilahlaştırılan Buddha ve 

Bodhisattvalarla çok tanrılı bir sistem görünümündedir.  

Bir korku türü olarak insan varlığının duyumsadığı “Tanrı Korkusu”, insanın doğa ve toplum 

içerisinde tek başına kalışı ile belirmiştir. Yaşanılan çevre ve doğa içerisinde zorluk ve tehlikelerle 

karşılaşan insan varlığının sığındığı varlık, gökyüzü yani Tanrı’dır.   

Tanrı korkusu, kutsalın korkutucu olarak düşünülmesi sonucunda doğabilir. Kutsal, 

bilinmezlikler içerir; bu da bireyin ondan korkması ve kendi acizliğini görmesine neden olur. Hem 

kutsalın kendi büyüklüğü ve gücü hem de insanın sınırlılıkları ve güçsüzlüğü bu korkuya neden 

olmaktadır. Dinî öğretilere göre, suçlu insan Tanrı tarafından yargılanacağı için korku ortaya çıkabilir. 

Bu nedenle de Tanrı’nın cezalandırıcı özelliklerine odaklanmış olan birey, Tanrı’nın azabından 

korkmaktadır (Güler, 2007: 125).  

Bu yönüyle, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde Budizm’deki “Tanrı Korkusu”na baktığımızda, 

özellikle Tibet Budizmi’ne inananlar açısından hem öfkeli hem de şefkatli Tanrıların varlığı, birçok 

Budist inanırın işlediği günahlardan ve hatalardan dolayı, Tanrı tarafından cezalandırılacağı korkusunu 

ortaya koymuştur. 

1 Uyg. t(e)ŋri korkınçı “Tanrı korkusu” (Wilkens, 2021: 170).  

Tanık(lar) 

(1) t(e)ŋri korkınçıntın ėnç esen kılzun “Tanrı korkusundan rahat ve huzurlu kılsın!” 

(Sitātapatrā 191, 2021: 90, 170). 
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Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, İsi çalışmasında t(e)ŋri ifadesinin Sanskritçede  

deva ya da devatā, Pālice devā, Çincede 天人 tiān rén, 天 tian, 騰革力 téng gé lì, Tibetçede lha, lna 

rnams, lha’i ’khor, bcom ldan ’das, Moğolcada tŋri, teŋgeri, teŋgiri, teŋri, tegri, degedü ecen, ilacu 

tegüs nögçigsen, teŋ-ge-li, Soğdcada tyv’, Toharca A ñekci ve Toharca B ñakte karşılıklarına sahip 

olduğunu belirtir (2022: 618, 619). İsi’nin zikrettiği karşılıklara ek olarak “Tanrı” kavramı için 

Sanskritçede īśvara, Tibetçede lde, dbang phuygs, dbang phyug (Hopkins) ve Moğolcada cayagaçi ve 

cayagatu ecen “Tanrı” (Lessing, 2017: 1210)  ifadelerini de zikredebiliriz. 

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.1.2. Üç Kötü Yol (Apayagati ya da Aparagati) 

Üç Kötü Yol kavramı, Sanskritçe apayagati ya da aparagati terimlerine karşılık gelmektedir. 

Varlığın üç şeytanî yolu anlamındaki bu terim, cehennemler, pretalar ve hayvanlar dünyasını içine alır. 

Üç Kötü Yol, önceki hayatlarında yapmış oldukları kötülükler yüzünden bu hayat şekillerinde ıstırap 

çeken canlıları anlatır (SH, 1937: 372). Üç kötü yol kavramını daha derin bir şekilde ele aldığımızda, 

Budizm’de, dünyevi arzular, karma ve acı; biri diğerine yol açtığı için bunlara “yollar” denir. 

Açgözlülük, öfke, aptallık, kibir ve şüpheyi içeren dünyevi arzular, kötü karma yaratan eylemlere yol 

açar. Bu kötü karmanın etkisi daha sonra acı çekme olarak kendini gösterir. Acı çekmek, dünyevi 

arzuları şiddetlendirir, daha fazla yanlış yönlendirilmiş eyleme sebep olur, bu da daha fazla kötü karma 

ve acıya neden olur. Bu döngüde kapana kısılmış insanlar, altı yol olarak bilinen varoluşun daha düşük 

durumlarında acı çekmeye mahkûmdur. Bu şekilde, kendi kendini sürdüren bir nedensel ilişkiyi 

sürdürerek üç yol, bir kişinin Buddhalığa ulaşmasını engellemeye çalışır (Soka Gakkai Dictionary of 

Buddhism, “three paths” maddesi).  

Budist yeniden doğuş sisteminde insan varlığının dünya yaşamındaki kötü eylemlerinin bir 

sonucu olarak kötü bir hayat formunda vücut bulacağı yaşam şekli, Budistlere göre Üç Kötü Yol 

kavramıdır. Cehennemler, pretalar ve hayvanlar gibi varlık formlarında doğuşu ifade eden bu terim, 

Buddha öğretisine bağlı kişilerin kaçınmak istediği ve eylemlerini bu korku çerçevesinde düzenledikleri 

bir kavramdır.  

Bu yönüyle, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde Budizm’deki “Üç Kötü Yol” korkusu, insan 

varlığının dünya yaşamı sonrası vücut bulacağı varlık formuna dair tedirginliği içeren bir korku türüdür. 

Bu korkuyu ortadan kaldıracak motive güç, Dharma’dır. Buddha öğretisine göre, Dharma’ya bağlılık 

neticesinde eylem ve davranışların düzenlenmesi, beraberinde iyi bir doğum formunu beraberinde 

getirecektir.  

2 Uyg. alku üç yavlak yollug korkınç  “Üç kötü yolun korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 

168). 

Tanık(lar) 

(1)  alku üç yavlak yollug korkınçlardın tartdaçı “Üç kötü yolun korkusundan çekip 

çıkaran,” (Sitātapatrā 129-130, 2021: 83, 168). 

Terim, Çincede 三惡道 san è dào (SH, 1937: 175), 阿浮那彻低 a fú nà chè di (SH, 1937: 289), 

三道 san dào (SH, 1937: 372), 阿波那伽低 ābō nàjiā dī (SH, 1937: 289) ve Tibetçede ngan 'gro 

(Hopkins) karşılığındadır. Wilkens Sözlüğü’nde üç yavlak yol ifadesi, Sanskritçe durgati ve apāya 

terimine götürülerek ifadenin “üç kötü yol” anlamı taşıdığı söylenmiştir (2021: 818). Eski Uygurca üç 

yavlak yol ifadesi için Moğolcada gurban mugay cayag-a(n) “yeniden doğuşun üç evresi” (Lessing, 

2017: 1210) karşılığı söz konusudur. Moğol Budizmi’nde bu üç evre, hayvan (Mo. adagasun), hayalet 
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(Mo. birid) ve cehennem (Mo. tamu) varlık formlarında görülmektedir (2017: 1210). Burada, cayag-

a(n) ifadesi “kader, alınyazısı” anlamında Sanskritçe gati ifadesine karşılık gelmektedir.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2. Doğal Afetlerle İlgili Korkular 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, doğayla iç içe olan ve doğanın tehlikeleri ve zorlukları ile baş 

başa kalan insan varlığının yaşadığı doğal afetlerle ilgili korkular, aşırı sıcaklık (sıcak kum), bulaşıcı 

hastalık, deprem, dolu yağışı, kıtlık, meteor/gök taşı ve yıldırım korkusu şeklindedir.  

3 Uyg. ada tuda korkınçı “Felaket korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1)  alku ig kem ada tuda sıkış taŋış korkınçlarıntın ėnç esen kılzun “Bütün hastalıkların, 

felaketlerin ve zorlukların korkusundan rahat ve huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 195-196: 

2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

upasarga terimine denk geldiğini belirtip sözcüğün “talihsizlik, sıkıntı, doğal olay” gibi anlamlara 

geldiğini söyler (2021: 236). Wilkens Sözlüğü’nde Eski Uygurca ada tuda “tehlike, zarar” ifadesini 

oluşturan ada sözcüğü, “zarar, sıkıntı, güçlük, tehlike, zor durum, üzüntü, engel, zorluk, terslik, aksilik, 

ters bir şey” gibi anlamlarda Moğolca ada karşılığına sahiptir (2021: 6). Bu sözcükle eş anlamlı tuda 

kelimesi de “engel, zorluk” (2021: 752) gibi anlamlara sahiptir. Terim, Tibetçede 'go ba'i nad (Hopkins), 

Çincede 厄 è, 殃 yāng, 災患 zāi huàn, 灾 zāi, 罪患 zuì huàn, 苦惱事 kǔ nǎo shì, 險 xiǎn (Digital 

Dictionary of Buddhism: English Terms Index, “misfortune” maddesi), 可患 kě huàn, 嬈 ráo, 煩 fán ve 

難 nán (Digital Dictionary of Buddhism: English Terms Index, “troublesome” maddesi) ve Moğolcada 

gamsig~gamşig “salgın hastalık, veba; zorluk, sıkıntı, talihsizlik, bela, felaket, ölüm”, gamsig garulg-a 

“felaket ve kayıp”, gamsig cobulang  ya da gay gamsig “bela, felaket ve talihsizlik” (Lessing, 2017: 

440) karşılıklarına sahiptir.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2.1. Aşırı Sıcaklık (Sıcak Kum) 

AFAD verilerine göre, Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 

tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden 

ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, 

heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Yavaş gelişen doğal afetler, şiddetli soğuklar, kuraklık ve 

kıtlıktır (Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, “Doğal Afetler” maddesi). İklim değişikliklerinin neden 

olduğu bir doğal afet olarak kuraklık, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde görülen isig kum korkınçı 

“sıcak kum korkusu” ifadesi ile görülmektedir. Bu ifade, aşırı sıcak hava ile ilişkili olan bir korku 

türüdür. Orta Asya içerisinde çöllerin yer alması ve bu çöllerin aşırı soğuk ve sıcak havalara sahip olarak 

insan yaşamına tehditler oluşturması, bir korku türü olarak görülmektedir.   

4 Uyg. isig kum korkınçı “Sıcak kum korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) isig kum korkınçıntın ėnç esen kılzun “Sıcak kum korkusundan uzak rahat ve huzurlu 

etsin!” (Sitātapatrā 193-194, 2021: 90, 170).  

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifade için Sanskritçe 

taptavāluka ve Tibetçe bye ma tsha mo’i ’jigs pa dang (2021: 235) karşılıklarını önerir. Sanskritçe 
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taptavāluka ifadesi, “sıcak kum, sıcak kumlu; bir cehennem adı” anlamlarına gelmektedir (Wisdom 

Library, “taptavāluka” maddesi).  

 Terim için Çincede  熱 rè “sıcak” ve 砂 shā  “kum” ifadelerinin birleşimiyle *熱砂 rè shā; 熱 

rè “sıcak” ve  砂子  shā zi “kum” sözcüklerinin birleşimiyle de *熱砂子 rè shā zi terimlerini önerebiliriz 

(Chinese English Pinyin Dictionary, “hot” ve “sand” maddeleri). 

Eski Uygurca isig kum ifadesi, iki unsurdan oluşmaktadır. İlk unsur olan isig sözcüğü, 

Moğolcada galtu “sıcak, ateş gibi” (Lessing, 2021: 439) karşılığında iken ikinci unsur olan kum sözcüğü, 

Moğolcada elesü(n), els(en), elesü(n) siruy ve elesü(n) togusun “kum” (Lessing, 2017: 391) şeklindedir. 

Bu yönüyle, Eski Uygurca isig kum ifadesi için Moğolcada *galtu elesü(n) şeklinde bir terim 

önerebiliriz.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2.2. Bulaşıcı Hastalık 

Bir toplumda ya da bölgede bir hastalığın, normalde beklenen sayıdan daha fazla sayıda kişide 

görülmesi demek olan salgın hastalıklar, tarih boyunca insanlık için birçok sorun oluşturmuştur. Bu 

hastalıklar, yalnızca enfekte bireyleri değil, tüm toplumu pek çok yönden etkilemiştir (Parıldar, 2020: 

19, 20).  Salgın hastalıklar biyolojik bir olgu olduğu için insanlık tarihinden daha eskidir. Çünkü 

hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların insanlık tarihinden daha eski olduğu kabul edilmektedir. 

Bakteriler, virüsler, mantarlar, algler ve protozoonlar gibi mikroorganizmalar, çevre ve doğal şartların 

durumuna göre insan hayatını yararlı ve zararlı şekilde etkilemektedir. İnsanların toplu hâlde ölümüne 

sebebiyet veren salgın hastalıkların kaynağı olan mikroorganizmalar, gözle görülemeyecek kadar küçük 

oldukları için çok uzun bir süre varlıkları bilinememiştir. Havanın kirliliğinin hastalıkların sebebi 

olabileceği ileri sürülerek bir anlamda mikroorganizmaların varlığı sadece teoride kabul edilmiştir. 

Çoğu zaman da hastalığa bir kutsiyet yüklenmiş ve Tanrı’nın bir cezalandırması olarak algılanmıştır  

(Kılıç, 2020: 21). 

Bu yönüyle, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde görülen ig kem korkınçı ifadesi, genel olarak 

kişiyi ve toplumu derinden etkileyecek başta veba olmak üzere, birçok tehlikeli hastalık türüne karşı 

duyulan korkuyu ifade etmektedir.  

5 Uyg. ig kem korkınçı “Hastalık korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) ig kem korkınçıntın ėnç esen kılzun “Salgın hastalık, veba korkusundan uzak rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 195, 2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçe īti 

kelimesine karşılık geldiğini belirtip terimin “salgın hastalık, veba, sıkıntı, zamanın herhangi bir 

felaketi, bulaşıcı hastalık” gibi anlamlara geldiğini söyler (2021: 235, 236). Kılıç Cengiz’in zikrettiği 

terime ek olarak “salgın hastalık, veba” karşılığında Sanskritçede  ūṣara, roga ve vyādhi, Tibetçede na 

ba tsha can, na tsha, nad, sdug bsngal (Hopkins), Çincede 梗 gěng, 病 bìng  (Digital Dictionary of 

Buddhism: English Terms Index, “illness” maddesi), 癥 zhèng, 病症  bìng zhèng (Chinese English 

Pinyin Dictionary, “illness” maddesi) ve Moğolcada gamsig~gamşig “salgın hastalık, veba; zorluk, 

sıkıntı, talihsizlik, bela, felaket, ölüm” (Lessing, 2017: 440) terimleri söz konusudur.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir. 

2.2.3. Deprem 
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Önlenemeyen bir doğa olayı olarak yerkabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan 

titreşimlerin dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları sarsma olayına deprem denir. Dünyanın 

oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin oluştuğu ve sonucundan da 

milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir (İşçi, 2008: 959).  

Geçmişte olduğu gibi, bugün de meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar 

ve neden olduğu sosyal ve ekonomik kayıplarla deprem, bir korku türü olarak Eski Uygurca Sitātapatrā 

özelinde yer tepremeklig korkınçı ifadesiyle görülmektedir.  

6  Uyg. yer tepremeklig korkınçı “Deprem korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170).  

Tanık(lar) 

(1)  yėr tepremeklig korkınçıntın ėnç esen kılzun “Deprem korkusundan rahat ve huzurlu 

etsin!” (Sitātapatrā 188, 2021 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

kampa ve Çince 地震動 dì zhèn dòng (2021: 231) karşılığına sahip olduğunu belirtir. Ayrıca, Kılıç 

Cengiz’in zikrettiği terimlere ek olarak Çincede 地動  dì dòng (Digital Dictionary of Buddhism: English 

Terms Index, “eartquake” maddesi) ve 地震  dì zhèn (Chinese English Pinyin Dictionary, “earthquake” 

maddesi) karşılıkları da söz konusudur. Eski Uygurca yer tepremeklig ifadesi için Moğolcada gacar 

siruy “yer sarsıntısı”, [gacar] ködelül “yer hareketi” ve [gacar] ködelülge “yer sarsıntısı” ifadelerini de 

önerebiliriz (Lessing, 2017: 449, 593). 

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir. 

2.2.4. Dolu Yağışı 

Dolu, zararlı etkileri olan bir yağış şeklidir. Dolu taneleri yeryüzüne büyük hızlarla düşebilir. 

Kuvvetli rüzgârla birlikte dolu tanelerinin verebileceği zarar daha da artabilir. Dolunun en büyük zararı 

tarım alanlarında olanıdır. Dünyada her yıl binlerce hektarlık alan dolu yağışının etkisinde kalmaktadır. 

Bunun sonucunda milyonlarca liralık ürün ve emek kaybı meydana gelmektedir. Dolu insanlık tarihinin 

her aşamasında önem arz etmiştir. Meydana gelen kuvvetli dolu olayı meteorolojik bir afettir. Dolu 

tanesinin büyüklüğü ve düşme hızı nedeniyle büyük zararlar verebilir. Dolu tanesi düşme hızı 

bakımından 45 m/sn’ye kadar ulaşabilir. Greyfurttan daha büyük dolu tanesine rastlanılmıştır. Örneğin 

Kuzey Amerika’da, 23 Temmuz 2010’da Güney Dakota’da meydana gelen şiddetli dolu yağışında 

toplanmış bir dolu 0,89 kg ağırlık ve 20,3 cm (8 inç) çapı ile en büyük çapa sahip dolu tanesi olmuştur. 

Ağırlık açısından ise 20. yüzyılın son çeyreğinde kayda alınan dünyadaki en ağır dolu tanesi, Nisan 

1986’da 1,02 kg ile Bangladeş’e düşmüştür (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2014: 1, 2).  

Geçmişte olduğu gibi, bugün de meydana getirdiği maddi zararla bilinen dolu yağışı, Eski 

Uygurca Sitātapatrā özelinde bir korku türü olarak tolı korkınçı ifadesiyle görülmektedir. Bir doğal afet 

olarak insan yaşamını özellikle tarım alanında kötü etkileyen dolu yağışı, insan varlığının doğaya dair 

önemli korkularından biridir.  

7 Uyg. tolı korkınçı “Dolu korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) tolı korkınçıntın ėnç esen kılzun “Dolu yağışından uzak rahat ve huzurlu kılsın!” 

(Sitātapatrā 186-187, 2021: 89, 170).  

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

aśani, Çincede 霹靂 pīlì ve Tibetçede lce ’bab pa karşılığında olduğunu belirtir. Terim, “sulu sepken/ 

karla karışık yağmur, donan yağmur” anlamlarına gelmektedir (2021: 230, 231). Bu ifadeler dışında, 
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terim için Tibetçede se rwa (Hopkins), Çincede 雹  báo, 雹子 báo zi ve 冰雹  bīng báo (Chinese English 

Pinyin Dictionary, “hail” maddesi) ve Moğolcada möndür “dolu, sepken kar” (Lessing, 2017: 669)  

ifadeleri söz konusudur.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2.5. Kıtlık 

İklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ve bu süreçlere bağlı olarak gelişen kıtlık afeti yavaş 

gelişen afetler sınıfındadır. Dünya coğrafyasının birçok bölümünde insanoğlunun varoluşundan bu yana 

kıtlık afeti, yaşanmıştır. Kıtlık, uzun süre yiyecek yetersizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Yağışların azlığı ile su kaynakları azalmaya başlar ve kuraklığın etkisi artmaya başlar. Kıtlık, açlık ve 

susuzluk ciddi sonuçlara neden olabilir. Tarihî dönemler boyunca, özellikle yağışların azlığı ve çekirge 

istilaları nedeniyle kıtlık afeti söz konusu olmuştur. Hatta efsaneler, destanlara konu olan önemli 

kıtlıklar göç olgusunu da beraberinde getirmiştir. İnsan göçü, din, kültür, ekonomi, savaş, terör ve afet 

gibi faktörlerle gerçekleşmektedir. Genellikle bu göçler zorunlu nedenlerle ortaya çıkmış, yiyecek 

bulma arayışından ya da diğer türden afetlerden kaynaklanmıştır. Kuraklık ve buna bağlı oluşan kıtlık 

iklim değişikliklerinin hızlanması ile artış göstermektedir (Varol, vd. 2019: 81).  

Bu yönüyle, bir doğal afet olarak insan yaşamını hem fiziki hem de psikolojik olarak kötü 

etkileyen kıtlık kavramı, bir korku türü olarak Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde aç kız korkınçı 

ifadesiyle görülmektedir.  

8 Uyg. aç kız korkınçı “Açlık, kıtlık korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) yagı korkınçıntın adınlarnıŋ süü çerig korkınçıntın aç kız korkınçıntın yad yagı 

korkınçıntın ėnç esen kılzun “Düşman korkusundan, yabancıların asker ve ordusunun 

korkusundan, açlık ve kıtlık korkusundan, yabancı ve düşman korkusundan rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 184-187, 2018: 89, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadeyi Sanskritçe 

durbhikṣa terimine götürür. İfade, “yiyecek içecek azlığı, yokluk, kıtlık” anlamında Çince 飢饉 jī jǐn 

karşılığındadır (2021: 229). Bu bilgiler dışında, terim için Çince 饑饉災 jī jǐn zāi (Digital Dictionary 

of Buddhism: English Terms Index, “calamity of famine” maddesi) ve Tibetçe mu ge (Hopkins) ifadesini 

de önerebiliriz. Eski Uygurca aç kız ifadesi, Moğolcada muŋdal “kıtlık” (Lessing, 2017: 673), ölüŋ 

“açlık, kıtlık”,  ölüsküleŋ “açlık, kıtlık” ve ölüsküleŋ cabalaŋ “kıtlık, açlık” (Lessing, 2017: 769) 

karşılıklarına sahiptir. 

Eski Uygurca aç kız ifadesini oluşturan sözcüklere bakıldığında, aç ve kız sözcükleri “sınırlı, 

dar, cimri; cimrilik, darlık, yokluk, açlık; sefalet, kıtlık; zam, pahalılık” gibi anlamlara sahiptir (Wilkens, 

2021: 3, 3746). Her iki sözcük, ikileme olarak “açlık, aç, açlık ve kıtlık, açlık ve pahalılık” (2021: 3) 

gibi anlamlara gelmektedir.  

 Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2.6. Meteor/Gök Taşı 

Meteor yani gök taşı, Dünya atmosferine giren uzay kayaları ve meteroidlerdir. Pek çok gök 

olayı gibi gök taşlarının Dünya atmosferine girmesi de çıplak gözle izlenebilir. Gök taşı olayları çoğu 

zaman yeryüzünden 50 - 80 kilometre yükseklikte meydana gelir. En hızlı gök taşlarının saniyede 71 

kilometre hıza ulaştığı görülmüştür. Her gün Dünya’ya 50 metrik ton gök taşı düşse de çoğu çakıl taşı 

büyüklüğündedir. Bunun nedeni atmosferdir. Gök taşlarının büyük bir bölümü Dünya atmosferine 
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girdikleri anda yanmaya ve yok olmaya başlamaktadır. Dünya atmosferine giren gök taşlarının büyük 

bir bölümü yanarak yok olsa da bazıları bu süreci küçülerek atlatır ve yeryüzüne inmeyi başarır. Ancak 

yaşadıkları yanma o kadar yoğun ki ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, çoğu zaman yeryüzüne oldukça 

küçük bir parçaları düşer (Webtekno, “Gök taşı” maddesi). 

Bu yönüyle, bir doğal afet olarak insan yaşamını tehlikeye sokan bu korku türü, Eski Uygurca 

Sitātapatrā özelinde yaşın tüşmeklig korkınçı ifadesiyle görülmektedir. Bu ifade, tıpkı deprem, dolu ve 

kuraklık gibi, bir doğal afet olarak doğa ile iç içe olan insan yaşamında bünyesinde tehlike 

barındırmaktadır. 

9 Uyg. yaşın tüşmeklig korkınçı “Meteor düşmesi korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 

231).  

Tanık(lar) 

(1)  yaşın tüşmeklig korkınçıntın ėnç esen kılzun “Meteor düşmesi korkusundan rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 189: 2021: 90, 170).  

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

ulkāpāta, Çincede 星箭 xīng jiàn ve Tibetçede skar mda’ ltung ba karşılığına sahip olduğunu belirtir 

(2021: 231). İfade içerisinde yer alan Eski Uygurca yaşın sözcüğü, “şimşek, yıldırım; meteor, 

akanyıldız, göktaşı, meteor” (2021: 875) anlamlarındadır. Kılıç Cengiz’in zikrettiği terimlere ek olarak 

Tibetçede skar mda', sgron ma (Hopkins), Çincede 流星 liú xīng, 隕 yǔn, 流星雨 liú xīng yǔ, 星流霆

擊 xīng liú tíng jī, 星流電擊 xīng liú diàn jī (Chinese English Pinyin Dictionary, “meteor” maddesi) ve 

Moğolcada solir “gök taşı, meteor” (Lessing, 2017: 870) ve çilagun möndür “gök taşı, meteor” (Lessing, 

2017: 669) terimleri söz konusudur. 

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.2.7. Yıldırım 

Yıldırımlar, doğanın en güzel görüntülerinden biri olmakla beraber, tabiatın en öldürücü 

olaylarından da biridir. Yıldırım ateşinin sıcaklığı güneşin yüzey sıcaklığının üç kat üzerine 20,000 

dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklığın çevre atmosferde neden olduğu büyük basınç farkları, etrafa 

yayılan şok ve ses dalgalarını oluşturur ve gök gürlemeleri meydana gelir. Yıldırımdan etrafa yayılan 

şok dalgaları ve diğer olguların fiziksel açıklamaları herkesin ilgisini çekmektedir. Yıldırımlar, şimşekli 

fırtınalarla oluşan elektriksel boşalmalardır. Bulut içerisinde yeterince elektriksel yük ayrışması 

oluştuktan sonra potansiyel farktan dolayı havanın delinmesi kolaylaşır ve belli bir elektik alan 

değerinden sonra delinme gerçekleşir ve hava içerisinde iletken bir kanal oluşur. Oluşan iletken kanal 

boyunca elektriksel boşalmalar gerçekleşir. Bulutlar arasındaki boşalmalar şimşek ve bulutla toprak 

arasındaki elektriksel boşalmalar ise yıldırım olarak isimlendirilir. Korkunçluklarına rağmen, yıldırımlar 

yine de mutlak olarak öldürücü olmayabilirler çünkü olayın süresi oldukça kısadır.  

Bu yönüyle, meydana geldiğinde ölümcül tehlikelere de sahip olabilecek yıldırım, bir korku türü 

olarak Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde yıçın korkınçı ifadesiyle görülmektedir.  

10  Uyg. yıçın korkınçı “Yıldırım/meteor (?) korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 233).  

Tanık(lar) 

(1)  yıçın korkınçıntın ėnç esen kılzun “Yıldırım/meteor (*) korkusundan rahat ve huzurlu 

etsin!” (Sitātapatrā 192, 2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

ulkāpāta (?) ya da vidyut (?), Çincede 閃電 shǎn dian ve Tibetçede skar mda’ ltung ba karşılığına sahip 
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olduğunu belirtir. Kılıç Cengiz’e göre, bu ifade “meteor” anlamında görülebilir (2021: 231, 232). Terim 

için “meteor, gök taşı” anlamında Moğolcada solir “gök taşı, meteor” (Lessing, 2017: 870) ve çilagun 

möndür “gök taşı, meteor” (Lessing, 2017: 669) terimleri söz konusudur. Ayrıca ifadenin 

“şimşek/yıldırım” anlamı için Moğolcada ayuŋg-a, ayanga “gök gürültüsü, şimşek” (Lessing, 2017: 56), 

ayuŋg-a çakilgan “şimşek ve yıldırım” ve ayuŋg-a-yin sumu “yıldırım” (Lessing, 2017: 56) terimleri de 

yer almaktadır. 

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.3. Doğal Yaşamla İlgili Korkular 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, tabiatta yaşayan, ehlileştirilmeyen ve başıboş durumdaki 

yabani hayvanların insan varlığına karşı tehdit oluşuna dair incelemeler yer almaktadır.  

2.3.1. Vahşi Hayvanlar 

Doğada büyüyen, yaşam döngüsü içerisinde ayakta kalabilme amacıyla kendi kendini yetiştirme 

özelliğine sahip varlıklar, vahşi hayvanlar olarak adlandırılır. Ayı, yabandomuzu, çakal, vaşak, kurt, 

tilki, yaban kedisi, sırtlan vs. gibi türleri olan vahşi hayvanlar, insan yaşamını tehdit eden unsurlar 

arasında yer almaktadır. Bu hayvanlar, mahsullere, evcil hayvanlara ve de insanlara zarar vererek kişi 

için bir korkunun meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Bu yönüyle, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde kadır yavlak keyikler korkınçı ifadesi, vahşi ve 

yırtıcı hayvanlara dair korku kavramını yansıtan bir ifadedir.  

11 Uyg. kadır yavlak keyikler korkınçı “Kötü ve zalim vahşi hayvanların korkusu” 

(Kılıç Cengiz, 2021: 235). 

Tanık(lar) 

(1) kadır yavlak keyikler korkınçıntın ėnç esen kılzun “Kötü ve zalim vahşi hayvanların 

korkusundan rahat ve huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 193, 2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadeyi Sanskritçe 

vyāṇḍa-caṇḍamr̥ga, Çince 惡獸忿怒 èshòu fènnù ve Tibetçe gcan gzan khro bo (2021: 235) terimlerine 

götürmektedir. Kılıç Cengiz tarafından zikredilen terimlere ek olarak ifade için Sanskritçe caṇḍa-mṛga-

jātāni ve Tibetçe gcan gzan khro bo'i rigs dag sözcükleri de söz konusudur. Bu terimler, “vahşi etçil 

hayvanlar, vahşi yırtıcı hayvanlar” anlamına gelmektedir (Hopkins).  

Eski Uygurca kadır yavlak keyikler ifadesi, iki unsurdan oluşmaktadır. İlk unsur, “vahşi, yırtıcı” 

anlamına gelen kadır yavlak sözcüğüdür. Bu terim, Moğolcada ayultay, ayultu, ayumar-a, ayumsig, 

cerlig, elemeg “korkutucu, ürkütücü” (Lessing, 2017: 56, 391) karşılıklarına sahiptir.  İkinci unsur, keyik 

“yabani hayvan” sözcüğüdür. Bu ifade, Moğolcada görügesü(n) “av, av hayvanı” (Lessing, 2017: 486)  

karşılığındadır. Verilen örneklerden hareketle, Eski Uygurca kadır yavlak keyikler ifadesi için Moğolca 

*cerlig adugusun “vahşi hayvanlar” (Lessing, 2017: 1230) terimini önerebiliriz.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.4. Doğaüstü Güçlerle İlgili Korkular 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, şeytanlar, iblisler ve tanrılar gibi yerel inancın unsurlarını 

barındıran doğaüstü güçlere dayalı korkular işlenmiştir.  

2.4.1. Ejderha (Nāga) 

Nāga, yılan tanrılardır. Bunlar, başını havaya diktiğinde boğazını şişiren kobra yılının 

efsaneleştirilmesi sonucu düşünülmüş, insan yüzlü ve yılan kuyruklu yaratıklar olarak da bilinmektedir. 
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Nāgalar, hazineleri koruyan varlıklardır. Onlardan korkulmasına rağmen, onlara saygı duyulur ve kötü 

ruh olarak kabul edilmezler (İsi, 2022: 631). 

Çin’deki dragonlar gibi, Nāgalar da havayı kontrol etmekten, rahatsız olduklarında yağmuru 

durdurarak kuraklıklara neden olmaktan ve yatıştırıldıklarında yağmur salmaktan sorumludurlar. 

Çevrelerinin kirlenmesi veya saygısız davranışlar - örneğin sigara içmek ve Nāgalı bir nehirde işemek, 

pis elbiseleri orada yıkamak gibi durumlarda insanları cüzzam, kanser, böbrek ve cilt rahatsızlıkları gibi 

hastalıklara yakalatırlar (Beer, 1999: 701, 71, İsi, 2022: 631).  

Budist düşünce sisteminde insan varlığına musallat olması ile birçok felaket getiren Nāgalar, bir 

korku türü olarak Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde luu korkınçı ifadesi ile görülmektedir.  

12 Uyg. luu korkınçı “Ejderha korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) luu korkınçıntın ėnç esen kılzun “Ejderha korkusundan rahat ve huzurlu etsin!” 

(Sitātapatrā 191, 2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçe 

nāga ve Çince 龍 lóng şeklinde karşılıklara sahip olduğunu belirtip ifadenin “yılan; yılan gibi kıvrılan 

şey” anlamlarında olduğunu belirtir (2021: 233). İsi, çalışmasında ifadenin Sanskritçe ve Pālicede nagā, 

Tibetçe klu, Çince lóng, Moğolca luu, lus, lu luus, mokay, mokoy, Soğdca kyrm , nāg ve Toharca B auk 

karşılıklarına sahip olduğunu belirtir. İsi’ye göre, terim ödünçleme ilişkilerinin ürünü olarak Çince 龍 

lóng ifadesinden Eski Uygurcaya uyarlanmıştır (2022: 633).  

2.4.2. Garuḍa  

Hint mitolojisinde Garuḍa, Güneş’in parlaklığını tanrılaştıran altın kanatlı bir kuştu; bu nedenle, 

Batı mitolojisindeki anka kuşu gibi, ateş veya alevin sembolü olarak hizmet etti. Garuḍa, bazen Budist 

resimlerde, bir kartalın kafasına ve kanatlarına ve bir insan vücuduna sahip olarak tasvir edilir. Jātaka 

hikâyeleri, Garuḍaları, kanatlarını çırparak okyanusu parçalayabilen, Garuḍa Rüzgârı olarak bilinen 

muazzam bir esinti yaratan, hem büyüklük hem de güç olarak devasa dev kuşlar olarak tanımlar. 

Garuḍalar, eskiden öfkeli yaratıklar olarak kabul edilirdi, ancak Buddha tarafından dönüştürüldükten 

sonra bugünkü seviyelerine gelmişlerdir (Buswell & Lopez, 2014: 314, İsi, 2022: 653). 

Budist düşünce sisteminde, zaman zaman öfkeli canlılar olarak tasvir edilen Garuḍalar, musallat 

oldukları insan varlığına zararlar veren efsanevi yaratıklardır. Bu yönüyle, hem Tibet inancının yerel 

unsurları hem de Budizm’in korku unsurlarının sentezlenmesiyle Garuḍalar, bir korku türü olarak Eski 

Uygurca Sitātapatrā özelinde garudė kuş korkınçı ifadesi ile görülmektedir.  

13 Uyg. garudė kuş korkınçı “Garuḍa kuşu korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 235).  

Tanık(lar) 

(1) garude kuş korkınçıntın ėnç esen kılzun “Garuḍa kuşu korkusundan uzak rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 194, 2021: 90, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz ifade için Sanskritçe suvarṇapakṣa 

ve Çince 迦樓羅 jiā lóu luó terimlerini önerir (2021: 235). İsi, Kılıç Cengiz’den farklı olarak 

çalışmasında terim için Sanskritçe garuḍa, Pālice garula, Tibetçe khyung/mkha’ lding, Moğolca garudi, 

garuti, garudi sibagun, ogtarguy-dur eliyegçi ve Toharca A *karut, *karute formlarını önermiştir (2022: 

653).  
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Eski Uygurca garudė terimi, ödünçleme ilişkilerinin ürünü olarak doğrudan Sanskritçe yerine 

aracı bir dilden muhtemelen Toharca A *karut ve *karute formlarından Eski Uygurcaya uyarlanmıştır 

(İsi, 2022: 654).  

2.4.3. Şeytanlar (Yakṣa) 

Sanskritçe Yakṣa terimi, çoğul olarak kullanıldığında, hem Yakṣiṇīleri hem de erkek Yakṣa’yı 

ifade eder. Bu gruplar, Hindistan’da uzun bir geçmişi olan kalabalık bir doğaüstü varlık sınıfını temsil 

etmektedirler. Bunları tam olarak tanımlamak zordur, çünkü kısmen sınıfın bireysel üyeleri geniş bir 

karakter ve davranış yelpazesine sahiptir. Terimin etimolojisi belirsizdir. Terim, genellikle saygıyla 

tutulan ve sunuları kabul eden doğaüstü bir varlığı ifade eder. Terim, Sanskrit ve Pāli edebiyatında 

genellikle Devatā “tanrı” sözcüğü ile eş anlamlıdır. Vedalarda Yakṣa, harika, gizemli, ışıltılı veya huşu 

uyandıran bir varlık, ilahi güce veya güzelliğe sahip bir varlık, normalde görünmez olan ancak çeşitli 

biçimlerde tezahür edebilen ve insanları ele geçirebilen bir ruh; korkunç veya düşmanca bir varlık; hatta 

Indra veya Brahmā gibi Vedik panteonun yüksek tanrılarından biri olarak görülmektedir. Budizm’de 

Yakṣa ve Yakṣiṇīler, büyük ölçüde doğa ruhları olarak özellikle de ağaçlar ve ormanlık alanlarla 

ilişkilidir (İsi, 2022: 640, 641; Shaw, 2015: 63). 

Bu yönüyle, insan varlığını ele geçirebilen, kolayca kişiye düşmanlık edebilen Yakṣalar, bir 

korku türü olarak Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde yek korkınçı ifadesi ile görülmektedir.  

14 Uyg. yek korkınçı “Yakṣa korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170).  

Tanık(lar) 

(1)  yek korkınçıntın ėnç esen kılzun “Yakṣa korkusundan uzak rahat ve huzurlu etsin!” 

(Sitātapatrā 196: 2021: 90, 171).  

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında terim için “Yaşayan 

doğaüstü bir varlık, tinsel cisimlenme, hayalet, ruh; zaman zaman Piśācalar ve diğer kötücül ruhlarla 

birlikte sınıflandırılırlar. Bazen de şeytanın etkisi altındaki ele geçirmelere neden olduğu söylenir.” 

(2021: 236, 237) açıklamasını yaparak terimin Sanskritçede yakṣa, Çincede 夜叉 yè chā; 乞叉 qǐ chā; 

藥叉 yào chā; 閱叉 yuè chā, Toharca A yakäṣ ve Toharca B yākṣe karşılığında olduğunu belirtir (2021: 

236).  Kılıç Cengiz’in zikrettiği karşılıklara ek olarak Sanskritçe yakṣa terimi, Pālicede yakkha, 

Tibetçede gnod sbyin, ’dre srin, yi dags, Moğolcada yagşa, yakş-a, hour örgügçi, birid, çidkür maŋus, 

Soğdcada ykş-, ykşy ve Toharca A *yakṣem karşılığındadır (İsi, 2022: 642). 

Terim, ödünçleme ilişkilerinin ürünü olarak Orta Hintçe yakkha formundan İrani diller olan 

Soğdca ya da Toharcadan Eski Uygurcaya uyarlanmıştır. 

2.5. Elementlerle İlgili Korkular 

Maddeyi veya görsel dünyayı meydana getiren ham maddeler olarak adlandırılan elementler,  

ateş, su, hava ve toprak gibi maddelerden oluşur. Bazen, bazı öğretilerde beşinci element olarak eklenen 

boşluk maddesiyle bu elementler “hayatın yapıtaşları” olarak sembolize edilmektedir. Simyacılara göre, 

bu elementlerin farklı koşullar altında birleşmesi ile sonsuz sayıda formlar oluşur ve bu elementler, 

görsel dünyayı meydana getirir (Werner, 2005: 244). 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, insan varlığının elementlere dair korkularından ateş ve su 

kavramlarına dair korkular ele alınmıştır.  

2.5.1. Ateş  

Isıyı, aydınlığı ve alevleri yaratan yanma olan ateş, verimlilik, arındırma, aydınlanma 

eylemlerini aynı zamanda tahrip etmeyi de sembolize eder. İnsanlık tarihi açısından medeniyetin 
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geliştiricisi olan ateş, Dünya üzerinde yer alan inanç sistemlerinde, acıya, cezalandırmaya, savaşa ya da 

ölüme bağlı yakıp yıkmaları, Güneş gibi doğurganlığı ve aynı zamanda masum bir kişinin haksız yere 

yargılandığını gösteren adalet kavramını da temsil etmiştir. (Gardin & Olorenshaw, 2019: 64, 66). Dinî 

alanda caydırıcı, cezalandırıcı, temizleyici ve arındırıcı bir unsur olarak algılanan ateş, çeşitli halk 

inanışlarında da kimi zaman kutsal bir nesne, kimi zaman kutsalı sembolize eden bir varlık, kimi zaman 

da tanrının kendisi şeklinde nitelendirilmiştir. Ateş, aynı zamanda cezanın ve kötülüğün simgesi, 

ululuğun ve yüceliğin göstergesidir. Birçok dinde ateşin, caydırıcı ve yakıcı özelliği dolayısıyla acı hissi 

verici olması vurgulanmakta ve ateş tanrısal bir gücün boyutunun ne derece üstün olduğunun farkına 

varılmasına yardımcı olan bir araç şeklinde ifade edilmektedir (Maraşlıoğlu, 2018: 18). Ezoterikler, 

simyacılar ve Gülhaçlılar ateşe mistik anlam katmaktadır. Ateş, insana çok benzer. Alev gövdesidir, ısısı 

ise astral bedendir. Bunun üzerinde bir ruhu da vardır. Ateş söndüğü zaman insan gibi görünmez bir 

dünyaya geçer (Werner, 2005: 82).  

Bu yönüyle, bir tür korku türü olarak insan varlığına hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etki eden 

ateş elementi, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde oot korkınçı ifadesi ile görülmektedir. Ateş, burada 

hem fiziksel hem dinî olarak insan yaşamı açısından caydırıcılığa ve korkuya sebep olacak bir 

elementtir.  

15 Uyg. oot korkınçı “Ateş korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanıklar 

(1) oot korkınçıntın suv korkınçıntın agu korkınçıntın bı bıçgu korkınçıntın ėnç esen 

kılzun “Ateş korkusundan, su korkusundan, zehir korkusundan, bıçak korkusundan rahat 

ve huzurlu kılsın!” (Sitātapatrā 181-183, 2021: 89, 170). 

(2)  alku törlüg agu bı bıçgu oot suvta ulatı adalarıg tıddaçı “Her türlü zehir, bıçak, ateş 

ve sudaki tehlikeleri ve diğer tehlikeleri engelleyendir.” (Sitātapatrā 127-129, 2021: 83, 

168). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

agni, Çincede 阿祇儞 ā qí nǐ, 阿 尼 ā qí ní ve 火 huǒ ve Tibetçede me, me mdag karşılıklarında 

olduğunu belirtir (2021: 228). İfadeyi oluşturan Eski Uygurca oot ifadesi, Wilkens Sözlüğü’nde 

Sanskritçe vahni, tejas terimlerine karşılık gelir. Terim, “ateş, (sindirime imkân veren) vücut ateşi, alev” 

(2021: 511) anlamlarındadır. Eski Uygurca oot ifadesi, Moğolcada gal “ateş” (Lessing, 2017: 1288) 

karşılığındadır.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir. 

2.5.2. Su 

Dünyanın oluşumuyla birlikte ortaya çıkan ve insanlık tarihinden daha eskiye dayanan, aynı 

zamanda normal sıcaklık ve basınç altında sıvı hâlde bulunan su; her molekülü bir oksijen ile iki hidrojen 

atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız bir maddedir. Su, yeryüzünün üçte ikisini kaplayan, 

bileşiminde çözelti ya da asıltı hâlinde çeşitli maddeler bulunan sıvı bir maddedir. Yerine başka bir şeyin 

konulamayacağı doğal bir kaynak olarak su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ögedir (Özsoy, 

2009: 7).  

Su sembolizmi, genellikle arınma, yaşam ve yeniden doğuş fikirleri ile bağlantılıdır. Bununla 

birlikte su sembolizmi, sıklıkla iki yönlü olarak kullanılır. Olumlu ve yenileyici özelliklerinin yanı sıra, 

olumsuz yıkıcı özellikler su sembolizminde önemlidir. Özellikle psikanalitik çalışmalar açısından su, 

içgüdüler gibi karanlık güçleri barındıran bilinçdışının bir sembolü olarak kabul edilir (Arıkan, 2014: 

207).  
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Bu yönüyle, bir korku türü olarak su kavramı, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde suv korkınçı 

ifadesiyle görülmektedir. Burada, suya dair korkunun hem susuzluk hem de suyun öldürücü yönü olan 

boğulma tehlikesi ile ilişkili bir tedirginlik olduğunu düşünebiliriz.  

16 Uyg. suv korkınçı “Su korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanıklar 

(1) oot korkınçıntın suv korkınçıntın agu korkınçıntın bı bıçgu korkınçıntın ėnç esen 

kılzun “Ateş korkusundan, su korkusundan, zehir korkusundan, bıçak korkusundan rahat 

ve huzurlu kılsın!” (Sitātapatrā 181-183, 2021: 89, 170). 

(2)  alku törlüg agu bı bıçgu oot suvta ulatı adalarıg tıddaçı “Her türlü zehir, bıçak, ateş 

ve sudaki tehlikeleri ve diğer tehlikeleri engelleyendir.” (Sitātapatrā 127-129, 2021: 83, 

168). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

udaka ve Çincede 水 shuǐ, 憂陀伽 yōu tuó jiā (2021: 228) karşılıklarında olduğunu belirtir. Kılıç 

Cengiz’in zikrettiği karşılıklara ek olarak ifade için Sanskritçede ap, Tibetçede chu, chus (Hopkins) ve 

Moğolcada usun “su” (Lessing, 2017: 1318) terimlerini de gösterebiliriz.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir. 

2.6. Ölüm Kavramıyla İlgili Korkular 

Ölüm, dünyevi yaşamın sona ermesi, astral bedenin, dünyevi bedenden ayrılmasıdır (Werner, 

2005: 611). İnsan yaşamının özünde duyumsadığı korkular arasında, en çarpıcı olanı ölüm korkusudur 

(Abigail, 2020: 15). Ölüm korkusunun insanlar için temel bir güdü olduğu ve ölüm korkusunun özünde 

insanın kendini koruma içgüdüsünün bilinçli ya da bilinçsiz olarak mevcudiyeti söz konusudur.  Kendini 

ölümün farkındalığına adamış biri, sürekli gayretlidir. Kendisi her tür varoluşla ilgili hayal kırıklığı 

algısını kazanarak hayata olan bağlılığı yener. İhtiyaçlar konusunda hırsa bürünmeden algısı acıya 

dayanır. Ama ölümün farkındalığını geliştirmemiş varlıklar, ölüm anında sanki vahşi hayvanlar, ruhlar, 

yılanlar, soyguncular ya da katiller tarafından birdenbire ele geçirilmiş gibi korku, dehşet ve şaşkınlık 

içine düşer (Gong Moon, 2019: 8, 9).  

Yaşam ve ölüm, ayrılmaz bir şekilde bir arada bulunur. Ölüm kaygısı, duygusal refahı bozar ve 

intihar düşünceleri üretebilir, böylece yaşam doyumunu düşürür. Birçok literatür dinin bu korkuyu 

azalttığını öne sürse de aralarındaki doğrudan ilişki tartışmalıdır (Kei Cheng, 2016: 67). 

Budist öğreti, ölümü kabul etme ve ölüm kaygısıyla bağlantılı kişisel korkuyu salıverme 

sürecinde anlamlı bir yaşamın nasıl deneyimlenebileceğine dair çok fazla iç görü sunar. Budist felsefeye 

ek olarak, farkındalık temelli uygulamaları kullanan çalışmalar, kabulü güçlendirmede ve kaygıyla başa 

çıkmada umut verici sonuçlar göstermektedir (Abigail, 2020: 1). 

2.6.1. Ölüm Türü: Zamansız Ölüm 

Din, insanların gündelik hayatında referans alınmıyorsa zamansız ölümden bahsedilebilir; ama 

din insan varlığının hayatında merkezî durumunda ise her ölüm “zamanlı” kabul edilecektir. Ne var ki 

ölümü aralıksız düşünmek mümkün olmadığı gibi bu durum hayatı yaşanmaz hâle de getirecektir. Ölüm, 

her an kendimizin veya sevdiklerimizin başına gelebilecek normal bir olaydır (Ünal, 2011: 132). 

Ünal’a göre, modern insanı geleneksel insandan ayıran önemli bir unsur, modern insanın 

ölümsüzlük arzusudur. Modern birey, ölümsüzlük arzusundan dolayı ölmeyi istememekte, mümkün 

mertebe hayatından uzaklaştırmaya çabalamaktadır. Geleneksel insan, ölümü daha fazla kabullenicidir. 
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Modern insan, ölüm ve ölümle ilgili her şeyi hayatın dışına itmek istemektedir.  Dinler, ölümü 

kabullenilmesi ve hayatın ona göre ayarlanması gereken bir nihai gerçeklik şeklinde bildirir (2011: 130).  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde üdsüz ölümlüg korkınçı 

ifadesi, Ünal’ın görüşlerinin aksine, ölümün aslında eski çağlarda yaşamış insanlar tarafından da hemen 

ve kolayca istenmediğini de göstermektedir. İster İslamiyet olsun, ister Budizm gibi dinî öğretiler olsun, 

ölüm kavramı her dönem insan varlığınca tercih edilmeyen bir kavram olarak bireylerde ölüme dair 

korku ve endişeli ruh hâlini ortaya koymuştur.  

17 Uyg. üdsüz ölümlüg korkınçı “Zamansız ölüm korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) üdsüz ölümlüg korkınçıntın ėnç esen kılzun “Zamansız ölüm korkusundan” 

(Sitātapatrā 187, 2021: 89, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifade için Sanskritçe 

akālamr̥tyu ve Çince 非時横夭 fēishí héng yāo  (2021: 231) terimlerini önermiştir. Kılıç Cengiz’in 

bahsettiği terimlere ek olarak ifade için Çincede 早死 zǎo sǐ ve 早逝 zǎo shì (Chinese English Pinyin 

Dictionary, “untimely death” maddesi) ifadelerini önerebiliriz. Terime dair Tibetçe bir karşılık 

bulunamamıştır. Eski Uygurca üdsüz ölüm ifadesi için Moğolca *çag busu ükül kavramını önerebiliriz. 

İfadeyi oluşturan sözcüklerden çag busu “zamansız, yanlış zaman, vaktinden önce” (Lessing, 2017: 

1287) ve ükül “ölüm” (2021: 1181) anlamlarına sahiptir.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir. 

2.6.2. Ölüm Tehlikesiyle İlgili Korkular 

Bu yönüyle, çalışmanın ilgili başlığı içerisinde ölüm korkusu ve ölüme sebebiyet verecek bıçak, 

hırsız ve zehir gibi hem insan etkili hem de doğadaki bazı element ve maddelerin neden olacağı korku 

türleri işlenmiştir.  

2.6.2.1. Bıçak 

Türkçe Sözlük’te “1. Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç. 2. Çeşitli kesme işlerinde 

kullanılan keskin ağızlı araç.” (Güncel Türkçe Sözlük, “bıçak” maddesi) anlamlarına sahip bıçak, insan 

yaşamı içerisinde hem faydalı hem de zararlı nesnelerden biridir. İnsan yaşamına tehdit oluşturan bıçak, 

tutulan elin niyetine göre kişiler için bir ölüm tehdidi olabilmektedir. 

Bu yönüyle, bir korku türü olarak bıçak, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde bı bıçgu korkınçı 

ifadesi ile görülmektedir.  

18 Uyg. bı bıçgu korkınçı “Bıçak korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170).  

Tanıklar 

(1) oot korkınçıntın suv korkınçıntın agu korkınçıntın bı bıçgu korkınçıntın ėnç esen 

kılzun “Ateş korkusundan, su korkusundan, zehir korkusundan, bıçak korkusundan rahat 

ve huzurlu kılsın!” (Sitātapatrā 181-183, 2021: 89, 170). 

(2) alku törlüg agu bı bıçgu oot suvta ulatı adalarıg tıddaçı “Her türlü zehir, bıçak, ateş 

ve sudaki tehlikeleri ve diğer tehlikeleri engelleyendir.”  (Sitātapatrā 127-129, 2021: 83, 

168). 

(3) neŋ bı bıçgu tegmegey “Hiçbir bıçak zarar vermeyecek!”  (Sitātapatrā 386-387, 

2021: 111, 178). 
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Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz ifade için Sanskritçe śastra “bir tür 

kılıç; bıçak” karşılığını verip terimin Çincede 器械  qìxiè ve Tibetçede mtshon gyi ifadeleriyle 

görüldüğünü belirtmektedir (2021: 228). Terimi oluşturan sözcüklere bakıldığında, Eski Uygurca bı 

ifadesi, Wilkens Sözlüğü’nde bi “bıçak” (2021: 169) ve bıçgu “bıçak” (2021: 166) şeklinde yer 

almaktadır. Eski Uygurca bı bıçgu ifadesi için Moğolcada kitug-a, hutga(n), hutag-a ve hutug-a “bıçak” 

(Lessing, 2017: 589) ifadeleri söz konusudur.   

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.6.2.2. Hırsız 

Türkçe Sözlük’te “Başkasının malını çalan kimse, uğru” (Güncel Türkçe Sözlük, “hırsız” 

maddesi) anlamıyla görülen hırsız kavramı, toplumsal yaşam içerisinde bireyin özel mülkiyet kavramını 

ihlal eden kişiler olarak bilinmektedir. Bireyin özel alanına saldırmakla bir tehdit oluşturan hırsız 

kişiliği, insan varlığının güvenlik ve kendini güvende hissetme hakkını sabote etmesiyle bir korku 

hissine sebep olmaktadır.  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak hırsız, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde ogrı korkınçı 

ifadesiyle görülmektedir.  

19 Uyg. ogrı korkınçı “Hırsız korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) alku tınl(ı)glarıg yme ėl han korkınçıntın ogrı korkınçıntın ėnç esen kılzun “Ülkenin 

hükümdarının (gazabının) korkusundan, hırsız korkusundan rahat ve huzurlu kılsın!” 

(Sitātapatrā 180-181: 2021: 89, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında ifadenin Sanskritçede 

caura, Çincede 盜賊 dàozéi ve Tibetçede chom rkun karşılıklarında olduğunu belirtir (2021: 227, 228). 

Eski Uygurca ifade içerisinde yer alan ogrı sözcüğü, “hırsız, eşkıya, haydut, soyguncu; haydutça” (2021: 

503) anlamlarındadır. Terim için Moğolcada hulagay degerem, hulagayçi, hulaguyçi “hırsız, haydut” 

(Lessing, 2017: 1159) sözcükleri sözcük konusudur.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.6.2.3. Zehir 

Türkçe Sözlük’te “Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve 

miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem” (Güncel Türkçe Sözlük, “zehir” maddesi) olarak 

bilinen zehir kavramı, doğada insan varlığına karşı kullanıldığında tehdit ve korku bazen de ölüm 

ulaştıran bir kavram olarak bilinmektedir.  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak zehir, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde agu korkınçı 

ifadesiyle görülmektedir. Bu terim, başta yılan ve akrep zehri olmak üzere, birçok zehir türünün insan 

yaşamına kast etmeye yönelik korku türünü içermektedir.  

20 Uyg. agu korkınçı “Zehir korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) oot korkınçıntın suv korkınçıntın agu korkınçıntın bı bıçgu korkınçıntın ėnç esen 

kılzun “Ateş korkusundan, su korkusundan, zehir korkusundan, bıçak korkusundan rahat 

ve huzurlu kılsın!” (Sitātapatrā 181-183, 2021: 89, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz ifade için Sanskritçe viṣa “zehir, 

akrep zehri” karşılığını verip ifadenin Tibetçede dug gi ve Çincede 毒藥 dúyào şeklinde görüldüğünü 
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belirtir (2021: 228). Wilkens Sözlüğü’nde de agu sözcüğü ile alakalı Sanskritçe viṣa “zehir” karşılığı 

söz konusudur. Eski Uygurca agu ifadesi için Moğolcada hor ve hour-a “agu, zehir” (Lessing, 2017: 

1147) ifadeleri söz konusudur.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.7. Siyasi ve Askeri Korkular 

İnsanın topluluk hâlinde yaşama, bir yere ait olma ve başkalarından ilgi görmek gibi önemli 

psikolojik ve sosyal gereksinimleri vardır. Diğer yandan ise içerisinde bulunduğu fiziki ve toplumsal 

yaşam alanının ürettiği tehditlerden korunmak ihtiyacı duyar. İşte bu iki temel özellik onu toplumsal 

işbirliğine ve bu işbirliğinin gelişmesiyle bir disipline yöneltir. Bu pratikten elde edilen fayda yönetim 

faaliyetini, hayatının diğer alanlarında da uygulamasına neden olur. Böylelikle yönetim, toplumsal 

hayatın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası hâline gelir (Arslan, 2018: 3).  

Otoritenin en genel ve basit tanımı, bireysel değil sosyal bir olgu temelinde en az iki kişi 

arasında oluşan bir ilişki olarak, birinin diğeri üstünde eylemde bulunmak için sahip olduğu olasılıktır. 

Ya da herhangi bir uzlaşma yapılmaksızın eyleme geçme olasılığıdır. Bu tanım, bir kişinin diğeri 

üzerindeki yaptırım gücünü, müdahale yeteneğini ifade etmektedir. Bu, otoritenin bir eşitsizlik ilişkisi 

olduğu ve bu eşitsizlikle beraber zorun, zorlamanın, baskının ve müdahalenin paralel geliştiğidir. 

Otoritenin diğer bir anlamı, yetenek ve gücü birleştirmesi bağlamında, toplumda başkalarına istediğini 

yaptırabilmedir. Bununla birlikte bu istenen şeylerin yaptırılmasını, zor kullanmaya ve müdahale etme 

yetkinliğine sahip olmadır (Kutluay, 2019: 5).  

Bu yönüyle, halk ve yönetici sınıfı arasında var olan ilişkiye bakıldığında, yönetici sınıfının 

yaptırım gücüne sahip olduğu ve halkın güvende kalma ihtiyacı doğrultusunda yönetici sınıfının 

buyruklarına uydukları görülmektedir. Devlet ve yönetici sınıfı üyelerine karşı muhalif bir durumda ise 

çoğu zaman bireylerin cezalandırıldıkları görülmektedir. Bu durum, halk arasında birçok bireyin siyasi 

ve askeri otoriteye karşı korku duymalarına sebep olmuştur.  

2.7.1. Siyasi Korkular 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, devlet yönetimi kavramı ile ilgili olarak bireyin hükümdara 

dair korkusu ve devlet ve hükümdarca cezalandırılması gibi korkuları işlenmiştir.  

2.7.1.1. Hükümdar Korkusu 

Otoriter yönetim dönemlerinde devlet teşekkülü toplumsal hayatın her alanını kapsayacak 

düzeyde genişlemekte ve iktidarı elinde bulunduranlar, insani evrenin esaslarının tümü hakkında bilgi 

sahibi tek otorite konumuna yükseltilmektedir. Oluşturulan algı uygulanan politikaların meşruluğunun 

zeminini hazırlamaktadır. Fakat bazı insanlar içinde bulundukları çelişkili durumun farkında olurlar. Bu 

durum sistem üzerinde belli ölçüde bir baskı oluşturur (Şahin & Atabay, 2021: 86). Bu baskı, yönetilen 

sınıf içerisinde yer alan bireylerde iktidarı elinde bulunduran kişiye dönük korku uyandırır.  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak hükümdar korkusu, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde

  ėl han korkınçı ifadesiyle görülmektedir. Bu terim, doğrudan yönetimi elinde 

bulunduran kişi ve makama dair tedirginliği ve çekingenliği yansıtır.  

21 ėl han korkınçı “Ülkenin hükümdarının korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170).  

Tanık(lar) 

(1) alku tınl(ı)glarıg yme ėl han korkınçıntın ogrı korkınçıntın ėnç esen kılzun meni 

“Ülkenin hükümdarının (gazabının) korkusundan, hırsız korkusundan rahat ve huzurlu 

kılsın!” (Sitātapatrā 180-181, 2021: 89, 170).  
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Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Eski Uygurca ėl han ifadesi Sanskritçede rāja, 

Tibetçede rgyal po (Zieme, 2005: 78), Çincede 國王 guówáng (Kılıç Cengiz, 2021: 233) ve Moğolcada 

hagan (2021: 253, 277) karşılığındadır. İfade, “hükümdar, kral, sultan; devlet ve hükümdar” (Wilkens, 

2021: 253) anlamlarındadır. Eski Uygurca ėl han ifadesi, Moğolcada hagan “kral, hükümdar” (Lessing, 

2017: 1307) karşılığındadır.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.7.1.2. Devlet ve Hükümdarca Cezalandırılma 

“Hükümdar Korkusu” kavramı ile eşdeğer ifadelerden biri de, devlet ve hükümdar tarafından 

cezalandırılmadır.  Devlet ve hükümdarın adalet temelli halka karşı uyguladığı yaptırımlar olarak bilinen 

cezalandırma, geçmişte olduğu gibi bugün de, insan varlığının yaşamak istemediği bir durum olarak 

bilinir ve bu durumun yaşanmaması adına çoğu zaman bireyin devletle olan ilişkisinde temkinli 

davrandığı görülmektedir.  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak devlet ve hükümdarca cezalandırılma korkusu, Eski Uygurca 

Sitātapatrā özelinde ėlniŋ hannıŋ kıy(ı)n kagut korkınçı ifadesi ile görülmektedir.  

22  Uyg. ėlniŋ hannıŋ kıy(ı)n kagut korkınçı “Devletin ve hükümdarın vereceği ceza 

korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) ėlniŋ hannıŋ kıy(ı)n kızgut korkınçıntın ėnç esen kılzun “Devletin ve hükümdarın 

vereceği ceza korkusundan rahat ve huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 189-191, 2021: 90, 170).  

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz ifade için Sanskritçe rājadaṇḍa 

“hükümdarın saltanatı ya da otoritesi; hükümdardan kaynaklanan ceza” ve Çince 國王刑罰 guówáng 

xíngfá ifadesini önerir (Kılıç Cengiz, 2021: 233). Terimi oluşturan ifadelerden kıy(ı)n ve kızgut 

sözcükleri “ceza, cezalandırma, eziyet, acı” gibi anlamlara gelir (Wilkens, 2021: 376, 377).  

Eski Uygurca ėlniŋ hannıŋ kıy(ı)n kagut korkınçı ifadesini oluşturan sözcüklerin Moğolcadaki 

karşılıkları şunlardır: 

Uyg. ėl “devlet”=Mo. ulus “devlet, ülke” (Lessing, 2017: 1034). 

Uyg. han “hükümdar”=Mo. hagan “kağan, hükümdar” (Lessing, 2017: 1307). 

Uyg. kıy(ı)n kızgut  “ceza”=Mo. yal-a “ceza” (Lessing, 2017: 533). 

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.7.2. Askeri Korkular 

Çalışmanın bu başlığı içerisinde, özellikle yaşanılan ülke için bir dış tehdide karşı korkuların 

anlatıldığı terimler işlenmiştir.  

2.7.2.1. Düşman 

Türkçe Sözlük’te “1. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan 

kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, 

sivil bütün uyrukları. 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. 4. 

Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).” (Güncel Türkçe Sözlük, “düşman” 

maddesi) gibi anlamlara gelen düşman kavramı, birçok toplumun hem iç hem de dış meselesi olarak 

insan yaşamında savaş gibi durumları beraberinde getiren bir durum olarak kişide huzursuzluk ve 

güvensizlik hissine sebep olmaktadır. 
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Bu yönüyle, bir korku türü olarak düşman korkusu, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde yad yagı 

korkınçı ve yagı korkınçı ifadeleriyle anlatılmaktadır. 

23 Uyg. yad yagı korkınçı “Yabancı ve düşman korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

24 Uyg. yagı korkınçı “Düşman korkusu” (Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) yagı korkınçıntın adınlarnıŋ süü çerig korkınçıntın aç kız korkınçıntın yad yagı 

korkınçıntın ėnç esen kılzun “Düşman korkusundan, yabancıların asker ve ordusunun 

korkusundan, açlık ve kıtlık korkusundan, yabancı ve düşman korkusundan rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 184-187, 2021: 89, 170).  

 Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz çalışmasında Eski Uygurca yad 

yagı ifadesini “yabancı ve düşman” olarak verir. Terim, Kılıç Cengiz’e göre, Sanskritçe *aribhayāt 

(2021: 230) ifadesine denk gelir. Wilkens Sözlüğü’nde ifade, yat yagı şeklinde “düşman” (2021: 876) 

anlamına gelmektedir.  

Terimi oluşturan ifadelere bakıldığında, Eski Uygurcada yad “yabancı” kelimesi, Sanskritçede 

para, anya, Çincede 外異 wài yì (Digital Dictionary of Buddhism: English Terms Index, “foreign” 

maddesi), 外 wài, 國外 guó wài, 對外 duì wài, 域外 yù wài, 外來 wài lái (Chinese English Pinyin 

Dictionary, “foreign” maddesi), Tibetçede ches mchog, mchog la, gzhan (Hopkins) ve Moğolcada ǰad 

(Wilkens, 2021: 876) karşılıklarına sahiptir. Ayrıca, Moğolcada hari “yabancı, el”, hari ulus “yabancı 

ülkenin insanı” (Lessing, 2017: 1108) ve gadagadu “yabancı, el” (Lessing, 2017: 433) ifadeleri de söz 

konusudur.  

Eski Uygurca yagı “düşman” ifadesi, Sanskritçede ari, śatru (Hopkins), Çincede 對頭 duì tou,  

仇  chóu, 寇  kòu, 敵 dí (Chinese English Pinyin Dictionary, “enemy” maddesi), Tibetçede  dgra, dgra 

bo ve phas kyi rgol ba (Hopkins) ve Moğolcada daysun (Lessing, 2017: 291) karşılığındadır.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

2.7.2.2. Düşman Ordusu 

“Düşman Korkusu” kavramı ile eşdeğer terimlerden biri de, düşman ordusuna dair korkudur. 

Özellikle bir dış tehdit olarak düşman ordusu, güçlü olduğu durumlarda başta insan yaşamı olmak üzere, 

şehirler, kasabalar ve köyler gibi yerleşim yerlerini yakıp yıkmalarıyla tahrip edici güce sahiptirler.  

Bu yönüyle, bir korku türü olarak düşman ordusu korkusu, Eski Uygurca Sitātapatrā özelinde 

adınlarnıŋ süü çerig korkınçı ifadesi ile anlatılmaktadır. İlgili terim, insan varlığının özünde 

duyumsadığı güvende kalma hissine karşı bir tehdit durumu olarak bir tedirginliği yansıtır.  

25 Uyg. adınlarnıŋ süü çerig korkınçı “Yabancıların asker ve ordusunun korkusu” 

(Kılıç Cengiz, 2021: 170). 

Tanık(lar) 

(1) yagı korkınçıntın adınlarnıŋ süü çerig korkınçıntın aç kız korkınçıntın yad yagı 

korkınçıntın ėnç esen kılzun “Düşman korkusundan, yabancıların asker ve ordusunun 

korkusundan, açlık ve kıtlık korkusundan, yabancı ve düşman korkusundan rahat ve 

huzurlu etsin!” (Sitātapatrā 184-187, 2018: 89, 170). 

Terimle ilgili değerlendirmelere bakıldığında, Kılıç Cengiz ifadenin Sanskritçede paracakra, 

Çincede 外國軍兵難  wàiguó jūn bīng ve Tibetçede pha rol gyi dmag tshogs (2021: 229) karşılıklarında 

olduğunu belirtir.  
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Terimi oluşturan sözcüklere bakıldığında, süü ifadesi “asker, birlikler, ordu, sefer, harp, 

muharebe, meydan savaşı, savaş, askerî kampanya, mücadele” (Wilkens, 2021: 638) ve çerig ifadesi 

“ordu, savaş düzeni; savaşa hazır” (2021: 226) anlamlarındadır. Her iki sözcük de ikileme olarak sü(ü) 

çerig şeklinde “ordu, asker, birlikler” karşılığına sahiptir (2021: 639).  

Eski Uygurca adınlarnıŋ süü çerig korkınçı ifadesini oluşturan unsurlar, Moğolcada şu 

şekildedir: 

Uyg. adın “başka, farklı, öbür”=Mo. busu “başka, diğer”; busud “başkaları, diğerleri” 

(Lessing, 2017: 194). 

Uyg. süü çerig “asker, ordu”=Mo. süü çerig (Wilkens, 2021: 639). 

Bu yönüyle, Eski Uygurca terim için Moğolcada *busud-un  süü çerig ifadesini önerebiliriz.  

Terim, köken ve oluşum yönünden birebir çevirinin ürünü Türkçe bir ifadedir.  

Sonuç 

Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī tanıklığında tespit edilen korku kavramına dair terimler 

hakkında yapılan tematik ve dilsel inceleme sonucu elde edilen veriler şunlardır:  

1. Geçmişte olduğu gibi, bugünün bireyleri tarafından da tehlike olarak algılanıp yorumlanan 

korku kavramı, evrensel bir duygu olarak hem doğaya hem de insan varlığına yöneliktir. İlkel çağlar 

içerisinde ağırlıklı olarak doğaya karşı duyumsanan korku, zamanla başta büyü olmak üzere, çeşitli 

yöntemlerle üzerine gidilen bir kavram hâline gelmiştir. Bir korku giderici olarak büyü, insanlık tarihi 

ile yaşıttır, diyebiliriz. Genellikle büyü ustaları tarafından icra edilen ve bir ayin olarak çeşitli aşamaları 

olan büyü kavramı, hem kişisel hem de toplumsal faydalara sahip olduğuna inanılan bir kavramdır.  

2. İnsanoğlunun kendinden güçlü ve çoğu zaman bilinemez ve yenilemez durumdaki insan ve 

doğa kavramlarına karşı hissettiği çaresizliği ve güçsüzlüğü ifade eden korku kavramı, Budist Uygurlar 

ve Moğollar açısından popüler bir metin olan Sitātapatrādhāraṇī adlı eserde zengin bir söz varlığı ile 

görülmektedir. Bir büyü metni olarak okunması, ezberlenmesi ve taşınması gibi durumlarda, doğal 

afetler, hastalıklar ve doğaüstü güçler karşısında halkın ihtiyaçlarını gideren Sitātapatrādhāraṇī, 

Moğollar arasında oluşmuş Tanrıça Sitātapatrā’ya dair kültün etkilerini yansıtmaktadır. Moğol 

ülkesinde birçok kötü durumda kendisine başvurulan Sitātapatrā Budist Uygurlarda da aynı etkiye 

sahiptir.  

3. Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī’de, korku kavramının türlerini içeren 25 terim tespit 

edilmiştir. Korku kavramını yansıtan bu terimler, ağırlıklı olarak hem kişisel hem de toplumsal açıdan 

çeşitli varlıklara ve durumlara karşı bir çekincenin/tedirginliğin olduğunu göstermektedir. Tespit edilen 

terimler ve oluşturulan başlıklar göz önüne alındığında, benimsenen Budist kökenli dinî yaşayışla 

birlikte, halkın günlük yaşamı içerisinde doğa ve doğaüstü güçlerle olan mücadelesiyle yerel inançlara 

dönüşen terimler net bir şekilde görülmektedir. 

4. Çalışmada, korku kavramına dair terimleri içerdikleri tematik değer bakımından dinî ve din 

dışı korkular şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī özelinde çalışmada tespit 

ettiğimiz dinî korku türleri, Budist öğreti ile alakalı olarak Tanrı ve Üç Kötü Yol kavramları ile 

görülmektedir. Bu kavramlardan Tanrı korkusu, Budist Tanrı anlayışından ziyade, daha çok yerel halkın 

gökyüzüne ve orada her şeyi kudretiyle elinde tutan Tanrı kavramına işaret etmektedir. Bu yönüyle, 

ilgili terimin evrensel bir korku olduğunu söyleyebiliriz. Bu kavram dışında, Budizm’in temel Dharma 

terimlerinden olan Üç Kötü Yol, bu dünyadaki kötü eylemlerin sonucu olarak kişinin yeniden doğuş 

yaşayacağı vakitte vücut bulacağı kötü varlık formlarını tanımlamaktadır. Bu iki kavram dışında, var 
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olan diğer korku türlerine bakıldığında, ağırlığın doğa, doğaüstü ve otorite gibi tehlikelere yönelik 

olduğu görülmektedir.  

5. Çalışmada tespit edilen Üç Kötü Yol, Ejderha (Nāga) ve Garuḍa dışındaki diğer terimler, 

doğrudan insan varlığının yaşayacağı evrensel korkulardır. Bunlar, doğal afetlere dair korkulardan 

halkın otorite karşısındaki korkusuna doğru gitmektedir. Bu da Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī 

özelinde korku kavramının çeşitliliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

Kısaltmalar 

bk. →Bakınız 

Çev.→Çeviren 

Çin.→Çince 

Ed.→Editör 

Mo.→Moğolca 

Pāli.→Pālice 

Skr.→Sanskritçe 

Sogd.→Soğdca  

Tib.→Tibetçe 

Toch. A→Toharca A 

Toch. B→Toharca B 

Uyg.→Eski Uygur Türkçesi 

vb.→ve benzeri 

vd.→ve diğerleri 
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KUN GÖÇÜ VE BATI AVRASYA’NIN ETNO-SİYASİ YAPISINA ETKİLERİ 

Haşim ÖZEL202  

Özet 

 XI. yüzyılın ilk yarısında, Çin’in kuzeyindeki Moğol bozkırlarından batı bölgelerine doğru bir 

kavimler göçü yaşandı. Bu hareketlenmenin çıkış kaynağı Çin’de Liao hanedan adıyla bir devlet kuran 

Kitan saldırılarıydı. Kitan baskısı sonucunda Moğol bozkırlarında yaşayan Kay boyu, Kun adlı 

topluluğu batı yönünde itmeye başladılar. Bu arada Kunlar, Sarı halkının topraklarını işgal etmişlerdi. 

Sarılar önlerindeki Türkmenleri, Türkmenler Oğuzları, Oğuzlar da Peçenekleri batı bölgelerine doğru 

sürdüler. Söz konusu bu göçebe boyların başlattıkları hareketlenmeyi, dönemin iki ana kaynağında 

buluruz. Bunlardan biri Mervezî’dir. XII. yüzyılda yazdığı Tabâi’l Hayavân adlı eserinde bu olayı 

ayrıntısıyla verir. Bir diğer kaynak da, yine XII. yüzyılda kaleme alınan Urfalı Mateos 

Vakayinâmesi’dir. Bu eserde de yine Mervezî’de olduğu gibi göç hareketine katılan kavimler hakkında 

bilgi verilir. Urfalı Mateos Vakayinâmesi’nde bazı boyların farklı adlandırıldığını görürüz. Örneğin 

Mervezî’de yer alan Kunlar, Urfalı Mateos’ta yer almazlar.  

Kun Göçü’ne katılan boyların kimliği konusu da önemlidir. Şimdiye kadar onların kökenleri ve 

kim oldukları konusunda çok farklı görüşler ortaya konmuştur. Bu çalışmada Kay, Kun, Sarı, Türkmen, 

Oğuz ve Peçenek adlı toplulukların kimlikleri ve bu göç hareketindeki rollerine dair bazı açıklamalarda 

bulunulacaktır. En sonunda da Kun Göçleri’nin sonuçları tartışılacaktır. Zira bu olay doğrudan Kimek 

Kağanlığı’nı, onların batı kolunu oluşturan Kıpçakları, Aral bölgesindeki Oğuz Yabgu Devleti ile 

Selçukluları ve yine onlara komşu Harezm bölgesini etkilemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kun, Kay, Kıpçak, Kimek, Oğuz Yabgu Devleti  

QUN MIGRATION AND ITS EFFECTS ON THE ETHNO-POLITICAL STRUCTURE OF 

WESTERN EURASIA  

Abstract 

In the first half of the eleventh century, there was a migration of tribes from the Mongolian 

steppes in northern China to the western regions. The origin of this movement was the attacks of Khitan, 

which established a state with the name of the Liao dynasty in China. As a result of the Khitan pressure, 

the Qai tribe, who living in the Mongolian steppes, began to push the Qun community to the west. At 

this time, the Quns had occupied to the lands of the Sari people. The Saris drove the Turkmens in front 

of them, the Turkmens drove the Oghuz, and the Oghuz drove the Pechenegs towards the western 

regions. We find the movement initiated by these nomadic tribes in two main sources of the period. On 

of them is Marwazi. He gives this events in detail in his work Tabâi’l Hayavân, which he wrote in the 

twelfth century. Another source ise also the Chronicle Matthew of Edessa, which was also written in the 

twelfth century. In this work, as in Marwazi, information is given about the tribes participating in the 

migration movement. In the Chronicle Matthew of Edessa, we see that some tribes were named 

differently. For instance, Quns in Marwazi are not mentioned in Matthew of Edessa.  

The issue of the identity of the tribes participating in the Qun Migration is also important. Until 

now, very different views have been put forward as to their origins and who they are. In this study, some 

explanations will be given about identities of Qai, Qun, Sari, Turkmen, Oghuz and Pecheneg tribes and 

their roles in this migration movement. Finally, the results of the Qun Migrations will be discussed. 

Because this event directly affected the Kimak Khaganate, the Qipchaqs, who formed their western 
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branch, the Oghuz Yabgu State and the Seljuks in the Aral region, and also the neighboring Khwarezm 

region. 

Keywords: Qun, Qai, Qipchaq, Kimak, Oghuz Yabgu State 

Giriş 

XI. yüzyılın ilk yarısında, kökleri Kuzey Çin’e kadar ulaşan ve Avrasya’nın batı bölgelerinin 

etnik ve siyasî yapısını bütünüyle etkileyen bir kavimler göçü yaşandı. Genel olarak bu olay tarihçilikte 

Kun Göçü olarak adlandırılır (Golden, 2014: 189; Jackson, 2022: 112). X. yüzyılın başlarında Çin’in 

kuzeyinde Liao adıyla bir hanedan kuran Moğol kökenli Kitanların başlatıcısı oldukları bu hareket, Orta 

Çağ İslam kaynakları ile bir Ermeni kaynağında kayda geçirilmiştir. Selçuklu sarayında tabip olarak 

görev yapan Mervezî ve yine İslam kaynaklarından Avfî, olayın ayrıntılarını az bir farkla verirler. 

Ermeni kaynağı Urfalı Mateos ise yine aynı olayı anlatır; ancak boyların adları İslam kaynaklarında 

verilenlerden biraz farklıdır (Minorsky, 1942: 29-30; Urfalı Mateos, 2000: 91). 

Bu göç hareketinin aktörleri baktığımız zaman genel olarak onların Moğol ve Türk kökenli 

topluluklar olduğunu görürüz: Moğol-Mançu sınır bölgesinde yaşayan Proto-Moğol topluluklardan 

Kaylar, yine onlara köken olarak çok uzak olmayan ama Türk kökenlerini Hunlara kadar 

uzatabileceğimiz Kunlar, kaynakların Sarı adıyla kaydettikleri Uygurlar, onların hemen batılarında 

yaşayan Türkmenler/Karluklar, Oğuzlar ve son olarak da Peçenekler (Minorsky, 1942: 29-30). 

Kun göçü esas olarak Kitanların hemen yanıbaşlarındaki Kaylara saldırmasıyla başlamıştır. 

Kaylar, Kitanlar önünde tutunamayarak önlerindeki Kunları, Kunlar Sarıları, Sarılar Türkmenleri, 

Türkmenler Uzları, Uzlar da Peçenekleri batı yönünde itmeye başlamışlardır. Göç hareketinin 

başlatıcıları olarak görülmesi gereken Kaylar ve Kunlar, Batı Sibirya’da yükselmeye başlayan Kıpçak 

boylar birliğine dâhil olmuşlardır. Bundan sonra Kumanlar adıyla da anılacak Kunlar, Kıpçaklarla 

birlikte 1054 tarihinde Rus sınırlarında ortaya çıkmışlardır (Yücel, 2007: 292). Bununla birlikte bazı 

Kıpçak ve Kun/Kuman grupları, bu tarihten biraz önce Harezm ve Oğuz topraklarının merkezi 

konumunda bulunan Sirderya havalisinde faaliyet göstermeye başlamışlardı. Yıkılmaya yüz tutmak 

üzere olan Oğuz Yabgu Devleti’ne son darbeyi Kıpçaklar indirmiştir (Pritsak, 1996: 99). Uzlar veya 

Oğuzlar ise Kiev knezlerinin hizmetine girmek suretiyle Kıpçaklara karşı sınır bölgelerine 

yerleştirilmişlerdir. Önlerindeki Peçenekler de, Güney Rusya’daki yerleşim yerlerini terk etmek zorunda 

kalarak Orta Avrupa ve Balkanlar’a kadar gitmek zorunda kalmışlardır. 

Kun Göçü’nün Başlangıç Süreci ve Kaynaklardaki Yeri 

X. yüzyılın başlarında Kuzey Çin ile Moğol bozkırlarında ortaya Kitan/Liao İmparatorluğu, bazı 

bozkırlı halkları kontrolüne aldıktan sonra çevredeki göçebe ve yerleşik yapılara karşı bir saldırı 

politikasıyla yayılma hareketlerine başladı. Cürçen ve Tatabıları itaat altına aldıktan sonra hemen 

doğularında bulunan Koguryo’ya saldırılar düzenlediler. XI. yüzyılın başlarına denk gelen bir zaman 

diliminde komşu Sarı Uygurlar ve Tangutlara (Hsi Hsia) saldırdılar (Twitchett-Tietze, 1994: 121). 

İlerleyişlerini devam ettiren Kitanlar, bu arada birçok göçebe topluluğun yerlerinden oynatıp göç 

etmelerine neden oldular. Nihayet güneybatı koridorunu kullanarak genişleme çabaları onları 

Karahanlılarla karşı karşıya getirdi. Onların özellikle Karahanlılarla şiddetli savaşlar yaptıklarını 

biliyoruz. Bu sonuncular hem İslam’ı kabul etmeyen Doğu Türkleri hem de gücünün zirvesindeki 

Kitanlara karşı başarılı savaşlar verdiler. İbnü’l Esir’deki haberlere bakarsak, onların Balasagun’a sekiz 

günlük bir mesafeye kadar geldiklerini ve Karahanlı Ahmed Togan Han’ın hastalığını fırsat bilerek 

Maveraünnehr’i istila etmek düşüncesinde olduklarını söylemek mümkündür (İbnü’l Esir, 1991: 222). 

Karahanlı engeline takılan Kitanlar, bu devlete karşı bir ittifak oluşturmak amacıyla Gazneli sarayıyla 
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temaslar kurdular. Ancak bu girişimden de net bir sonuç alamadıkları için en son çare olarak batılarında 

bulunan Kaylara saldırdılar. 

Tam bu anda kaynakların söz konusu göç zincirini başlatan olayın başlatıcıları ve başlangıç 

sebepleri hakkında çok değerli bilgiler verdiklerini görüyoruz. XII. yüzyılda, Selçuklu sarayında tabip 

olarak görev yapan Mervezî, Tabaiü’l-Hayavan adlı eserinde Kun Göçü’ne katılan toplulukları ve olayın 

ne şekilde başladığına dair önemli bilgiler verir:  

“Kunlar da onlara aittir; bunlar Kitâ-han’dan korkarak Kitây ülkesinden 

gelmişlerdir. Bunlar Nesturi Hristiyandılar ve otlak için zorlanıp yurtlarından göç 

ettiler. Harezmşah Ekinci bin Koçkar onlardandır. Kunları, daha kalabalık ve güçlü 

olarak bu yeni otlaklardan süren Kay adlı bir halk takip etti. Sonra onlar Şari (Sarı) 

bölgesine göç etti ve Şarilerde Türkmenlerin memleketine göçtü ki, bunlarda Oğuz 

ülkesinin doğu kısımlarına kaydılar. Sonra Oğuz Türkleri Ermeni Denizi (Karadeniz) 

sahilleri yakınındaki Peçeneklerin bölgesine göç ettiler.” (Minorsky, 1942: 29-30). 

Mervezî dışında, İslam kaynaklarından Avfî’de de bu göç hareketi anlatılır. Ancak o, çok daha 

kısa ve pek ayrıntıya girmeden olayın gelişim seyrini anlatır. Diğerlerinden farklı olarak Kunların 

Kaylara saldırdığını söyler:  

“Ve Türklerden bir topluluk vardır ki, bunlara Kûn (Hun) denir. Bunlar aslında 

Fenâ ülkesindeydiler. Bu ülkenin darlığı ve otlağının azlığından dolayı, burasını terk 

edip çıktılar. Vardılar, vardılar Kây adlı bir kavmi yerlerinden sürüp onların yerine 

kondular. Kâylar da Sârî ülkesine varıp kondular. Sârî halkı da Türkmenlerin ülkesine 

varıp kondular. Ve Gûzân (Oğuzlar) Ermeniyye denizi (Karadeniz) sâhilindeki 

Peçeneklerin ülkesine vardılar.” (Şeşen, 2001: 92). 

Son olarak, Orta Çağ İslam kaynakları dışında söz konusu olaydan bahseden tek kaynak olarak 

bildiğimiz Urfalı Mateos Vakayinamesi’nde, bazı boy adlarının bilinenden farklı bir biçimde 

kaydedildiklerini ve Kunların zikredilmediklerini görüyoruz:  

“499 (9 Mart 1050 – 8 Mart 1051) tarihinde Romalılar büyük bir felaket içine 

düştüler. Birçok eyaletler tahrip edildi ve halk kılıçtan geçirildi. Kana susamış menfur 

Badzinag (Peçenek) milleti tarafından büyük katliamlar yapıldı ve Romalılar acı ve çok 

felaketli günler geçirdiler. Zira, Yılan (Ots) milleti hareket edip Khardeşleri (Soluk 

benizliler) önlerinden sürdüler. Muhaceret eden Khardeşler de Uzlar’ı ve Badzinagları 

ileriye sürdüler ve bütün bu milletler müttefiken hiddetlerini Romalılara karşı 

çevirdiler. ” (Urfalı Mateos, 2000: 91).  

Kaynaklarda verilen bilgilerden bu göç hareketine katılan toplulukların kimler olduklarını 

hemen hemen tespit edebiliyoruz. İlk saldırı Kitan baskısını doğrudan hisseden Kaylardan geliyor. 

Kaylar, kendilerine çok uzak olmayan Kunları batı yönünde itmeye başlıyorlar. Tam bu anda her iki 

topluluğun birlikte hareket ettiklerini düşünebiliriz. Yukarıda da gördüğümüz üzere kaynaklar bu olayın 

katalizörü olarak Kun ve Kaylar arasında gidip geliyorlar. Bu iki boy kalabalık sayıda olmalılar ki 

önlerindeki Sarıları batı yönünde ilerlemeye mecbur bırakıyorlar. Sarılar Türkmenleri ya da başka bir 

deyişle Karlukları, onlar hemen batılarındaki Oğuzları, Oğuzlar da Karadeniz’in kuzeyindeki 

Peçenekleri önlerine katıyorlar. 

Kun Göçü’ne katılan boyların kimlikleri veya etnik kökenleri konusunda da şu ana kadar 

üzerinde uzlaşılmış bir görüş yoktur. Görüleceği üzere Mervezî, Avfî veya Urfalı Mateos onların 

kökenlerine dair bilgi vermiyorlar. Genel olarak bakıldığında Kaylar ve Kunlar, o dönem Proto-Moğol 

topluluklara çok daha yakın görünüyorlar. Sarılar, Türkmenler, Oğuzlar ve Peçeneklerin ise Türk etnik 
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çevresinden oldukları tartışma götürmez bir gerçekliktir. Tam bu noktada konuyla ilgilenenlerin farklı 

görüşler sunduklarını bildiğimiz Kay ve Kunların Hsiung-nu çağına kadar götürebileceğimiz erken 

tarihleri ve dönüşen etnik kimliklerinden bahsetmek gerekiyor. Aynı şekilde kaynakların Sarı/Kharteş 

ve Türkmen adıyla o dönem hangi Türk topluluklarını işaret ettiklerine dair de bazı farklı görüşlerin 

varlığını biliyoruz. 

Kun Göçü’ne Katılan Boylar ve Kökenleri 

Öncelikle Kayların kökenleri ve Orta Çağ Avrasya’sındaki etnik, siyasi kimlikleri üzerinde 

durursak, yukarıda da söylediğimiz üzere onların erken tarihleri Hsiung-nu çağına kadar takip 

edilebiliyor. Moğol-Mançu sınır bölgesinde yaşayan Kaylar, Shih-wei ve Kitanlarla yakın etnik bağlara 

sahiptiler ve bir Ön Moğol dili konuşuyorlardı. Çinliler erken dönemde onları Xi ve Kumo Xi olarak 

adlandırmışlar ve Tung hu soyundan göstermişlerdir (Gök Alp, 2022: 61, 62). Onlar başlangıçta 

Siyenpilere bağlı bir boy konumundaydılar. Sonuncuların iktidarı kaybetmesinin ardından Tiele boylar 

birliğine katılmışlardır (Malyavkin, 1989: 121). Daha sonra onların Göktürk hâkimiyetine girdiklerini 

ve Tatabı adıyla anıldıklarını görüyoruz (Tekin, 2008: 38-39). Göktürklerin çöküşünden sonra Kaylar 

Uygurlara bağlanmışlardır. Bu bağlılık durumunu Taryat (Terhin) Yazıtı’nda Uygur Yabgusu’na bağlı 

halklar sıralanırken net bir şekilde görürüz: “…komutanı Az Sıpa Tay Seŋün, halkı Toŋra Ede … … Baş 

Kay, Ava Baş, Üç Karluk…” (Ölmez, 2018: 84). Uygur Kağanlığı’nın Kırgızlar tarafından ortadan 

kaldırılmasından sonra Kaylar, X. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Çin’deki Kitanlara tabi olmuşlardır. 

Kayların Kitanlarla hem etnik hem de siyasî yönden yakın ilişkileri vardı. Haussig’e göre onlar Jehol’da 

yaşayan bir Kitan grubuydular ve yakın etnik bağlara sahiptiler (Haussig, 1954: 352). Yine Marquart da 

Kayların Kitanlarla karışık hâlde Jehol’de yaşadıklarını söyler, Hatta Liao adıyla kurulan 

imparatorluğun Kaylar ve Kitanlar tarafından ortak olarak kurulduğunu bildirir (Marquart, 1914: 96, 

117). 

Kayların henüz Kun Göçü başlamadan önce Orta Asya’da göründükleri biliniyor. Köprülü’ye 

göre Kay kökenli köleler hem Gazneli hem de Sultan Sencer’in sarayında görev yapıyorlardı (Köprülü, 

1944: 429, 433). Hatta Kumekov’daki bilgiyi doğru kabul edecek olursak, Halaçlar, Çagarlar, Çaruklar, 

Karluklar, Eymürler ve Bayındırlarla birlikte Oğuz Yabgu Devleti’ne bağlı halklar arasındaydılar (Kara, 

2007: 99-100). 

XI. yüzyıla gelindiğinde Kaylar artık İslam kaynaklarının yakından bildiği topluluklar 

arasındaydılar. Bîrûnî’ye göre onlar Doğu Türklerine mensup bir topluluktu: “Altıncı iklim doğudaki 

Kây, Kûn, Kırgız gibi Türk kavimlerinin ülkesinden başlar” (Şeşen, 2001: 205). Kaşgarlı’ya 

baktığımızda da Kayların yine Doğu Türkleri arasında sıralandığını görüyoruz. Divan’da Çumul, 

Yabaku (Kun?), Tatar, Basmıl ve Kaylar kendilerine ait dilleri olan, bunun yanında Türkçeyi de bilen 

kavimler arasında sayılırlar. Kaşgarlı ayrıca, tıpkı Bîrûnî’deki gibi Kayları Basmıl, Yabaku, Tatar ve 

Kırgızlarla birlikte en doğudaki Türk ülkeleri arasında gösterilir (Kâşgarlı Mahmud, 2018: 22-23).203 

XI. yüzyılın ilk yarısında artık Batı Sibirya bozkırlarında gördüğümüz Kaylar, burada bir 

kağanlığa sahip Kimeklerle de özdeşleştirilmişlerdir. Atwood, Çin kaynaklarındaki Kumo etnik adından 

yola çıkarak, bunun hem Wusun hükümdarlık unvanı Kun-mo hem de aralarında Kayların da bulunduğu 

Kimekleri işaret ettiği düşüncesindedir (Atwood, 2011: 49-50, 52-53). Daha önce de söylediğimiz gibi 

Kayların Çin kaynaklarında etnik adlarından biri de Kumo Xi idi. Bu, bozkır dünyasında sıklıkla 

rastlanan ikili bir boy birliğini ifade eder. Atwood’un fikrine göre Kumo, Kimek etnik adını, Xi de 

Kayları imliyor. Benzer bir görüşü Pritsak da ifade eder (Pritsak, 1982: 332-333). Kayların aslında 

                                                           
203 Kaşgarlı’daki iki dillilik vurgusu onların köklerini Moğol etnik çevresinde görenler için önemli bir destekleyici 

bilgi olarak karşımızda duruyor. Moğolcayı bilen bu toplulukların Türk boylarıyla yoğun etnik temastan sonra 

Türkçeyi de öğrenmiş olduklarını söyleyebiliriz. 
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Kimekler olduğu görüşünün asıl savunucu ise Ahincanov’dur.204 Onun iddiasına göre Kaylar, Batı 

Sibirya’da Uran ve Kimek adlarıyla da biliniyorlardı. Konuyla ilgili olarak Kumekov, daha öncekilerin 

Kay ~ Kimek eşitliği fikrine tam olarak katılmasa da, Kayların Kimeklere bağlı bir kavim olduğunu ve 

yakınlıklarının bulunduğunu söyler. O, İdrisî’nin haritasında Kimeklerin en kuzeydeki şehri olarak 

belirtilen Kani’nin, Kazvinî’ye göre bir boy adı olduğunu, Avfî’de ise Kimeklerle Kayların komşu 

olarak gösterilmesinden hareketle, Kani şehir adının Kaylarla ilgili olabileceği düşüncesindedir 

(Kumekov, 2013: 134). 

Kayların Kitan ve Kun baskısından dolayı batıya gelip Kimek ve Kıpçakların kurdukları boylar 

birliğine eklemlenmeleri zor olmadı. Çok geçmeden Kıpçaklar içinde yönetici hanedan konumuna 

yükseldiler ve Ruslarla temaslar kurdular. Pritsak’a göre Kayların yönetimindeki Kıpçaklar, 1068’de 

Rus knezlerinin birleşik ordularını mağlup ettiler (Pritsak, 1982: 338-339). Ancak onlar bir yüzyıla denk 

gelen iktidarlarını, yine kendileriyle aynı bölgeden gelen Kıpçak boyu Ölberlilere devretmek zorunda 

kaldılar.  

Diğer taraftan onlardan kopan bazı grupların henüz Kun Göçü gerçekleşmeden önce, X. 

yüzyılda Maveraünnehr’e geldikleri, Gazneli, Oğuz Yabgu ve Büyük Selçuklu Devletleri’nde idarî ve 

askerî görevlerde bulundukları biliniyor. Özellikle Oğuz Yabgu Devleti’ndeki varlıkları önemlidir. Zira 

X. yüzyılda, etnik oluşum süreci devam eden Oğuz boylar birliğine katılmaları ve XI. yüzyıldan itibaren 

kaynaklarda Kayı adıyla görünme ihtimalleri üzerine çok önceleri bazı tartışmalar yapılmıştı. 

Marquart’a göre Moğol kökenli Kay boyu Oğuzlara katılarak Türkleşmiş ve Kayı adını almıştı. Togan 

ise Kayların Kıpçaklarla birlikte Oğuz boylar birliğine dâhil oldukları fikrindedir. Marquart ve Togan’a 

en şiddetli itirazlar Köprülü’den gelmiştir. O, Oğuz Kayıların Moğol kökenli Kaylarla bir ilgisinin 

olmadığını, bu ikisinin ayrı topluluklar olduklarını savunmuştur.205 

Kayların faaliyet gösterdikler bir diğer siyasî yapı da XII. yüzyılda, eski Karahanlı arazisinde 

bir devlet kuran ve Batı Liao olarak da adlandırılan Karahitaylardır. Kaylar bu yapıyı oluşturan yirmi 

dört boydan biri olarak kayıtlara geçmişlerdir (Togan, 1981: 373; Eberhard, 1944: 582). 

Bu göç hareketine adlarını veren Kunlara geldiğimizde, onların kökenlerini Hunlara bağlama 

görüşü öne çıkmaktadır. Klyaştornıy ve Györffy’e göre XI. yüzyılın Kunları Hunlarla doğrudan ilgilidir 

(Klyaştornıy, 2018: 187; Györffy, 1948: 176). Golden, Kun adının Tiele boyları arasında sayılan Hun 

adını anıştırdığını söylese de bu türden bir benzerliğin şüpheli olduğu kanaatindedir. Minorsky de bu 

türden bir bağlantıyı zayıf bulur (Golden, 2005: 6; Minorsky, 1942: 99). Bizce de Kun adı eski Hun 

etnoniminin Orta Çağlara ulaşmış bir versiyonudur. Hatta onları Dokuz Oğuzları (Uygurları) oluşturan 

boylar arasında Hun adıyla görürüz (Hamilton, 2018: 118). Burada Avrasya bozkırlarında kimi zaman 

rastladığımız eski etnonimlerin, yine kendi etnik adlarıyla yeni kurulan bir etnik yapıya dâhil olmaları 

durumu söz konusudur.206  

Kunların kökenleri Moğol etnik çevresine bağlayanlar da vardır. Bunlardan Ahincanov Kunları 

Kitanlardan kopup batıya göç eden bir Kitan grubu olarak görür. Yine ona göre Karahanlı - Kitan 

savaşları aslında Karahanlıların Kunlarla yaptıkları savaşlardır (Ahincanov, 2009: 184-187). Marquart 

ise onları dil olarak Moğollara mensup Murqa ya da Mo-ho (But-kat) kavminin Türkleşmiş bir kolu 

                                                           
204 Ahincanov, Kıpçaklar adlı kitabında bu çetrefilli konunun ayrıntılı ve uzun bir izahını yapmıştır. bk. Ahincanov, 

Kıpçaklar, s. 100-150. 
205 Konuyla ilgili Marquart’ın görüşleri için bk. Marquart, “Über Das Volkstum Der Komanen”, s. 187-196. 

Togan’ın açıklamaları için bk. Togan, “Die Vorfahren der Osmanen in Mittelasien”, s. 429-433. Köprülü’nün 

itirazları için bk. Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s. 165-256. 
206  Eski Çağ’ın Wusunlarının Kazak cüzlerinde Uysun/Üysün adıyla yer almalarını da buna örnek olarak 

gösterebiliriz. Lezina-Superanskaya, Bütün Türk Halkları, s. 554. 
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olarak görür. Murqa adı da onları asıl etnik adıdır (Marquart, 1914: 57, 88).207 Farklı bir iddia olarak, 

Menges’in Kunları Yenisey Kırgızlarıyla özdeşleştirmesi de şu an için Kunların kökenine dair farklı bir 

yaklaşım olarak göze çarpıyor. Çin kaynaklarında Yenisey Kırgızlarının Kien-kun biçiminde 

kaydedilmeleri, Menges’i, bu etnonimin ikinci kısmındaki kun’u doğrudan Kunlar olarak görmeye sevk 

etmiş gözüküyor. Buna ek olarak Çin kaynaklarının Kunları (sonraki Kumanlar) ve Yenisey Kırgızlarını 

aynı fiziki görünüme sahip halklar olarak tasvir etmeleri, Menges’i bu türden bir özdeşleştirme fikrine 

itmiştir (Menges, 1995: 36). Ancak şu ana kadar Kunların kökenlerine dair açıklamalarda bu sonuncu 

görüş üzerinde -haklı olarak- pek durulmamıştır. Mervezî’de Kunların Nasturi Hristiyan olarak 

gösterilmeleri daha en başından bu bağlantıyı geçersiz kılıyor. Bilindiği üzere Yenisey Kırgızları tarihin 

hiçbir döneminde toplu bir şekilde Nasturilikle çok içli dışlı olmamışlardı.  

Bîrûnî’deki habere göre Kunlar bu Kaylarla birlikte altıncı iklimde, yani en doğudaki Türkler 

olarak kaydedilmişlerdi. Kaşgarlı’nın Divan’ına baktığımızda ise adlarının geçmediğini görürüz. Ancak 

tam bu noktada Golden’ın yaptığı tespit önemlidir. Onun fikrine göre Kunlar, Kaşgarlı’da farklı bir adla, 

Yabaku şeklinde kaydedilmişlerdir. Golden bu adın, Karahanlılarla o dönem şiddetli savaşlar yapan 

Kunları tahkir amaçlı söylendiğine işaret eder (Golden, 2006-2007: 40). 

Dönemin İslam kaynaklarındaki kayıtlarda kendilerine yer edinen Kunların, XI. yüzyılın ilk 

yarısından itibaren Batı Sibirya’daki Kimek sahasından başka Harezm’e de sızdıklarını görüyoruz. 

Onların buradaki faaliyetleri Mervezî’nin notlarında şu şekilde geçer: “Kunlar da onlara aittir; bunlar 

Kitâ-han’dan korkarak Kitây ülkesinden gelmişlerdir. Bunlar Nesturi Hristiyandılar ve otlak için 

zorlanıp yurtlarından göç ettiler. Harezmşah Ekinci bin Koçkar onlardandır” (Minorsky, 1942: 29-30). 

Buradaki haber, o dönem bazı Kun-Kumanların Harezmşah topraklarında yönetici olarak görev 

yaptıklarını net bir şekilde gösteriyor. Ancak onların asıl rolü İrtiş ve İşim merkezli Kimek-Kıpçak 

boylar birliğinde gerçekleşti. Dağılma dönemindeki Kimek Kağanlığı’nda yönetimi elde etme şansı 

yakalayan Kıpçaklar, kendilerine katılan Kay ve Kun gibi doğulu unsurlarla daha da kuvvetlendiler. 

Macarları istisna tutarsak, Kun adı da Kuman biçimine dönüştü ve bu şekilde anılır oldular (Golden, 

2005: 21).208  

Kunların yerlerinden oynatıp batıya doğru ittikleri Sarıların kökeni ve Sarı adıyla Mervezî’nin 

hangi halkı nitelediği konusu, tarihçileri iki farklı görüş üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunlardan birincisi 

Kıpçak, ikincisi ise Uygur görüşüdür. Bu konuya girmeden önce onların nerede yaşadıkları konusuna 

değinelim. Minorsky, Mervezî’deki bir haberi temel alarak Sarıları iki gruba ayırır. Buna göre doğudaki 

Sarılar Etsin Göl civarında otururlarken, batıdakiler Aral’ın kuzeydoğusuna denk gelen bir bölgede 

yaşamışlardır (Minorsky, 1942: 75). Kumekov, Sarıların tam olarak nerede yaşadıkları konusunun 

henüz açıklığa kavuşturulamadığını söylese de, son aşamada Alaköl ile Yedisu arasındaki bölgeyi işaret 

eder (Kumekov, 2013: 132). Barthold, IX. ve X. yüzyıllara sabitlediği Sarıg adlı bir yerleşim yerinin 

bulunduğu bölgeden hareketle Sarıların Çu Havzası’nda oturduklarını söyler (Barthold’tan aktaran 

Agacanov, 2004: 233). Son olarak Pálóczi-Horváth onları biraz daha doğuya Nan-shan Dağları civarına 

yerleştirir. Burası tam olarak Uygurların yaşadığı bölgedir ve onlar burada Kunlara katılmışlardır 

(Pálóczi-Horváth, 1989: 42). 

Kökenler konusuna geldiğimizde ise, Kıpçak ve Uygur olmak üzere iki temel görüşün 

bulunduğunu söylemiştik. Kumekov, Pritsak ve Agacanov gibi araştırmacılar, Kun Göçü’nde Sarı 

olarak geçen topluluğu doğrudan Kıpçaklar olarak değerlendirirler (Kumekov, 2013: 132; Pritsak, 1982: 

337; Agacanov, 2004: 233). Ahincanov’a göre Sarı konusunu araştıranlar “Sarı kabileleri” ile kelimenin 

                                                           
207 Marquart’ın konuyla ilgili iddialarına itirazlar için bk. Pelliot, “A Propos des Comans”, s. 138-156;  
208 Macarların Kuman yerine Kun adını tercihlerine dair bk. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, s. 225; Róna-

Tas-Berta, West Old Turkic, s. 606, 609-610. Kun etnik adının Kuman biçimini almasıyla ilgili bk. Németh, “Die 

Volksnamen quman und qūn”, s. 98-100. 
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geniş manasında Kıpçakların kastedildiğini gözden kaçırmaktadırlar (Ahincanov, 2009: 189). Epey bir 

taraftarı olan Kıpçak görüşüne karşı Golden, onları Uygur görme eğilimindedir. O, dönemin 

kaynaklarının Sarılar için dikkat çektiği İslam korkusu ve Basmıl bağlantısından bahsedilmesi 

gerektiğini özellikle vurgular.209 Böylece dikkatler Karahanlıların doğu sınırına, Karahanlı-Uygur sınır 

bölgesine çekilecektir. Golden ayrıca, Mervezî’de adları geçen Türkmenler Karluklar olarak görülüyor 

ve Oğuzlardan ayrı değerlendiriliyorlarsa, bu durumda Kıpçaklardan ziyade Nasturi Sarı Uygurlar 

olarak görülmelerinin daha doğru bir yaklaşım olacağını söyler. Bunu Doğu Kıpçakları içindeki 

Uygur/Yugur unsurlarının varlığıyla da destekler (Golden, 2002: 229). Sarıların yaşadıkları asıl yurtları 

bahsinde Pálóczi-Horváth’ın onları Uygur topraklarının merkezine yerleştirdiğini söylemiştik. 

Dolayısıyla Sarılar doğrudan Sarı Uygurlarla eşleştirilmiş oluyorlar. Konuyla ilgili görüş bildirenler 

arasında yer alan Vasáry de bu eğilimdedir (Vasáry, 2007: 42). Klyaştornıy tarafından ileri sürülen, 

Basmılların aslında Sarılar oldukları, Sarı Türgiş topraklarına yerleştikten sonra Sarı etnik adıyla 

anıldıkları iddiası, Kıpçak ve Uygur tezine göre biraz zayıf kalmıştır. Kendisi bu bağlantıdan tam olarak 

emin değildir ve farklı kökenlerden gelme ihtimalini de saklı tutar (Klyaştornıy, 2018: 187-189). XI. 

yüzyılın ortalarında Sarı Türgişlerin bu türden bir etnogenez sürecine girme durumları ihtimal dışıdır. 

Zira onların bakiyeleri neredeyse bir asır önce Oğuzluğa katılmışlardır. Toparlayacak olursak Sarıların 

kökenleri ve aslında kimler oldukları konusunda Uygur görüşü daha baskın bir durumdadır. Sarılara dair 

bildiğimiz Karahanlılarla şiddetli savaşlar ve İslam korkusu, Nasturi Hristiyanlığa dair izler ve yine 

içlerinde Uygurların eski bağlaşıkları arasında yer alan Basmılların bulunması Uygur görüşünü şimdilik 

öne çıkarıyor. Kunların itmesiyle Uygurlar ve Basmıllar, eski Karluk ve Oğuz topraklarına gelmiş 

olmalıdırlar.  

Kun Göçü’nde doğudan batıya birbirini iten toplulukların dördüncü halkasını oluşturan 

Türkmenlerin kökenleri ve kim oldukları konusu, daha önce bahsettiğimiz boylara göre çok daha açık 

ve cevaplanabilir durumdadır. Türkmen adı ilk bakışta Oğuzları akla getirse de, kaynakların verdiği 

bilgiler net bir şekilde Türkmen ve Oğuzu ayırmaktadır. Golden’a göre Kun Göçü’nde Sarıların ittiği 

Türkmenler Karluklardır (Golden, 2015: 25). Daha sonra bu Türkmenlerin Oğuzları tazyik ettiklerini 

bildiğimize göre birincilerin Oğuz olma ihtimali ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Golden’ın Karluk görüşü, 

yerleşilen coğrafyanın uyumu ve bu göç hareketine katılan Türkmen ve Oğuzların kaynak yazarlarınca 

ayrı topluluklar olarak gösterilmesinden de anlaşılacağı üzerine makul bir görüştür. Kun Göçü’nün 

etkilediği topluluklardan Oğuzlar ve Peçeneklerin kökenleri konusu şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 

yeteri kadar aydınlatıldığı için tekrara düşmemek adına kimlikler ve kökenler konusuna girmeyeceğiz. 

Kun Göçü’nün Sonuçları 

Kaylar ve Kunların başlattığı bu son kavimler göçü Peçenekler ve Oğuzların hâli hazırdaki 

yurtlarını terk ederek batıda yeni bir yerleşim alanı aramalarına neden oldu. 1035 civarında Uzların Kiev 

civarında görülmeleri Peçeneklerin buradaki düzenlerini bozmuştur. Doğudan gelen bu baskı nedeniyle 

Peçenekler Orta Avrupa ve Balkanlar’a, özellikle Bizans arazisine göç etmek zorunda kaldılar (Kurat, 

1936: 138).. Burada Bizans’la kısa sürede çatışmaya girerek onlara ait şehir ve araziler üzerine yağma 

akınları yaptılar. Onların buralardaki faaliyetlerini, 1091’de Bizans-Kuman ordusu tarafından neredeyse 

tamamen yok edilecekleri Lebunion Savaşı’na kadar takip edebiliyoruz. 

Oğuzlara gelince, onlar Kun Göçü ile birlikte Kıpçak baskısını çok yakından hissettiler. 

Kuzeyden gelen Kıpçak akınları, iç karışıklıklar nedeniyle dağılmaya yüz tutmuş Oğuz Yabgu 

Devleti’nin sonunu getirdi. Bazı Oğuz grupları eski yurtlarında kalmalarına rağmen önemli sayıdaki 

                                                           
209 Bu noktada Mervezî’deki bir kayıt, Sarılar içinde Aşina soyundan gelen Basmılların yönetici hanedan olarak 

bulunduklarını net bir şekilde söylüyor: “Sanju (Sha-chou?)’dan on beş gün uzaklıktaki mesafede Çin’e doğru 

giden bir yolcu, yöneticilerinin adı Basmıl olan bir grup Sarıya rastlar. Onlar İslam’da sünnet olmaktan 

korktukları için buraya kaçmışlardır” (Minorsky, 1942: 19). 
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Oğuz toplulukları önlerinden kaçan Peçeneklerin boşalttığı Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara 

geldiler. Burada onlar Kiev Knezliği’nin hizmetine girerek kendilerini batıya doğru iten Kıpçaklara karşı 

sınır muhafızlığı görevine getirildiler. Onların Kievlilerle birlikte Kıpçaklara karşı yaptıkları savaşlar 

Rus yıllıklarına da yansımıştır.210 

Sirderya ve Harezm civarında Oğuzların boşalttığı yerlere Kimek ve Kıpçak grupları 

yerleşmeye başladılar. 1030’larda Kıpçak, Küçet ve Çuğrak gibi gruplar Harezm’de faaliyet 

gösteriyorlardı (Beyhakî, 2019: 51). Çeşitli Kimek unsurları da bu dönemde Harezm bölgesinde 

görünmeye başladılar. Bayaut, Uran ve Yemek adını taşıyan Kimek kökenli bu grupların içinden 

yükselen Kanglılar çok geçmeden Harezmşahlar Devleti içerisinde büyük bir nüfuz sahibi olacak ve 

ordunun belkemiğini oluşturacaklardır. Bu devleti oluşturan Türk kökenli unsurlar, batıya gitmeyerek 

yerlerinde kalan Oğuzlarla birlikte Kıpçaklar ve Kimeklerden meydana gelmiştir. 

Bu göç hareketi Kimek ve Kıpçakların o zamana kadar ki etnik ve siyasî yapısını derinden 

etkiledi. Kimekler, kaybetme sürecinde oldukları mevcut iktidarlarını yükselişteki Kıpçaklara 

devretmek zorunda kaldılar. Kalan Kimek bakiyelerinden bir grup Harezm’e giderlerken, bir diğer grup 

da Yemek adıyla İtil Kıpçaklarına katıldılar. Rus Yıllıkları XII. yüzyılın ikinci yarısında, “Yemek 

Kıpçaklar” adıyla, Bulgarlara saldıran Kıpçak gruplarından biri olarak onlardan bahsederler (Yücel, 

2008: 424). 

Kıpçaklara geldiğimizde, onlar daha önce Kimek Kağanlığı’na bağlı olarak İşim ve Tobol 

arasındaki sahada oturuyorlardı. Kimek Kağanlığı’nın zayıflamasından sonra, XI. yüzyılın başlarında, 

yükselişteki bir boy grubu olarak Kimek egemenliğindeki bölgede kendi yönetimlerini kurdular. Bu 

arada doğudan gelen Kun toplulukları bir süre sonra bu Kıpçaklara katıldılar ve bundan sonra Kuman 

adıyla anılmaya başladılar. Batıya giden Kıpçaklara da genel olarak Kuman adı verildi. Kay, Kun, 

Kimek/Yemek, Ölberli gibi büyük kavmî unsurları bünyelerine katan Kıpçaklar, İrtiş’ten Karpat 

Havzası’na kadar uzanan geniş sahada gevşek yapılı bir boylar konfederasyonu kurarak XIII. yüzyılın 

ortalarına kadar bu devasa arazide varlıklarını devam ettirdiler. 

Sonuç 

Kurulduktan çok kısa bir süre sonra (X. yüzyıl başları) Kitan/Liao İmparatorluğu’nun hızlı bir 

şekilde genişleme ve yayılma politikası, sonuçları Batı Sibirya, Harezm, Güney Rusya bozkırları, Orta 

Avrupa ve Balkanlar’a kadar hissedilecek önemli bir olaya sebep oldu. Modern tarihçilikte “Kun Göçü” 

olarak bilinen bu hareketlenme, bir dizi kavmin birbirlerini batı yönünde iterek yer değiştirmesiyle 

başlamıştı. Kitanların tazyikiyle Mançurya-Moğol sınır bölgesindeki yurtlarını terk etmek zorunda kalan 

Kaylar, Huang-ho civarında yaşayan Kunları önlerine kattılar. Bu aşamada onlar, birlikte hareket 

etmişlerdi. Kaylar ve Kunların önünde duramayan Sarılar Türkmen/Karluklara, onlar Oğuzlara, Oğuzlar 

da Peçeneklere saldırdılar. Kay, Kun ve Sarılar tam bu anda Kıpçaklarla bütünleştiler. Bundan sonra 

onları Kıpçak boyları arasında görürüz. Karluklar için çok bir şey değişmese de Selçuklularla 

Anadolu’ya gitmeyen bazı Oğuz grupları, kuzeyden gelen Kimek-Kıpçak baskısı önünde duramayarak 

Güney Rusya bozkırlarına göç ettiler ve burada Kiev knezlerinin hizmetine girdiler. Oğuz ve Kıpçak 

baskısı, Karadeniz’in kuzeyindeki Peçenek boylarının batıya doğru hareketlenmesine neden oldu. Bazı 

Peçenek grupları Bizans arazisine girerek bir dizi çatışmaya girdiler. Onların yok oluşunu hazırlayan 

ortam bu göç hareketi sonucunda oluşmuştu. 

KAYNAKLAR 

                                                           
210 Bu savaşların ayrıntılı bir dökümünü Rus Yıllıkları’nda buluyoruz. bk. Yücel, İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, 

s. 144-181, 298-300. 
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LEYLA HANIM’IN ŞİİRLERİNDEKİ MUHATAPLAR 

Havana KAYNAK211 

Özet 

Edebiyatımızda seslenmeler çoğunlukla bir hitap içermekle birlikte hem sözlü hem de yazılı 

ortamda bir sözün başlangıç noktasını oluşturan önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı bir iletişim 

için mutlaka hitap eden, hitap edilen ve bu hitaba uygun ortamın var olması şarttır. Seslenmenin 

ciddiyeti, seslenilen kişi veya kişilerin statülerine ve içerisinde oldukları mekâna göre değişiklik 

gösterebilir.  

Divan şairleri de hitap etmek istedikleri muhataba uygun olarak seslenme sözcüklerine yer verir. 

Divan şairlerinin şiirlerinde bir seslenme ünlemi veya sözcüğü kullanmalarının birçok nedeni olmakla 

birlikte genelde şairler şiirlerinde seslenme sözlerini; uyarma, harekete geçirme, gizli duyguları açığa 

çıkarma, dikkat çekme, yalvarma, yardım isteme, yüceltme, aşağılama vb. gibi çeşitli amaçlardan ötürü 

kullanmışlardır. Şairlerin şiirlerinde muhataplarına isimleriyle, muhataplarının fiziki özellik, lakap ve 

vasıfları üzerinden de seslendikleri görülür.  Bu seslenme sözcükleri çoğu zaman bir mısraın ilk sözcüğü 

olsa da kimi zaman kafiye, redif ve aruz ölçüsüne uygun olarak şairler tarafından mısra ortasında veya 

sonunda kullanıldığı görülür. Şiirlerindeki bu tür seslenmelerde genellikle seslenme ünlemi 

kullanmalarının yanında bazen de muhatapların özellik veya kişiliğini esas alarak muhataplarına tek bir 

sözcük veya söz öbeği ile yapılmıştır. 

 Divan şairlerinin muhatapları aynı zamanda onların şiirlerinin başkahramanı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Şairlerin şiirlerinde yer alan bu muhataplar kimi zaman canlı bir varlık olabileceği gibi 

kimi zaman da cansız bir varlık olarak karşımıza çıkar. Bu muhatapları başında sevgili olmakla birlikte; 

devlet büyükleri, Allah, peygamber, saki, vb. yer alır. Bunların bir de şairlerin tecrid sanatını kullanarak 

bizzat kendilerine seslendikleri görülür.  

Bu çalışmada Leyla Hanım Divanı’ndaki muhataplar ve bu muhataplar için kullanılan ifadeler 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Leyla Hanım, Muhatap, Seslenme 

OBJECTIVES IN LEYLA HANIM'S POEMS 

Abstract 

In our literature, although the addresses mostly contain an address, they appear as an important 

element that constitutes the starting point of a word in both oral and written environments. For a healthy 

communication, it is essential to have an environment that is addressed, addressed and suitable for this 

address. The severity of the call may vary depending on the status of the person or people being 

addressed and the place they are in. 

Divan poets also include the words of addressing in accordance with the addressee they want to 

address. Although there are many reasons why Divan poets use an exclamation or word in their poems, 

poets generally use the words of address in their poems; warning, activating, revealing hidden emotions, 

attracting attention, begging, asking for help, exalting, humiliating, etc. used for various purposes such 

as In their poems, it is seen that the poets call their addressees by their names and their physical 

characteristics, nicknames and qualifications. Although these vocalization words are often the first word 

of a verse, they are sometimes used by poets in the middle or end of the verse in accordance with the 

                                                           
211 YL Öğrencisi, Gümüşhane Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, havvana.68@hotmail.com 
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rhyme, redif and aruz meter. In these types of calls in their poems, they usually use exclamation points 

and sometimes they are made with a single word or phrase based on the characteristics or personality of 

the addressees. 

The addressees of the Divan poets also come to the fore as the protagonists of their poems. 

These interlocutors in the poems of poets can sometimes be living beings or sometimes appear as 

inanimate beings. Although these interlocutors are lovers at the beginning; statesmen, God, prophet, 

cupbearer, etc. takes place. It is also seen that these poets call out to themselves by using the art of 

isolation. 

In this study, the addressees in Leyla Hanım's Divan and the expressions used for these 

addressees will be discussed. 

Keywords: Divan Poetry, Leyla Hanım, Addressee, Addressing 

Giriş 

 XIX. yüzyılın kadın şairlerinden olan Leyla Hanım ve Leyla Hanım’ın divanında yer alan 

seslenmeler bu yazımızın esas konusudur.  Ancak asıl konuya geçmeden önce Leyla Hanım’ın içerisinde 

yaşadığı XIX. yüzyılın tarihi ve sosyal-kültürel hayatı hakkında bilgi edinmek, onun divanı ve divanında 

seslendiği kişiler hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak açısından yararlı olacaktır.  XIX. yüzyıl gerek 

edebi gerekse siyasi alanda yeniliklerin ve canlılıkların olduğu bir yüzyıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu yüzyılda Enderun mektepleri şairlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Birçok şair Enderun 

mektebinde yetişmiş ve bunun etkisiyle şiirler kaleme almıştır. Bu yüzyıla edebî açıdan bakıldığında 

ise, bu yüzyılda önceki yüzyıllara nazaran gerek şiirlerin yazılış şekli ve şiirlerde işlenilen konu gerekse 

şiirlerde yer alan tasvirler bakımından şairler kendilerinden önceki dönemlerde yaşayan şairleri taklit 

etmişler ve onların şiirlerine nazireler yazmışlardır.  XIX. Yüzyılda şiirler kaleme almış olan Leyla 

Hanım’ın hayatı hakkındaki birçok bilgiyi yazmış olduğu şiirler sayesinde öğrenmemiz mümkündür. 

Leyla Hanım, kadınların eğitimine çok önem verilmeyen hatta kadınların şiir yazmasına karşı çıkılan 

bir dönemde kendi kimlik inşasını başarıyla tamamlamış ve bu kimliğini de gerek kendi dönemindeki 

şairlere gerekse kendinden sonra yaşayan şairlere kabul ettirmiştir. Çalışmamıza konu ola Leyla Hanım 

ve onun divanında hitap ettiği kişilerin tespit edilmesi bir bakıma Leyla Hanım’ın yaşadığı çevre 

hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.  

1. LEYLA HANIM 

1.1. Hayatı ve Edebî Şahsiyeti 

XIX. yüzyıl şairlerinden olan Leyla Hanım İstanbul’da doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi 

olmadığı gibi doğum tarihi de bilinmemektedir. Babası Kazasker Mollalızade Hamdi Efendi, Annesi ise 

Keçecizade İzzet Molla’nın kız kardeşi Hatice Hanım’dır. Keçecizade İzzet Molla Leyla Hanım’ın 

dayısıdır. Yazdıklarına bakarak saray ve çevresine yakın olduğu anlaşılmaktadır.  Babasının ölümü ile 

birlikte maddi sıkıntı çekmeye başlayan şaire ölümünden yaklaşık 8 yıl önce 1940 yılında kendisine 150 

kuruş maaş bağlanmıştır. Leyla Hanım İstanbul’da ölmüştür ve Mevleviliğe bağlılığından dolayı Galata 

Mevlevihane’sinin bahçesindeki Kabristana defnedilmiştir. Leyla Hanım aileden gelen bir tesirle 

Mevleviliği benimsemiş ve Mevlana Celaleddin Rumi hakkında çeşitli methiyeler kaleme almıştır. Aynı 

zamanda, Leyla Hanım’ın şiirlerinde çağının en büyük Mevlevi şairi olan Şeyh Galip’in etkileri 

görülmektedir. Yaşadığı dönemde; o dönem kadınlar için kabul edilemez gibi görünen serbest tavrından 

ve hayat tarzından dolayı çoğu kez eleştirilmiştir. Hatta gazel ve şarkılarında işlediği içki ve eğlence 

meclislilerinden dolayı da çoğu kez yanlış anlaşılmıştır. Şiirlerinde belirgin olarak beşeri aşk, hayata 

rindane bakış ve felekten şikâyet etme gibi konuları işlemiştir. Leyla Hanım duygularını olabildiğince 

yalın bir dille ifade etmiş, şiirlerinde alışılmış dışı tamlamalara ya da söz sanatlarına yer vermemiştir. 
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Şiirlerinde kendinden önceki şairlerin yolundan giderek onları tekrarlanmış, geleneğe uygun olarak eski 

ve yeni şairlere bazı nazîreler söylemiş ve tahmisler yapmıştır.  Leyla Hanım’ın bilinen tek eseri 

mürettep divanıdır.  

2. SESLENME VE EDEBİYAT 

Edebiyatın temel taşlarını oluşturan en önemli şey seslerdir. Bundan dolayı seslerin bir araya 

gelerek oluşturduğu seslenmelerin de edebiyatımızda ayrı bir yeri vardır. Seslenmeler iki veya daha 

fazla insanın etkileşime geçmesinde birer aracı görevi üstlenirler. Edebiyatımızdaki sesler ve bu sesler 

sonucu oluşan seslenmeler de şair ve okuyucusu arasında birer köprü oluşturarak şairin düşünce 

dünyasında gezinen unsurları okuyucusuna aktarırlar. Bundan dolayı edebiyatımızdaki seslenmeler bir 

bakıma okur ve yazar arasında oluşacak köprünün ilk aşamasını oluştururlar. Eğer bu aşama sağlıklı bir 

şekilde gerçekleştirilirse o zaman şair ve okur arasındaki iletişim daha ileri boyutlara taşınır. 

2.1. Seslenme Nedir? 

Güncel Türkçe Sözlükte; seslenme, nida ve hitap kelimeleri birbirine yakın bir anlam içermekle 

birlikte bazen bu sözcüklerin birbirleri yerine de kullanıldığı görülmektedir. Seslenmeler çoğunlukla bir 

hitap içermekle birlikte hem sözlü hem de yazılı ortamda bir sözün başlangıç noktasını oluşturan önemli 

unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı iki veya daha çok insanın konuşma evresi genellikle bu 

kişiler arasındaki bir kişinin seslenme sözcüğü kullanması sonucunda başlar. Bunun yanı sıra sağlıklı 

bir iletişim için mutlaka hitap eden, hitap edilen ve bu hitaba uygun ortamın var olması da şarttır. Bir 

seslenmede seslenmenin ciddiyetini seslenilen kişi veya kişilerin statüleri belirlemektedir.  

Seslenme sözleri konuşma dilinde tonlama ile yani vericinin ses tonu ile tespit edilirken yazı 

dilinde ise bağlamdan yani muhataba aktarılmak istenilen konunun genel hatlarından hareketle tespit 

edilebilir. Sözcük türü açısından ise araştırmacılar arasında seslenme sözlerinin edat veya ünlem olduğu 

görüşü hâkimdir. Bunun yanı sıra kişinin özel adı olan sözler, akrabalık ve kavim adları, kişinin 

toplumdaki işini, mevkiini bildiren sözler, ilişki bildiren sözler, seslenme sözleri olarak kullanılabilir. 

Ayrıca çeşitli hayvan adları ve takma adlar, cansız eşyaların adları, coğrafi adlar, seslenme görevi 

üstlenebilir (Karaağaç, 2012: 695). 

2.2. Klasik Türk Edebiyatında Seslenme Sözcükleri 

Divan şairlerinin muhatapları aynı zamanda onların şiirlerinin başkahramanı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Şairlerin şiirlerinde yer alan bu muhataplar kimi zaman canlı bir varlık olabileceği gibi 

kimi zaman da cansız bir varlık olarak karşımıza çıkabilirler. Divan şairleri, şiirlerinde yer alan seslenme 

sözcüklerini hitap etmek istedikleri muhataba uygun olarak seçerler. Şairlerin şiirlerinde muhataplarına 

isimleriyle, muhataplarının fiziki özellik, lakap ve vasıfları üzerinden seslendikleri de görülür. Şairler, 

şiirlerindeki bu tür seslenmelerde genellikle seslenme ünlemi kullanmalarının yanında bazen de 

muhatapların özellik veya kişiliğini esas alarak onlara tek bir sözcük veya söz öbeği ile de 

seslenmişlerdir. Bununla beraber şairlerin şiirlerindeki seslenme sözcükleri çoğu zaman bir mısraın ilk 

sözcüğü olarak karşımıza çıksa da kimi zaman kafiye, redif ve aruz ölçüsüne uygun olarak şairler 

tarafından mısra ortasında veya sonunda da kullanıldığı görülür.  Aynı zamanda onun şiirlerinde yer 

verdiği seslenme sözleri bazen tek bir seslenme ünleminden bazen tek bir sözcükten bazen de ses öbeği 

yapısından oluşmaktadır. Şair farklı amaç veya sebeplerle, farklı şekillerde de muhataplarına 

seslenebilmektedir.  

Divan şairlerinin şiirlerinde bir seslenme ünlemi veya sözcüğü kullanmalarının birçok nedeni 

olmakla birlikte genelde şairler şiirlerinde seslenme sözlerini; uyarma, harekete geçirme, gizli duyguları 

açığa çıkarma, dikkat çekme, yalvarma, yardım isteme, yüceltme, aşağılama vb. amaçlardan ötürü 

kullanmışlardır. Aynı zamanda divan şiirindeki seslenme sözcüklerinin genellikle bir beyte vurgu 
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yapmak ya da anlatılmak istenilen düşünceyi daha çarpıcı bir şekilde aktarmak açısından önem arz 

ettiğini de belirtmemiz gerekir. 

3. LEYLA HANIM DİVANINDAKİ MUHATAPLAR 

Leyla Hanım’ın şiirleri dikkate alındığında bu şiirlerde yer alan muhataplar içerisinde başta 

sevgili olmak üzere; devlet büyüklerine, sakiye, cansız varlıklara, Allah’a ve dini şahsiyetlere ait 

seslenmelerin yer aldığı görülür. Bu muhataplar dışında bir de Leyla Hanım’ın divanında tecrid sanatını 

kullanarak ve ‘ey gönül’ diyerek bizzat kendisine seslendiği beyitler vardır. Leyla Hanım, şiirlerinde 

tecrid sanatını kullanarak çoğunlukla kendi şairlik hünerini ya da kalemini övmektedir. 

 

 

SESLENİLEN 

KİŞİLER 

 

SESLENME 

ÜNLEMLERİ 

SEVGİLİYE 

SESLENME 

DEVLET 

BÜYÜKLERİNE 

SESLENME 

ALLAH’A VE DİNİ 

ŞAHSİYETLERE 

SESLENMELER 

SAKİYE 

SESLENME 

LEYLA HANIM’IN 

KENDİNE 

SESLENMELERİ 

EY 

DİYEREK SESLENME 

 

-90- -13- -11- -3- -1- 

A / YA 

ÜNLEMİ İLE 

SESLENME 

 

-29- -1- -68- -7- - 

1.TEKİL 

ŞAHIS İYELİK EKİ 

İLE SESLENME 

(M) 

 

-37- -4- - - - 

İLAHİ 

DİYEREK 

SESLENME 

-1- - -9- - - 

TECRİD 

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN 

SESLENMELER 

 

- - - - -33- 

SESLENME ÜNLEMİ 

OLMADAN 

SESLENMELER 

 

KAFİR: -1- 

ZALİM: -7- 
- - 

SAKİ: -27- EY GÖNÜL: -18- 
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3.1. Sevgiliye Seslenme 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan en önemli ve sayıca en çok seslenmeler sevgiliye hitaben 

yapılan seslenmelerdir. Klasik Türk edebiyatında sevgili; her şeyden önce hayali, ulaşılamayan ve 

insanüstü özelliklere sahip bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bundan dolayı sevgili unsuru klasik 

Türk edebiyatı şairleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Leyla Hanım’ın da divanında sevgili motifine 

birçok farklı şekilde seslendiği görülür. Leyla Hanım divanında sevgiliye seslenirken;  ey, ilahi, a ünlemi 

ve 1. tekil şahıs iyelik eklerini kullanmaktadır. Bu tür ifadelerle yapılan seslenmelerde Leyla Hanım’ın 

sevgiliye yalvardığı, onu yücelttiği ve sevgiliden bir beklenti içerisinde olduğu görülürken divanda yer 

alan zalim ve kâfir kelimeleri ile seslenmesi ise sevgiliye sitem ettiğini gösterir. Divanda yer alan bu 

seslenme türüne ait birkaç örnek aşağıdaki gibidir: 

Sen de rahm itmezsiñ ey zâlim dil-i pür-sûzıma 

Sîh-i fürkatle idersiñ bagrımı her dem kebâb (G.13/B.2) 

(Ey zalim, sen de çok yanık olan gönlüme acımazsın ve ayrılığın kebap şişi ile bağrımı her zaman kebap 

edersin.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın sevgiliye “ey zâlim” diyerek seslendiği görülmektedir. 

Leyla Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmelerde sevgiliye sitem ettiği görülür. 

 Klasik Türk edebiyatında sevgili, âşığa her zaman eziyet eden bir karakter olmasına rağmen 

âşık, sevgiliden gördüğü bu eziyetten asla usanmaz. Sevgilinin âşığa bakışları onun gönlünde derin 

yaralar açar ancak âşık bu durumdan hiç şikâyetçi değildir. Hatta sevgilinin âşığa yaptığı eziyetler âşık 

için birer lütuftur. Âşık için asıl eziyet ise sevgilinin kendisini görmezden gelmesidir.   

Çeşm-i mahmûruñ beni bir rütbe mecrûh itdi kim 

Ey tabîb-i cân u dil zahma yine sensiñ devâ (G.7/B.3) 

(Ey gönlümün ve canımın doktoru (olan sevgili) yarı uykulu gözlerin beni bir miktar yaraladı (ancak) 

bu yarama deva olacak yine sensin.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın sevgiliye “Ey tabîb-i cân u dil” diyerek seslendiği 

görülmektedir. Leyla Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmelerde sevgiliyi yücelttiği ve onu övdüğü 

görülmektedir.  

 Klasik Türk edebiyatında aşk bir savaş meydanıyken âşık, sevgili ve rakip ise bu savaş 

meydanında bulunan kişilerdir. Sevgili, savaşı yöneten komutandır. Âşık ve rakip ise sevgili uğruna 

savaşan askerlerdir. Sevgilinin savaştaki en büyük silahı ok (kirpik) ve yayıdır (kaş). Âşık bu savaş 

meydanında sadece rakipleri tarafından değil aynı zamanda sevgili tarafından da sürekli yaralanır.  

Sevgili kaş yayına kirpik oklarını yerleştirerek âşığa bakar ve bu şekilde âşığı gönlünden yaralar. Âşık 

ise sevgili tarafından yaralanmasına rağmen bir türlü savaşı terk etmez. Hatta âşık için bu durum bir 

yaşama sebebidir. Kısacası, klasik Türk edebiyatındaki sevgili, âşığın hem derdi hem de dermanıdır.  

3.2. Devlet Büyüğüne Seslenme 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan önemli seslenmelerden bir tanesi de devlet büyüklerine 

hitaben yapmış olduğu seslenmelerdir. Klasik Türk edebiyatında devlet büyükleri önemli bir yere 

sahiptir çünkü devlet büyükleri şairleri himayesi altına alarak ya da onlara caize vererek şairlerin 

şiirlerini yazmalarını kolaylaştırmışlardır. Bundan dolayı klasik Türk edebiyatında hemen her şairlerin 

TOPLAM -165- -18- -88- -37- -52- 
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devlet adamlarına hitaben bir beyit dahi olsa şiir yazdıkları görülmektedir. Şairler devlet adamlarına şiir 

yazarken onları yüceltmişlerdir. Bunun nedeni ise şiirleri karşılığında onlardan bir şeyler beklemeleridir.  

Leyla Hanım, divanının özellikle kasideler ve tarihler kısmında devlet büyüklerine çok sayıda 

seslenmiştir. Divanda yer alan bu seslenme türüne ait birkaç örnek aşağıdaki gibidir: 

Hidîvâ zâtıñı medh itmede ‘afv eyle noksânım 

Sühan kanda bulur şâkird menfâda ola üstâd  (Trh.23/B.9) 

(Ey vezir şahsını överken yaptığım eksikliklerimi affet, sürgündeki bir üstadın çırağı sözü nerede bulur?) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım, “Hidîvâ” diyerek devlet büyüklerinden olan vezire 

seslenmektedir. Leyla Hanım, divanındaki bu tür seslenmelerde genellikle devlet büyüklerinden yardım 

istemiş ya da onları yücelterek karşılığında caize veya hamilik beklemiştir.  

Bu beyitte Leyla Hanım kendisini çırak olarak tanımlamış ve ustasının da sürgünde olduğunu 

ifade etmiştir. Kanaatimizce bu beyitte Leyla Hanım’ın usta diyerek kast ettiği kişi dayısı Keçecizade 

İzzet Molla’dır. Kanaatimizce bu beyit, Keçecizade İzzet Molla’nın Keşan’a sürgün edildiği dönemde 

kaleme alınmıştır.  Çünkü Leyla Hanım‘ın şiirlerine baktığımızda, yazdığı şiirleri dayısının düzeldiğini 

ve kendisiyle sohbet ettiğini belirtmiş bir de dayısının kendisi için bir velinimet olduğunu her zaman 

şiirlerinde dile getirmiştir.  

3.3. Sakiye Seslenme 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan önemli seslenmelerden bir tanesi de sakiye hitaben yapmış 

olduğu seslenmelerdir. Saki, klasik Türk edebiyatının en önemli karakterlerinden bir tanesidir. Saki 

şairlerin beyitlerinde bazen sevgiliyi sembolize ederken bazen de sevgiliye duyulan aşkın acısını 

unutturacak bir karakter olarak ön plana çıkmaktadır. 

Leyla Hanım’ın divanında seslenilen önemli unsurlardan biriside sakidir. Bu seslenmeler 

divanda: ey, saki, sâkiyâ şeklinde yer almaktadır. Divanda yer alan bu seslenme türüne ait birkaç örnek 

aşağıdaki gibidir: 

Şarâb-ı la‘liñi sun câ-be-câ ‘uşşâka ey sâkî 

Göñüller neş’e-yâb olsun da agyâra elem tursun (G.94/B.3)  

(Ey saki, âşıklara dudağının şarabını yer yer sun, gönüller neşe bulsun da yabancılara gam tutsun.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın sakiye, “ey sâkî” diyerek seslendiği görülmektedir. Leyla 

Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmelerde genellikle saki diyerek ya sevgiliyi ya da içki meclislerinde 

içki sunan kişileri kast ettiği görülmektedir.  

Bu beyitte Leyla Hanım, “ey sâkî “ diyerek sevgiliyi kastetmektedir. Çünkü klasik Türk 

edebiyatında sevgilinin dudağı şarap ve ab-ı hayata benzetilmektedir. Bu beyte bakıldığında ise sakinin 

âşıklara dudağının şarabını yer yer sunması istenilmiştir.  Bu husustan dolayı burada saki denilerek kast 

edilen kişinin sevgili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu keyfiyyetle bezmi cennet-âsâ pür-ziyâ eyle 

Getür sâkî mey-i nâbı ki zîrâ ben dimem tursun (G.94/B.4) 

(Ey saki, saf şarabı getir ki zira ben dursun demem bu keyifle sohbet meclisi cennet gibi ışıkla doldur.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın sakiye, “sâkî” diyerek seslendiği görülmektedir. Leyla 

Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmelerde genellikle sakiye seslenilerek ya sevgili ya da içki 

meclislerinde içki sunan kişinin kast ettiği görülmektedir.  
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Bu beyitte Leyla Hanım, “sâkî” diyerek içki meclisinde içki sunan kişiyi kastetmektedir. Çünkü 

beyte bakıldığında sakiden, saf şarabı getirmesi istenilmiştir.   

3.4. Leyla Hanım’ın Kendine Seslenmesi 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan önemli seslenmelerden bir tanesi de Leyla Hanım’ın kendine 

hitaben yapmış olduğu seslenmelerdir. Klasik Türk edebiyatında birçok şair şiirlerinin gerek mahlas 

beytinde gerekse diğer beyitlerinde tecrit sanatına başvurarak kendisine seslenmektedir. Şairler bu tür 

şiirlerinde ya kendilerini ya da kalemlerini övmektedirler. Leyla Hanım, divanında kendisine: ey Leyla, 

ey dil ve ey gönül diyerek seslenmektedir. Divanda yer alan bu seslenme türüne ait birkaç örnek 

aşağıdaki gibidir: 

Ey dil yine sen râz-ı dili eyleme pinhân 

Bir gün ola ahvâlimize rahm ide yârân (Trkbnd.6-5/B.30) 

(Ey gönül sen yine gönlün sırrını gizleme ki –belki- bir gün sevgili –bizim- hâlimize acır.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın kendisine, “Ey dil” diyerek seslendiği görülmektedir. Leyla 

Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmeler edebiyatımızda, nida, tecrid ve teşhis özelliği taşımaktadırlar.  

Leyla Hanım bu beytinde kendisine “ey dil” diye seslenerek hem okurun dikkatini çekmeyi hem de 

kendi derdini daha açık ve net bir şekilde anlatabilmeyi amaçlamıştır.    

O rütbe nâle vü âhımla medhûş oldum ey Leylâ 

Soyundum hân-kâh-ı ‘aşka ammâ ney nemîdânem (G.76/B.5) 

(Ey Leyla, o derece inleme ve ahımla dehşete düştüm. Aşk hangahına soyundum ancak ney çalmayı 

bilmiyorum.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın kendisine, “Ey Leylâ” diyerek seslendiği görülmektedir. 

Leyla Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmeler edebiyatımızda, nida ve tecrid özelliği taşımaktadırlar. 

Leyla Hanım bu beytinde kendisine “ey Leylâ” diye seslenerek hem okurun dikkatini çekmeyi hem de 

kendisini beyitten soyutlayarak kendi sıkıntılarını daha açık ve net bir şekilde anlatabilmeyi 

amaçlamıştır.     

3.5. Cansız Varlığa Seslenme 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan önemli seslenmelerden bir tanesi de cansız varlığa hitaben 

yapmış olduğu seslenmelerdir. Klasik Türk edebiyatında cansız varlıklar şiirlerde sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Leyla Hanım’ın divanında da cansız varlıklara yönelik yapılan hitaplar yer almaktadır. 

Divanda yer alan bu tür seslenmeler bir yönü ile nida özelliği taşırken diğer taraftan da teşhis özelliği 

taşımaktadırlar. Leyla Hanım, divanında; kaleme, talih/ feleğe, duyu organına, alçak dünya/ kadere, 

rüzgâra ve gökyüzüne seslenmektedir. Divanda yer alan bu seslenme türüne ait birkaç örnek aşağıdaki 

gibidir: 

Ey bâd-ı sabâ gözleri mahmûra giderseñ 

Bu matla‘ı yâd eyle o dildârı uyandır (Trkbnd.6/B.35) 

(Ey sabah rüzgârı -eğer- o gözleri uyku sersemi olan -sevgiliye- gidersen bu matla beytini hatırlat ve o 

gönül çalan -sevgiliyi- uyandır.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın cansız bir varlık olan sabah rüzgârına seslendiği 

görülmektedir. Leyla Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmeler edebiyatımızda, nida ve teşhis özelliği 

taşımaktadırlar.  
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Klasik Türk edebiyatında sabah rüzgârı, âşık ve sevgili arasındaki postacı görevini üstlenir. 

Âşığın sevgiliye ulaşması imkânsız olduğu için âşık kendi duygularını sabah rüzgârı ile sevgiliye 

aktarmış ve sevgilinin haberi ve kokusunu da sabah rüzgârı sayesinde almıştır.     

Ey gözüm turma hemân agla Muharrem geldi 

Hâb-ı gafletden uyan agla Muharrem geldi (GÖZ) (Trkbbnd.1-1/B.1) 

(Ey gözüm, Muharrem geldi durma gaflet uykusundan uyan ve hemen ağla.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın cansız bir varlık olan göz duyu organına seslendiği 

görülmektedir. Leyla Hanım’ın divanındaki bu tür seslenmeler edebiyatımızda, nida ve teşhis özelliği 

taşımaktadırlar. 

Muharrem ayında Hz. Hüseyin şehit edilmiştir. Bu ay Şii’ler ve Hz. Hüseyin taraftarları için çok 

hüzünlü bir aydır. Leyla Hanım da bu beytinde, gaflet uykusunda olan gözlerini uyandırmak için onlara 

seslenir ve onlardan ağlamasını ister.  

3.6. Allah’a ve Dinî Şahsiyetlere Seslenme 

Leyla Hanım’ın divanında yer alan önemli seslenmelerden bir tanesi de Allah’a ve dini 

şahsiyetlere hitaben yapmış olduğu seslenmelerdir. Klasik Türk edebiyatı şairlerinden olan Leyla 

Hanım’ın divanında başta Allah olmak üzere; Hz. Zehra, Hz. Ali, Hazret-i Şâh-ı Velâyet, Hazret-i ‘Ârif 

Çelebi, Hazret-i Kutb-ı Nâyî, Hazret-i Seyyid Nâsır ifadelerini kullanarak da birçok dini şahsiyete 

seslendiği görülmektedir. Leyla Hanım bu tür seslenmelerinde özellikle «ya» seslenme ünlemini 

kullanarak dini şahsiyetleri yüceltmiş ve onlardan yardım istemiştir. Divanda yer alan bu seslenme 

türüne ait birkaç örnek aşağıdaki gibidir: 

Yâ Rab baña rahm eyle ki âteşlere yandım 

Billâh bu bâr-ı gamı çekmekden usandım (Trkbnd.6/B.18) 

(Ya Rab, ateşlerde yandım bana merhamet et. Yemin olsun ki bu gam yükünü çekmekten usandım.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın “Yâ Rab” diyerek Allah’a seslendiği görülmektedir.  Leyla 

Hanım’ın divanındaki Allah’a ve Peygambere hitaben yapmış olduğu seslenmelerde onlardan merhamet 

istediği görülmektedir. 

Bu kem-ter bendeñe eyle ‘inâyet 

Meded ey Hazret-i Şâh-ı Velâyet (Trkbbnd.2-4/B.24) 

(Ey Hz. Ali, bu değersiz kölene lütuf ve yardım eyle.) 

Yukarıdaki beyitte Leyla Hanım’ın “ey Hazret-i Şâh-ı Velâyet” diyerek Hz. Ali’ye seslendiği 

görülmektedir.  Leyla Hanım’ın divanındaki Allah’a ve Peygambere hitaben yapmış olduğu 

seslenmelerde onlardan merhamet istediği görülürken Allah ve Peygamber dışında kalan din 

büyüklerine hitaben yapmış olduğu seslenmelerde ise onları yücelttiği ve övdüğü görülür. 

Sonuç 

Leyla Hanım’ın şiirleri dikkate alındığında bu şiirlerde yer alan muhataplar içerisinde başta 

sevgili olmak üzere; devlet büyüklerine, sakiye, cansız varlıklara, Allah’a ve dini şahsiyetlere ait olmak 

üzere toplamda 382 adet seslenmeye yer verilmiştir. Sevgiliye seslenilen beyitler dikkate alındığında 

Leyla Hanım’ın «ey» diyerek sevgiliye seslendiği beyitlerde sevgiliyi yücelttiği, zalim ve kâfir diyerek 

sevgiliye seslendiği beyitlerde ise sevgiliye sitem ettiği görülmektedir.  Allah’a ve dini şahsiyetlere 

seslendiği beyitler dikkate alındığında; Allah’a ve Peygamber’e «ya» ünlemi ile seslenmiş ve bu 

beyitlerde Allah’tan ve Peygamber’den rahmet umulmuştur. Ancak Leyla Hanım’ın divanındaki diğer 
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dini şahsiyetlere genellikle «ey» diyerek seslendiği ve onları yücelttiği görülür. Devlet büyüklerine 

hitaben yapılan seslenmeler dikkate alındığında ise bu seslenmelerde genellikle «ey» ünlemi kullanılmış 

ve bu seslenmeler ile devlet büyüklerinden yardım istenilmiştir. Son olarak Leyla Hanım’ın divanında 

tecrid özelliği taşıyan beyitlere bakılırsa Leyla Hanım’ın kendisine «ey leyla, ey gönül/dil» diyerek 

seslendiği ve bu beyitlerde de kendi şairlik yeteneğini övdüğü görülür. Yukardaki verilerden yola 

çıkarak divanda yer alan seslenmelerin rastgele değil de bilinçli olarak seçildiği ve hitap edilen kişiye 

göre değişiklik gösterdiği görülür. 
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ESKİ TÜRKLERDE AT VE ATIN ÖNEMİ 

Hilal KILINÇ BOZ212  

Elem ATEŞ213 

Özet 

Orta Asya’da yaşayan İlk Türk toplulukları coğrafyanın zorlu şartlarından dolayı konar- göçer 

bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır. Bu zorlu şartlar Türklerin sosyal, siyasal, dini ve ekonomik hayatına 

etki etmiştir. Türkler normal hayatın akışına devam etmek için birçok hayvana ihtiyaç duymuştur. Bu 

hayvanlar içerisinde at ayrı bir öneme sahip olmuştur. Türklerin atı ehlileştirip evcil bir hayvan hâline 

getirmesi hâkimiyet kurdukları alanın genişlemesini sağlamıştır. At bir Türk için her zaman kutsal bir 

değer taşımıştır. Türkler atlı kültürün dünyadaki temsilcisi olmuştur. Türklerin bütün vaktini at üstünde 

geçirmesi sonucu üstün savaşçı özelliklerine sahip olmalarını sağlamıştır. Türklerde yaşamın bütün 

alanlarında at yer verilmiştir. İhtiyaç duydukları temel besinler bile at tarafından karşılanmıştır. At etinin 

kesilip tüketilmesi, atın sütünün ve yağının kullanılması Türkler için büyük kolaylık oluşturmuştur. At 

sayesinde Türkler birçok devlet kurmuş ve birçok devletin siyasi yapısının değiştirmiştir. Ata bu kadar 

önem veren Türkler, küçük yaştan itibaren çocukların at binme becerilerinin oluşmasını sağlamıştır. 

Bundan dolayı ilk Türk devletlerindeki küçük yaştaki bireylerin bile ata binmesi ne kadar önem 

verildiğinin göstergesidir.  

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, At, Atçılık 

HORSE AND ITS IMPORTANCE IN ANCIENT TURKS 

Abstract 

The first Turk communities living in Central Asia had a nomadic lifestyle due to the difficult 

conditions of the geography. These difficult conditions affected the social, political, religious and 

economic life of the Turks. Turks needed many animals to continue the pace of normal life. Among 

these animals, the horse has a special importance. By taming the horse and making it a domestic animal, 

the Turks expanded the area they dominated. Horse has always had a sacred value for a Turk. Turks 

have been the representatives of equestrian culture in the world. As a result of the fact that the Turks 

spent all their time on horseback, they had superior warrior characteristics. Horses are included in all 

areas of life in Turks. Even the basic nutrients they need are provided by the horse. Cutting and 

consuming horse meat and using horse milk and fat created great convenience for the Turks. Thanks to 

the horse, the Turks established many states and changed the political structure of many states. Turks, 

who attach great importance to horses, have enabled children to develop their horse-riding skills from 

an early age. Therefore, the fact that even young people rode horses in the first Turkish states is an 

indicator of the importance given to horses. 

Keywords: Ancient Turks, Horse, Equestrian 

Türk Tarihinde At 

Tarih boyunca Türkler birçok coğrafyada devlet kurmuş çeşitli toprakları himaye altına almıştır. 

İlk Türk devletleri göçebe bir yaşam tarzına sahip olduklarından ata oldukça önem vermişlerdir. Geniş 
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bozkırlarda yaşayan Türkler için atın kutsal sayılıp ve sosyal,  askeri alanda oldukça önem verildiği 

bilinmektedir. 

Eski Türklerin atı evcilleştirmesi ve insanlığın hizmetine sunması, insanlık tarihi açısından son 

derece önem arz etmektedir. Böylece insanlara hizmet konusunda büyük bir fırsat sunmuşlardır. Tarih 

boyunca insanlığı ve uygarlığı etkileyen en önemli şeyler savaş ve göç olmuştur. Burada da atın ne kadar 

önemli olduğu görülmektedir (Arabacı, 2018). Dünyada At’ı ilk kez ehlileştiren toplum Türkler 

olmuştur. At tarih boyunca Türklerin hayatında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yapılan arkeolojik 

kazılar, yazılı kaynaklarda ulaşılan bilgiler, yüzey araştırmaları sonucu elde edilen bilgiler 

doğrultusundaki tasvirler, atın Türklerin hayatındaki önemini göstermiştir. Tükler, atlı kültürü oluşturup 

yaydıkları gibi aynı zamanda bu kültürü geliştirmişlerdir (Durmuş, 2016). 

Eski Türklerde atın yeraltına ait bir varlık olduğu inancı vardı. Bu inanış atın kutsal bir varlık 

ve ilahi güce sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bazı kaynaklara göre at, yarı insani özellikler 

taşımaktaydı. Şamanların ruhlarının başka dünyalara yolculuklarında “Pura” adında bir kanatlı atın 

taşıdığı inancı yaygındı. At, kahramanlarının daima yanında olan ve onlarla konuşan efsanevi bir figüran 

olmuştur (Polat, 2020). Kaşgarlı Mahmut ilk Türkler dönemine ait araştırmalarda at ile ilgili pek çok 

atasözü ve deyimler keşfetmiş ve bunlara eserlerinde yer vermiştir. Ayrıca atın kutsal gücü ve eti ile 

birlikte sütü de önem arz etmiştir. Kısrak sütünden Türklerin milli içkisi olan “Kımız” yapılmaktaydı. 

Farklı kaynaklarda kımızdan bahsedilmiştir. Altın Orda bölgesi hanının binlerce kısrağa sahip olduğu 

ifade edilmiştir. Bu atlardan sadece kımız üretimi için faydalanılmıştır. Elde edilen at sütü tulumbaların 

içinde bir hafta boyunca çalkalandırılıp kımız elde edilirdi.  Çalkalama işi ne kadar uzun sürerse elde 

edilen içkini de tadı da o derece iyi olurdu. Hazar ötesindeki Türk toplumları olarak anılan toplumların 

özel gün ve bayramlarda kımız içtikleri ve atı kurban olarak kestikleri belirtilmiştir (Uyar ve Danuu, 

2012). 

Savaşlarda ve göç olayında at vazgeçilmez bir unsur olarak düşünülmüştür. Türkler at ile 

savaşlarda etkin rol oynamışlardır ve hâkim oldukları alanlardaki varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Hâkimiyet kuramayacakları anladıkları yerlerden ise at sayesinde hızlıca göç etme yolunu izlemişlerdir. 

Türkler atı yalnızca savaş ve göçlerde kullanmamışlardır. Atın etinden sütünden ayrıca derisinden de 

faydalanmışlardır. Günümüz Türk toplumlarının bazılarında hâlâ at eti kullanılmakta ve sütünden elde 

edilen kımız içkisi tüketilmektedir. At eti Türk toplumları tarafından oldukça sevilmiş ve farklı işlemler 

sonucunda da tüketilmiştir. Eski Türk toplumu olan Kazaklar, “Gerçekten Kaşgarlı yund eti vıpar: at eti 

misk gibidir” gibi bir ifadeyle at etine olan sevgiyi dile getirmişlerdir. Timur ise Semerkant bahçelerinde 

bir araya gelen toylarda en değerli misafirlerine haşlanmış at etini sunmuştur. Aynı dönemdeki Türk ve 

Moğol toplulukları sucuk yapmak için atın bağırsağından faydalanmışlardır (Sümer, 1983). Eski 

Türklerde bir boyun gücünü var olan atların çokluğu da belirliyordu. Daha çok ata sahip olan boyların 

gücü ve söz söyleme kabiliyeti daha yüksekti. Bu da o boyun saygınlığının göstergesi olarak ifade 

edilmekteydi. Bütün atlar kayıt altında tutulurdu ve savaş zamanında hangi boyun ne kadar at ile 

savaşacağı hesaplanırdı. Bu duruma bakılarak eski Türklerde seyislerin varlığı dikkat çekmektedir. Eski 

Türk toplumlarında at, kadın ve silah, varlığın göstergesi olmuştur (Durmuş, 2019). 

Bizans ve Latin kaynaklarında Türklerin yerde güvenli olmadıklarını düşündükleri için sürekli 

at üstünde olup, yemeklerini at üstünde yediklerinden ve at üstünde uyuduklarından söz edilmiştir.  

Türklerin yaşadığı coğrafyanın şartları düşünüldüğünde bu kanının doğru olacağı söylenebilir. Çünkü 

yaşadıkları coğrafyanın düşman saldırılarına karşı elverişli olduğu bilinmektedir.  

Beşinci yüzyılın başlarında Avrupa Hun Devleti hakanının, Bizanslı bir valiyi at üstünde kabul ettiği 

ayrıca Bizans’ı, “Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar fethedebilirim”  dediği, kaynaklarda 

görülmektedir (Gömeç, 2011). 
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Türk destanları, ait oldukları dönemi aydınlatması yönüyle oldukça önemlidir. Türk 

destanlarında at, bir motif olarak kullanılmıştır. Eski Türklerde atın önemine objektif bir şekilde 

yaklaşmak için at motifini incelemek gerekir. Destanlarda at motifi “Türkün kanadı” olarak ifade 

edilmiştir. Atın gücü ve varlığı, tanrı tarafından kutsandığı anlatılmaktadır. Bazı destanlarda atın 

duygularının olduğu ve kuş gibi uçtuğu söylenmektedir. Destanlarda at için kahramanlarına yol gösterici 

olduğu belirtilmiştir. Atlar tehlike anında sahibini korur, tehlike arz eden durumları önceden sezer ve 

sahibini doğru yola iletir. Bu yönleriyle atlar sezgileri güçlü, akıllıca hareket eden hayvanlar olarak ifade 

edilmiştir. Bundan dolayı sıra dışı bir görünüşe sahip varlıktır.  Özellikle Oğuz atları geniş alın 

çevresine, parlak ve iri gözlere, uzun bacaklara sahiptir (Çolak, 2019). 

Oğuz Kağan Destanında at önemli bir figür olmuştur. Destanda, at ile kahraman arasındaki 

bağlılık ve sevgiden bahsedilmiştir. Oğuzların atı dağlarda kaybolduğunda atı bulmak için çabalayan ve 

bulan kişiye toprak bağışlanırdı.  Kırgızlara ait olan Manas Destanında da at figürü sürekli olarak ön 

plana çıkmıştır. Akkula , Maniker ve Taytoru olarak 3 tip at bulunmaktaydı. Destanda Akkula atı, 

kahramanının seçkin ve haysiyetli; Maniker atı, kahramanı kollayan ve koruyan; Taytoru ise destanın 

ortaya çıkmasını sağlayan at olarak belirtilmiştir. Atlar destanlarda olduğu gibi Kırgız kültüründe de 

önem arz etmiştir. Güzelliği ön planda olan cesur ve cins atlar  “Gök kurt” olarak isimlendirilmiştir. 

Hakanların atları onların şöhretinin sonucu olarak halk tarafından saygı ile karşılanmıştır. Saygı duyulan 

atlara da güzel isimler atfedilmiştir. Türk toplumlarında ata dair farklı terimler mevcuttur.  Erkek olan 

ata “Aygır”, dişi olan ata “Kısrak”, gibi tabirler kullanılmıştır. Toplumda önemli bir konuma sahip olan 

atın kuyruğunun kesilmesi, bir yas alameti olarak ifade edilmiştir. Nasıl bir erkeğin bıyığının ya da bir 

kadının saçının kesilmesi yas olarak belirtilmiş ise atın kuyruğunun kesilmesi de aynı yas alameti olarak 

belirtilmiştir. Atın sosyal hayattaki bir önemi de evi ayakta tutan önemli direğe atın yağının, kanının 

veya sütünün sürülmesiydi. Din alanında ise din adamı olan Kam, ayini gerçekleştirdiği sırada beyaz 

olan at derisinin üzerinde dua ederdi. Ayrıca Kam,  dağların, yerin ve ormanların kutsal ruhları için dua 

ederken kımızı etrafa saçardı (Bilgili, 2019). 

Atı ilk kez ehlileştiren ve atı binek olarak kullanan ilk toplum Türkler olmuştur. Geçmişten beri 

at, Türklerin dini, iktisadi, sosyal ve siyasi hayatında etkin rol oynamıştır. Türkler atı kurban ederek, 

etini kullanarak ve farklı ülkelere ihraç ederek fayda sağlamışlardır (Kafesoğlu, 1984). Türkler atın evcil 

bir hayvan olmasını sağlayan ve çoban kültürünü oluşturan ilk toplumdur.  Bu durum insanlık tarihi 

açısından büyük başarı olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple diğer kavimlere ve toplumlara büyük katkı 

sunulmuştur. Ayrıca büyük devletlerin esası için de gerekli şartlar oluşturulmuştur (Sertkaya, 1995). 

Alanında uzman olan W. Koppers, Asya’nın iç kesimindeki Türklerin atı ehlileştirip ve bundan 

dolayı atlı-çoban kültürünün oluşmasını sağladığını belirtmiştir (Sertkaya, 1995). Başka bir uzman 

Hayri Başbuğ ise Türklerin ilk yerleşim yerine olan Orta Asya’nın batı kesimlerinin coğrafi yapısı 

itibariyle yetiştirilebilecek en uygun hayvanın at olduğunu belirtmiştir (Başbuğ, 1986). W.Schmidt, 

arkeolojik ve antropolojik bilgilerden yola çıkarak atı ilk olarak ehlileştiren ve binek hayvan olarak 

kullananın Türkler olduğunu belirtmiştir. Bu durumlar batılı birçok araştırmacı tarafından kabul görse 

de farklı görüşlere sahip araştırmacıların da olduğu söylenebilir (Çınar, 1993). Atlı göçebe kültüründe 

at, yük aracı olmaktan ziyade daha çok binek bir araç olarak kullanılmıştır. Bu kültürde binicilik önemli 

bir durumu oluşturmaktadır.  Bu sebeple ata ile geniş otlak alanları, su yolları, sürüyü bulma ve koruma 

gibi roller atfedilmiştir.  

At bir binek hayvanı olarak ehlileştirildikten sonra insanların hareket alanını genişletmiş, 

birbirinden kopuk yaşayan insan toplulukları arasında iletişimin oluşmasının sağlamıştır. Bu rolüyle 

diğer kültürler arasında bir alışverişin oluşmasını sağlamış, uygarlıkların gelişmesine katkı sunmuştur 

(Çınar, 1995). 
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Eski Türklere göre at, dini bir değer ve inanç olarak görülmüştür. Eski Türkler normal hayatta 

bir atın cenaze töreni için bile yarışlar düzenleyecek kadar değer vermişlerdir. Babadan miras olarak 

kalan atın paylaşımı için bile evlatlardan en cesur ve zeki olan seçilirdi. En zayıf olan evlada ise koyun 

pay edilirdi. Atları almanın tek koşulu erkek olmak değildi. Yetenek bakımından üstün olan kız evlatlar 

da atı miras olarak alabiliyorlardı. Eski Türkler çok sayıda at yetiştirerek namlarını yayarlardı. Atları 

sürü olarak yetiştirip bunların bir kısmını satarak geçim sağlarlardı ya da kıymetli ipeklerle değiş tokuş 

aracı olarak kullanırlardı. Yabani olan ve kimsenin dokunamadığı atları da himaye altına alıp terbiye 

ederlerdi. Bu özelik eski Türklere has bir özellikti. Türklerin atı kesip yeme ve atı kurban olarak 

kullanma gibi özelliklerinin olduğu söylenebilir. Ayrıca Çinliler ordularının okçu birlikleri için ihtiyaç 

olan atları Türkler tarafından temin ederlerdi. Çoğu kaynaklarda Türklerin atı ilk kez evcilleştiren 

topluluk olduğundan ve İlk çağ ile Orta çağ savaşlarında süvari birliklerini ordunun en önemli birliği 

olarak kullanıp başarı elde ettiğinden bahsedilir (Tutel, 1998). Tarihteki Türklerin başarısı at, silah ve 

insana özellikle okçu birliklere dayanmaktadır. İslam öncesi Türk medeniyeti, atlı-göçebe medeniyet 

olarak tanımlanmıştır (Köymen, 2011). 

Hunluların at yetiştirme konusunda derin bilgilere sahip bir devlet olduğu söylenebilir. Sayıca 

fazla olan atları renk renk ayırarak savaş zamanı bu atları sahip olduğu birliklere göndererek hem 

kolaylık sağlamışlardır hem de stratejik hamleler oluşturmuştur. Atlı birlikler rengine göre şöyle 

sıralanmıştır: 

 Batı yönü için beyaz atlar 

 Doğu yönü için kır- mavi atlar 

 Kuzey yönü için siyah atlar 

 Güney yönü için ise al ve doru atlar şeklinde düzenlemiştir. 

Hunlulara ait olan bu stratejik düşünceler çok az da olsa Göktürk devleti ve Bizans 

imparatorluğunda da görülmüştür. Bizans imparatoru II. Leon, “Tactica” eserinde Türklerin süvari 

birliklerine ait olan taktikleri detaylı bir şekilde ele almıştır. Türk askerlerinin başarını ortadan 

kaldırmak için oklar ile önce atların vurulması gerektiğini söylemiştir. Daha sonra ise yaya olarak kalan 

Türk askerlerinin yok edilmesinin kolay olacağını ifade etmiş (Bal, 2006). 

Çinlilerin atlar tarafından çekilen savaş arabasını kullanması M.Ö. 541’lere dayanmaktadır. 

Daha önce süvari birlikleri olmayan Çinliler, Hunlulardan esinlenerek süvari ve okçu birlikler 

oluşturmuşlardır. Bu sebeple Hunlu süvari ve okçu birlikleri ilk görenlerin Çinliler olduğu savı 

doğrulanmaktadır. İlk defa Hun imparatoru Mete Han döneminde teşkilatlanma çalışması yapılmıştır. 

Binlerce süvari birlikleri oluşturulmuş ve görevli oldukları bölgelerde rol almışlardır. Tarihte Türklerin 

en iyi süvari birliklere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca çok küçük yaşlardan itibaren atla bütünleşmiş 

bir kültürlerinin olduğu söylenebilir (Bal, 2006). 

At daima kahramanını tamamlayıcı bir etken olarak görülmüştür. Dört nala giden atın üstünden 

isabetli olarak dört tarafa da ok atan kahraman bu beceriyi at sayesinde gerçekleştirmektedir 

(Kafesoğlu,1989). Bozkır atlarının binicisinin ustalığı, atın performansına etki eder. Hunlulardan beri 

Türkler küçük yaşlarda atı ustalıkla kullanmışlardır (Sümer, 1983).  

Göçebe Türk kültürünün günlük hayatta ve savaşlarda atı oldukça kullanan bir topluluk olduğu 

söylenebilir. Eski Türk devletlerinin ordu yapısının önemli bir bölümünü atlı birlikler oluşturmaktaydı. 

At binicisine sürat, hızlı hareket ve manevra kabiliyeti sağlamaktaydı.  Hun devleti atçı bir devlet olarak 

tanınmaktaydı. Ata binen ilk devletin Hunlular olduğu söylenmektedir (Ligeti, 1970).  

Çinliler ve Avrupalı kavimler at binmeyi Türklerden öğrenmişlerdir. 4. ve 5. Yüzyıldaki batılı 

kaynaklara göre Türkler zamanlarının çoğunu at üstünde geçirirlerdi. Özellikle Hun Türkleri atı ustalıkla 
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kullanmışlardır. At üstünde yemek, içmek, sohbet etmek ve alışveriş etmek gibi pek çok faaliyeti 

gerçekleştirmişlerdir. Hunlu askerlerin çadırlarının önünde daimi olarak bir çift at bulunmaktaydı. 

Savaşçılar savaşa giderken birden fazla at ile giderlerdi. At başka kavimleri taşımasına rağmen Hunlular 

at üstünde yaşardı (Sertkaya, 1995; Kumru, 2018).  

Hun Türklerindeki çocukların bile ata sahip olduğu söylenmektedir. Özellikle küçük yaştaki 

çocuklar için özel at takımları bulunmaktaydı. Böylelikle çocuklar küçük yaştan itibaren yetiştirilerek 

bir savaşçı gibi hazır beklerlerdi (Ligeti, 1970; Tekinoğlu, 2013). Eski Türkler daima atın ilahi bir 

kudretinin olduğuna inanmışlardır. Atların denizden çıkma, gökten inme, mağaradan ve yelden gelen 

aygırlardan türeme gibi inanışlara dayandırmışlardır. Baykal gölünün batı tarafında yapılan mezar 

kazılarında at iskeletlerine rastlanmıştır (Ögel, 2014). 

Eski Türklerde Atın Sosyoekonomik Hayattaki Önemi ve Yeri 

Türklerin beslediği hayvanlarının çoğunu koyun ve at oluşturmaktaydı. At, daima Türkler için 

önem taşımıştır. Türkler, savaş zamanlarında atın gücünden, normal hayatta ise etinden 

faydalanmışlardır. Türklerin savaş başarılarının önemli faktörünü atlar oluşturmuştur (Yörükan, 2013). 

Türkler yaşadığı bozkır çevresinde erken yaşlarda savaşçı özellikler kazanmışlardır. Ok ile hedefi 

vurmayı ve atı ustalıkla kullanmayı beceren Türkler, orduya hazır asker olarak beklemişlerdir (Durmuş, 

2016). Sürekli olarak at üzerinde yer değiştiren Türkler, atlı-göçebe kültürün oluşmasını sağlamışlardır. 

Göçebe hayat denildiği zaman akla avcılık ve toplayıcılığı temel kaynak olduğu ve tüketimin egemen 

olduğu kültür gelmektedir. Oysaki Türklerdeki atlı-göçebe kültür ilkel göçebelikten farklılık 

göstermiştir. Daha çok hayvancılığı temel olan bir toplum yapısı oluşmuştur. Türkler, sahip oldukları 

atlardan hem ekonomik olarak hem de ihtiyaç ürünü olarak yararlanmışlardır. (Koca, 2010)  Cins atların 

en iyileri Asya’nın merkezi diye tabir edilen Yenisey ile Tanrı dağları arasındaki otlak alanlar 

bakımından zengin olan bölgelerde yetiştirilmiştir. Özellikle Fergana bölgesinin bu atlar için oldukça 

elverişli olduğu söylenebilir. Çin kaynaklarında Fergana’nın asil atlarından bahsedilir. Fergana 

bölgesindeki taşlar üzerine çizilen at resimleri Çin tarihinin bu konu hakkındaki bilgilerini doğrular 

niteliktedir (Ögel, 2014). X. Yüzyılda Uygur devletini ziyaret eden Çinli elçi Vang Yen-tö Uygurların 

hayvan yetiştirme konusunda deneyimli olduklarını aktarmıştır. Özellikle Beş-balık civarının at 

yetiştirmek için uygun bir ortam olduğu belirtilmiştir. Bölgede çok sayıda at sürüsünün olduğu 

aktarılmıştır. Uygur hükümdarının ailesinin ve diğer prenslerinin ayrı at sürülerine sahip olduğu 

söylenmiştir. Herkesin sahip olduğu mal bile atın rengine göre tayin edilirdi. Böylelikle at karışıklığı 

engellenirdi (Ögel,1971).  

Türkler atı ticaret amacıyla kullanmışlardır. Komşuları olan Çin, Hindistan gibi ülkelere at ihraç 

ederek karşılığında ihtiyaçları olan ürünler almışlardır (Radloff I, 1956). Hun devleti Çin ile at ticareti 

yaparken ipek yerine zaman zaman gümüş ve altın ödemişlerdir. M.S. VII. Yüzyılda gerçekleştirilen bir 

alışverişte, Çinliler 3000 ata karşılık 13.000 parça veya top ipek vermişlerdir. Böylelikle bir at yaklaşık 

4-5 topa karşılık gelmiştir (Sümer, 1983). Kuzey Türk illerinde Türklerin yaygın bir geleneği vardı. 

Kadınların bindikleri at arabalarının herhangi bir köşesine bir arşınlık bir değnek asılırdı. Değneği ucuna 

uzunluğu bir karış olacak şekilde keçe parçası bağlanırdı. Her bin at için bir parça daha ilave edilirdi. 

Böylelikle bazı arabalardaki keçe sayısı ona kadar ulaşmaktaydı. Her at kervanı altı bin at oluşmaktaydı. 

Her tüccar iki yüz dolaylarında ata sahipti (İbn Batuta; 2013).  

Türklerde atlar, ekonomik bir değer ifade ederdi. Ayrıca atın yağından ve sütünden de fayda 

sağlanırdı. At eti için misk eti gibi kokar benzetmesi yapılırdı. Atın karnından çıkan yağa “yund kazısı 

yağ” ı denilirdi. Bu yağ Türkler tarafından oldukça sevilirdi (Kaşgarlı Mahmud, 1992). 

Eski Türklerde Atın Mitolojik, Dinî Ve Kültürel Önemi 
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Türk toplumları ata binlerce yıl önce değer vermişlerdir. Atlı göçebe kültüre sahip Türkler her 

alanda birlikte oldukları atlarına sevgiyle bakmışlardır. At adına şiirler, methiyeler söylemişlerdir 

(Gülensoy, 1995). Eski Türklerin sosyoekonomik ve kültürel hayatında son derece önemli bir yere sahip 

olan atın, mitolojik motif olarak da zengin olduğu söylenebilir.  

Mitolojik olarak söylenenlerde atın, dev kadar büyük olduğu ve hızına kimsenin yetişemeyeceği 

söylenir. Türk masallarındaki atlar bilge ve kanatlı olarak anlatılır. Orta Asya’da göçebe olarak 

yaşayanlar hakkında söylenenler oldukça ilginç karşılanmıştır. Göçebe bir hayat tarzını benimseyen 

Orta Asya Türkleri at ile uzun mesafeler kat etmişlerdir. At hakkında oldukça bilgili olan halk, atın 

boynunda at için son derece önemli olan bir damar keşfetmişlerdi. Anlatılan mitolojik ifadelere göre at 

üstünde göçebe yaşayan insanlar gerektiği zaman bu damara saman kamışı sokarak atın kanını içerlermiş 

(Gezgin, 2007). 

Türk mitolojisinde atın tanrıları gördüğü onlara yakın olduğu söylenir. Kainatın sırlarına 

erişmiştir. At insanlara yakın olmuş, onlara iyilikte bulunmuştur. Bundan dolayı atın sırdaşlığı, 

arkadaşlığı, dost olması bugüne kadar gelmiştir (Seyidoğlu, 1995). Türk mitolojisinde atlar, şamanı 

kutsal güçlere ulaştırmıştır. Tanrıların yanında yer alan at, sezginin ve ölümün sembolünü ifade etmiştir. 

Atların hem yeryüzünde hem de gökyüzünde yeri olduğu söylenir. Tanrının insanlara yardımı için atın 

varlığına ihtiyaç duyulmuştur. At gizemli âlemin yeryüzündeki temsilcisi rolündedir. İnsanlara ve din 

adamlarına iyi bir dost olmuştur. Cennete ulaşmanın yolu at binmekten geçmektedir.  Mitolojideki atın 

yeri bilindiğinde Türk destanlarında yer alan kahramanların en iyi dostları atlar olduğu söylenebilir 

(Seyidoğlu, 1995). Asya Türkleri destanlarında ata son derece önem verilmiştir. Böylelikle Türklerin 

kullandığı “12 Hayvanlı Türk Takviminde” atın adı yedinci yıla verilmiştir. Şamanizm’i kabul eden 

Türk ve Moğol inanışları atın gökten indiğini savunmuşlardır. Yakut Türkleri kahramanlarının atların 

Güneş âleminden geldiğini söylemişlerdir. Kimi Türk boyları ise atların “Apsatı” isminde bir tanrıya 

sahip olduğunu söylemişlerdir. Anlatılan bir efsaneye göre kanatlı ve kürekli atlar hem uçarlarmış hem 

de yüzerlermiş. Bu atlar Kaf dağının ardındaki “Süt Gölü”nde yaşarlarmış. Hızır’ın ölüme çare ararken 

atlara denk geldiği söylenir. Bu atları tutmak için süt gölüne şarap döküp bir çiftini yakalamış. Bunların 

kanatlarını kopararak çiftleşmelerini sağlamış ve böylelikle atın neslinin türemesini sağlamıştır. Farklı 

bir efsanede ise tanrıların atlarının bir mağarada yaşadığı söylenmiştir. Kısrak atların burada çiftleşmesi 

sonucu cins atların türediği söylenmiştir (Armutak, 2004). Eski Türklerde atlarla ilgili mistik düşünceler 

oldukça yaygınmış. Tüm Orta Asya’da atların uğur getirdiğine dair bir inanışın olduğu söylenmektedir. 

Atın soluğunun hasta olan bireylere sağlık getireceğine, atın olduğu evde şeytanın uzak durduğuna, atın 

başı eve doğru bağlanıldığında eve bereket getireceğine dair oldukça farklı inançlar bulunmaktaydı. 

Ayrıca fal ve rüyada görülen atın murat olduğu söylenmiştir. Atın insanları nazardan koruduğuna dair 

inanış olduğu söylenmiştir. At nalının ve başının nazara karşı önlem olarak kullandığı bilinmektedir. Bu 

inanış günümüzde bile devam etmektedir. Anadolu’nun bazı yerlerinde nazarlık olarak at nalı 

kullanılmaktadır. Orta Asya’daki Türklerin farklı bir inanışına göre ise rüyada kesik at kuyruğu 

görmenin o kişinin ölümüne yorulmuştur. Kesik at kuyruğunun olması her daim uğursuzluk olarak 

düşünülmüştür. Kazak Türklerindeki efsaneye göre ise büyük bir ayının varlığından söz edilir. Bu ayının 

yedi kurttan oluştuğu ve iki atı kovaladığından bahsedilir. Rivayete göre bu kurtlar atları yakalaması 

sonucu kıyametin kopuşu gerçekleşecektir (Gezgin, 2007).   

Eski Türklerdeki inanca göre ölüler değerli eşyaları ile gömülürdü. Diğer aleme intikal eden 

kişinin ihtiyacı olduğu düşünülerek bir takım ihtiyaç malzemeleri ölüler ile gömülürdü. Bunlar arasında 

yemek ve eşyalar bulunurdu. Ayrıca kişinin atı da kişi ile birlikte gömülürdü. Eski Türk mezarlarında 

yapılan kazılarda birçok at iskeletine ait kemik bulunmuştur (Orkun, 1954).  

Geçmişte Türkler birçok hayvanı kurban olarak adamışlardır. Bu hayvanlar içinde koyun, at, 

deve bulunmaktadır. Özellikle kurbanlık olarak bu hayvanların erkek olanları seçilmiştir. Oğuzlar 
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oluşturdukları farklı toylarda aygır atları kurbanlık olarak kullanmıştır. Kır at tanrı adına en çok kurban 

olarak kesilen hayvan olmuştur (Gökyay, 2007). Eski Türklerde askerler ve alpler atlar ile çok yakınlık 

kurarlardı. Savaş sonunda yaşamını yitiren askerin atı dul olarak görülürdü. Ayrıca askerlerin mezarına 

kesilen at kuyruğu bağlanırdı. Yapılan bu işlem “dullama” olarak tanımlanırdı. Sahibi ölen atın 

kuyruğunun kesilmesi yas alameti olarak ifade edilmiştir. Böylece ölen askerin yası tutulurdu (İnan, 

1998). Eski Türklerde savaş anında hareket kabiliyetinin kolay olması için atın kuyruğu düğümlenirdi. 

Türklerde savaş öncesinde atın kuyruğunun bağlanması gibi bir âdetin olduğu söylenmektedir. Bu 

uygulamanın amacı atın kuyruk kıllarının ayağına dolanmasını engellemekti (Koca, 2005). 

Türk Atlarının Soyu 

Türkmen atı 

Şu anki Türkmenistan’ın kurak ve bozkır coğrafyasında asırlardan beri yetişen bir at türüdür. 

Türkman veya Türkoman olarak da anılır. Yomud atları ile Ahal Teke atları bu attan türemişlerdir. 

Geçmişte bu atları Turan kavimleri (Türkler) kullandığından dolayı bu atalara Turan atları da 

denilmektedir. Büyük İskender ve Pers kralı Daryus gibi önemli şahsiyetler de bu atları kullanmıştır. Bu 

atlar aynı zamanda “Cennet atları” olarak anılır. İddialara göre bu at Arap atı ve Moğol atının birleşmesi 

sonucu türemiştir. Kimi araştırmacı ise bu at türünün Türkmen coğrafyasındaki yabani atlardan 

türediğini belirtir. Türkmen atı farklı yerlerde farklı isimlerle tanımlanmıştır. Türkmen atları Arap 

atlarına nazaran daha uzun mesafeler kat eden atlardır. Ayrıca Arap atlarına göre daha iridirler. İngiliz 

atı ile benzerlik gösterir ama dayanıklılık konusunda daha iyi olduğu söylenir (Güleç, 2005). 

Akhal/ahal -teke atı 

Dünyanın en eski at ırkına sahip bir at türüdür. Dünyadaki en saf at türüne sahip at ırkı olarak 

bilinir. 4.000 yıllık bir tarihi olduğundan bahsedilir. Günümüz Türkmenistan’ının vahşi steplerindeki 

atların evcilleştirilmesi ile oluşmuştur. Bütün dönemlerde son derece iyi bir savaş atı olmayı başarmıştır. 

Dünyanın en asil, en dayanıklı, en çevik ve hızlı atı olarak bilinir. Soğuk ve sıcak ortama dayanıklı bir 

at çeşididir ama özellikle sıcak koşullarda daha dayanıklıdır. Günümüzdeki saf Ahal Teke atının çoğu 

Türkmenistan’da bulunmaktadır. Arap ve İngiliz atlarının atası olduğu söylenir. Hem Arap hem de 

İngiliz atına göre daha köklü bir geçmişe sahip bir at türüdür. Sonuç itibariyle Arap ve İngiliz atları, 

Ahal teke atının kanından faydalanmışlardır. Genetik olarak bu üç çeşit atın arasında bağlantının 

bulunduğu söylenmektedir (Erbaşı, Güleç, 1999). Ahal teke atı bazı kaynaklarda Türkmen atı olarak 

tanımlanır. Anavatanının Türkmenistan olduğu belirtilir. Yerden yüksekliğinin yaklaşık olarak bir 

buçuk metre olduğu söylenir.  Kuru ve uzun bir baş yapısına sahip ve büyük kulakları olan bir at türüdür. 

Mükemmel bir yürüyüşe sahiptir. Ayrıca inatçı, hırçın ve cesur gibi özelliklere sahiptir. Orta Asya’nın 

sert iklim şatlarına uyum sağlayan bir attır.  Üç gün su içmeden çölde mesafe aldığı söylenir. Kolayca 

ve yorulmadan uzun yolları gittiği söylenmektedir (Arpacık, 2010). 

Yomut atı 

Yomut atının soyunun Türkmen atından geldiği söylenir. Yüzyıllar boyunca Türkmenistan’da 

yetişen bir at türüdür. Ahal teke atına göre daha ufak ve topludur ve Ahal teke atı kadar süratli atlar 

değildir. Yomut atı Eski  Türk dönemlerinde süvari atı amacıyla kullanılmıştır. Çöl ve step ikliminin 

atıdır (Güleç, 2005). 

Eski Türklerde At İle Yapılan Sporlar 

Çevgan (polo) oyunu 

Ucu eğri sopalar ile at üstünde oynanan bir oyundur. Çevgan Asya Türkleri tarafından dünyaya 

tanıtılmış ve yayılmıştır. Çevgan oyunu düz ve geniş bir sahada iki takım hâlinde oynanır. Takımlar eşit 
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sayıda oluşturulur. Amaç paslaşarak topu rakip kaleye sokmaktır. Birçok farklı isme sahip olan çevgan 

oyununun günümüzdeki adı polodur (Başbuğ, 1986; Bal, 2006). 

Cirit oyunu 

Eski Türklerin oynadığı milli bir oyundur. Eğlence ve şenlik zamanında büyük bir zevkle 

oynanan oyundur. Oyun için farklı ağaçlardan kesilen bir metre uzunluğunda sopalar oluşturulur. Cirit 

oyununu oynayacak olan atlı kişiler karşılıklı olarak diziliş gösterirler. İlk olarak çıkan atlı kişi elindeki 

sopayı karşı taraftan olan atlıya fırlatır ardından atın dizginlerini geri çevirir. Diğer atlı ise onu kovalayıp 

sopayı fırlatır ve karşı taraftan gelen ikinci kişi karşılık gösterir. Cirit böyle bir dönüşüm içinde gidip 

gelir ve isabeti en fazla olan grup kazanır. Cirit oyunundaki amaç at sırtındaki oyuncuyu hedef almaktır. 

Aksi hâlde cirit ata isabet ederse savuran kişi oyun dışında kalır. Bundan dolayı atlılar at üstünde çeşitli 

hareketler yaparak kendilerini gizlemeye çalışırlar (Başbuğ, 1986; Çınar, 1993). 

Buzkaşi oyunu 

Türklerin asırlar boyunca oynadığı bir oyun çeşididir. Günümüzde hâlâ birçok Türk toplumu 

tarafından oynanmaktadır. Oyun,  at sırtında, başı kesik olan bir buzağıyı veya oğlağı bir mesafe 

boyunca, rakibe kaptırmadan hedefe taşımayı amaçlar (Çetin, 2014; Çınar, 1993). 

Sonuç 

Türkler tarih boyunca birçok devlet ve medeniyet kurmuştur. Bu medeniyetin arkasında askeri 

olarak güçlü olması gibi bir etken bulunmaktadır. Türkler küçük yaştan itibaren at bindikleri için sürekli 

olarak savaşa hazır bir asker gibi tanımlanmıştır. Atı ilk kez ehlileştiren toplum olan Türkler, yaşamı 

daha kolay hâle getirmiştir. Çok iyi at bindikleri için hâkimiyet alanları genişlemiştir. At, askeri alanda, 

sosyo-ekonomi alanında ve dini hayatta son derece ayrı yer tutmaktaydı. Türkler tarafından ata çok 

yoğun anlamlar yüklenmiş ve sürekli toplum tarafından değer verilmiştir. Çok iyi at binen Türkler bu 

başarıyı askeri ve siyasi alanda da göstermiştir. Tarih boyunca birçok boyun ve devletin yıkılmasını 

veya birçok devletin göç etmesini sağlamışlardır. At sırtında sürekli hareket eden Türkler atlı göçebe 

kültürün temsilcisi olarak görülebilir. Türklerin atı ehlileştirilmesi, dünyadaki diğer uluslar için büyük 

kolaylık sağlamıştır. Bu sayede kültürel değerler at vasıtasıyla evrensel boyuta ulaşmıştır. 
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ARİF AY’IN ŞİİRLERİNİN COĞRAFYASI214 

Hünkar KARACA YALÇIN215 

Özet 

1976’yılında ilk şiirini Nuri Pakdil’in çıkardığı Edebiyat dergisinde yayınlayan Arif Ay, bu 

dergi çevresinde şiirini ve sanata bakışını geliştirmiştir. İlk şiiri olan Hıra’dan itibaren İslam 

coğrafyasını ele alan şairin şiirleri Bosna’dan Filistin’e ve Türkistan coğrafyasına kadar uzanır. Bu 

bölgelerdeki Müslümanların yaşadıkları baskıyı ve onların acılarını şiirlerinde ele alan, yurtları işgale 

uğrayan insanların portrelerini işleyen şairin şiir evreninde Nuri Pakdil’in ve özellikle Sezai Karakoç’un 

büyük etkisi olduğu görülmektedir. Ankara’da Edep dergisini çıkaran şair günümüzde de şiirler 

yayınlamaya devam etmektedir. 2006 yılında bütün şiirlerini bir araya getiren Modern Türk şiirinde 

önemli bir yeri olan şairin biri İngilizceye çevrilen on yedi şiir kitabı bulunmaktadır. Bu bildiride şairin 

Hıra, Dosyalar, Şiirin Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, İmâ Kitabı, Yirmi Yaş Şiirleri, Bin Yılın Destanı, 

Flowering Sky, Dokuz Kandil, Dağlara Götür Beni, Ateş ve Caz, Güne Doğan Koşu, Uzun Bir Hüzün, 

Şiirimin Şehirleri, Dip Köşe, Sen Geçerken, Puslar İçinde isimli kitaplarındaki coğrafya ve şairin bu 

bölgelere bakış açısı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arif Ay, Şiir, Coğrafya, Edebiyat 

SPACE OF ARİF AY’S POEMS 

Abstract 

Arif Ay improved his poetry and his views on art after having his first poem published in 1976, 

in Nuri Pakdil’s literary journal, Edebiyat. Since his first poem, Hıra, the poet's poetry has addressed 

Islamic geography, ranging from Bosnia to Palestine and Turkistan geography. The poet's poetry, which 

addressed the suffering of the Muslims living in this geography, the oppression they endured, and the 

portraits of the people whose homelands were occupied, was greatly influenced by Nuri Pakdil and Sezai 

Karakoç. Poems are still published by the poet who founded the Ankara-based magazine Edep. The 

poet, who is well-known in contemporary Turkish poetry, collected all his poems in 2006 and has 

published seventeen volumes of poetry, one of which is in English. The geography in the poet's poetry 

books named Hıra, Dosyalar and Şiirin Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, İmâ Kitabı, Yirmi Yaş Şiirleri, 

Bin Yılın Destanı, Flowering Sky, Dokuz Kandil, Dağlara Götür Beni, Ateş ve Caz, Güne Doğan Koşu, 

Uzun Bir Hüzün, Şiirimin Şehirleri, Dip Köşe, Sen Geçerken, Puslar İçinde will be evaluated in this 

study within the framework of literature and setting. 

Keywords: Arif Ay, Poem, Space, Literature 

Arif Ay, Anadolu’da doğmuş, büyümüş bir insan olarak gözünü ve gönlünü hem doğuya hem 

batıya hem güneye hem kuzeye açmış, toplumsal acıları Anadolu’dan hissetmiş; bu hislerini de 

şiirlerinde dile getirmiştir. Arif Ay’ın şiirindeki coğrafyaya bakarak onun için İslam coğrafyasının 

şairdir demek mümkündür. O şiirlerinde daha çok bireysel buhranlarını, sevinçlerini değil başka 

toplumların, insanların acılarını anlatmayı seçmiştir. Çünkü o hakiki şiirin dünyaları değiştirebileceğine 

inanmış bir şairdir. Bir söyleşide şunları söyler Arif Ay:  

“Zaten benim için bireysellik diye bir şey söz konusu değil. Üstelik insanî de 

değil bu. Yani, bir Müslüman, bugünkü kullanılan anlamıyla bireysel olamaz. Onun 

                                                           
214 Bu bildiri yazarın yayımlanmamış yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
215 Dr., Atatürk Üniversitesi, hun.kar2019@gmail.com 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
425 

için, Filistin benim için neyse, Nikaragua da aynıdır. Bu yüzden de şiirimin coğrafyası 

dünya coğrafyasıdır.” (Haydar, 1990: 44). 

Arif Ay’ın bu düşünceleri Tevfik Fikret’in “Toprak vatanım, nev-i beşer milletim…” (Kaplan, 

2011: 25) mısra’ını hatırlatmaktadır. Ancak bu cümleler ilk bakışta benzer görünse de Arif Ay’ın 

dünyaya bakışı Tevfik Fikret’in dünyaya bakışından oldukça farklıdır. Arif Ay’ın şiirindeki coğrafyalar, 

haksızlığın, adaletsizliğin hüküm sürdüğü coğrafyalardır. Bu yüzden Arif Ay, şiiri ile bir bilinç 

uyandırmak ve o zulüm coğrafyalarında adaleti temellendirmek istemektedir. Yani Arif Ay’ın şiirindeki 

coğrafya, bir kaçış coğrafyası değildir. 

Arif Ay, her şeyden evvel insani olarak yaklaşır dünya coğrafyasına. Onun şiirlerinde özellikle 

Müslüman coğrafya değil, zulüm altında olan herhangi bir coğrafyaya rastlamak mümkündür.  

“Arif Ay doğuludur, ancak onun doğululuğu coğrafi anlamda değil bir uygarlık 

içinde oluşmuş o uygarlığın değerlerini benimsemiş, o uygarlığın duyarlığını yaşayan 

insan olarak doğuludur. Bu anlamda Malezyalıdır da, Bangladeşlidir de.” (Göçer, 

1999: 6). 

Arif Ay’ın Dosyalar kitabındaki şiirlerinde geçen mekân gerçektir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

coğrafyasıdır. Bu kitaptaki şiirlerde geçen şehirler, Ankara, İstanbul, Erzurum, Rize, Maraş, gibi 

şehirlerdir. “Bilinen tarihlerde, bilinen yerlerde, o bildik olaylar şiirlerin düşünsel atmosferini 

oluşturur. Bütün bir Anadolu’yu, daha da öte bütün bir İslam coğrafyasını olanca çıplaklığıyla 

hissederiz.” (Erdoğan, 1999: 11). 

Şiirimin Şehirleri kitabındaki coğrafya da gerçektir, ancak bu kez şiirlerdeki coğrafya 

genişlemiş Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar büyümüştür. Onun şiirlerinde bir “yeşilköy” özlemi 

duyulmaz, o okuyucuyu tüm zorluklara rağmen mekân için direnen bir ruhla karşılar. Arif Ay şiirlerinde 

şehirlerin tarihini, kültürünü, acılarını kaleme alarak şiiri ile yeni ve sağlam temeli olan şehirler inşa 

eder. 

Şehir ve şiir kelimelerinin yakınlığı gibi şehir ve insan kelimelerinin de bir yakınlığı vardır, 

görülmeyen duyulmayan bir yakınlıktır bu. Şehrin atmosferi orada yaşayanların üstlerine siner ve şehir 

şehir karakterler oluşur, şehir şehir inşa edilir insanoğlu da. Arif Ay’ın şiirlerinin birçoğunda birçok 

şehri görürüz, peki şiirlerinde neden bu kadar çok şehri işlemiştir Arif Ay?  

“Bir şehir niçin ve ne kadar şiirin konusu olabilir? Bu soruyu cevaplamak için 

kısa bir açıklama yapmak şart. Aynı cümle içinde şiir ve şehir kelimelerini bir arada 

kullanmak gerektiğinde akla ilk önce Hacı Bayram Veli gelmeli. Çünkü onun ‘Nagehan 

ol şara vardım/ Ol şarı yapılır buldum/Ben dahi yapılır oldum /Taş u toprak arasında’ 

diyen mısraları alıntılamadan meramı ifade etmek çok zor. Niçin mi bu dörtlük şehir 

insan ilişkisini iki yönlü açıklıyor.” (Yazgıç, 2011: 41). 

Arif Ay, “Benim öğretim yalnızca, Misak-ı Milli sınırlarıyla sınırlandırılamaz. Bu öğretimin 

diyalektiğine de aykırıdır zaten. Şiirlerimde Ortadoğu ile ilgili birçok imge var. Ortadoğu’nun trajedisi 

yeryüzü trajedisinin bir uzantısıdır. Ben yaşanılanı yazıyorum ve bu yaşanılandan geleceğe köprüler 

atıyorum.” (Seviye, 1999: 19)  diyerek şiirlerindeki coğrafyanın yoğunluğunu da açıklamış olur. Ay’ın 

şiiri çağa tanıktır; yaşanılan önemli birçok hadiseyi bir vaka kaydı gibi tutar, saklar bu şiirler. 

Arif Ay, İslami bir anlayışla evrene, dünyaya bakar. Osmanlı Devleti’nin yıkılıp topraklarında 

yeni “ulus” devletlerin kurulmasıyla birlikte İslam coğrafyası âdeta Müslüman soykırımı ile karşı 

karşıya kalmıştır. Ay da inanmış bir şair olarak âdeta sömürge hâline getirilmiş olan İslam 

coğrafyalarına hassasiyetle yaklaşmış, o coğrafyalardaki insanların acısını Anadolu’dan duymuştur. 

Böyle bir hassasiyeti Arif Ay’ın da çok etkilendiği bir isim olan Sezai Karakoç’ta da görebiliriz. Çağ ve 
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İlham I adlı eserinde Sezai Karakoç bir zamanlar adaletli bir şekilde hüküm süren İslam devletinin 

şehirlerini yeryüzüne ve insanlığa sorar, verilemeyen yanıtlar karşısında da insanlığı sorgular: 

“O Şam, Bağdat, İstanbul, Mekke, Medine, Karaçi, Kahire, Cezayir, Semerkant, 

Taşkent, Buhara, Şiraz nerededir? 

Şam’da ne var? Ayrılık, tereddüt, zayıflık. 

Şimdi ne var Bağdat’ta? Zulüm, korku ve dehşet. 

 İstanbul’a ne oldu? … İstanbul, İslam Ülkeleri’nin yeniden dirilişinde, yakın güne 

kadar sürmüş bu erdemlerini tez elden hatıra halinde realite palanına, geçmiş zaman 

çizgisinden aktüel vakit alanına çıkarmayı düşünsün. 

Mekke’ye ne oldu? Hiç olmazsa, bir hac hararetinden bu eski altın vakitlere ermeyi 

düşünsün. 

Medine’ye ne oldu? Hiç olmazsa, her an, her vakit, Ulu Peygamber’in huzurunda 

olmanın utancıyla kendine gelmeyi düşünsün.”  (Karakoç, 2012: 86). 

Arif Ay, geçmiş zamanın mamur şehirlerini şiirlerine taşıdığı gibi günümüzün işgal edilmiş 

coğrafyalarını da şiirine taşır. Bu coğrafyalardan birisi de Bağdat şehridir. Arif Ay, Bağdat’a Dönen 

Şiirler’in yazılış gerekçesini şöyle açıklar: “Bu şiirler Bağdat’ın yakılıp yıkıldığı, işgal edildiği günlerde 

yazılmaya başlandı ve Bağdat’a Dönen Şiirler adıyla yayımlandı. İslam’a başkentlik yapmış şehirler 

Bağdat’ın acısına ortak edilerek konuşturuldu. Bu konuşma ve sorgulama sürüp gidecek hep.” (Ay, 

2011: 7). 

 Arif Ay, çeşitli dergilerde yayımladığı “Bağdat’a Dönen Şiirler” adlı eserlerini Şiirimin 

Şehirleri adlı kitabında bir araya getirmiştir. Şiirimin Şehirleri kitabı İstanbul Konuşuyor şiiriyle başlar. 

İstanbul, Semerkant, Buhara, Şam, Kudüs, Mekke, Medine, Kahire, Bağdat Bosna, Grozni yani İslam’ın 

doğup gelişip yayıldığı hemen her coğrafya bu kitapta bir aradadır. Bu şehirler bir zamanlar sınırı 

olmayan tek bir ülkenin hayali ile varlık bulurlar şiirlerde; bir şehrin acısı diğer şehrin de acısı olur, 

Bağdat’a düşen bombalar, Mescid-i Aksa’nın ruhunu inletir. Arif Ay’ın şiirinde bütün bu şehirler, 

Bağdat işgali için birer not düşerler. Bağdat’ı bir kardeş gibi sarar, onun yalnız olmadığını söylerler her 

biri, kendi dilince. 

  Arif Ay Bağdat için yazdığı şiirleri “yanlış hesap Bağdat’tan döner” sözünü hatırlatan bir 

isimle Bağdat’a Dönen şiirler ismiyle yayımlar. Bu şiirin alt başlığı hâlinde yayımlanan Bağdat 

Konuşuyor şiiri oldukça çarpıcıdır.  Bu şiirde dilin sınırlılıkları da görülmekte şairin görsel şiir 

unsurlarından da faydalanmış olduğu görülmektedir. Şiirin ilk bölüm sadece “Allah” kelimesinden 

oluşan bir çığlık şeklindedir, sanki Bağdat şehri şiirde baştan sona tek kelimelik bir çığlıkta birleşmiş 

gibi seslenir: 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh” (Ay, 2011: 7) 

Arif Ay, Bağdat Konuşuyor şiirinin ikinci bölümünde ise Nizar Kabbani ve Fuzuli’den şu 

alıntıları yapar. Bu alıntılarda ise birer eleştiri de bulunur: 

“Tanımaz bizi petrol içenler 

Gözyaşı ve acı içenler” (Ay, 2011: 73) 

“Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim  

Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su” (Ay, 2011: 73) 

Arif Ay, Bağdatlı Anne Konuşuyor şiirinde Bağdat şehrinin içinden, Bağdatlı bir annenin 

sesinden konuşur. Şiir, savaş ortamında savunmasız bir annenin yaşadığı dehşeti, korkuyu yansıtır. 

Ancak bu anne, kendi acısının içine gömülüp kalmamıştır. Savaş hâlinde bile Kudüs, Kerbela, Grozni 

gibi şehirleri düşünen bir “anne” profili çizer, bütün bu coğrafyaların hüznünü buluşturur Bağdat’ta. 

Şiirde Bağdatlı anne savaşın ortasında zulme karşı yalnızlığını haykırırken, diğer savaş coğrafyalarını 

da aklından çıkarmaz. Ancak Bağdatlı anne dünyanın diğer bölgelerinde fütursuzca yaşayanlara da 

sitemkârdır Çünkü semayı inleten çığlıkları sınır ötelerinden duyulmamaktadır. Şiirde Arif Ay, âdeta 

bir ikiyüzlülüğü de okurun yüzüne vurmaktadır.  

“Yalnız bir çığlığım ben 

Bağdat’ın kapkara göğünde 

toprağın derin göğünde 

ben yalnız bir çığlığım 

sağır kulaklarınıza çarpıp 

geri dönen 

yalnız bir çığlığım ben 

Bağdatlı çocukların gözyaşında 

Dicle’nin Fırat’ın suyu gibi 

Necef’te Kerbela’da Kandahar’da 

Grozni’de Kudüs’te 

ben yalnız bir çığlığım 

oluk oluk akan kanda” (Ay, 2011: 74) 

Arif Ay, Bağdat’ı ve Bağdatlı anneyi konuşturduktan sonra Bağdatlı Çocuk Konuşuyor şiiri ile 

Bağdatlı çocuğa da şiirinde yer verir. Bağdatlı Anne Konuşuyor ve Bağdatlı Çocuk Konuşuyor 

şiirlerinde savaşların en büyük mağdurları olan kadınları ve çocukları konuşturmuş olur böylece. Bu 

şiirde bir çocuğun savaşta yaşadıkları anlatılır. Şiirdeki kelimeler, bir çocuğun zihin dünyasındandır 

ancak şiirin sonuna yaklaştıkça bu çocuk saf dünyasından sıyrılır ve dünyanın acımasızlığını haykırarak, 

kendilerini Müslüman olarak kabul eden ama Bağdat için herhangi bir şey yapmayan insanları sorgular: 

“Babamın elleri vardı 

arada bir başımı okşardı 

babamı öldürdü coniler 

başımı okşamak için  

elleriniz yok mu sizin 

… 

babamın kalbi vardı 

göğsüne yaslayınca başımı 

tık tık atardı 
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sizin atan kalbiniz de mi yok 

sizi de mi öldürdüler 

Ey Müslüman Amcalar” (Ay, 2011: 77) 

Şiirlerde sıklıkla işlenen ve Arif Ay’ın da şiirinde ele aldığı bir şehirdir İstanbul. Arif Ay, 

İstanbul Konuşuyor şiirine Nedim’in şiirinden alıntı yaparak İstanbul’un bir zamanlar nasıl bir değere 

sahip olduğunu hatırlatarak başlar. Hemen ardından tahtı güveler tarafından yenilmiş bir İstanbul’u 

okurun karşısına çıkarır. İstanbul daha sonra okura kendini hatırlatmak istercesine tarihte nasıl bir yeri 

olduğunu anlatır:  

“Ben İstanbul 

omurgası tarihin 

hem şarkım hem garp 

bende gömüldü Bizans 

bende dirildi Endülüs 

bende doğdu güneş bende battı 

ben ki “bî-misl ü bahâ” 

“bir sengine yek-pare acem mülkü fedâdır” 

“mef’ûlü/mefâilü/mefâilü/feûlün” 

dese de Nedim-i Şeydâ 

tarihin suları hep böyle çınladı Boğaz’da 

atlas işlemeli tahtımı güveler yedi 

çürüdü divanlar  

bî-idrâk çağa erdik” (Ay, 2011: 78) 

Şair, şiirin devamında modern çağa ermiş bir İstanbul’u konuşturur. Ancak modern zamanın 

İstanbul’u hâlinden memnun değildir, İstanbul içinde hep “eski” bir İstanbul özlemi barındırır: 

“damarlarımdaki kanda akar yine de hayat 

tefrişte büyük gelişme 

ne modern içmimarlar türedi 

her eve kanepe-çekyat 

daha ne avunurum gölgemle 

kendime ait sabah rüzgârım bile yok 

tarihin duldası kalbim acüzeler zulası” (Ay, 2011: 1) 

Şiirin devamında Arif Ay, İstanbul halkını dolayısıyla modern zaman Müslüman tipini eleştirir. 

Onun karşı çıktığı Müslüman tipi, haksızlık karşısında susan, İstanbul gibi tarihin can damarının attığı 

bir yerde yaşamasına rağmen sadece günlük hayat içinde geçim derdi uğruna, kutsal değerleri göz ardı 

eden, dini sloganlaştırıp ideoloji hâle getiren Müslüman tipidir: 

“yalanırken hazinemden 

sezarın hakkı sezarın da 

nerden peydahlandı bunca brütüs 

kırk kumlı evin 

kırk kamalı külhanbeylerine 

saçımı süpürge etmekten yatalak 

halk ki olağanüstü hal 

kışkırt ve köşe kap 

eline vur ekmeğini al 

arkasından “tekbir allahu ekber tekbîr” 
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dünyanın en güzel söylenen sloganı  

burada kirlenir” (Ay, 2011: 12-14) 

Arif Ay, İstanbul Konuşuyor şiirinin devamında, eğitim sistemini ve eğitim görevlilerini 

eleştirirken Osmanlı dönemi eğitim kurumlarından olan Darülfünun’u ise iyi bir örnek olarak işaret eder.  

Böyle bir eleştiriyi Necip Fazıl Kısakürek’in Hitabeler adlı eserinde görmek mümkündür. Necip Fazıl 

eğitim sistemini “Bugün komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı” (Kısakürek, 2014: 

245)diyerek eleştirirken benzer bir eleştiriyi Arif Ay, İstanbul Konuşuyor şiirinde “kitapsız muallim” 

diyerek yapar: 

“oysa kuşlar uçmanın geometrisi bilmeden uçar 

ağaç meyveyi böbürlenmeden verir 

bilirdi bir zamanlar dârü’l-fünûn 

durun çocuklar durun 

nasıl ders versin size şimdi 

şu kitapsız muallim 

kürsüler dans pisti 

kıvır babam kıvır 

kimi kafa kimi kadeh tokuşturur” (Ay, 2011: 14) 

Arif Ay, Amerika’da yaşanan 11 Eylül saldırısını ve ardından Bağdat’a saldırılmasını Bağdat 

merkezli kaleme aldığı İstanbul Konuşuyor şiirine de taşır. İstanbul başta olmak üzere Bağdat, Kudüs, 

Grozni gibi şehirler kardeş şehirlerdir ve Arif Ay İstanbul’un şiirini yazarken Bağdat’ı ve nicelerini 

anmadan geçemez. Bu şiirde İstanbul, işgal edilen Bağdat’a “acın acımdan geçer” diyerek vefa örneği 

gösterir: 

“ikiz kuleden Kudüs’e 

Ötüken’den Brüksel’e  

(…)  

bir kolum tuna 

bir kolum Dicle Fırat  

ey kardeşim Bağdat 

acın acımdan geçer 

tarihin küflü sayfasına altın yaldızlı bir yaprak düşer” (Ay, 2011: 16) 

İstanbul Deyince Sorulur Yeryüzü şiirinde ise Arif Ay, Eyüp’ten İstanbul’a bakılınca İstanbul’da 

bir yabancı gibi kalındığını anlatır: 

 “akşam yürüyen bir kervan İstanbul’da 

baktıkça eyüpten 

ansızın boşalan yağmur 

yüzünüzdeki telâştan 

anlaşılılır bir gezgin kadar yerli  

olamadığınız” (Ay, 1980: 71)         

Arif Ay şiirinde İstanbul, geçmişin gözlerini saklayan bir şehirdir, İstanbul, Anadolu’dan yahut 

diğer İslam şehirlerinden kopuk bir şehir olarak değil, ezelden bildiği kardeş şehirleri bir arada tutmaya 

çalışan bir şehirdir. 

Arif Ay’ın Şam Konuşuyor şiirinde ise Şam şehri kendini tanıtarak karşımıza çıkar. Şam, 

kültürün, ticaretin, tarihin saklı olduğu bir kenttir. Arif Ay, şiire Mevlana ve Şems-i Tebriz-i’nin Şam’da 
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(Dımaşk) tanışmalarına ve ilahi aşka yönelmelerine de değinerek devam eder. Ayrıca mahşer yerinin 

Şam-ı Şerif Kıtası’nda kurulacağı düşüncesini de Şam Konuşuyor şiirinde görebiliriz: 

“Ben Şam 

adım akşam 

denkleri ipek, baharat ve kitap kokan 

kervanlar bende konaklar 

bende saklı tarihin aklı 

bende şikeste-dil insanlığın aşkı 

peşinde Mevlânâ ateşi 

gezdirir durur sokaklarım Şems’i” (Ay, 2011: 33) 

Arif Ay’ın şiirine konu ettiği şehirlerin hafızası o kadar derindir ki, ilkçağlardan yirmi birinci 

yüzyıla kadar birçok meseleyi hatırlar bu şehirler ve her şiirinde, her şehir merkez Bağdat olmak üzere 

bir başka şehir için ağlar, ah eder, imdat eder. Arif Ay, bu şehirleri her seferinde geleceğin şehirleri 

olarak şiirinde konumlandırır. Şiirin devamında, Şam kan ağlarken bir yandan da Kandahar’a, Kudüs’e 

selam eder, dua eder. Arif Ay yine bu coğrafyada ortaya çıkmış olan Binbir Gece Masalları’na da atıfta 

bulunur:  

“çok yaşlıyım 

binbir gecelerden geçtim 

masallar kadar yorgunum 

akşamı benim Hicaz’ın 

gecesi kardeşim Bağdat 

Dicle gibi Fırat gibi akan 

kanda boğuluyorum kanda 

Kandahar’da, Grozni’de, Kudüs’te, yeryüzünde 

çakalları efendi kılan çağın 

bitecek bir gün bu “çakal düğünü” 

yıkılsa da evlerimiz 

asfalta saçılsa da beynimiz 

petrole bulansa da ruhumuz 

derinlerde derinlerde derinlerde 

yine de bir yürek çarpar 

ölümler Necef bir hıncı kamçılar 

ölümlerden derinlerden ölümlerden” (Ay, 2011: 34) 

Arif Ay, şiirin ikinci bölümünde de Şam’ın tarihini, Şam’ın bakışıyla anlatmaya devam eder. 

Şam âdeta okura “ben yabancı bir şehir değilim” der gibi kendisini hatırlatmaya çalışır. “Osmanlı”, 

“ehlibeyt”, “Mekke” kelimeleri de bu yakınlığı anlatmak için seçilen kelimelerdendir. Şiirde Şam, 

savaşlardan mücadelelerden dolayı da dargın, yorgun bir şehirdir. Arif Ay, bu şehirlerin bugün acı içinde 

olmalarının sebebini Osmanlı Devleti’nin dağılmasına bağlayarak Osmanlı Devleti’ni bir avizeye 

benzetir. Şiirde Şam gibi birçok şehir de kendisini dahi aydınlatamayan şamdanlar olarak karşımıza 

çıkar: 

“Ehlibeyt’ten beri Şam-ı muğberim 

tutsağı oldum Umumî Harbin 

kırıldı Osmanlı denilen billur avize 

bin parçaya bölündük 

birer şamdanız şimdi 
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kendimize bile yetmez aydınlığımız 

Şam-ı garibanım, öyleyim 

Şam-ı muğberim, bir Kudüs’e 

bir Mekke’ye akarım” (Ay, 2011: 35) 

Şiirin devamında Arif Ay, Şam’da bulunmuş olan önemli şahıslara da yer  verir. Örneğin bu 

şahıslardan biri Şam atabeği Nureddin Zengi bir başkası Dımaşk’ı ikinci kez fetheden Halid Bin Velid  

bir diğeri ise Osmanlı’nın son padişahı Sultan Vahdettin’dir. 

Arif Ay’ın şiirinde bu denli ince ayrıntılara yer vermesindeki en büyük amaç Şam’ın hâlâ 

Türkiye’deki insanlar için bir anlamı olduğunu hatırlatmak, Şam şehrinin yüz yıl kadar evvelinde en az 

Bursa, Konya, kadar yakın bir şehir olduğunu anlatmak, Abdülhamid’in mezarı gibi Vahdettin’in 

mezarının da Türkiye’de yaşayan insanları, ilgilendirdiğini ifade etmek ve bir diriliş neslini uykusundan 

uyandırmaktır. Arif Ay, bir hafıza tazeler âdeta Şam Konuşuyor şiiri ile: 

“Cebel-i Kaysun’dan bakanlar bana 

bu bizim Şam-ı Şerif derler hâlâ 

acıyla açılıp kapanırken akşamları o yara 

gülden bir tül örter göğsümü 

küffara karşı yay gibi atarken bastığı üzengi 

bende medfun Nureddin Zengî 

… 

kılıcını mest eder Halid bin Velid 

Vahdettin Han’ın kabrindeki gülleri 

sular kırk yıldan beri Selimiye Camii imamı 

Türbedar Ebu Mervan Salâh Rihâvî 

işte ben bunlarla Şam-ı Şerif’im 

bir şiiri şerheder gibi Mevlânâ halid-i Bağdadî 

ben de halimi şerh ederim 

biraz Konya, biraz Bursa’yım 

Selçuklunun Şehrazat’ı 

Osmanlının Şam-ı muğberi 

salli ale’n-Nebî 

beklerim evvel ve âhiri” (Ay, 2011: 35-37) 

Şam Arif Ay şiirinde önemli bir yere sahiptir. Arif Ay’ın Şam Konuşuyor, şiirinin yanı sıra bir 

de Şam Baharı adlı bir şiiri vardır. Ay, bu şiirinde de savaşlar sebebiyle Şam’ın yaşadığı zulümleri, 

çaresizliği ve kedere boğuluşunu anlatır.  

“ateş gezdiren rüzgâr 

kan dolu havuzlarda 

yüzme bilmeden büyümüş çocuklar 

batar ve boğulur kara gözlerindeki son ışık”  (Ay, 2011: 38) 

Şam Baharı şiirinde Arif Ay, İslam dinine karşı yapılan saldırıları, hakaretleri hüzünlü bir dil 

ile anlatır. Bu mısralar Şam baharının aslında bir bahar olmadığını gösteren manzaralar çizer. Arif Ay 

şiiri, İslam coğrafyasındaki bütün bu zulümlere rağmen umudu diri tutar. O inancına dayanır her 

seferinde, her şiirinde. Şam Baharı şiirinin sonunda yine bu umut, bu inanç karşımıza çıkar: 

“her doğan çocukta gül açılımı 

muştu kelebekleri kapı kapı bırakır 
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kokulu bir akşam gibi Şam’ı 

yasımızı yastık yapanların  

uykuları cinnet 

zalimlere cehennem’ 

mazlumlara cennet” Ay, 2011: 39) 

Şam Konuşuyor şiirinin başlangıç bölümü Edep dergisinin 2011 Temmuz sayısında şu şekilde 

yayımlanmıştır: 

“sıyırıp geçmeyecek bu kez bahar 

uzun upuzun sürecek 

öfkenin gülleri solmasın diye” (Ay, 2011: 1) 

Diğer bölümlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyen “Şam Konuşuyor” şiiri Şiirimin 

Şehirleri adlı kitapta ise şöyle başlatılmıştır: 

“Bir divan okunurken akşam 

nasıl da yağmurluydu ezanlar Allah’ım 

kırkikindilere karışmış bahar” (Ay, 2011: 38) 

Arif Ay, Kudüs Konuşuyor şiirinde diğer şehir şiirleri gibi şehri konuşturur. Şiir, Kudüs’ün tarihi 

ve dini önemine değinilerek başlar; önce Hz. Davut, sonra Hz. Musa, daha sonra ise Hz. İsa’yı hatırlatan 

mısralar Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi ve son akşam yemeğini de hatırlatarak sürer: 

“ben Kudüs 

konuştum ve sustum 

emanet olarak taşıdığım ilahi kelâmı 

sahibine sunmak için 

Zeytindağı Davut’un mührü 

Moab dağları Musa’nın mührü  

geçiyor Via Dolorosa’dan  

sırtında çarmıhıyla İsa 

‘Son Yemek’ duruyor hâlâ 

toplanmadı masa, 

sönmedi şamdan” (Ay, 2011: 43) 

Kudüs Konuşuyor şiiri, beş bölümden oluşur. Arif Ay, şiirin ikinci bölümünde de Kudüs’ün 

kutsal değerlerine değinmeye devam eder. İkinci bölümde şair, Mescid-i Aksa’dan, Miraç hadisesinden 

ve Hz. Muhammed’in Miraç’a yükselirken kullandığı binekten, Burak’tan söz eder. Şiirde “Göklerin 

Kutlu Seyyah’ı” olarak anılan isim ise Hz. Muhammed (S.A.V)’dir.  

Miraç, Hz. Muhammed’in Cebrail tarafından Kâbe’den Mescid-i Aksa’ya götürülüşü ve orada 

Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberle namaz kılışı ve ardından Mescid-i Aksa’dan 

“Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden Burak’a binip” (Lings, 2014: 109) tekrar göklere 

yükselme hadisesidir. Şiirde Arif Ay, Kudüs’e birçok kapıdan girilebileceğini, bir kapısının da “gök 

kapısı” olduğunu söylerken Miraç’a atıfta bulunmuş olur. Hz. Muhammed ise “aşk” kelimesi ile övülür: 

“Ben Kudüs 

bana çok kapıdan girilir 

bir de aşk kapısından 

o kapı kalp kapısı 

o kapı gök kapısı 

Mescid-i Aksa 
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ilk ve son durak 

bende yükseldi Burak 

bende yükseldi Aşk 

göklerin kutlu Seyyah’ı” (Ay, 2011: 44) 

Arif Ay,  Kudüs Konuşuyor şiirinde Kudüs’ün de diğer şehirler gibi Bağdat’ın işgaline karşı 

sessiz kalmadığını gösterir ve bu şehirlerin kader birliğini haykırır: 

“Ben Kudüs 

gerçeğin en uzun masalı ben   

olağanüstülükler şehri 

anayurdu mahşerin 

benim mahşerim sizin de mahşeriniz 

ey İstanbul 

ey Kahire 

ey Tahran 

ey Şam 

ey Bağdat” (Ay, 2011: 46) 

Arif Ay, şiirin devamında Kur’ân-ı Kerim’den, “Rahman” suresinden şu alıntıyı yapar: “Febi 

eyyi alai rabbiküma tükezziban”, (“O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”) (Kur’an-

ı Kerim, 2003: 531) Bu alıntıyla Arif Ay, çağımızdaki putperestlere de Kur’ân-ı Kerim’in dili ile seslenir 

ve İslam’ın uyarılarını tekrarlar: 

 “ey putlarını gece gündüz takdis edenler 

var mıdır bundan daha zillet 

yetmedi mi verdiğim bunca kurban 

Febi eyyi alâi rabbiküma tükezziban 

velhasıl ben Kudüs 

          her gün Kartaca 

her gün Endülüs” (Ay, 2011: 48) 

Arif Ay, ilk şiirlerinden itibaren Kudüs’e özel bir yer ayırmıştır. Kudüs, kutsal şehirlerden 

olmasının yanı sıra, zulme maruz kalan şehirlerden olması sebebiyle de önem içerir. Şiirin başlığı dahi 

Arif Ay’ın Kudüs’e verdiği değeri yansıtır: Kırağılı Bir Gecede Kudüs’ü Düşlüyorum. Şiirde, Kudüs’ün 

acılarını uzak bir coğrafyada hisseden bir ses duyulur: 

“biri bir yerde 

canevimizde 

kurşuna serilirken 

kanımız ateştir akar 

yanan deniz 

Kudüs 

seğrir bir yanımız 

bulunduğun yerde 

bir akşam nöbetinde” (Ay, 1978: 63) 

Arif Ay, Kudüs’te her türlü teknolojik zulme karşı taş atarak direnen çocukları da şiirine dâhil 

eder. Ay en acı tablolarda bile şiirlerinin sonunu umut ile bitirir. Kırağılı Bir Gecede Kudüs’ü 

Düşlüyorum şiirinin sonunda da şair güçlü, huzurlu bir Kudüs’ü umut ederek şiirini bitirir: 

“sevdamız kavruk 
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dağ devrilmez Kudüs 

namusu 

dağca durur 

bir eşkıya namlusuna 

o çocuklar dağa der 

der dağa 

ona o çocuklar 

namusu 

bulunduğum yerde 

bir akşam nöbetinde 

acı bin kez vursa da 

onlar büyür 

su büyür 

çocuklar yeşile 

Kudüs büyür 

bulunduğu yerde 

bir akşam nöbetindeyim” (Ay, 1978:  65) 

Arif Ay haksızlıkların ve zulmün karşısında duran bir şair olarak Filistinlilerin acılarını da 

kaleme alır. Filistin şiirinde Filistin halkına yapılan saldırıların bir şair ruhu üzerinde açtığı derin yaralar 

hissedilir. Filistin şiirinde bütün yaşamını bırakıp Filistin’e gitmek fikri ile yüzleşmeye çalışan bir portre 

karşımıza çıkar. Bu şiir ilk önce Güne Doğan Koşu kitabında yayımlanmıştır. Arif Ay, 2014 yılında 

yoğunlaşan İsrail saldırıları üzerine “Filistin” şiirini Edep (Ay, 2014: 1) dergisinde yeniden yayımlamış 

ve güncel olanı şiiri ile etkili bir şekilde anlatmak istemiştir. Güne Doğan Koşu kitabında yayımlanan 

“Filistin” şiirinin ilk mısraı “yenişehir’de bir akşam kerahat vakti” şeklinde iken Edep dergisinde bu 

mısra “yenişehir’de bir akşam vakti” olarak değiştirilmiştir.  

 “yenişehirde akşam kerahat vakti” 

kudüs’e en son tren ne zaman kalktı 

hücrelerimde israil buldozorleri 

ölüp ölüp dirilmekteyim 

aranızda ben bir ‘dünya sürgünü’yüm 

kudüs’e tren en son ne zaman kalktı 

          … 

yenişehir’de akşam kerahat vakti 

dilimde eski mısır şiirinden bir dize: 

“başımı alıp filistin’e mi gitsem?” 

 kudüs’e en son tren ne zaman kalktı 

 bir bilebilsem” (Ay, 2006: 493) 

Arif Ay, Bağdat, İstanbul, Şam, Kudüs’ten sonra Mekke’yi de şiirine dâhil eder. Mekke 

Konuşuyor şiirinde Mekke, ümitler şehri olarak karşımıza çıkar. Mekke Konuşuyor şiirinde, Mekke’nin 

kültür ve ticaret hayatında önemli olan Ukaz Panayırı’ndan, ve yine bu panayırla birlikte anılan “yedi 

askı”dan, söz eder. 

Arif Ay, Mekke Konuşuyor şiirinde Mekke’de bir zamanlar “şiir”e çok büyük değer verildiğini 

ancak günümüzde “şiir”in eski değerini görmediğini söyler ve bu durumu eleştirir:  

“Ben Mekke 

Mekke-i mükerreme 
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Muştular şehri 

ezel ve ebedin 

yankısını arıyorum insanlık çölünde sesimin 

kırıldı kervan dağıldı denk 

ıssızlığa büründü tekke 

yok artık paradan çok ilim taşıyan tacir 

alışverişten çok şiir okunan panayır 

Ukaz Yedi Askı ve İmru’l Kays 

ve şimdi şiir dil yurdunda muhacir” (Ay, 2011: 51) 

Arif Ay, Cahiliye döneminde kızların diri diri gömülmesini, Hz. Muhammed (S.A.V)’nin 

müşriklerden kaçarken girdiği mağaranın kapısının bir örümcek tarafından örülmesini ve Fil Vakasını 

da Mekke Konuşuyor şiirinde işler.  

Şiirde geçen örümceğin Hz. Muhammed’in bulunduğu mağaranın girişini ağ ile örmesi hadisesi 

şöyledir: Hz. Muhammet (S.A.V) Mekke’den Hz. Ebubekir ile birlikte ayrılırken, bir mağarada saklanır. 

Mekkeli müşrikler ise onun ardı sıra takiptedir. Bu sırada bir mucize gerçekleşir. Müşrikler, Hz. 

Muhammed’in gizlendiği mağaranın önünün bir örümcek tarafından kapatıldığını görür ve mağaraya 

bakmazlar. “Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca, Peygamber ve Ebu Bekir (r.a) mağaranın 

ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri, hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda 

bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek, akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek 

kapatmıştı.” (Lings, 2014: 127). 

Şiirde geçen Fil Vakası ise şöyle meydana gelmiştir:  

“Yemen kralı Ebrehe San’a da Kâbe’den daha gösterişli bir ibadet yeri kurma 

iddiasındaydı. Bu nedenle Hicaz ve Necd bölgesindeki Araplar arasında bir gerginlik 

doğdu. Kinaneli bir adam “San’a’ya hakaret etti. Ebrehe bunu duyunca Kâbe’yi yerle 

bir etmek için hazırlıklara başladı. Ordu hazırladı ordusunun önünde ise bir fil vardı. 

Bu fili Kâbe’yi yıkmak için kullanacak ve geri döneceklerdi. Ancak planları tutmadı. Fil 

“Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Onu ayağa kaldırmak 

için ellerinden geleni yaptılar; hatta başına demir çubuklarla vurdular (…) fakat fil taş 

gibi yerinde sabit duruyordu.” (Lings, 2014: 25). Ebrehe ve ordusu bu durumun 

şaşkınlığını yaşarken daha büyük bir felaket meydana geldi. “birden batı tarafındaki 

gökyüzü karardı (…) gökyüzünün kuşlarla dolu olduğunu gördüler. Kurtulanlar, 

kuşların uçuşunu kırlangıca benzediğini ve her kuşun, biri ağzında ikisi ayaklarında 

olmak üzere (…) üç çakıl taşı taşıdığını söylediler.” (Lings, 2014: 26). İşte bu kuşlar 

Ebabil Kuşlarıydı. 

 Şiirde bütün bu hadiselerin anlatıldığı bölüm ise şöyledir: 

“Muştu’nun aydınlık gecesi 

ay parmaklarından geçerken süzülen billur damlalar 

yıldızlar tek tek 

diri diri gömülen kızların göğe takılıp kalan gözleri 

gökyüzü burada her yerden daha yüksek 

develer ki mimarı ritmin 

filleri deviren ebabil 

alt üst eder hendesesini harbin 

örümcek ki teknoloji devi 

en korunaklı mekân kılar mağarayı 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
436 

açar kapısını Allah’ın evi” (Ay, 2011: 52) 

Arif Ay, âdeta bir siyer hassasiyetinde oluşturduğu Mekke Konuşuyor şiirinde Hz. Muhammet 

(S.A.V.)’in çocukluğunda başında bir bulutun gezdiği ve onu koruduğuna inanılan hadiseyi de işler. 

Rahip Bahira’nın şahit olduğu bulut hadisesi ise şöyle anlatılmıştır:  Rahip Bahira “daha önce hiç 

görmediği bir şeyle karşılaştı ve dona kaldı: Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaş yavaş 

ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisi ile güneşin arasında yer alıyordu.” (Lings, 2014: 34) 

Arif Ay, Hz. Muhammed’e duyulan özlemi dile getirir şiirin bu bölümünde. Ayrıca modern 

çağın, insanın “içindeki çocuğu”, umudunu da yok ettiğini savunur. Şiirde Hz. Muhammed’in son 

konuşmalarından, “Hz. Peygamber’in Vedâ haccında okuduğu hutbeler”den de söz eder Arif Ay: 

“cennet kokulu çocuk 

üstünde gezinir bulut 

gözleri kehribar boncuk 

dağ ki Hira ve Uhut 

topyekun tefekkür 

topyekun umut 

ne o bulut geçer ne de o çocuk gördüğümüz 

belki içinizdeki çocuk 

malum ola ki onu da öldürdünüz 

asırlardır boşlukta 

çınlar durur Veda Hutbe ’si 

kimin eğrisi çoksa 

yoktur âsûde bir köşesi” (Ay, 2011: 53) 

Arif Ay, Medine Konuşuyor şiirinde de Hz Muhammed’in hayatını anlatmaya devam eder. Bu 

şiirin ana damarlarını ise Hicret, Medine’de ilk camiinin kuruluşu ilk ezanın Hz. Bilal tarafından 

okunuşu ve Veda Hutbesi oluşturur. Ayrıca Medine Konuşuyor şiirinde Arif Ay, Peygamber’in 

hayatındaki ayrıntılara da yer verir. Hz. Muhammed’in “Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva 

idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı.” (Lings, 2014: 128).  Şiirde bu devenin adına ve 

bu devenin Peygamberin kalacağı evi seçmesine de yer verilir: 

 “Ben Medine 

Yesrib’i çölün 

nuru cennetin 

ben Medinetü’n-Nebi 

evi hicretin 

ben Medine-i Münevvere 

aydınlığı yeryüzünün 

şiir Kesva’nın adımlarında gelir 

bak gökyüzü ne kadar da derin 

bahçelerde oruç serinliği 

karşılanır ‘Allah’ın Resûl’u geldi!’ 

nidalarıyla ağırlanır misafir 

sevince açılan kapılardan geçerek 

Kesva belirler misafirin evini 

kurulur Ensar ve Muhacir kardeşliği 

kurulur İslam’ın yüce devleti 
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Allah’ım ahiret gününden başka iyi gün yoktur. 

Ensar ve Muhacir’ine yardım et.”  (Ay, 2011:57-58) 

Necip Fazıl Kısakürek, “Pak olan yükler bunlardır/Ticaret malı Hayber yükleri değil/Bu ahiret 

ticaretinin yoludur/Ya Rab, ensar ve muhacirlere sen rahmet eyle” (Kısakürek, 2013: 274)dörtlüğünün 

Hz. Muhammed’in söylediği ilk ve son şiir olduğunu savunur. Arif Ay’da bu şiirden bir cümle 

alıntılayarak Medine Konuşuyor şiirine dâhil etmiştir. 

Arif Ay şiirin devam eden bölümünde Bedir, Uhud, Hendek savaşlarından söz eder ve 

Peygamber Efendimiz’in Medine’de ettiği şu duaya yer verir: “Yarabbi, Mekke’yi sevdiğimiz gibi, bize 

Medine’yi de sevdir! Daha çok sevdir!.. Kilerlerimize bereket ver ve Medine’yi bize sıhhat yatağı eyle 

…” (Kısakürek, 2013: 272). 

“dualarıyla yapılır Mescidü’n-Nebevî 

hurma dallarından çatısı 

ve okunur ilk ezan 

kulaklarda Bilâl-i Habeşî’nin yanık sesi 

günde beş vakit 

‘Allah’ım Mekke’yi bize sevgili kıldığın gibi 

Medine’yi de bize sevgili kıl, hatta daha da sevgili… (Ay, 2011: 57-58) 

Bedir, Uhud, Hendek 

omuz omuza savaş 

omuz omuza kıyam 

kılıçlardaki ahenk 

oklardaki isabet 

böyle kuruldu devlet 

ve veda 

ve Ravza-i Mutahhara 

bahçelerinden cennetin” (Ay, 2011: 475) 

Arif Ay, Medine Konuşuyor şiirini Veda Hutbesi’nden bir bölüm alıntılayarak sonlandırmıştır.          

Arif Ay, Kahire Konuşuyor şiirinde zamanda bir yolculuğa çıkarır okuyucuyu. Kahire, kahırdandır Arif 

Ay şiirinde. Kahire Konuşuyor şiirinde Mısır’ın, Kahire yönetiminin başında Firavun; Kahire’nin 

sokaklarında ise humma ile gezen mumyalar vardır. 

“Ben Kahire 

aldanmış ve aldatılmış şehir 

Nil’in kabarması gibi kabarır kahrım 

Kahire’yim de ondan farelerin cirit attığı 

kilerlerim boş kurudu ambarlarım 

kabuk bağlamış çıbanımdır piramitler 

krallarla anılmaktan gurur duyduğum sanılmasın” (Ay, 2011:63) 

Arif Ay, Kahire Konuşuyor, Hz. Musa’nın Firavun ile olan mücadelesini telmih eder şiirinde. 

Hz. Musa’ya inanmayan onunla mücadeleye giren Firavun’un akıbeti şöyle olmuştur:  

“Bir gece vakti Mûsâ’ya yola çıkması emredilir, Firavun ve adamları da 

onların peşine düşer. Mûsâ asâsı ile denize vurur ve deniz yarılır. İsrâiloğulları denizi 

geçer, ancak Firavun ile askerleri boğulur.” (Harman, 2020: 212) 

Arif Ay şiirde, bu hadiseden sonra İsrailoğulları’nın güçlü bir devlete eriştiklerini de ifade 

etmiştir. Arif Ay, şiirin devamında Kavalalı Mehmed Ali Paşa’yı (Kutluoğlu, 2022: 62)anar ve 
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Osmanlı’nın yıkılması ile birlikte yeniden bir kuyuya düşen Mısır ülkesinin âdeta uğursuz zamanlar 

geçirdiğini anlatır: 

“Osmanlı’nın kırılan kavalıyım 

Kavalalı’nın elinde 

ne paşababalar gördüm ciğerlerimden kan içen 

sürgünler ülkesiyim haraç mezat mirastan 

payıma geviş getiren develerden gayrı ne kaldı” (Ay, 2011: 66) 

Arif Ay, Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından atıldığı kuyuda şimdi petrol arandığını ima ederek 

bugünün değişen madde algısını da eleştirir. O kuyu ki inanç ve sabır ile Hz. Yusuf’a tahtın yolunu 

açabilmiştir. Ancak günümüz insanı kendi içindeki kuyuda sabırsız ve hürmetsiz bir şekilde 

çırpınmaktadır. Arif Ay şiiri, Peygamberlerin hayatlarından önemli noktaları okurların dikkatine 

sunarak, insanı insana götüren bir yol aralar. Şiirin sonunda Kahire şehri bütün kederini kardeşi Bağdat’a 

anlatarak elinin kolunun da bağlı olduğunu, verimsiz çorak bir belde hâline geldiğini, bu yüzden 

kendisine yardım edemediğini söyler: 

“Yusuf’un kuyusundan fışkıran petrol 

plastik elmalara dönüşürken 

Yusuf’u bekleyedursun zaman 

ey kardeşim Bağdat  

sana içimi dökmekten başka 

bir şey gelmiyor elimden 

oğullarım berduş 

kızlarım evde kalmış” (Ay, 2011: 67) 

Arif Ay’ın şiirindeki coğrafya bu kez de Orta Asya’ya uzanır. Bağdat’ın ezelden kardeşi olan 

Semerkant şehri bu kez ses verir, acıya zulme karşı. Arif Ay, şiirine Semerkant’ın kültürel özelliklerine 

değinerek başlar. Şiir, o kadim kardeşlik ile şehirlerin kardeşliği ile sürer: 

“Ben Semerkand 

pamuğu kağıda 

kağıdı medeniyete dönüştüren kent 

Ben Semerkand/ 

ey sebillerinde zamanı dinlendiren 

aşk kuşlarının inip kalktığı Semerkand 

Bağdat sana böyle seslenir 

Şam böyle ünler seni 

İstanbul’un bitmeyen hasreti 

dilimi biledim ve sustum 

sildim pasını kalbimin 

ey şehirlerin evliyası 

kapına geldim” (Ay, 2011: 29) 

Semerkant şehri, Arif Ay şiirinde hem tarihe ev sahipliği yapar hem de geleceğin kapısı olarak 

varlık bulur. Arif Ay bu şiirde, âdeta Semerkant’ın yeniden tarih sahnesine çıkması için dua eder: 

“İstanbul seni bekler 

Kudüs seni bekler 

Bağdat seni bekler 

Şam seni bekler 

ey geleceğimin duası” (Ay, 2011: 21) 
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Arif Ay Semerkant’tan sonra Buhara şehrinin Bağdat’ın işgaline karşı söylediklerine kulak 

verir. Arif Ay, Buhara Konuşuyor şiirine Rudeki’nin bir şiirinden alıntı yaparak başlar: 

“Çok yaşa buhara! mutluluk seninle olsun! 

Emirimiz coşkuyla sana doğru koşuyor 

Ay hükümdardır, buhara ise gökyüzü; 

Ey gökyüzü, yavaş yavaş ay seni aydınlatacaktır.” (Ay, 2011: 25) 

Buhara Konuşuyor şiirinde Arif Ay’ın eleştirdiği noktalar da vardır. Buhara gibi bir şehrin bile 

unutulması, bu eleştirilerdendir. Peki, Buhara’yı unutturan nedir? Bu sorunun cevabı şiirde daha çok 

“Batı” olarak karşımıza çıkarılır. Buhara o kadar unutulmuştur ki, artık “hasretten bir dağ”dır. Buhara 

şehri, batının büyüsüne kapılıp kendisini unutanları ve hep batı yönüne yapılan akınları eleştirirken bir 

yandan da Çin zulmünü dillendirir. 

“çekik gözlü cengâver atlarını 

Batı’ya salalı asırlar oldu 

yılkıya mı kaldı 

yoksa yıkıldı mı o atlar 

dönmedi onlar 

dönmedi oğullarım 

dönmediler bir daha 

bomboş kaldı şu uçsuz bucaksız hara 

ve ben yaslı Buhara” (Ay, 2011: 26-27) 

Arif Ay şiirindeki şehirler, unutulmuş İslam ülkelerinin şehirleridir ve bu şehirler tarihleriyle, 

kültürleriyle, acılarıyla kardeştir. Buhara’nın acısı Şam’a, Şam’ın gölgesi Kudüs’e düşer bu şiirlerde, 

bütün bu şehirler Bağdat’ın işgaline karşı dile gelir. Buhara Konuşuyor şiirinin sonlarına doğru şehir, 

geçmiş günlerini yâd ederek okuyucuya veda eder ama Buhara yeniden hatırlanmak istediğini de ekler: 

“ne oldu kubbelerime konup kalkan 

hadis kuşlarına  

nerede çarşılarımı dolduran  

beyaz sarıklı tüccarlar 

dünya yüklü, ahiret yüklü kervanlar 

nerede şimdi ilim madenimden 

hikmetler derleyen tilmizler 

bilinmezler bilinmezler 

ruhum kar altında toprak gibi 

çıkmayı bekler bahara 

ben ki kadim Buhara” (Ay, 2011: 29) 

Arif Ay, gezip gördüğü acısını derinden hissettiği her yere, köye, kasabaya, şehir merkezine 

şiirlerinde yer vermiştir. O bir modern çağ dervişi gibi acıların yaşandığı yerleri gezip, dağlarla, kuşlarla 

söyleşir, Bosna Ah Bosna şiiri de bu şiirlerden birisidir: 

“sabah gergin bir ipti 

koptu ve yıkıldı hayat 

kalem ne kağıt ne kitap 

ölümün dağındayım şimdi 

insan dağa ne söylerse 

dağ insana öyle söyler”  (Ay, 2001: 28) 
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Arif Ay, Bosnalı ve Filistinli çocukları Bosna Ah Bosna şiirinde bir araya getirir, Bosna’nın, 

Filistinli çocuklar için bir dayanak olduğuna da dikkat çeker. Ay, şiirin devamında Endülüs’e geçer ve 

kaybedilen, zulmün kucağına bırakılan bu “ülke”lerin yasını tutar. 

“Bosna 

Filistinli çocukların 

taşlarıdır sözcüklerim 

göğünde uçan bir kuş bile değilim 

kanatlarımda ısıtmak için seni 

ey yirminci yüzyılın Endülüs’ü 

alnındaki karayazı değil 

kalplerimizin kiri pasıdır 

bin vakit çeşmelere koşsak  

yeridir” (Ay, 2001: 29) 

Ay, Bosna’yı çağımızın Endülüs’ü kabul eder. Bosna’nın Osmanlı ve dolayısıyla İslâm’ı 

temsilciliğinde, yetimliğine ah eder ve bundan sorumlu olarak gördüğü insanlığı da suçlar.  

“Bosna  

ey zamanımın Endülüs’ü 

İsa’yı değil 

zamanı çarmıha gerdi onlar 

bir tufan gemisi ki belki ufukta bekler” (Ay, 2001: 30) 

Arif Ay Bosna’nın acıların şahidi ve şehit yurdu olduğuna dikkat çeker. Aynı zamanda da 

Müslümanların gaflet uykusunda olduğunu savunur ve onları eleştirir: 

“Bosna  

ey atalar ve şehidler yurdu 

yıkık camilerinde güvercinler gibi 

ıpıssız kalplerimizle 

korkulukları andıran gövdelerimizle 

Kur’an sayfaları gibi insanların 

savrulup dururken 

uykulara dalıyoruz biz” (Ay, 2001: 31) 

Bosna Savaşı’nın olduğu yıllarda, halkın umut ile söylediği radyolarında dinlediği marşın da bir 

kısmına şiirinde yer veren Arif Ay yine umut ile şiirini sonlandırır. 

Ay, Bu Dünya Kosova’sız şiiri ile Kosova Savaşı’na da şiirinde yer verir. Acının, zulmün olduğu 

her coğrafyayı Arif Ay şiirinde görmek mümkündür. Bu şiirinde şair, zulme uğrayan Kosovalı kadınları, 

çocukları ele alır: 

“bu savrulan yaprak değil 

bu savrulan toprak değil 

duman değil 

ateş değil 

köz değil 

namlunun önünde kızlarımız be kardeşim” (Ay, 2001: 33-34) 

Şiirin ilk bölümünde zulmün kucağında kıvranan kadın ve çocukları ele alan Arif Ay, şiirin 

devam eden bölümünde bu kez ölçüyü artırır ve zulme uğrayanın insanlık onuru olduğunu belirtir. 
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Ateş ve Caz’da da Arif Ay, İslam coğrafyasını şiirine taşımaya devam eder. Vaynakh şiirinde 

ise karşımıza Çeçenistan çıkar. Vaynakh sözcüğünün kelime anlamı halkımız demektir. (Ay, 2001: 

36)Arif Ay, yok edilen bir ülkenin yetim halkına şiirleriyle, umut ve öncü olmak, kaleminin borcunu 

ödemek niyetindedir. Vaynakh şiiri Çeçenistan’a övgü ile başlar: 

“önce çiçekler açar 

her bahar 

kütürdeterek dağları ve karı 

yazılır bir daha Şeyh Şamil destanı 

cebelüllisandır çünkü  

Çeçenya’da dağların adı” (Ay, 2001: 37) 

Arif Ay, Çeçenistan’ı “kokusunu peygamberden alan çocukların ülkesine ve bir şehidistana” 

benzetir.  

“kırmızı, mor gül gül yaprakları 

bir rahmet gibi düşer dağlara 

Çeçenistan 

                   Gülistan 

                                    Şehidistan” (Ay, 2001: 38) 

Arif Ay’ın şiirinde dünyanın dört bir köşesine rastlamak olağandır. O bir şair olarak dünyanın 

neresinde olursa olsun, bir acı yaşanıyorsa, yaşanmışsa bu acıyı şiirine taşır. Çünkü ona göre şiirleri 

okuyanlar, bu acıları bilirse bu acıların önüne geçme umudu da o zaman yeşerebilir. Gölgelikler şiirinde, 

Arif Ay, Afrika’daki insanların yaşadığı açlığa değinir, şiirin ilk bölümünde ise bir buğday tanesine 

seslenilir: 

“Ovaya yayılan zaman 

Haydi, diyordu buğdaya 

Başakların arasından değirmene 

Afrika’da kapkara bir göz 

Açılmış ağız seni bekliyor” (Ay, 2010: 8) 

Arif Ay, dünyadaki adaletsiz düzenin değiştirilmesi için şiiri ile mücadele eder. İslam dininin 

yoksulları korumakta öncü insanlar yetiştirmesi gerekirken, bugünün Müslüman geçinenleri “ben” 

içerisinde kaybolmaya mahkûm edilmiştir. Arif Ay, şiirleri ile özellikle Müslüman toplumlarda bir 

“diriliş” yaratmak ister. Arif Ay, Dulda ve Mali şiirlerinde Afrika’yı ele alır. Ay, Mali’de yaşayan 

yoksul insanlara, Müslümanların artık gözlerini kapatmaması gerektiğini söyler Mali şiiri ile de: 

“Mali’de ne olmalı 

yumuşacık bir el 

bir insan eli olmalı 

kara gözlü kara yüzlü çocukların 

başını okşamalı 

… 

Mali’de ne olmalı 

barut kokusu olmayan gökyüzünde 

yağmur bulutları 

özgürlüğü uçan kuşlar olmalı 

insanlık olmalı 

Mali’de Müslümanlar olmalı 
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Müslümanlar mı? 

Hey hat 

Müslümanlar Abu Dabi 

Mali’de insanlık olmalı” (Ay, 2013: 1) 

Sonuç 

Arif Ay’ın şiir anlayışı onun dünya görüşünden uzak değildir. İkinci Yeni şiirinin oldukça etkin 

olduğu bir dönemde şiirlerini yazan şair, İslam coğrafyasını ve bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin 

hükmettiği coğrafyayı şiirlerinde ele alarak buralarda yaşanan acılardan yeni bir bakış açısı elde etmek 

ve bu acıyı duyurmak kaygısı taşır. Şair şiirlerinde Bağdat’tan Mali’ye, Afrika’dan Orta Asya’ya yer 

vererek buralarda âdeta görünmez bağlarla birbirlerine bağlı olan şehirlerin, toplumların benzer 

kaderlerini dile getirir. Tarihte yakın olan bu bölgeleri yeniden dostça bir arada ve güçlü olarak gelecekte 

konumlandırmak ister. Aynı zamanda Arif Ay, şiiriyle tarihe bir not düşmek de istemekte bir zamanlar 

Türk toprağı olan bölgelerde yaşanan işgalleri, acıları da şiiriyle duyurmayı amaçlamakta adalet isteğini 

şiir yoluyla dile getirmektedir. 
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OSMANLI DÖNEMİ ARNAVUTLUK’TA BİR İSLAM ALİMİ: DAUT BORİÇİ (1825-

1896) 
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Özet 

Daut Boriçi (Molla Davut Şükrü Efendi) 20 Aralık 1825’te İşkodra şehrinde doğdu. Kendisi 

Arnavut eğitim ve kültürünün gelişimine damgasını vuran önde gelen İslam din adamlarının safında yer 

almıştır. Yüksek öğrenimini, öğretmenlik alanında bilgi ve mesleki becerilerini İstanbul’da tamamladı. 

Memleketine döndükten sonra Rüştiye okullarında öğretmen olarak göreve başladı. Kendisi bilgi ve 

eğitimi ile halkın güvenini kısa sürede kazanmış, eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve katkılar 

sayesinde Osmanlı Maarif Nezareti tarafından da takdir görmüş ve kendisi tüm İşkodra Eyaleti için baş 

eğitim müfettişi olarak görevlendirilmiştir. Daut Boriçi (Molla Davut Şükrü Efendi) bu görevi sırasında 

tüm Arnavut köylerinde bir ilkokul ağı kurmaya çalıştı. Ayrıca Arap alfabesiyle Arnavut dili için bir 

astar oluşturdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerleri 

Araştırma Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Türkoloji Araştırmaları 

Sempozyumu (UTAS IV)’na sunmak istediğimiz bildiride Daut Boriçi’nin (Molla Davut Şükrü Efendi) 

Arnavut eğitim tarihinde oynadığı rol ile ilgili bilgi vermeyi amaçlıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Daut Boriçi (Molla Davut Şükrü Efendi), İşkodra Vilayeti, Arnavut 

Alfabesi 

AN ISLAMIC SCIENTIFIC IN OTTOMAN PERIOD ALBANIA: DAUT BORİÇİ (1825-1896) 

Abstract 

Daut Boriçi (Mullah Davut Şükrü Efendi) was born on December 20, 1825 in the city of 

Shkodër. He sided with the leading Islamic clergy who have left their mark on the development of 

Albanian education and culture. He completed his higher education, knowledge and professional skills 

in the field of teaching in Istanbul. After returning to his hometown, he started to work as a teacher in 

secondary schools. He gained the trust of the people in a short time with his knowledge and education, 

was appreciated by the Ottoman Ministry of Education thanks to his studies and contributions in the 

field of education, and he was appointed as the chief education inspector for the entire Shkodër Province. 

Daut Boriçi (Mullah Davut Şükrü Efendi) tried to establish a primary school network in all Albanian 

villages during his duty. He also created a primer for the Albanian language with the Arabic script. In 

the paper we want to present to the International Symposium on Turcology Studies (UTAS IV), which 

will be held at Van Yüzüncü Yıl University, Van Lake Environment Historical and Cultural Values 

Research and Application Center, we want to give information about the role played by Daut Boriçi 

(Molla Davut Şükrü Efendi) in the history of Albanian education. we aim. 

Keywords: Daut Boriçi (Mullah Davut Şükrü Efendi), Shkodër Province, Albanian Alphabet 

1. DAUT BORİÇİ’NİN HAYATI 

Daut Boriçi yada Davud Şükrü sadece önde gelen bir İslam âlimi değil, aynı zamanda Ulusal 

Rönesans'ın da en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Daut Boriçi, 20 Aralık 1825'te İşkodra şehrinde 

                                                           
216 Dr., Aleksander Xhuvani  Elbasan Üniversitesi, ilirakaceli@gmail.com 
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vatanseverliği ve milliyetçi geleneği ile tanınan eski bir İşkodra ailesinde dünyaya geldi. 218  Daut 

Boriçi’nin babası, Ǐşkodra Gümrük Emeni (Emini) el-Hâc Mustafa Rıfkı Efendi‟nin oğludur. 219 

Kendisinin bıraktığı hatıralara göre, 1839'da İşkodralı Paşalığı kurucusunun kurduğu kurumlardan biri 

olan Qafa Medresesi'nin ünlü medreselerinden Arapça öğrenmeye ve ilahiyat dersleri almaya başladığını 

söylemişti. 220  Arnavutça dışında Arapça, Türkçe ve Farsça da biliyordu. 221  16 Mayıs 1848'de 

İşkodra'daki Dracini Camii'nin imamı olarak atandı ve o andan itibaren Molla Dauti olarak 

adlandırılmıştı. Yaklaşık iki yıl bu camide görev yapıp 1850’de İstanbula doğru yola çıktı İkinci Mehmet 

Fatih tarafından kurulan ve Çifte Baş Kurşun olarak ün salmış olan Medresede eğitimini devam 

etmişti.222 

Davud Şükrü'nün ilk görevi, 26 Mayıs 1848 yılında Ǐşkodra'daki Draçın Cami’nin imamlığıdır. 

Kendisi bu ilk görevinden sonra Molla Davud diye adlandırılmaya başlanmıştır. Ǐki sene bu görevde 

bulunduktan sonra, yani 1850 yılında okumak için Ǐstanbul’a gitmiştir. Ǐstanbul'da devam ettiği Dârü'l-

muallimîn'i bitirdikten sonra Anadolu'ya öğretmen olarak tayîn edilmiştir. Babasına gönderdiği bir 

mektupta kendisinin Ǐşkodra’ya dönemeyeceğini bildirmesi üzerine babasının üzüldüğünü gören Davud 

Efendi Ǐşkodra’ya dönmeye karar vermiştir. Bunu Ǐşkodra’ya yeni tayin edilen birisiyle becayiş yapmak 

suretiyle gerçekleştirmiştir. 

Davud Efendi’nin Ǐşkodra’ya dönüşü hakkında Prof. Ǐslam Dizdari bir çalışmasında yukarıda 

gösterilen gerekçeyi kabul eder ancak bu hususun onu Ǐşkodra’ya dönmeye iten bir başlangıç olduğunu 

ifade eder. Onun entelektüel kişiliği, kültürlülüğü, Mustafa Paşa, ile konuşmaları Rüşdiye okulunun 

açılması vs. gibi hususların Ǐşkodra’ya dönmesinde önem taşıdığını söyler. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 

bu dönemde yapmış olduğu merkeziyetçi reformlarının da dönmesine büyük etkisi olmuştur. Bu 

reformlar okulları da kapsamakta idi ve okullar artık merkezden idare edilmeye başlanmıştı. Özel Dini 

Okulların yanında modern eğitim müesseseleri de kurulmuştu. O dönemde Ǐşkodra’da Cemaatlere ait 

birkaç dini okul da vardı. Bundan dolayı Davud Boriçi, memleketine dönerek bu okullara katkıda 

bulunmaya karar verdiğini söyler.223 1858 yılında Ǐşkodra’daki Eski Pazar’da Rüşdiyye Mektebi açıldı. 

Entelektüel oluşumu sadece okullarda ve kütüphanelerde yapılan çalışmalarla ilgili değildir. 

İstanbul ve ülkesindeki kültürel, dini ve tarihi merkezleri ziyaret edermiş. Ayrıca derin felsefi, dini, 

bilimsel ve pedagojik oluşumunu güçlü bir şekilde etkileyen entelektüel, idari ve siyasi ve askeri 

çevrelerle de bağlantı içerisindeymiş. 

Bu dönemde Osmanlı devleti reformlarını uygulamaya başlamıştır. Reformlar aynı zamanda 

eğitimi de içerecekti. Okullar, merkezi yönetim tarafından kamulaştırılır, düzenlenir ve yönetilir. Özel 

dini okulların yanı sıra, gelişmiş Fransız pedagojik düşüncesinin unsurlarının ön plana çıkarıldığı 

modern ve devlet eğitim sisteminin kurulmasına yönelik tedbirler alınmaktaydı. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında, İşkodra'da bile, dini topluluklara göre ayrı okullar faaliyet gösteriyordu. 

Ülkemizin o dönemde sahip olduğu eğitimci, asistan, imam ve eğitimli, eğitimci ihtiyacının 

Daut Boric'i memleketine dönüp mesleğini sürdürmeye iten motive edici faktör olduğunu düşünüyoruz. 

Vatansever öğretmen ve ilahiyatçı Molla Daut Boriçi'yi İşkodra'daki nesilleri öğretme ve eğitme 

alanında ihtiyacı hissetmeye ve yardım etmeye iten ana faktör ve aile bağı   buydu. Öğrenimini 

bitirdikten sonra İşkodra'ya döndü ve 1858'de Eski Çarşı'da açılan Rűstiye Mektebi ilkokulunda 

                                                           
218 BOA, DH. SAĠD. 26/127. 
219 BOA, DH. SAĠD. 26/127. 
220 Nexhmi Bushati, Të dhëna rreth biografisë së Daut Boricit, Buletini I U.Sh.T. Seria e shkencave shoqërore, 

nr.2, 1962,  s.270. 
221 BOA, DH. SAĠD. 26/127. 
222 Işkodra Tarih Müzesi, Davud Boriçi Fonu, s.37. 
223 Işkodra Tarih Müzesi, Davut Boriçi Fonu, s. 37. 
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öğretmenlik yapmaya başladı. 1867'de Takvimi Vekayim gazetesinde yer alan bir kayda göre, Molla 

Dauti baş öğretmen ve adı vilayetin en iyi hocaları listesinde yer aldı. Çok yakında, çalışmaları ve 

katkıları sonucunda İşkodralı hemşehrilerinin kalbini kazanacaktı. Mesleki ve bilimsel hazırlık ve 

becerilerinin değerlerini bilerek, tüm İşkodra eyaletine eğitim başmüfettişi (müfetiş) olarak atandı. Bu 

süre zarfında, Arnavut dilinin tanıtılması ve Peqin, Kavajë, Durres, Krujë ve Ulqin'de yeni okulların 

açılmasını talep etmiş ve İstanbul'daki Eğitim Bakanlığı'na bir teklif göndermiştir. Teklife, fonların nasıl 

güvence altına alınacağına ilişkin önerilerin yanı sıra, eğitim kurumları için tesislerin çağdaş koşullara 

göre yapılandırılmasının gerekliliği ile de eşlik edecekti.  

Vilayet idaresi onun isteklerini onaylayıp 8 Mart 1874 tarihli bir mektupla kaydedildi ve bu 

mektupla, İşkodra ve ilçelerdeki ilk okullar mekteplerinin baş müfettişi olan erdemli Molla Dauti'ye 

gerekli tüm kolaylıkların sağlanmasının emredilmişti.224  

Aralık 1879'da İstanbul yakınlarındaki İzmit vilayetinde çeşitli okullarda maarif müfettişi olarak 

atandı. Ǐşkodra Halk Müzesi‟nin Davut Boriçi Fonu’nda, Davut Efendi tarafından Osmanlıca yazılan 

bir belgenin kopyasına göre 12 Kasım 1881 tarihinde Maârif-i Umûmiyye Nâzırı Kâmil Efendi 

tarafından Ǐzmit Mutasarrıflığı'na yazılan bir yazıda Ǐzmit mekteplerinin ıslahı için Davut Efendi‟nin 

orada kabul ve tayin edilmesi buyrulmaktadır.   

3 Aralık 1881 tarihinde Ǐzmit Livası Mutasarrıfı Ahmet Sirt’in cevabî yazısında ise Davut 

Efendi‟nin oraya tayininin uygun karşıladığı belirtilmektedir. Daha sonra bu şehirde bir kız lisesine 

müdür olarak atandı ve 1882'de Anadolu'da maarif müfettişi olarak kayıtlarda görünecekti. Ǐlk defa hicri 

1301/1884 yılı Devlet Salnamesinde, onu Ǐşkodra Maârif Müdürü görüyoruz.225  

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 14 Ekim 1870 tarihine ait bir defterde kayıtlı olan Davud 

Efendi’nin, eğitim müfettişliği maaşının hangi tarihten itibaren verileceğinden bahsedilmektedir. 

Buradan 1870 yılından itibaren müfettiş olduğu çıkartılabilir226. Daha sonra maarif müdürlüğüne atanıp 

1894'te, sunduğu dilekçeden iki yıl sonra emekli olacaktı.227 

2. BİR SİYASETÇİ OLARAK DAUT BORİÇİ 

Arnavut tarihi çalışmalarında Davud Efendi’nin siyasi hayatının Prizren Birliği olaylarıyla 

başladığı kabul edilir. Ancak Hamdi Buşati‟nin getirdiği delillere göre Davud, 1869 yılından önce siyasi 

hayatına başlamıştır. XIX. yy.ın ikinci yarısında Osmanlı devletine karşı yürütülen savaşlardan dolayı 

ülke çapında savaş yardımı için bir Merkezî Komisyon kuruldu. Davud Efendi’nin Ǐşkodra Eğitim 

Müfettişi olduğu sırada ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi bazı Arnavut bölgelerinde de yeni 

gelişmeler yaşınıyordu. Bu vesile ile Ǐstanbul’da Ǐsmail Efendi‟nin gözetimi altında savaş yardımı için 

bir Merkez Komisyonu kuruldu ve her vilayette bu komisyonun şubeleri teşkil edildi. Ǐşkodra’da 1877 

yılında bu komisyonun başına Davut Efendi tayin edildi.228  

Berlin Kongresi’nde Plav ve Gusine’nin Karadağ’a terk edilmesine karar verildi. Bu dönemde 

Prizren Ǐttihadı kurulmuştur. Ǐşkodra’da bu birliğin şubesi 11 Temmuz 1878 yılında kurularak başkanı 

ve temsilcisi olarak Davud Efendi seçildi. Karadağ, bu kazaları ele geçiremeyince Avrupa Devletleri’ne 

protesto ederek Plav ve Gusine yerine Hot’un verilmesine karar verildi. Fakat Hot’u da ele 

geçiremeyince tekrar protesto ederek yerine Ülgün (Ülqin) kazasının terk edilmesine karar verildi. 

Priziren Ǐttihadı gibi Osmanlı Devleti de başlangıçta buna razı değildi. Fakat Osmanlı Büyük Güçlerin 

                                                           
224 Nexhmi Bushati, Të dhëna rreth biografisë së Daut Boricit, Buletini I U.Sh.T. Seria e shkencave shoqërore, 

nr.2, 1962, f.268-277. 
225 Devlet Salnamesi, hicri 1301, s. 495. 
226 BOA. MAD. 9443. 
227 Nexhmi Bushati, Të dhëna rreth biografisë së Daut Boricit…, ayni yerde. 
228 IHM, Davut Boriçi Fonu. 
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baskısıyla Ülgün’ü teslim etmek zorunda kalmıştı. Böylece Adriyatik Denizi’nden 17 gemi ile Karadağ 

ordusu ve Derviş Paşa‟nın Ordusu bir tarafta 26 Ekim 1880 tarihinde Ülgün Karadağlılara teslim 

ettirildi. 26 Ekim 1880 gününün sabah saatlerinde beş Voyvoda ile Karadağ askerleri Ülgün şehrine 

girdiler. Bir voyvoda, saat 13.00’te Mojur’u bir Türk komutanından teslim aldı. Geri kalan dört voyvoda 

ise şehre girdiler.229 

Davud Boriçi, Arnavut toprakların Karadağ’a verilmesine karşıydı ve protestoların başında 

buluyordu.230 Aynı zamanda muhtıra (memorandum) gibi imzaladı. Vatanın parçalanmamasına çağrı 

yaptığı ve gönüllü askerlerin başkanı seçildiği söylenir.231  

18 Mayıs 1880 yılına ait bir belgeye göre Ǐşkodra’daki Ǐngiliz, Fransız, Alman, Rus ve 

Avusturya-Macaristan Konsoloslukları’na birer hatırlatma, memorandum göndererek Berlin 

Kongresi’nde tanınmayan Arnavut milletinin tanınmasını talep etti ve Hot ve Gruda’nın Karadağ’a 

verilmemesini istedi. Bu belgede, reis Davut Şükrü Efendi ve on beş üyenin imzaları bulunmaktadır.232 

8 Eylül 1880 yılında Türk bakanı Hüsnü Paşa ile Ǐşkodra Valisi arasında gerçekleşen bir telgraf 

konuşmasında Ǐşkodra’nın ayan ve eşrafı arasında Davud Efendi de orada bulunuyordu. Bu konuşmada, 

Ǐşkodra Valisi bakana, Ǐşkodra halkının Ülgün’ü Karadağlılara teslim etmeyeceklerini bir daha ifade 

etmiştir.233 

Daha sonra Osmanlı Hükümeti, Derviş Paşa’nın yönetiminde bir ordu göndererek Arnavut 

topraklarını Karadağlılara teslim etmeyen Arnavut savunmacılarına karşı tedbir aldı. Böyle bir tedbir 

Davud Efendi’ye karşı’da alındı. Davut Efendi, Ǐşkodra ‘dan Anadolu‟ya taşınarak Sıbyan Eğitim 

Müfettişliğine tayin edildi. Ancak bu olayların sonucunda onun sürgün edildiği Arnavut tarihçileri 

tarafından vurgulanmaktadır. 

3. DAUT BORİÇİ’NİN ESERLERİ 

Davud Boriçi, daha önce zikrettiğimiz katkılarından ziyade yazmış olduğu eserleri ile 

bilinmektedir. Kendisi, Osmanlıca ve Arnavutça eserler bırakmıştır. Özellikle Arap harfleriyle ilk 

Arnavutça alfabeyi yazmıştır. Onun eserlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:  

1. Günlükleri. Davud Efendi'nin 1870–1877 yıllarına ait tez konusu olarak seçtiğimiz bir defteri, 

bunun yanında 1884–1850 ve 1893–1895 yıllarına ait iki günlüğü vardır.234  

Davud Boriçi‟nin günlüğü (1870-1977) ve aynı zamnda konumuz olan bu defter hakkında 

kısaca birkaç bilgi vermeye faydalı olacağını düşünüyorum. 

 Shevket Muka Bey'in ailesi tarafindan korunan belgeler içerisinde 500'er sayfalık, Arap 

alfabesiyle yazılmış iki günlük bulunmustur. Bu günlükleri XIX. yüzyılın kıymetli şahsiyetlerinden 

Müfettiş Daut Boriçi Efendi yazmıştır. Bu günlükler Işkodra‟nın mahalleleri, okul isimleri, bu okullarda 

bulunan öğrenci ve sınıf sayısı, camileri, imamları, gibi bilgiler içermektedir. Shevket Bey komünist 

rejiminden sürgün edilse de ailesi onun belgelerini, yazılarını dikkatli bir şekilde korumuştur. 

Duvarlarda ya da emin yerlerde saklamışlar, ama bu arada rutubet yüzünden bazı sayfalar hasar 

görmüştür. Sebebi ise Arnavutluk‟taki komunist rejiminin halkta bulunan Arap harfleriyle bütün 

                                                           
229 Riza Rexha, Ulqini ne vitet e Lidhjes Shqiptare te Prizrenit (1878–1881), Art Club Yay. Ulqin, 1998, s. 205. 
230 GAËRYCH, George, Gjysmëhëna dhe Shqiponja-Hilal ve Kartal, trc. Aurel Manushi, Bota Shqiponja Yay. 

Tiranë 2007 , s. 131. 
231 BALA, Vehbi, “Daut Boriçi- Atdhetar, mësues dhe autor i një abetareje të Shqipes”, Nentori 6, Tiranë 1978,  

s. 78. 
232 Stefanaq Polo, Selami Pulaha, Aktet e Rilindjes Kombetare Shqiptare 1878–1912 (belgelerle), Tiranë:  s. 100– 

101. 
233 Kristaq Prifti, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në Dokumentet Osmane (1878–1881), Tiranë 1978, s. 126, 391. 
234 LULI, Faik, Studime dhe Vlerësime për Daut Boriçin-, Daut Boriçi, Shkodër, Rozafa yay. 1996 ,s. 78. 
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kitapları ele geçirmeye başladı ve bunalrın okunması yasakladı. Bu rejimin devrinde bir sürü Arapça, 

Osmanlıca vb. kitapalar yakıldı. 

Daha sonra Arnavutluk'ta komünist rejiminin yıkılmasıyla Shevket Bey‟in oğlu Adnan Muka 

bu günlüklerin bir kopyasını yapıp Boriçi ailesine teslim etmiştir.  

Prof. Islam Dizdari tarafından üç kopyası yapılan günlüklerin biri Adnan Beye, ikincisi “Haxhi 

Sheh Shamia Ǐmam Hatip Lisesi’nin arşivine ve üçüncüsü de Tiran’da bulunan TĠKA'ya verilmiştir. 

Biz Ǐşkodra Imam Hatip Lisesi’nde bulunan kopyasını alarak sadece ikinci günlüğü araştırdık. 

 2. Arnavutlar'ın çoğunluğu Müslümanlar'dan oluştuğu için ve mekteplerdeki Kur’an-ı Kerim'i 

okumayı öğrendikleri için ilk defa Arap harfleriyle Arnavutça bir “Elif-Ba”yı 1861 yılında yazmıştır. 

Arapça ve Osmanlıca'da bulunmayan harfleri Arnavutça alfabesinde kendisi çıkartmıştır. Arnavutça 

harflerinin yazılışı dışında bazı cümleleri de yazmıştır.235 Arnavut tarihçisi Kristo Fraşeri'nin, Hoca 

Hasan Tahsin’in “Alphabet Methodique Albanias” (1870-1873) adlı alfabesinden bahsederken, Punik-

Armen-Yahudi alfabelerine benzediğini ve Arnavutça metnin Gega şivesinde, Toska şivesine yakın 

yazıldığını zikreder. Bununla ilgili olarak bu alfabenin Davud Boriçi ile Hasan Tahsin arasında yapılan 

işbirliğinden sonra ortaya çıktığını belirtir.236 

 3. Daha sonra ilk ikisinden farklı yine bir “Arnavutça Elif-Ba” kaleme almıştır ve bu çalışma 

şu an el yazması halindedir. Daha sonra ilk üç alfabeden farklı olarak tekrar bir Arnavutça “Elif-Ba” 

yazmıştır. Bu eserin dördüncü sayfasında Ǐstanbul'dan oğlu Ahmet'e bir yazı gönderdiğini zikreder. 

Buna göre bu eser muhtemelen Davud Efendi‟nin Anadolu‟da görevde olduğu zaman, yani 1881 yılında 

kaleme alınmış olmalıdır.237 

4. Arnavutça Sarf ve Nahiv de kaleme almıştır.238 El yazması olduğu belirtilen eserin nüshasının 

nerede olduğu bilinmemektedir.  

5. Davud Efendi Türkçe-Arnavutça Sözlüğü de kaleme almıştır. El yazması halinde olan ve 

tamamlanmadığı görülen bu eserin bir nüshası ADA'da bulunmaktadır. 

6.  Rüşdiye Mektepleri için iki risâle de kaleme almıştır, ancak bunların şu an nerede oldukları 

bilinmemektedir.239  

7. Bunun dışında kendisi otobiyografisini yazdığını söylemekte ise de bugün bunun nerede 

olduğunu bilmiyoruz. 

4.  DAUT BORİÇİ'NİN (1825-1896) LATİN HARFLİ ARNAVUTÇA DİL KİTABİ  

19. yüzyılın sonundaki ulusal rönesansımızın görkemli döneminde, eğitim tarihinde, Arnavut 

eğitiminin ulusal çizgileri net bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir didakt, metin yazarı ve 

popüler eğitimin organizatörü olarak öne çıkan role girecekti. Güneyde Naum Veqilharxhi'nin daha önce 

başbakanı Kostandin Kristoforidhi ile Arnavutluk'un ortasında doldurduğu üçgenin kuzey köşesindeki 

yeri işgal edecekti. Bu üç yazarın Arnavut dilindeki üyeleri, Arnavut kültürünün temellerini atmayı ve 

okulların ana dilde eğitim vermesinin önünü açmayı amaçlamışlardı. 1869'da önde gelen İşkodralı bilgin 

Daut Boriçi (1825-1896), "Abetare Shqip" (Arnavutça Dil Kitabı)  adlı kitabında şunları yazmıştır: 

“Arnavut, Arnavut alfabesinde tarif ettiğim harflerin yolu ile kendi dilini kısa sürede yazabiliyor!” 

                                                           
235 BOA, DH. SAĠD, 26/127. 
236 Luli Faik, Dizdari Ġslam, Bushati Nexhmi, age. s. 101. 
237 Daut Borici, 100 Personalitete shqiptare të Kulturës Islame shekulli XIX-XX, Ed.G.Kruja, Tiranë 2015, s. 40 
238 BOA. DH. SAĠD. 26/127 
239 BOA. DH. SAĠD. 26/127 
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Arnavut harflerinin bir Şahsiyeti  XX. yüzyılın 30'lu yıllarında haklı olarak yazdığı gibi. "Genel 

olarak, geride kalan tüm Balkan dillerinde olduğu gibi, Arnavutçamız için de edebileşmesi için ilk 

ivmenin din tarafından verildiği açıktır". Bu nedenle, bu aynı zamanda Arnavut dilinde yazıların ilk 

yazarlarının, hangi dine mensup olduklarına bakılmaksızın, çoğunlukla din adamları olmak üzere dini 

şahsiyetler olduğu olgusunu da izah etmektedir. 240 

Daut Boriçi'nin 1861'de ve daha sonra 1869'da İstanbul'da basılan Arnavutça dil kitabıydı. Bu 

eser, Arap-Türk harfli ve yazarın orijinal eserlerinden oluşan, ön yüzünde herhangi bir not, yıl ve yer 

verilmemiş bir Arnavut-Türk dil kitabıdır. Söz konusu dil kitabı, 28'i Arap alfabesinden, 2'si dilin 

ihtiyacını karşılamak için Osmanlı'dan alınmış ve 7 tanesi Daut Boriçi tarafından Arnavut diline karşılık 

gelen ses birimleri olarak tasarlanmış olmak üzere toplam 37 harften oluşmaktaydı.241 Bununla, Arnavut 

dilinin kendine has özellikleri olduğunu ve diğer dillerin alfabelerinin dil gereksinimlerini 

karşılamadığını, didaktik açıdan başka adımların atılması gerektiğini, pedagojik açıdan ise başka 

adımların atılması gerektiğini kanıtladığı gibi yeni bir yöntemin kullanılması gerektiğini, ulusal eğitim 

açısından bir ana dili vb. öğrenmek zorunda olduğunu da kanıtlamıştı.  

Arnavut araştırmacılar bu şahsiyetin 3 üyesinden bahseder:242 Birincisi, Türk harfli Arnavutça 

dil kitabı, 1861'de İstanbul'da taş baskı yapılmış ve 1869'da yeniden basılmıştır. İkincisi, Arnavutça dil 

kitabı ilkinden farklıdır. Üçüncüsü, ilk ikisinden farklı Arnavutça dil kitabı. 

Daut Boriçi'nin 1861 tarihli Arnavutça kitabı, Kuzey Arnavutluk'ta yayınlanan ilk Arnavutça 

dil kitabıdır. Arap-Türk alfabesi ile yayınlanmış olmasına rağmen tamamen Arnavutça içerik ve yazarın 

özgün eserlerine sahiptir. Bu, Arnavut diline dayalı ulusal ilköğretim alanında bir sıçramaya tanıklık 

ediyor. 1861'de İstanbul'da basılan, iyi bir tirajlı bir metin olarak basılan ve bazı İşkodra ailelerinde bir 

asır sonra bile nüshaları bulunan ve aynı zamanda onların şahsi kütüphanelerinin fonlarında bulunan bu 

kitapçığın, Osmanlı mekteplerinde bulunduğunu göstermektedir. Bu bölgedeki eğitim müdürü olduğu 

için İşkodra'da O'nun dil kitabı vilayeti kullanılmıştı. 

Arnavut devletinin arşivlerinde, gelecekte hizmet edebilecek bir dilbilgisi için bir taslak olan el 

yazmasında kısa bir dilbilgisi muhafaza edilir. Arnavutlara kendi dilleri aracılığıyla eğitim verilmesini 

talep edecekti. O yüzden O şunu yazıyor; “Bu sefer alfabeyi yazdım ama dilbilgisi kuralları hakkında 

özel bir kitapçık yazma niyetimi kalbimde sakladım.”243 

 Arapça, Farsça, Osmanlıca gibi birçok dili bilen ve bu dillere hakim olan Daut Boriçi, eğitim 

alanında filolojik eserler bırakmaya çalışmıştır. Üç dil kitabı hariç ve ad, sayı, cinsiyet, sıfat, fiil vb. 

hakkında genel bilgileri içeren “Arnavut dilinin grameri”ne ek olarak, tamamlanmamış ve “Türkçe-

Arnavutça sözlüğü” olarak bilinen bir sözlük derlemeye çalışmıştı. Bunların yanı sıra Daut Boriçi, 

Arnavut pedagojik düşünce tarihi için büyük önem taşıyan bir otobiyografisi ve iki günlükte anılarını 

bırakacaktı. 

Sonuç 

Çalışmamız Davud Boriçi’nin ilmî ve idârî açıdan dönemi için ne kadar önemli bir şahsiyet 

olduğunu ortaya koymaya yönelik olmuştur. Umudumuz, ulaştığımız neticelerin Osmanlı-Ǐslam Tarihi, 

                                                           
240  Hasan Bello, Abetarja shqip me gërma Latine e  Daut Boricit (1825-1896) në  Konferencën Shkencore 

“Kontributi I prijësve myslimanë në formësiin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar, Tiranë, 28-29 shattor 1912, 

Tiranë 2013, s. 150. 
241 Shefik Osmani, Njazi Kazazi, Njëri nga tre, në përmbledhjen me kumtesa : “Daut Borici Personalitet ishquar 

ihistorisë, Kulturës dhe i Arsimit shqiptar”, Muzeu Historik Shkodër,  Shkodër: 1996, s. 55. 
242 Jup Kastrati, Abetarja shqipe e Daut Boricit e viteve 1861 ose 1869, Mësuesi, 18, Nisan 1964. 
243 Tomor Osmani, Vëzhgime për veprën gjuhësore të Daut Boricit, në përmbledhjen me kumtesa : “Daut Borici 

Personalitet ishquar ihistorisë, Kulturës dhe i Arsimit shqiptar”, Muzeu Historik Shkodër,  Shkodër: 1996,s.50. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
449 

eğitim tarihi ve bölgenin tarihini araştıran araştırmacılara veri sağlayıcı ve yol gösterici olmasıdır. Davut 

Boriçi Ǐşkodra’da doğmuş, Ǐstanbul’da eğitimini gerçekleştirmiştir. İşkodra'da eğitim ve okulların 

açılması için çok çalıştı. Çalışmaları, bugün Arnavutluk topraklarındaki genç kuşakların tüm eğitimcileri 

için büyük önem taşımaktadır. 
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KUTSAL ZAMAN ÇERÇEVESİNDE ÜÇ AYLAR: HİZAN ÖRNEĞİ 

İlamettin ÇETİN244 

Özet 

Tarih boyunca kutsallık olgusu insanoğluyla olmuştur. Bunun için denilebilir ki kutsallık olgusu 

insanlık tarihi kadar eskidir. Bir halkın kutsal addettiğinin akılcı olmasıyla, bilimsel (bilim ile ilgili) 

temele oturtulabilmesiyle bir başka söylemle hayat şartlarına cevap vermesiyle gelişmişlik seviyesi 

arasında doğru orantı vardır. Akılcı, bilimsel olmayan kutsamalar zamanla tarih sahnesinden silinir. 

Temelde dinlerde veya daha özel olarak toplumlarda farklı şekilde tezahür edebilen kutsallık 

temayülünün bu öneminden özellikle sosyal bilimlerdeki çalışmalara sıkça konu olmuştur. Kutsallık 

olgusunda önemle üzerinde durulan bir yön de kutsal zamandır. Bazen bir imge, işaret veya bir oluşun 

başlangıcı olan kutsal zaman bazen de kutsal addedilmesinden bazı ulvi gayeler için bazı hâllerin terkini 

gerektirmiştir. Bu makalede Bitlis’in Hizan İlçesi’nde görülen kutsal zaman tezahürünün üç aylar 

örneğinin alan araştırması yapılacaktır. Hizan’ın coğrafi koşullarının, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yapısının kendine has yaşantısı, bu çalışmayı alan araştırması olarak yapmayı belirlemiştir. Bu anlamda 

Hizan’da kutsal zaman çerçevesinde üç aylar incelenirken yörenin uygulamada farklılık ve zenginliği 

gözlemlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hizan, Üç Aylar, Kutsal Zaman, İslam Dini  

THREE MONTHS IN THE FRAMEWORK OF HOLY TIME: THE EXAMPLE OF HİZAN 

Abstract 

The phenomenon of holiness has been with mankind throughout history. For this reason, it can 

be said that the phenomenon of holiness is as old as human history. There is the right proportion between 

the level of development and the level of development of a discourse that a public regards as sacred, and 

the fact that it can be placed on a scientific (scientific) basis, in other words, to respond to living 

conditions. Rational, unscientific blessings gradually fade from the scene of history. This importance of 

holiness tendency, which can manifest differently in religions or more particularly in societies, has often 

been the subject of studies in social sciences. Another aspect that is emphasized in the phenomenon of 

holiness is holy time. Sometimes the sacred time, which is the beginning of an image, sign, or an 

becoming, sometimes deemed sacred, required the abandonment of some states for some sublime 

purposes. In this article, a three-month sample of the holy time manifestation seen in Hizan District of 

Bitlis will be conducted. The unique life of Hizan's geographical conditions, economic, social and 

cultural structure has determined to do this study as a field study. In this sense, while examining three 

months within the framework of the holy time in Hizan, the difference and richness of the region will 

be observed in practice.  

Keywords: Hizan, Three Months, Holy Time, Islam 

Giriş 

A. Kutsal ve Kutsal Zaman 

Kutsal, insanın zihninde olağan dışı imgelemler oluşturan, aşkın kavramdır. Kutsala ilişkin çok tanımlar 

yapılmıştır. “1. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran ya da uyandırması gereken. 2. Tapılacak ya da yolunda 

can verilecek denli sevilen” 

(https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A158737465

                                                           
244 MEB, asafcetin13@gmail.com 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
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8004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs

_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBY

QHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUI

ABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa

4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab, Erişim Tarihi: 

21.10.2022). Yukarıdaki tanımlar bunlardan ikisidir. “Kutsal Arapçada "kuds" kökünün türevleri olan 

mukaddes, aziz, mübarek gibi anlamlara gelmektedir” (Yıldırım, 2007: 61). “Kutsal, terim olarak dinle 

ilgili olan, kutsî, mübarek, takdis olunan, hürmet edilen anlamlarını içermektedir” (Yapıcı, 2004: 175). 

Dinler Tarihine Giriş kitabının yazarı Mircea Eliade’ın kutsal hakkında anlatmak istediği de bir 

karşılaştırma iledir. Yani; “Kutsal dışı olan kutsaldır.” demektedir. Yine; ‘Kutsalı ifade etmek üzere pek 

çok dilde kutsal anlamına gelen veya ona yakın anlamlar taşıyan bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu 

bağlamda Latincedeki "sanctum" ve "sacrum" kelimeleri Hint-Avrupa kökenli olup "sak"tan türemiştir. 

Bununla birlikte bu kelimelerin Latince "sacer"den geldiği ve kutsal olmayanın muhalifi anlamında 

kullanıldığı da belirtilmiştir’ (Aydın, 2005: 436). ‘"Sanctum" ile bir realite olarak kutsallık ve ilahi güç 

ifade edilmekle birlikte fertlerin davranışıyla da ilgili bir kavram olduğu ileri sürülür’ (Güç, 1998: 337). 

‘"Sacrum" ise Tanrı'ya ait olan kutsal bir yeri gösterir’ (Goring, 1995: 449). 

‘Kutsal karşılığında Batı dillerinden İngilizcede "sacred" ve "holy" kelimeleri kullanılır. 

"Sacred" kelimesi, sıradan, basit ve kutsal olmayandan farklı olanı tanımlarken "holy'' ise sacred ile 

benzer anlamı taşımakla birlikte normal hayattan farklı olanı, tahmin ve öngörülmeyen bir gücü ifade 

etmek anlamına gelir. Aynı zamanda "holy" kavramının ilkel kabile dinlerinde görülen "tabu" ve "mana" 

ile de anlam yakınlığına değinilir’ (Pye, 1994: 231). “Bu kavramlar için bir başka yaklaşım da 

günümüzde ilahi varlıktan ziyade kutsalın temas ettiği objeleri yansıtmak amacıyla kullanıldığıdır 

(Alıcı, 2007: 386).  

Kutsalın insan muhayyilesinde oluşturabileceği olumsuz sayılabilecek kavramlar ve algılar da 

şunlardır: ürkütücü, titretici, müphem, hayranlık uyandırıcı, belirsizlik, tehlikeli, dehşet verici, saygı ile 

karışık bir korku, itici. Kutsal olgusunun olumlu, yapıcı, geliştirici, bütünleştirici ve birleştirici yapıları 

daha yoğun basmaktadır.    

Günümüzde kutsalın yeni birtakım anlamlar kazandığı da görülmektedir. Mesela etik 

mükemmellik, kendini gerçekleştirme, özgürlük ve yaşam hakkı gibi çağdaş değerler dinî bir anlam 

içermemekle birlikte kutsal kategorisinde değerlendirilmektedir (Yapıcı, 2004: 196). 

Daha bir açıklarsak aslında kutsalın, Mircea Eliade’e göre kaynağının tarihsel oluşun 

merkezinde görünmeye yönelen ortak arketipler (ilk örnekler) olduğu ifade edilmektedir. Bu yönüyle 

Rudolf Otto'nun kutsalın başkalığını ve her toplulukta farklı tezahür ettiğini belirten ifadesine göre bir 

ana kutsal kaynağın (Allah’ın) tezahürünün bu ilk örnek anlayışını zihinlere getirdiğinin yüksek 

ihtimaliyle beliren Mircea Eliade düşüncesinin doğruluk tecrübesi daha ağır basmaktadır. “Bu ilk 

örnekler hususunda Eliade'nin kutsal konusunda çok etkilendiği Otto'dan iki noktada ayrıldığı belirtilir. 

Bu çerçevede ilk olarak Otto'nun kutsal açıklamalarında dinî tecrübenin akıl dışılığı üzerinde 

yoğunlaştığı, Eliade'nin ise dinî tecrübede ayırıma gitmeksizin bir bütünlük içerisinde kutsalı ele aldığı 

ifade edilir. İkinci olarak Otto'nun dinî tecrübe ile dinî ifade arasında bir ayırım yapmasına rağmen 

Eliade'nin zamanımıza kadar dini ifadenin ihtiva ettiği varoluşsal ve ontolojik vizyon ile daha fazla 

ilgilendiği görülür” (Long, 2000: 88). 

Otto’ya göre insanlığın tüm dinî tecrübelerinde ortak unsur kutsal kavramıdır (Ninnian, 1996: 

29; Pye, 1972: 105-106). Ve “Kutsalı karakterize eden ilk şey, onun gündelik hayat ile tanrı (Allah) 

arasındaki aracılık hâlidir” (Yıldırım, 2007: 64). Bütün bunlardan sonra kutsal olanın, kutsalı oluşturanın 

-belki daha iyi kavranması için- özelliklerine de değineceğiz. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jQN1L1kTUqqjt1HsCbcDlD3ifXw%3A1587374658004&source=hp&ei=QWqdXriQO6S7gweY_ZyIAQ&q=kutsal+nedir&oq=%22Kutsal%22+nedi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABBGEPkBMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgUIABCDAToECAAQQzoHCAAQgwEQQzoECAAQClC14wNYn6YEYKa8BGgCcAB4AIAB0wGIAa4QkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
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1. Saygınlık: Kutsal olan her şey saygındır. Hatta kutsalın en birinci özelliğidir. Bir şey, ona 

kutsallık atfedilen bir şeyle öne çıkar, bir bağ oluşturur. Bu bağın bir nesneden, bir değerden 

koparılmasıyla bu şey sadece çoğu zaman özü itibariyle kalır. Bir nokta var ki onu da unutmamak 

gerekir; ilgi yoluyla bir nesneye, bir değere kutsallık veriliyorsa o değerden değerlenen kişi, varlık başta 

kutsalın kendisidir.  

2. Aşkınlık: Aşkınlık bir varlığın temel düzleminin dışında algılanan şeydir, durumdur. Bazen 

bu saygınlığın bir türevi bazen onu doğurucu sebebi olmaktadır. Aşkınlıkla kutsallık, kutsal olanın bir 

düzlem dışında özünde var olduğu, tutunduğu güç, nitelik, sembol ve bağ iledir. Bu sınır kolay kolay 

geçilememektedir. Ya belirlenen vartalar, mertebeler yoluyla ya kişinin, o şeyin düzleminin 

taşınmasıyla elde edilmektedir. 

3. İhtiyaç olma (Gereklilik): İhtiyacı gideren ancak saygın olabilir. Eğer ihtiyaç gidermeyen 

sade bir saygınlık mevcutsa bu tutmaz. Aynı şekilde senin ihtiyacına cevap vermeyen bir aşkınlık, 

çözülemeyen bir zihin düzlemi taşması olarak kalacak, sadece boş bir korku ve ürpertiyle başka bir 

kanalda insanlarca anlamlandırılmaya çalışılacaktır.        

4. Fıtrîlik (Doğallık): Kutsal olanda tabii de din olgusunda fıtrîlik var. Dünyadaki herkes, her 

oluşum bir inanmayladır. İnanma da kutsallık kapısını açar. Denilebilir ki hiçbir şeye inanmayanlar, bir 

inanmaya inanıyorlar. Çünkü; “Yok, yok ise; o vardır. Yok, yok ise; var olur.” (Nursî, 2005: 214). 

Demem şu ki; bir şeye inanmama aslında bir inanmaya nispetledir. Yani sonuçta bir şeye inanma ve 

inanmama var. İnanmama da insanoğluna verilen bir inanma ve dolayısıyla kutsallık oluşturmanın 

aksinin bir tecellisidir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki inanma dolayısıyla kutsallık olgusu doğal bir 

oluşumdur.   

5. Tebarüz Etme (Belirme): Kutsal olanda belirleyici bir özellik tebarüz etmedir. Aşkınlık gibi 

kutsalın tebarüz etme özelliğinde de kutsal olanın/olacak olanın farklı ve dikkat çeken bir yönü ön plana 

çıkar. İlkel kavimlerde ve nispeten Hristiyan dünyasında da görülen bu kutsal özelliği, yer yer İslamiyet 

ve Yahudiliğe de geçmiştir. Bu yönüyle bu özelliğin evrensel niteliği ortaya çıkmıştır. 

Şimdi konumuz olan kutsal zaman olgusuna giriş yapabiliriz: Tarih boyunca kutsal zaman 

olgusu olmuş. Mesela aşure günü, çoğu inançta ortak olgulardandır. Yine Hristiyanlarda noel, paskalya 

kutsal zaman esaslıdır. Musevilerde de aynı nevi dinî bayramlar ve kutsal günler vardır. Yalnız şu var 

ki; Hristiyanlarda kutsal günler miladi takvime, Yahudilerde İbrani takvimine ve İslamiyet’te hicrî 

takvime göredir. Şöyle bir fark daha var ki; Müslümanların mübarek günleri, Peygamber’imizin 

tensibiyle tövbe ve istiğfar ve sevinçle, Hristiyanların kutsal zamanı neşe, sevinç ve coşkuyla kurtulma 

olayları anısına ve Musevilerde burukluk ve üzüntüyle olur. Bu durum, İslamiyet’in vasat din olması ve 

her şeyde ölçüyü tutmasına, Hristiyanların tarihinde Peygamber’lerinin bazı durumlardan kurtulmasının 

yaşanmasına, takdis edilme örneklerinin olmasına ve Yahudilerin kendi kötü günleri anısına, o felakete 

duçar olanların anısına ve ibret için o günleri oruçla geçirmelerine bağlıdır.  

Zamanı kutsal ve kutsal olmayan şeklinde iki temel kategoride ele alan Eliade'ye göre kutsal 

zaman, ezelî ve ebedî, dairesel, tersine çevrilebilir bir yapıdadır. Kutsal olmayan zaman (profane time) 

ise basit, saniye, dakika ve saatle ölçülebilir bir durumdadır (Olson, 1992: 141). “O, zamanı, kutsallık 

boyutunu kozmik ritimlerle, gün dönümleriyle, ayın zaman içerisinde geçirdiği değişik evreleriyle 

ortaya koyar. Bu yapı içerisinde kutsal zamandaki ritüeller yeni bir boyut kazanarak özel bir ahenk, 

farklı durumlar kazanır” (Eliade, 1976: 389) Kutsal zamanı mitlerle de ilişkilendirenler çıkabilmektedir.  

Eliade'ye göre kutsal takvim belirli sayıda tanrısal hareketin ebedi geri dönüşü olarak ortaya 

çıkmakta ve bu durum da sadece ilkel kabilelerde değil diğer tüm dinlerde de geçerli olmaktadır. (Eliade, 

1991: 86-87). Yani kutsal zamanın o ilk kutsallığının aynı yaradılışı gerçekleşmektedir. 
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Kutsal zaman, baharın gelişiyle ve başka özel zamanlarla da ilişkilendirilir. Bilindiği gibi kutsal 

olanın maddi bir varlık karşılığı olduğu gibi soyut bir şeye de bir kutsalla (kutsalın kaynağıyla 

dolayısıyla kutsal olanla) kutsallık verilebilir. Kutsal zaman bağlamında ele alacağımız üç aylardır. Bu 

çalışmamız, kutsal zaman çerçevesindeki üç ayların zaman ve mekân boyutunu kapsamaktadır. 

Yöntem  

1. Üç ayların yaşadığımız çevrede nasıl karşılandığı hakkındadır  

Üç aylar hicrî takvime göre belirlenir; üç aylar gelmeden daha doğrusu üç aylara az bir süre kala 

manevi bir atmosferle üç ayların gelişinin farkındalığı oluşturulur. Bu İslamiyet’in sisteminde de 

mevcuttur. Üç ayların ilk ayı olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili’dir. Bu önemli gecenin, 

mümkün olduğunca zikir, evrad, tövbe ve istiğfarla geçirilmesini Peygamber Efendimiz salık vermiştir. 

Bu gecenin mübârekiyeti meleklerin bu geceye büyük rağbet göstermesindendir bir nevi. Bu geceyi 

mümkün olduğunca zikir, evrad, tövbe ve istiğfarla geçirenin 30 yıl ibadet etmiş gibi sevabı sayılır. 

Bizim bunu anlatmamız malumu ilan için değil üç aylara hazırlıkta ve daha sonraki süreçte yapılanları 

daha iyi anlamlandırmaktır. Hatta bunun içindir ki bu süreçte eve erzak getirilir. Bu ayların bolluk ve 

bereketinden faydalanılmak istenir. Bu ehemmiyetli karşılayış üç aylardaki diğer önemli zamanlar için 

de geçerlidir. Bu üç son cümlem de ayların kutsallığını daha iyi anlatmaktır. Yani halkın zihninde bu 

kadar önemli gösterilen bu süreç tabii ki halkın içinde bir hazırlık gerektirir. Üç aylar gelmeden belli 

çevreler özellikle imamlar, üç ayların gelişini haber verir. Üç ayları tebrik mesajları gönderilir. 

 

                 الله.. ورحمة عليكم السَلم

 gelecekler. selâse u-şuhur olan ayları ibadet sevablı çok ve mübarek Çok 

 

 ı-Şaban geçer, yüzden Şerifte i-Receb ,ise on vakitte başka sevabı hasenenin Her             

 binlere gecelerinde Cuma ve çıkar bine Mübarekte ı-Ramazan ve ziyade üçyüzden Muazzamda

                                                                                çıkar. otuzbine Kadir'de i-Leyle ve 

 

 olmak meşgul salavatla ve istiğfar ve Kur'anla kadar geldiği elden için ...Onun               

                                                                                                                          kârdır. bir büyük 

 

 Nursi Said 

 

 Mübarek Kandiliniz Regaib Gelecek ve aylarınız) (Üç selâseniz u-Şuhur            

                                                                                …olsun 

 

bekleriz... Dualarınızı             

28.02 

 

Üç ayların içinde geçirilen dört önemli gece bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Regaip Kandili, 

Miraç Kandili, Berat Kandili ve en önemlisi Kadir Gecesi’dir. Büyük farkındalık oluşturan bu 

zamanlarda cami görevli(si)/(leri) veya imam, caminin tertip, düzen ve temizliğini gerçekleştirebilip 

akşam gelecek cemaat için hazır hâle getirebilmektedir. 

2. Bu süre içerisinde neler yapıldığı hakkındadır 
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Üç aylar bir yenileme (tecdid) olarak görülür. Onun için çoğu kişinin bu zamanda kendine ve 

hayatına çeki düzen verdiği görülür. Camiler daha bir doluyor. Cemaat güçleniyor. Özellikle kandil 

gecelerinde. Eskiden bizim köyde, o yokluk zamanında Hacı Mesihe evinde önemli gün ve gecede 

bisküvi ve lokum mu dağıtılırdı… Hayrına. O uygulamayı köyde diğer kişiler de yapardı. En akılda 

kalanı Hacı Aziz ailesidir (Hacı Mesihe’nin eşidir Hacı Aziz, vefat etmiş). Çünkü bu sürekliydi. Biz 

sevinirdik. Çünkü o zaman bisküviye kolay ulaşamazdık. Bazen başka şeylerin dağıtıldığı da oluyordu. 

Günümüzde kek, simit, meyve suyu dağıtılmaktadır. Milletin konuşmasında bazen; “Bu mübarek 

aylarda…” diye başlayan şeyler de olur. Hatta Hizan merkez camilerinde kandil simidi ve içeceğin 

dağıtıldığı görülmüştür. 

Üç ayların içinde banko gibi önemli geceler vardır. Bunlardan ilki olan Regaip Kandili’nden üç 

ayları karşılama babından biraz bahsetmiştik. Diğerleri ise; şöhret bulan Miraç Kandili, recep ayının 

27’sinde yine tövbe, istiğfarla ve Kur’an-ı Kerim okumakla geçirilir. Kur’an şakirdleri, Cebrail 

Aleyhisselam’ın Peygamber’imize; “Zırhı çıkar, bunu oku.” dediği cevşeni de ihmal etmezler. Cevşen 

okuyarak zikir, evradda ve tabii ki de duada bulunurlar. Berat Kandili Peygamber Efendimiz’in ayı olan 

Şaban ayının 15’inde gerçekleştirilir. Belli ibadetler ve kulluk şuuru burada da icra edilir. Kadir Gecesi 

de Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen, üç aylarda ve tüm senede en mübarek ve 

saadetli gecedir. Kur’an’da başlı başına bir sure bu geceye ve ehemmiyetine ayrılmıştır. Böylece zikir, 

evrad, Kur’an okuma, cevşen okumanın şahikaya çıktığı çok kutsi bilinen, o gece, uzun namaz olarak 

addedilen bir namazla teravih ve sünnet namazlarının kılındığı gecedir. Ümmetçe bu geceye büyük 

ihtimam gösterilir. Hatta bu geceyi tam değerlendirmek (ihya) için sabaha kadar uyumamaya gayret 

edilir. 

Bu süre içerisinde yapılanların çoğu ramazan ayında gerçekleştirilir. Bu süre zarfında mahyalar 

camilere veya uygun yerlere konulur. Fitre verilir. Bu ayın tamamı oruçla geçirilir. Gecesi ibadetle 

geçirilmiştir ve geçirilmeye özen gösterilir. Mesela teravih namazları kılınır 22 rekât. Ancak 8 rekât 

kılanlar da vardır. 

Ramazan paketi hazırlanır. İhtiyaç sahiplerine bu ramazan paketinden dağıtılır. Genellikle bu 

paketlerde de temel ihtiyaçlardan olan bulgur/pirinç, şeker, çay, makarna, un, salça gibi şeyler olur. 

Dediğimiz gibi bu süre zarfında yapılanların çoğu en çok önem verilen ramazan ayında yapılır. 

Yakın konu komşunun, aile bireylerinin bir araya gelerek içlerinden bir kişinin veya sırayla çoğunun, 

hepsinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlediği günlük bir cüz veya günde iki sefer okunmak suretiyle 

iki cüz okuma, “daire” dedikleri uygulama yapılır. Orta yaş ve yaşlılar hatta çocuk ve gençlerin de iştirak 

ettiği camilerdeki dairede imam, okuması iyi olan Kur’an okur. Diğerleri de takip eder. Diğer bir 

uygulama, günlük herkesin dönüşümlü bir cüz veya sayının 60’ı bulmasıyla şirket-i maneviye ile 

herkesin hesabına dönüşümden günlük iki cüz Kur’an okuma sevabının düştüğü uygulamanın 

yapılmasıdır. Bu uygulama cevşen okuma ile de gerçekleştirilir. 
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Resmî kanallarla ramazan ayının kudsiyeti ve hizmet adına ramazanın öneminin anlatıldığı 

kitap, broşür dağıtılır, yarışmalar icra edilir. Dereceye girenlere ödüller verilir.  

Bu çalışma, 2020 yılı eksenli olduğu için koronavirüsten bahsetmemek olmaz. Bilindiği gibi 

koronavirüs tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmektedir. Bu kapsamda sosyal alan ve 

sosyalleşmenin gereği çoğu yaşayışlar, mecburi ve hâl üzere geri planda kalmıştır. Bu durum, kendini 

üç ayların feyzinden mahrum etmek istemeyen topluluklar ve cemaatler için yeni uygulama ve arayışları 
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beraberinde getirmiştir. Camide sık saf tutan cemaat, yanındaki dindaşıyla sosyal mesafe bırakarak 

namaz kılmış, teravihler salgının azgın dönemine denk geldiği için devletin din işleri kurulunca tedbiren 

teravihlerin toplu mahallerde kılınmasına müsaade edilmemiştir. Gerek sokağa çıkma yasağından 

gerekse hastalık tehlikesinden milletin dışarı çıkmamasından evlerde teravihler ve namazlar ferdi ve 

cemaatle kılınmıştır. Bu sürelerde aksatılmayan sohbetler, okumalar ve diğer bazı etkinlikler çevrimiçi 

iletişimle, telefon ve bilgisayarlarla ve zoom, skype, teamlink uygulamaları/bağlantılarıyla 

gerçekleşmiştir. Yapılan programlar yine bu şekilde paylaşılmıştır. 

3. Konu ile ilgili inançlar hakkındadır 

Bizim yaşadığımız çevre İslam çevresidir. Bundan ele aldığımız şeyler de İslamiyet ile ilgilidir. 

Bir kere yukarda da değindiğimiz gibi üç aylar feyiz, bolluk ve bereket ayıdır. Yani böyle inanılır. 

Örneğin; bir İslam âlimi hapishanede bulunduğu mühlet zarfında üç ayların gelmesiyle talebelerine; “Bu 

mübarek şuhur-u selâsede dışarıdaki serbestiyetten ziyade hapiste ömür geçirmek çok sevapdardır” 

(Nursî, 2007: 494) demektedir. Regaip Kandili’nin ihyasıyla 30 sene, Berat Kandili’nin ihyasıyla 50 

sene ve Kadir Gecesi’nin ihyasıyla 80 sene bir ömr-ü manevi kazanılacağı inancı var. Kadir Gecesi’nin 

ramazanın son on gününde, özellikle son on günün tekli günlerinde bilhassa ramazanın 27. gecesinde 

olduğu inancı mevcuttur. Cennetin bir kapısının adının Reyyan olduğu ve bu kapıdan sadece oruç 

tutanların geçeceği inancı da dinî inanışlar içinde yer almaktadır. Bu anlattıklarım bu konuda öne 

çıkanlardır sadece. 

4. Anlatılar hakkındadır 

Bizim köyde, Kalkanlı Köyü’nde böyle bir anlatı anlatılır. Çocuklara, gençlere hatta yetişkinlere 

sirayet eden bu anlatı şöyledir: 

Kadir Gecesi’ni gören kişinin her dileği kabul olur. Bu gece uyumayarak bekleyen ve Kadir 

Gecesi’ni gören bir kişi her dileğine kavuşur. Fakat uyumadığı hâlde bu geceyi bilmeyen de olur. Bu 

biraz da nasip, kısmet işidir. İnsan Kadir Gecesi olduğunu şöyle anlar: O gece bütün ağaçlar baş aşağı 

düşer. Sabah erken yine evveli gibi olur. Fakat Allah’ın verdiği insan dışında kimse ağaçların baş aşağı 

yerde olduğunu göremez. Böyle bir anlatı da mevcuttur. 

Bir gün bir yaşlı kadın gece çeşmeye giderken mi ne görmüş ağaçların baş aşağı olduğunu fakat 

Kadir Gecesi olduğunu anlamamış. Demiş: “Ne kadar hoştur. Ben gidip buzağımı getirip buna 

bağlayacağım. Kendine otlansın.” Sabah olmuş bakmış buzağısı ta kavağın tepesinde. İşte o zaman 

anlamış o leyletü’l-kadrdır.  

Ayrıca küçükken bize ramazanın son gününde kuşların bile oruç tuttuğunu söylüyorlardı. Ben 

de buna inanırdım. Bazen kuşlara bakıp oruçlu olduğunu düşünürdüm o günde. Ne zamanki kuşun 

birinin o arefe gününde bir şey yediğini gördüm ablama hayretle: “Aa, bu kuş oruçlu değil. Orucunu 

yedi” deyip bu inanışımdan vazgeçtim.  

Büyüklere özenip oruç tutmak isteyen fakat buna güç yetiremeyecek küçüklerin büyüklerden 

yarınki orucu tutmak için niyeti öğretmelerini istediklerinde şaka, alay, espiri karışık: 

Ben oruçluyum, remk orucu; 

Gün vurdu küçük dağın başına, 

Ben koştum leğen ve disk üzerine. 

denir.  

Bunun şu şekil bir varyantı da vardır: 

Ben oruçluyum, evet orucu; 

Ekmek koyuyorum eşeğin kulağına, 
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Gidiyorum esmerin selamına. 

5. Uygulamalar hakkındadır  

Hizan’da üç aylarda uygulananlar dinî inanış temellidir. Fakat aşağıda sayılacak olan noktalar 

üç ayların kıymetini değerlendirmede özgün nitelikler taşımaktadır. 

“Bizim memlekette eskiden, arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okunurdu” (Nursî, 2007: 299). 

Hemşehrimiz Bediüzzaman Said Nursî, özellikle ramazanın son 15 gününde geceleri 

yatmadığını, talebelerinin yatırmadığını, yatanları yakaladığında su dökerek uyandırdığını talebesi 

Bayram Yüksel hatırasında bildirmektedir (https://www.risaleheber.com/service/amp, Erişim Tarihi: 

13.11.2022). 

Ramazan’da itikâf uygulaması bulunmaktadır. Detayına Kur’an ve sünnette de yer verilen itikâf, 

niyet ile başlanan, imam mezheplerince farklılıklar gösteren bir yerde Allah için dua, niyaz ve ibadet 

için belli süre beklemektir. Hizan’da kandil gecelerinde ve ramazanın Kadir Gecesi’nin bulunma 

ihtimali kuvvetli olan son on gününün içinde itikâfa girilebilmektedir. Bir önceki nesil ve öncesinde 

yaygın olan bu uygulama günümüzde eskiye nispeten daha azınlıkta kalmaktadır. 

Diğer bir uygulama da ramazan orucu ile ilgilidir. Ramazan’da oruç tutmaya güç yetiremeyen 

çocukların büyüdüklerinde oruca bir idman ve alışkanlık olsun diye öğleye kadar oruçlu gibi yemek, 

içmek ve diğer orucu bozan hâllerden men edilirler. Bu uygulamanın olduğunu bizim köy sakini 

yakınlarından ve tanıdığım bir ailede gördük. Yer yer bugünün öğleden sonrası için de olmaktadır. 

Hizan’da iftardan sonra özellikle ramazan yaz ve bahar ayları gibi elverişli mevsimlere denk 

geldiğinde dışarıda uygun yerlere tura çıkılır. Çarşı merkezinde ve dükkânlarda oturularak çaylar içilir 

ve sohbet edilir. Dükkânlar da sahur vaktine kadar açık kalır, en son millet sahur yiyip istirahate çekilir. 

Belediye veya kaymakamlıkça açılan iftar çadırları da uygulamalardan biridir. 

6. Hazırlıklar hakkındadır 

Ramazan’a girmeden ramazanın hürmetine sahabeler gibi helâlleşip girenler çıkmaktadır. 

Kandiller boyunca dağıtılacak yiyecek, giyecek ve hayır nesnesinin alımı yapılır. İftarda oruç açmak 

için esnaflar Van’dan, İran’dan ve Iraktan hurma almaya gider. Belediye kanalıyla daha önce yapılan 

bir organize vardı. İftar çadırları kurulurdu. Bu iftar çadırlarında yemek, servis ve hizmet işiyle ilgilenen 

ekip ve elemanlar belirlenirdi. 

Hizan’da en çok yaygın olan bir hazırlık da iftarda eve davet edilen eş, dost, akraba ve misafir 

ağırlama için yapılan alışveriştir. Bu alışveriş gayet dikkat ile yapılır. Akşam davet edilen konuklar için 

Hizan’ın yerel lezzetleriyle beraber çeşit çeşit menülerin olduğu sofralar serilir.  

6.1. Yazılı, sözlü, görsel görünürlük, kutlamalar, mesajlar, videolar hakkındadır 

Üç aylarda en çok paylaşımı olan ve hakkında en çok söz söylenen ramazan ayıdır. Bu ay dışında 

üç aylarda sonra kandil geceleri üzerinde önemle durulmaktadır. Çarşıda, pazarda, dükkânda, iş yerinde 

ve telefon ve normal görüşmelerde; “Hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar, hadi, Allah kabul etsin. Hayırlı 

kandiller, şimdiden herkese afiyet olsun. Hayırlı sahurlar.” gibi nice sözlü kullanımlara rastlanır. 

Mahyalara; “HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN, BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN, 

HAYIRLI RAMAZANLAR” yazılarıyla mahya görüngüleri asılır. Market ve işyerlerine ramazan 

ayında kullanılan ürünler, uygulanan tarifeler, indirimler afişleri asılır, broşürler dağıtılır, pankartlar 

asılır. Hatta televizyonda bile ramazana veya kandillere yönelik görsellere yer verilir. 

Ramazan ve önemli gün ve gecelerde en çok kullanılan bir nesne de kandil kutlama mesajlarıdır. 

Görsel görünürlükleri arttırılmış bu kutlama mesajları dikkat çekmektedir. Bazen bu mesajların içinde 

https://www.risaleheber.com/service/amp
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öyle güzel niyetler ve dilekler bulunur ki mesajı alan kişi bir hayli memnun olur. Örnek olması için 

bunlardan birkaçı aşağıya alınmıştır: 

Aziz, sıddık kardeşlerim! 

   Evvelâ:  

   Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip Cenab-ı 

Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz ki, hakkınızda ve hakkımızda seksen sene bir manevî ömr-ü bâki 

kazandırmağa bu üç mübarek ayı vesile eylesin, âmîn. 

Emirdağ-2 – 63 

Yukarıdaki mesaj üç aylar, recep ayı hatta Kadir Gecesi için de kullanılabilecek mesajdır. 

Bediüzzaman’ın etkisi tüm dünyada yayıldığından ve hemşehrimiz olması hasebiyle bu nev’iden 

kitaplarından bolca yararlanılmaktadır. 

 

Bu mesaj da Regaip Kandili’ni kutlamak için gönderilmiştir. Mesajda az görülen, renkli gül 

demeti, az görülen çiçek çeşitleri ve daha başka detaylarla görsel zenginleştirilip çerçeve içinde mesaj 

iletilmiştir. 
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Yukarda da görüldüğü üzere bu duada birçok güzelliğin hâsıl olması için dua edilmiştir. Bu 

şekilde gönüllerde hoşluk bırakmaktadır. 

Yöremizde üç aylar için iştihar etmiş bir videoya rastlanmamaktadır.  

6.2. Bu dönem içerisinde özel gün ve geceler hakkındadır 

Bu dönem içindeki özel gün ve geceler “üç ayların nasıl karşılandığı hakkındadır” başlığında 

ele alındığından ve yazının geneline yayıldığından burada bahsedilmemiştir. 

6.3. Törenler, ritüeller hakkındadır 

Kutsal zaman çerçevesindeki üç ayları zaman ve mekân boyutu kapsamında, Hizan örneğinde 

ele alan bu çalışmada bir tören ve ritüele rastlanmamıştır. 

Sonuç 

Kutsal zaman çerçevesinde üç ayların Hizan örneğinin anlatıldığı bu çalışmada genel olarak üç 

aylar için bir hazırlık olarak market ve vitrinlerde bir indirim, tarife ayarının yapıldığı görülmüştür. 

Bundan önce de özellikle ramazan ve kandil gecelerinde halkın ihtiyacı olabilecek malzeme siparişi 

yapılır. Akşam iftara davet edilecek yakın akraba ve komşuya ikram için çarşı pazar dolaşılır. Kandil 
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gecesi erişmeden güzel dilek ve oldukça iyi niyet mesajları atılır. Kandil geceleri Kur’an, istiğfar ve 

salavatla geçirilir. Bazı yerlerde kek, lokum ve meyve suyu ikramı yapılır bu kandil gecelerinde ve 

gündüzünde. Ramazan’a helâlleşilerek girilir. Ramazan’ın tümü ibadetle, oruçla geçirilir. Akşam teravih 

namazı kılınır. Son dönemde çıkan covid-19 nedeniyle teravihlerde aksaklık görülse de ferdi olarak 

evinde veya ailesiyle kılanlar olmaktadır.  
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İTALYA’DA ALBAN DEVLETİ 

İlhami CAFERSOY245 

Özet 

Batı Asya’nın prototürk etnik grupları Troya’nın dağılmasından sonra İtalya’ya göç etmiş, orada 

Latinlere ve Romalılara kadar olan medeniyetin temelini atmışlardır. O etnik gruplar Etrüsk, Alban, 

Durna, Şuşa, Berde, İtalik, Askan, Tiber vb. idiler. Troya kentinin MÖ 1334 yılında işgal edildiğine 

dayanarak, o zamanlar Yunanların Hellas’a gelmediklerini söyleyebiliriz. İyonya ittifakına dâhil olan 

etnik gruplar 4 dilde, Attika ittifakına dâhil olan etnik gruplarsa 6 dilde konuşuyorlardı. O dillerin 

çoğunluğu Akademisyen Marr’ın da yazdığı üzere Ari ve Sami dillerinden değillerdi, Karay kökenli 

dilbilimci Rozaliya Şor’un da belirttiği gibi Türk kökenli idiler. 

Albanlar İtalya’ya Troya alpı Eney’le birlikte gitmiş, Sicilya adasında ve İtalya’da Alban 

devletini kurmuşlardı. Bununla ilgili Silius Italicus’un “Punica”, Publius Vergilius Maro’nun “Aeneid” 

eposlarında, Marcus Terentius Varro’nun “De Lingua Latina” eserlerinde değerli bilgiler vardır. Publius 

Vergilius Maro’nun yazdığına göre Aeneas’ın Troya hükümdarı Piram’ın kızı Creusa’dan olan oğlu 

Ascanius Alba Longa kentini yaptırmış, İtalya’da 432 yıl devam eden Alban devletini kurmuşdur. 

Kentin adı Alban’dır, Alba Longa onun daha sonraki Latince şeklidir. 

Adları geçen yazarların üçü de MÖ II.-I. yüzyıllarda yaşamışlardır. O zamanlar İtalya’da Troya 

asıllı nesillerin çoğu kendi kökenini unutmasa da dilini unutmuş ve latinleşmişti. 

Roma dönemi tarihçileri Troya hükümdarının adını Priam değil, Piram şeklinde yazmışlar. 

Avrupa ve Rus tarihçileri gizli niyetlerine uygun olarak ona Priam adı verirler ki, bu adın kökü olan pir 

sözcüğü görünmesin. 

Albanlar Arilerle ve Samilerle savaşarak kuzeye çekildiler. Avrupa Albanyası (Arnavutluk) 

onların sonraki vatanıdır. Günümüzde onların dili Türk dillerinden farklı olsa da masallarında, 

destanlarında çokça eski Türk sözcükleri kalmaktadır. 

Avrupa Albanları (Arnavutlar) da Türkler gibi ağaya ağa, bebeğe bebe, çadıra çader, çakala 

çakal, çekice çekic, çobana çoban, arabaya araba, yavaş yavaş gitmeğe avaş, çoraba çorab, ekmeğe 

çurek, annenin erkek kardeşine dai, mahkeme sürecine dava, deftere defter, çanağa çanak, küreğe bel, 

tembele tenbel, aza eksik, kan damarına damar, göçebe değil, yerleşik ahaliye dursak, koltuğa koltuk vs. 

derler. 

Anahtar Kelimeler: Albanlar, İtalikler, Latince, Troyalılar, Piskoposlar, Köken 

THE STATE ALBAN İN ITALY 

Abstract 

After the fall of Troy, the Prototurkic ethnic groups of Western Asia migrated to Italy, and there 

they established the culture before the Latins and the Romans. Those ethnic groups include the Etrusk, 

Alban, Durna, Shusha, Berde, Italic, Askan, Tiber, etc. The city Troy was invaded in 1334 BC, before 

that the Greeks had not arrived to Hellas. The ethnic groups of the Ionian League spoke 4 languages, 

and the ethnic groups of the Attic League spoke 6 languages. As Academician Marr wrote, most of those 

languages were non-Aryan and non-Semitic, according to Rosalia Shor, the linguist of Karaim origin, 

they were Turkic languages. 

                                                           
245 Nesimi Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Dilcilik Enstitüsü, cfrsoy@mail.ru 
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The Albans came to Italy together with the Troyan alp (warrior) Aeneas, and founded the state 

Alban in the Sicilian island and Italy. Valuable information on this fact can be found in the epics Punica 

by Silius Italicus, Aeneid by Publius Vergilius Maro, and in De Lingua Latina by Marcus Terentius 

Varro. According to Publius Vergilius Maro Ascanius, Aeneas’ son with Creusa, daughter of Piram, the 

ruler of Troy, established the city Alba Longa and founded the state Alban that has lasted in Italy for 

432 years. The name of the city is Alban, Alba Longa is the later Latin variation. 

The three writers mentioned above lived between the 2nd and 1st centuries BC. Although most 

Trojan generations did not forget their origin at that time, they has forgotten their own language and 

Latinized. 

The Roman historians wrote the name of the ruler of Troy as Piram, not as Priam. The European 

and Russian historians name him Priam according to their secret intentions in order to hide the word pir 

in the root of the name. 

While fighting against the Aryan and Semitic peoples the Albans migrated to the North. 

European Albania is their later homeland. Though their language differs from the Turkic languages 

today, their tales and epics preserve a lot of Old Turkic words. 

Just like the Turks, the European Albanians call a baby bebe, a tent chader, a jackal chakal, a 

hammer chekic, a shepherd choban, a cart araba, going slowly avash, socks chorab, bread churek, 

mother’s brother dai, a trial dava, a copybook defter, a bowl chanak, a shovel bel, a lazy person tenbel, 

few things az, a blood vessel damar, people who are not nomadic, but settled dursak, an armpit koltuk, 

and so on. 

Keywords: The Albans, the Italics, the Latin Language, the Trojans, Bishops, Etymology 

İTALİYADA ALBAN DÖVLƏTİ 

Giriş 

 Rus vә rus yönümlü dilçilәrә görә albanlar türkdilli yox, qafqazdilli olmuşlar. Əslindә isә onlar 

Türk idilәr. Mingәçevir vә Bolnisi mәtnlәri qatışıq Türk vә Alban әlifbaları ilә yazılmışdır. 

Avropa vә Qafqaz albanlarının dili, etnik kimliyi, ilk vәtәni haqqında dilçilәr vә tarixçilәr 

arasında fәrqli fikirlәr mövcuddur.  

Bәzi tarixçilәrә görә Qafqaz vә Avropa albanları arasında heç bir genetik bağlılıq yoxdur. 

Azәrbaycan adı altında gizlәnmiş rusofil tarixçilәr iddia edirlәr ki, Qafqaz albanları Avropadan gәlmәdir 

(Кемал Алиев 1986.s.3-132; Кемал Алиев 2010.s.48, 166; Играр Алиев 1960.s.3-361). 

Onların әksinә olaraq eradan öncә I minilliyin sonu – yeni eranın әvvәllәrindә yaşamış Roma 

dövrü tarixçilәri vә şairlәri yazırlar ki, albanlar Avropaya Kiçik Asiyadan indiki Türkiyәdәn gәliblәr.  

Publi Maron Vergilinin “Eneida”, Sili İtalikin “Punika” әsәrindә verilәn bilgilәrә görә 

albanların bir hissәsi İlionun süqutundan sonra Eneyin arxasınca Siciliya adasına, oradan İtaliyaya 

gәlmişdir (Энеида Ш № 680.s.41, 171; Энеида 1933.s.348; Энеида 1971.s.428, 435; Силий Италик 

2009.s..). 

Albanların İtaliyaya Kiçik Asiyadan gәlmәsini yalnız Vergili ilә Sili İtalik yox, Kalikarnaslı 

Dionisi, Dion Kassi, Pompey Troq, Homer vә b. yazmışdır.  

Homerin “İliada” eposu Troya hökmdarı Piramın oğlu Troilin Axil tәrәfindәn öldürülmәsi vә 

onun dәfni ilә bitir. Bundan sonrakı hadisәlәri Şuşa (Suziana) әsilli Roma şairi Publi Maron Vergili 

davam etdirir.  
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Eney Troyanın süqutundan, yәni e.ö. 1334-cü ildәn sonra Siciliya adasına gәlir. Atası An Kızı 

orada dәfn edib, Tiber çayının Aralıq dәnizinә töküldüyü yerdә sahilә çıxır. Orada albanları, etruskları 

әtrafına toplayıb xalq yığıncağı – kur keçirir (Эрнст Ренан 2750.s.21). Kur Türk dillәrindәki kur+ultay 

sözünün köküdür.  

Troyadan gәlәn xalqlar Eneyin başçılığı altında Apenin yarımadasında 30 koloniya 

yaratmışdılar. 30 koloniyanın 8-i Alban qәbilәlәrinә mәxsus idi (Энеида 1971.s.428). Troyalıların 

İtaliyada yaratdıqları 30 koloniyanın 8-i albanlara mәxsus idisә, demәli albanlar latınlara qәdәrki 

İtaliyanın güclü xalqlarından biri olublar.  

Arximandrit İeronim (III әsr) Kalikarnaslı Dionisiyә istinadәn yazır ki, İtaliyadakı Alpan 

dövlәtini Eneyin Troya hökmdarı Piramın qızı Kreyzadan olan oğlu Alpan yaratmışdır. Hәmin dövlәt 

432 il davam edәndәn (Архимандрит İероним 1883.s.241; История религии 1872.s.141) sonra süquta 

uğradı.  

Bundan sonra albanlar romalılarla vuruşa-vuruşa şimala çәkildilәr. Onların son vәtәni Avropa 

Albaniyası adlanır. 

Albanlar İtaliyada romalılara mәğlub olsalar da, yüz illәrlә qılıncı qına qoymadılar. Bir neçә 

dәfә Siciliya adasını tutdular. Latın dilli salnamәçilәr onları skepitar adlandırırlar. Skepitar silahlı adam 

demәkdir. 

Gürcü Zaza Aleksidzeyә vә azәrbaycanlı adı altında gizlәnmiş Kemal Əliyeva görә Albaniya 

şәhәr, kәnd, ölkә adları İtaliyada, Şotlandiyada varsa, Qafqaz albanları Türk ola bilmәzlәr. Onlar 

ingilislәrin, fransızların әcdadlardır (Aleksidze 2003.s.27; Кемал Алиев 2010.s.48, 166).  

Alban, Aran, Ketar nәsillәri Yerusәlim şәhәri әtrafında xristianlığın Arianizm tәriqәtini 

yaratmış, eradan öncә XIV әsrin sonlarında İtaliyaya, e.ö. XIII әsrin sonlarında cәnub-qәrbi Avropanın 

digәr ölkәlәrinә aparmışlar (Gene d. Matlock 2015.s.58, 103, 300).  

Latınlar İtaliyaya, franklar Fransaya gәlәndә Alban vә Aran alpları onlarla qanlı döyüşlәrә 

başladılar. E.ö. 1200-cü ildә Fransanın cәnubunda 1 milyon nәfәr Alban vә Aran övladları öldürüldü. 

Bundan sonra asiyalı prototürklәrin ölmәyib sağ qalan adamları Fransadan Britaniyaya, Şotlandiyaya 

köçdülәr.  

İngilis tarixçilәri onların Türk mәnşәyi barәdә sussalar da, yazırlar ki, Tanrı oğlu, yәni sonrakı 

İsa Xristos haqqında ilk xәbәri Britaniya adalarına müqәddәs әzabkeş Alban gәtirmişdir (Gene D. 

Matlock 2015.s.58, 103, 300). 

Albanların çoxu Avropa xalqları arasında mәhv olub getmiş, az bir qismi qalmışdır. Onlar 

Avropa albanlarıdır. Biz onları yalnız müsәlman olduqlarına görә yox, mәnşәcә Türk olduqlarına görә 

göz bәbәyimiz kimi qorumalıyıq.  

Azәrbaycanda Qәbәlә adlı şәhәr vardır. Eyni adlı şәhәrcik Avropa Albaniyasında da var idi. 

Qәdim vә orta yüzil tarixçilәrinin әsәrlәrindә hәmin şәhәrciyin adı Kebela, Kibela formalarında yazıya 

alınmışdır. Yeni Misir dövlәtinin qurucusu Mәhәmmәd Əli әslәn Avropa Albaniyasının Kebela 

şәhәrciyindәn idi. 

Kebela Troya dövrünün ilahәlәrindәn biri idi (Чарлз Камерон 1939.s.104; Масперо 

1911.s.242). Publi Maron Vergili yazır ki, ilahә Kibela yunanlarla döyüşlәrdә Troya alplarını himayә 

edirdi. O, avropalıların ilahәsi deyildi. Krit adasına, Friqiyaya Kiçik Asiyadan gәlmişdi (Энеида 

1933.s.350, 368; Энеида 1946.s.50; Чарлз Камерон 1939.s.104; Трачевский 1889.s.115, 116). 

Matriarxat dövründә qadınların әrlәrindәn әlavә aşnaları olurdu. Türkoloji tәdqiqat üçün 

maraqlıdır ki, ilahә Kebelanın aşnasının adı Ata idi. Yunan miflәrindә Ata düşmәn tayfa başçılarından 
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biri kimi xatırlanır. O, meşә cığırlarında pusqu qurub, Troyanı mühasirәyә alan yunanları öldürür 

(Вайнштейн 1909.s.94; Чарлз Камерон 1939.s.104; Вильгельм Вагнер 1901.s.94, 612). 

Kebeladan fәrqli olaraq Alpan Troya dövrünün prototürk etnoslarının panteonunda tanrı idi, 

ilahә deyildi. O, şimşәk, ildırım tanrısı kimi tәsәvvür olunurdu. Qafqaz dağlarında yaşayan Kür xalqının 

qocaları birinә qarğış edәndә deyirdilәr ki, görüm sәni Alpan vursun (Мифы народов мира I. 

1980.s.239), yәni ildırım vursun. 

Publi Maron Vergili yazır ki, İtaliyada 2 Alban şәhәri vardır. Onun birini Eneyin oğlu Azxan 

saldırmışdır. Latınlar İtaliyaya gәlәndәn sonra Alban şәhәrlәrini Alba lonqa adlandırdılar (Энеида 

1933.s.16). 

Latın dilli mәnbәlәrdә Azxanın adı Askaniy kimi yazılıb (Энеида 680.s.98; Энеида 1971.s.403; 

İliada 2005.s.205). –iy, -is yunan vә latın dillәrindә adlıq hal şәkilçilәridir (Абаев I. 1949.s.168; Керон 

Патканов 1878.s.244).  

Askan adlı bu günәdәk Altay türklәrinin dilindә oğlan adı kimi işlәnir (Справочник лицных 

имен 1987.s.50). 

Eneyin oğlu Azxandan sonra Kapis adlı bir zadәgan İtaliyadakı albanların dövlәt başçısı olur 

(Энеида 1971.s.241). Kapis adının kökündә Kapi sözü durur. Qafqaz albanları özlәrinin su mәbәdlәrinә 

Çoxrax Kapi deyirdilәr.  

Platon İoseliani yazır ki, Albaniyanın Qax mahalında Tokuz Çoxrax Kapi adlı mәbәd var idi. 

Çoxrax Alban dilindә bulaq demәkdir. Eranın IV әsrindә yaşamış salnamәçi Saruqlu Yaqubun yazdığına 

görә Suriyadan gәlәn keşişlәr hәmin mәbәdi söküb yerindә kilsә tikdilәr (Платон İоселиани 1866.s.9; 

Платон İоселиани 1860.s.16).  

Albanlar necә ingilislәrin vә fransızların әcdadı ola bilәrlәr ki, bulağa Oğuz türklәri kimi çoxrax 

deyirdilәr?  

Qaqauz bayatlılarının birindә deyilir: 

İndim çoxrax başına, 

Yazı yazdım tasına. 

Sevda nedir bilmedim, 

O da qeldi başıma.  

Burqas – latın tarixçilәrinin әsәrlәrindә Avropa Alban nәsli. Bәzi mәnbәlәrdә o nәslin adı 

Prokas formasında yazıya alınmışdır.  

Burqas Bulqar türklәrinin bir nәslidir. Qara dәnizin qәrb sahilindәki Burqas şәhәri onların idi.  

Burqas etnonimi ornitonim mәnşәli olub qaza totemik münasibәtlә bağlıdır. Burqas boz qaz 

demәkdir. Qәdim prototürklәrin mifoloji düşüncәsinә görә oğlanlar vә qızlar döyüşdә yaralananda 

bәdәnlәri ölür, ruhları ölmürdü. Oğlanların ruhu bir qartalın, şonqarın, qızların ruhu bir durnanın, çöl 

qazının bәdәninә köçәrәk uçub göylәrә gedirdi.  

Karpat – II Eneyin sonra İtaliyadakı albanların başçısı. Onun adına Kalpat formasında da 

tәsadüf edirik (История религии 1872.s.241).  

Karpat vә Kurpat iki qәdim Bulqar nәslidir. Ukrayna ilә Macarıstan arasındakı Karpat dağlarının 

adı Karpat etnonimindәn yaranmışdır. Azәrbaycandakı Qәrvәnd kәndlәri ilә Ukraynanın vә İtaliyanın 

Karpat etnotoponimlәri arasında tarixi bağlar vardır.  
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Tuksi – İtaliyada Alban kәndi (История грегеческий произшествий 1824.s.245). Tuksi Tuğcu 

demәkdir. Tuğ vә Tuğçu qәdim Ön Asiyanın prototürk etnoslarından biridir. 

Tuğ Türk dillәrindә dövlәt bayrağına deyilirdi. Sancakdan fәrqli olaraq tuğun başına at quyruğu 

taxılırdı. Tuğ qaldırılanda döyüş başlayır, tuğ endirilәndә savaş sona yetirdi.  

Qarabağdakı Tuğ kәndinin әhalisi tuğun timsalında dövlәtimizә, dövlәt başçılarımıza tapınan 

xalqımızın son qalıqlarıdır.  

Göy – İtaliyada Alban kәndi. Latın vә yunan dilli mәnbәlәrdә Qeq formasında yazıya alınmışdır 

(История греческой литературы 1824.s.245). 

Göy qәdim Ön Asiyanın mixiyazılı mәtnlәrindә yalnız göyün, sәmanın adı deyildir. Göylәrә 

tapınan prototürk etnoslarının adıdır.  

Urartu qaya yazılarında Qeq vә ya Kex hәm Göyçә gölünün, hәm Göydәn gәlәn müqәddәs 

sulara tapınan etnosun adıdır (Меликишвили 1960.s.437). Göylәrә tapınan prototürklәrin adı V-VII 

kilsә salnamәlәrindә Qeqam formasındadır. Hәmin salnamәlәrdә Qeqam eyni zamanda Albaniyanın 19 

vilayәtindәn biridir (Шопен 1866.s.143).  

İtaliyada Göy adlı Alban kәndinin, Azәrbaycanda Göy adlı Alban vilayәtinin valığı İtaliya-Türk 

etnogenetik bağlarına sübutdur. Biz İtaliya ilә әlaqәlәri öz siyasәtimizdә ön plana çәkmәli, Macarıstan 

kimi İtaliyanı Turan birliyinә cәlb etmәliyik.  

Amur – İtaliyada yaşayan Alban tayfa başçılarından biri. Bәzi mәnbәlәrdә onun etnik icması 

Amuria, bәzilәrindә Amulia adlanır (История религии 1872.s.241).  

Amur etnonimi qәdim Ön Asiyanın mixiyazılı mәtnlәrindә dinqir vә dinqir şe ideoqramları ilә 

göstәrilir (Пиотровский 1944.s.46; Капанцян 1947.s.70). 

Eradan öncә XIV әsrә aid Kül tәpә mixi yazılarında Amur Assurun atası kimi tәqdim olunur 

(Янковский 1968.s.15, 111). Assurlar Anadoluda yaşayan prototürk etnoslardan biri idilәr. Onlar e.ö. 

XIV yüzildә samilәşmәmişdilәr.  

Publi Maron Vergilinin Eneida eposunda Amur sevgi ilahәsidir. O bәzәn ilahә Kupidonun 

sinonimi kimi işlәnir (Энеида 1933.s.369). Henrix Qrets yazır ki, Amur vә ya Emur Kәnan tayfasıdır. 

Kәnanlar yәhudi deyildilәr, bene-Kadem övladları idilәr, yәni Anadolunun Turan mәnşәli nәsillәrindәn 

biri idilәr.  

Amur ilahә adlarına uyğun olaraq Türk dillәrindә İmir, Emrә adları vә imrәnmәk feili vardır. 

Oğlanlar qızlara baxıb imrәnәr, eşqә gәlәr, sevәrdilәr. Yunusun Emrә tәxәllüsü ilә ilahә Emurun adında 

qohumluq vardır.  

Amur, Emur Türk dünyasının şәrq ucqarında, uzaq Sibirdә çayın adıdır. Amur adlı çay Qafqaz 

Albaniyasında da var idi. İ.İ.Şopen yazır ki, Axur çayı sahilindәki Baq Aran qalası keçmişdә Gök Amur 

adlanırdı. Hәmin qala Alagöz dağının әtәyindә idi (Шопен 1852.s.48; Шопен 1866.s.186). Gök Amur 

göylәr qızı Amur, ilahә Amur demәkdir.  

Tiber – Eneydәn sonra hakimiyyәtә gәlәn İtaliya albanlarının çarı (История религии 

1872.s.241). Tiber yalnız İtaliyadakı albanların çarı deyildi. Albanlarla birlikdә Troyadan Avropaya 

köçәn prototürk tiberlәrin patriarxı idi.  

Tiber etnonimi Ön Asiyanın mixiyazılı mәtnlәrindә, Bibliya әfsanәlәrindә, yunan vә latın 

tarixçilәrinin әsәrlәrindә tibar, tiber, tiver, tibaren, tiberius, tiberi tubal formalarında yazıya alınmışdır 

(Varron 1938.s.14, 20, 60; Хаханов 1897.s.245; Описание Иудейскойземли 1824.s.61, 62; История 

религии 1872.s.241; Кероп Патканов 1879.s.240, 245).  
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Tiber eyni zamanda İtaliyada latınlardan öncәki etnik tanrılardan biri idi. Bu barәdә Mark 

Terensi Varron (e.ö. 116-e.ö. 27) “De linqua latina” әsәrindә mәlumat vermişdir (Varron 1938.s.14; 

Varron I. 2020.s.3-6, 29, 30, 38, 138).  

Tiberlәr latınlar arasında dillәrini unutsalar da, әcdadlarının kim olduğunu uzun zaman 

unutmadılar. Tatsit yazır ki, Roma imperatorlardan birinin titulu Tiberi idi (Тацит 1969.s.357). 

İmperator Tiberi titulu daşıyırdısa, o ya Tiber nәslindәn idi, ya da İtaliyadakı tiberlәri mәğlub edib 

hakimiyyәtә gәlmişdi.  

Tiber teonim mәnşәıi etnonimdir. Tanrısı Tiber olan prototürklәr Ön Asiyadan gәlib Fәlәstini 

tutmuş, oradan dәniz yolu ilә İtaliyaya köçmüşlәr. Robert Bleyxşteyner yazır ki, Bibliyadakı Tubal xalqı 

tiberlәrdir. Onlar Yafәs övladlarıdır (Блейхштейнер 1936.s.185, 188), yәni Turan nәsillәrindәn biridir. 

Bu barәdә Albaniya tarixinin 1861-ci il nәşrindә daha әvvәl bilgi verilmişdir (История Агван 1861.s.2).  

Müdrik Yesayinin zamanında (e.ö. VIII әsr) Fәlәstinin şimalında Tivera adlı ölkә vә göl var idi 

(Описание Иудейской земли 1846.s.61, 62). Rәvayәtә görә İsus Xristos Tivera gölünün üstündә 

ayaqyalın yeriyir, ancaq suda batmırdı.  

Tiverlәrin bir nәsli dә Qafqaz Albaniyasında yaşayır vә özlәrini Tverak adlandırırdı (История 

Агван 1861.s.172). Tveria tiverlәrin ölkәsi, Tverak Tiver nәslindәn olanlar demәkdir.  

Tverlәrin bir hissәsi indiki Türkiyә әrazisindәn Ukrayna ilә Dunay Bolqarıstanı arasına köçmüş, 

Dnestr çayı boyunda kiçik bir dövlәt yaratmışdı. Rus tarixçilәri onların kiçik dövlәtini Tver knyazlığı 

adlandırırlar (История Малой России 1830.s.2). N.A.Baskakov yazır ki, tverlәr slavyan deyildilәr, 

Türk idilәr (Баскаков 1985.s.15-16). 

Tiber etnonimi Türk mәnşәli olub dәmir demәkdir. Şumer vә Assur mixiyazılı kitabәlәrindә 

Anadoluda yaşayan misgәr, dәmirçi xalq Tiber adlandırılır (Артамонов 1962.s.344; Баскаков 1985. 

№1. S.15-16). Onlar hәlә dәmirin kәşfindәn çox qabaq e.ö. III minillikdә misi qızdırıb tәpir, çәkiclә 

döyür, tunc vә bürünc silahlar hazırlayırdılar. Türkoloji tәdqiqat üçün maraqlıdır ki, Bibliya 

әfsanәlәrindә tiberlәr misgәr, dәmirçi xalq kimi xatırlanırlar.  

Altay türklәri, tubalar, kumandinlәr arasında indiyәdәk Tiber adlı nәsillәr yaşayır. Onlar dәmirә 

tebir deyirlәr (Молчанова 1979.s.305; Радлов 1989.s.740). 

Biz türklәr, albanlar hәm Ön Asiyada, hәm İtaliyada ilk mәdәniyyәtin vә dövlәtçiliyin 

yaradıcılarıyıq.  

Toz – Siciliya adasında Alban kәndi (Авраамм Норов 1828.s.252) vә Qafqaz Albaniyasının 

güclü etnoslarından biri (Меликсетбеков 1939.s.7, 35, 46, 48; Мещанинов 1932.s.223, 229; Армения 

и Рим 1843.s.89). 

Totemi tozağacı olan prototürklәrin az bir qismi Eneyin arxasınca Anadoludan Siciliya adasına 

köçmüş, çoxu bir qәdәr qüzeyә çәkilib Albaniya ilә İveriya arasında yurd salmışdır.  

E.ö. IX-VIII әsrlәrә aid Urartu qaya yazıların Toz etnonimi tu-uz-pa hecaları ilә yazılmışdır. 

Tu-uz-pa Tuzoba, Tuz xalqının obası, yurdu demәkdir.  

Tuzlular Assuriyanın dostu, Urartunun düşmәni idilәr. Sonra onlar Kimer ordusuna qoşulub 

Anadoluya qayıtdılar (Пиотровский 1944.s.12). 

Platon İoseliani yazır ki, Albaniyadan İveriyaya köçәn tuzlular kababa şişlik deyirdilәr 

(İоселиани 1860.s.24). Akademik Marr yazır ki, Dağıstandakı Kumuk türklәrinin bir qәbilәsi özünü 

Tuzluler adlandırır (Марр 1922.s.34). Şişlik dә. Toz da Türk sözlәridir.  
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Toz etnonimi savaş termini olub, tozağacına sitayişlә bağlıdır. Türk alpları tozağacının yaş 

qabığını yaya sarıyardılar ki, kirişi çәkib oxu atanda yay quruyub qırılmasın. Dәdәmiz Qorqudun 

kitabında belә bir müraciәt var: Ağca tozlu qatı yayın vergil mana. 

Azәrbaycandakı vә Anadoludakı albanlar Türk vә müsәlman olaraq qaldılar. Quba rayonunun 

Alpan kәndinin әhalisi onların son qalıqlarıdır.  

İtaliyadakı alpanlar isә latınlarla, yunanlarla döyüşә-döyüşә cәnub-qәrbi Avropaya çәkildilәr. 

Qardaş Türkiyәdә onların ölkәsinә Arnaut deyilir.  

Arna vә ya arnautlar Alban deyildir. Albanlara qoşulub Ön Asiyadan İtaliyaya köçәn prototürk 

etnoslardan biridir. İtaliyadakı çaylardan biri XIX әsrin sonlarına qәdәr onların adı ilә Arna adlanırdı 

(Краткая древняя география 1851.s.137). 

Eyni zamanda Arna çayının sahilindә salınan 8 Alban koloniyasının biri Arnaut adlanırdı. Sәid 

Nәfisi yazır ki, avropalılar Adriatik dәnizinin cәnub-qәrb sahilindә yaşayan albanları Arnaut 

adlandırırlar (Sәid Nәfisi 1940.s.34).  

Musa Kaqankatuklu İtaliyaya köçmәyib, Azәrbaycanda qalan arnaları Arnak adlanndırır. Yazır 

ki, Yafәs vә Aran nәslindәn olan Arnak Albaniyanın parfiyalılardan öncәki ölkә başçılarından biridir 

(Albaniya tarixi 1993.s.19). 

İ.İ.Şopen yevrey salnamәlәrinә istinadәn yazır ki, Kәnan nәslindәn olan Arnak çar Daviddәn bir 

az sonra yaşayıb (Шопен 1866.s.48). Yәhudilәr onu Fola adlandırırlar (Хоренский 1808.s.35, 84). 

Arnak nәslinin adı Assuriya hökmdarı III Salmanasarın kitabәsindә Arnali (Solmaz Qaşqay 

2006.s.30; Асохик 1864.s.245; Хоренский 1893.s.99), Misir fironu II Ramzesin (e.ö. XVII әsr) 

kitabәsindә Arnam formasındadır (Масперо 1916.s.287). 

Azәrbaycanda Şәmkir çayının bir qolu indiyәdәk Arna tәpә adlanır.  

Albanlar vә onların bir boyu olan arnalar Qazaxıstanda, Qırğızıstanda da yaşayırdılar (Чокан 

Валиханов 1984.s.109, 205). Murad Adcı yazır ki, Qafqaz vә Qazaxıstan albanlarının damğaları eyni 

idi (Мурад Аджи 2007.s.161).  

Avropa albanları Qafqaz vә İtaliya albanlarının son qalıqlarıdır. Onların nitqi indi bizim üçün 

anlaşılmaz olsa da, dillәrindә çoxlu Türk sözlәri vardır.  

Avropa albanları  ataya baba, uşağa babә, ağ rәngә ag, arabaya araba, yavaş yerimәyә avaş, 

bayrağa bayrak, tövlәyә ahur, bataqlığa batak, bәyәnmәyә begim, çadıra çader, evә bina, çanağa çanak, 

çaqqala çakal, alışqana çakmak, çәkicә çekic, çobana çoban, coraba corap, çörәyә çurek, ananın 

qardaşına, dayıya dai, dәftәrә defter, tәnbәlә tenbel, qaçağa kaçak, cangüdәnә korçi, qoltuğa koltuk 

deyurlәr (Краткий Албанско-руский словарь 1950.s.22, 23, 30, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 60, 61, 68, 70, 

75, 78, 79, 80, 94, 177, 185).  

Nəticə.  

İtaliklәr, albanlar Ön Asiyanın prototürk xalqları olub Siciliya adasına vә Apenin yarımadasına 

Anadoludan köçüb gediblәr.  

Onların köçü Troyanın süqutundan, e.ö. 1334-cü ildәn başlamışdır.  

İtaliyada 432 i davam edәn Alban dövlәtini Eneyin Troya hökmdarı Kreyzadan olan oğlu Azxan 

qurmuşdur.  

İtaliklәrlә bizim etnogenetik bağlarımızı nәzәrә alıb İtaliyanı Turan birliyinә cәlb etmәk 

diplomatiya tariximizә uğurlu bir addım kimi daxil ola bilәrdi. 
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KIRIM TATAR AYDINLARINDAN BEKİR SITKI ÇOBANZADE’NİN HAYATI VE 

TÜRKOLOJİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİ 

İnci Yelda DUMLUPINAR246 

Özet 

Kırım ulusal milli hareketinde önemli bir yere sahip olan Bekir Sıtkı Çobanzade siyasi 

faaliyetlerin mecbur bıraktığı faaliyetlerinin yanı sıra eserleri ve Kırım Tatar dili üzerine olan çalışmaları 

ile Türkoloji alanında ismi zikredilmesi gereken önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. 1893 yılında 

Kırım’ın Karasubazar ilçesi Argın köyünde dünyaya gelen Çobanzade, ilk ve orta eğitiminin ardından 

1909 senesinde İstanbul’a giderek hem lise eğitimini tamamlamış hem de burada Arapça ve Fransızca 

dillerini öğrenmiştir. Daha sonra gittiği Odessa’da ise Slav dillerini öğrenen Çobanzade, 1916’da 

Budapeşte Üniversitesi’nde yüksek eğitimine başlamış, Codex Cumanicus incelemesi ile eğitimini 

tamamlamıştır. 1920 yılında Kırım’a dönen Bekir Sıtkı Çobanzade Cafer Seydahmet’in Kırım’dan 

ayrılmak zorunda kalması ile buradaki ulusal hareketin liderliğini üstlenmiştir. Siyasi yaşamı hiçbir 

zaman Türkoloji sahasındaki çalışmalarına engel teşkil etmemiş, aksine 1926 yılındaki Bakü Türkoloji 

Kurultayı’nın toplanmasına öncülük edenler arasında olmuştur. 1922-1926 yılları arasında 

Azerbaycan’da dil ve alfabe üzerine çalışmalarda bulunan Çobanzade, Bakü Türkoloji Kurultay’nda 

Türk lehçelerindeki ortaklığı ortaya koyma çabası ve ortak alfabeyle dil birliği oluşturulmasına dair 

düşünceleri nedeniyle Sovyet Türkologları tarafından milliyetçilik ile suçlanmıştır. 1930-1934 yılları 

arasında Özbekistan’daki Fergana Pedagoji Enstitüsü’nde Özbek dili kürsüsünün başkanlığını yürüten 

Çobanzade, Kırım’da bulunan Milli Fırka taraftarlarıyla olan dostluğuyla görünüşte Sovyet sistemine 

hizmet eden ancak gizliden gizliye Kırım milli tarihi, dili ve kültürünü yaşatmaya devam eden bir portre 

çizmiştir. Kırım ve Azerbaycan’da yayınlanan Türk lehçeleri ve Türk dil bilimi üzerine çok sayıda esere 

sahip olan Çobanzade, Sovyet tarihi çalışanlarının Stalin terörü olarak nitelendirdiği 1936-1937 

yıllarında şiddetlenen aydın kıyımı sırasında Bolşevik İhtilali’nin ilk yıllarında kurulan Kırım Milli 

Kurultayı’na mensup bir Pantürkist olmak ile suçlanmış, eserlerinin devrim karşıtı olduğu iddia 

edilmiştir. 1937 Şubat ayında tutuklanan Bekir Sıtkı Çobanzade, 13 Ekim 1937’de Azerbaycan kurşuna 

dizilerek idam edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bekir Sıtkı Çobanzade, Bakü Türkoloji Kurultayı, Sovyetler Birliği, Kırım 

Milli Hareketi, Kırım Tatar Dili 

THE LIFE OF BEKİR SITKI ÇOBANZADE, A CRIMEAN TATAR INTELLECTUAL, AND 

HIS ACTIVITIES IN THE FIELD OF TURCOLOGY 

Abstract 

Bekir Sıtkı Çobanzade, who has an important place in the Crimean national national movement, 

has become one of the important figures to be mentioned in the field of Turcology with his works and 

studies on the Crimean Tatar language, as well as his political activities. Born in the village of Argın in 

the Karasubazar district of Crimea in 1893, Çobanzade went to Istanbul in 1909 after his primary and 

secondary education, where he completed his high school education and learned Arabic and French 

languages. Çobanzade, who learned Slavic languages in Odessa, where he later went, started his higher 

education at Budapest University in 1916 and completed his education with the Codex Cumanicus study. 

Bekir Sıtkı Çobanzade, who returned to Crimea in 1920, assumed the leadership of the national 

movement here when Cafer Seydahmet had to leave Crimea. His political life never hindered his work 

in the field of Turcology, on the contrary, he was among those who pioneered the convening of the Baku 

                                                           
246 Araş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, inciyelda@yyu.edu.tr 
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Turcology Congress in 1926. Çobanzade, who worked on language and alphabet in Azerbaijan between 

1922-1926, was accused of nationalism by Soviet Turcologists because of his efforts to reveal the 

commonality in Turkish dialects and to create a language unity with a common alphabet in the Baku 

Turkology Congress. Cobanzade, who was the chairman of the Uzbek language department at the 

Fergana Pedagogical Institute in Uzbekistan between 1930 and 1934, drew a portrait that apparently 

served the Soviet system but secretly continued to keep the Crimean national history, language and 

culture alive, with his friendship with the supporters of the National Party in Crimea. Çobanzade, who 

has many works on Turkish dialects and Turkish linguistics published in Crimea and Azerbaijan, is a 

Pan-Turkist member of the Crimean National Assembly, which was established in the first years of the 

Bolshevik Revolution during the exacerbated massacre of intellectuals in 1936-1937, which Soviet 

history workers described as Stalin terrorism. His works were accused of being anti-revolutionary. Bekir 

Sıtkı Çobanzade, who was arrested in February 1937, was executed by shooting in Azerbaijan on 

October 13, 1937 

Keywords: Bekir Sitki Cobanzade, Baku Turkology Congress, Soviet Union, Crimean National 

Movement, Crimean Tatar Language 

Giriş 

Kırım Tatar aydını olan ve 1893 yılında dünyaya gelen Bekir Sıtkı Çobanzade maddi 

yoksunluklar içerisinde başarısı karşılığında aldığı destekle iyi bir eğitim almıştır. Kırım’da aldığı 

modern eğitim onu İstanbul’a taşımış, İstanbul’daki başarısı da Türkoloji alanında önemli bir merkez 

olan Macaristan’da Türkolog olarak yetişmesine olanak sağlamıştır. Seçkin akademisyenlerden aldığı 

eğitimi Türk milliyetçiliği ile birleştiren Çobanzade, başta Kırım olmak üzere Türk Dünyasını birleştirici 

ve bütünleştirici dil ortaklığı üzerinde durmuştur. Kırım’dan Azerbaycan’a oradan Türkistan’ın içlerine 

uzanan ilmî yolculuğunun nihai hedefi Sovyetler Birliği’nin dil politikasına karşı Rusya Türklerinin 

milli benliklerini unutmamalarını sağlamak olmuştur. Hiçbir zaman Türkler arasında farklı dil ve 

lehçenin kullanılmasına sıcak bakmayan Çobanzade, kendilerine karşı uygulanan sistemli asimilasyona 

karşı ortak alfabe ve dil taraftarı olmuştur. Hem faaliyetleri ve resmî kurumlarda aldığı görevlerle hem 

de kaleme aldığı eserlerle öz Türkçe’ye sahip çıkmaya çalışan Çobanzade’nin çabaları Türkoloji 

konusunda Türk Dünyasında adı anımsanacak bir ilim adamı olmasını sağlamıştır. Türkoloji alanındaki 

faaliyetlerini Azerbaycan’da bulunduğu dönemden itibaren artıran Çobanzade’nin kısa ömrü birçok 

planını gerçekleştirmeye izin vermemiştir. Stalin terörü olarak bilinen aydın katliamına hedef olanlardan 

biri olarak Bekir Sıtkı Çobanzade, asılsız iddialar ve Sovyet aleyhtarı suçlamalarıyla kısa sürece 

tutuklanmış, düzmece bir mahkemede yargılandıktan sonra 1937 yılında idam edilmiştir. Stalin’in 

ölümünden sonra birçok Rusya Türkü aydın gibi Çobanzade’nin de suçsuzluğu kabul edilerek itibarı 

iade edilmiştir. Çalışmamızda Bekir Sıtkı Çobanzade’nin eğitimi, entelektüel gelişimini sağladığı 

yıllarda sahip olduğu çevre, Kırım’dan Azerbaycan’a uzanan serüveni ile Türkoloji alanında faaliyetleri 

ve Çobanzade’nin Türk dili ve edebiyatına olan katkıları açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Gençlik Yılları ve Eğitimi 

Türkoloji sahasındaki faaliyetleri ile bilinen Kırım Tatarlarından Bekir Sıtkı Çobanzade, 15 

Mayıs 1893 tarihinde Kırım’ın Karasubazar kasabasının Argın köyünde dünyaya gelmiştir. 

Çobanzade’nin doğum yeri ve doğum tarihi hakkında bazı çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Azerbaycan 

Sovyet Ansiklopedisi’nin X. cildinde Çobanzade’nin doğum tarihi farklı verilmektedir. Buna göre, 

Çobanzade 21 Ocak 1993 tarihinde Tavriya Guberniyası, Simferopol Kazası, Argın köyünde dünyaya 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
477 

gelmiştir.247 Ancak doğum tarihine dair yaygın olarak kabul edilen görüş 15 Mayıs 1893 tarihidir. Bekir 

Sıtkı Çobanzade, Kırım’ın yoksul bir ailesinde dünyaya gelmiştir. Babası Abdulvahap adlı bir çoban, 

annesi  “hacı abla” olarak bilinen Vaide Şerife isimli bir hanımdır.248 Çobanzade ailesinin dolayısıyla 

kendisinin toplumsal konumunu daha sonraları yazdığı şu mısralar ile ifade edecektir; “Ne mirza bar 

soyumda, ne aytulu bay. Babayım bir çoban, anam zaydabay”.249 

İlk tahsiline Karasubazar’da bir medresede başlayan Bekir Sıtkı Çobanzade, daha sonra 

eğitimine İstanbul’dan gelerek yeni usulde bir mektep açan Yusuf Ziya adlı bir müderrisin rüştiyesinde 

devam etmiştir. 1906 yılında başladığı rüştiyedeki eğitimi ekonomik olarak Kırım Cemiyet-i Hayriyyesi 

tarafından desteklenmiştir. Kırım Cemiyet-i Hayriyyesi’nin başkanı Süleyman Akmollayev’in desteği 

ile başladığı rüştiyede Çobanzade üstün bir okuma, yazma başarısı göstermiştir. Bekir Sıtkı’ya 

Çobanzade lakabını veren başarısı da yine okulda gösterdiği ilerlemeden kaynaklıdır. Kırım Tatar 

aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov’un, Bekir Sıtkı’nın son sınavında gösterdiği başarıya “Çoban 

zadeye! İşte sana çoban oğlu!” demesi ile Çobanzade lakabı Bekir Sıtkı ile bütünleşmiş olur.250 

Abdullah Battal Taymas’a göre Bekir Sıtkı’nın milliyetçi, ulusalcı yönü henüz rüştiyede iken 

ortaya çıkmaya başlamıştı.251 Rüştiyeyi başarı ile tamamlamasının ardından Kırım Cemiyet-i Hayriyyesi 

Çobanzade’nin eğitimine parasız yatılı olarak devam etmesi için verdiği destekle 1909 yılında 

İstanbul’daki Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’ne kayıt yaptırmasına yardımcı olmuştur.252 Sultani’nin o 

dönemki müdürü olan Tevfik Fikret’ten oldukça etkilenen Çobanzade, kendisine hediye edilen şiir kitabı 

ile şiire karşı merakı uyanmış ve ilk defa bu dönemde yazdığı şiirlerinin birinde “Çobanzade” lakabını 

kullanmıştır. 253  Çobanzade’nin İstanbul’da eğitim gördüğü yıllar II. Meşrutiyetin en etkili olduğu 

dönem olmuş bu durum da onun milliyetçilik, Türkçülük ve yurtseverlik akımlarının tesirine kaldığını 

göstermektedir.  

Bekir Sıtkı Çobanzade 1915 yılında Mekteb-i Sultaniyi en yüksek başarı derecesi ile 

bitirmiştir. 254  Okulunun bitmesinin ardından Slav dillerine merak salan Çobanzade, Slav dillerini 

öğrenmek için Odessa Yüksek Okulu’na başlamıştır. 1916 senesinde ise İstanbul Darülfünunu Filoloji 

bölümüne kayıt yaptırsa da buradaki hocası Lipot Mosonyi’nin önerisi ve Türk kavimlerine olan ilgisi 

ile eğitimine Macaristan’da devam etmeye karar vermiştir. 255  Macaristan’daki Pazmany Peter 

Tudomany Egyetem Üniversitesi’nde Tarih ve Filoloji bölümünde Türk filolojisi, Arap ve Macar 

edebiyatı üzerine eğitim almıştır.256 Çobanzade’nin Macaristan’daki hocaları arasında ünlü Türkolog 

                                                           
247 “Çobanzade Bekir Vahap Oğlu”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt X, Bakü 1987, s. 369. Çobanzade’nin 

doğum yeri ve tarihi ile ilgili farklılıklar Safter Nagayev, Şevket Hasanov ve Müstecip Ülküsal gibi yazarların 

eserlerinde de görülmektedir. bk. Elnur Ağayev, “Bekir Çobanzade’nin Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu 

Cemiyeti’ndeki Faaliyetleri ve Islahatlar Üzerine Görüşleri”, CTAD, Yıl 9, Sayı 17, (Bahar) 2013, s.136.  Kenan 

Acar da eserinde Çobanzade’nin 15 Mayıs 1893 tarihinde Tavriya vilayetinin Karasubazar kasabasında doğduğunu 

belirtmektedir. bk. Kenan Acar, Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 33-

35. 
248 Acar, age., s. 35. 
249  Abdullah Battal Taymas, “Kırımlı Filolog-Şair Bekir Çobanzade’yi Tanıtma Tecrübesi”, TDAY Belleten, 

Ankara 1954, s. 239. 
250 Safter Nagayev, İşte Sana Çoban Oğlu, Akmescid 2007, s. 10. 
251 Taymas, agm., s. 239. 
252 Acar, age., s. 39. 
253 Acar, age., s. 40. 
254 Taymas, agm., s. 240. 
255 Nuri Kavak, Muhammet Taha Bayraktar, “İlmin ve Kalemin Orak ve Çekiç ile Dansı Kırımlı Büyük Türkolog 

Bekir Sıdkı Çobanzade (15 Mayıs 1893- 13 Ekim 1937)”, Journal of International Eastern Europen Studies, Vol. 

3, No. 1, 2021, s. 46. 
256 İsmail Türkoğlu, “Bekir Sıtkı Çobanzade”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. Ek 1, Ankara 2020, 

s. 294. 
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Profesör Gyula Nemeth ve Profesör Ignác Goldziher gibi isimler vardı. Ignác Goldziher, Çobanzade’nin 

ilmi rehberliğini üstlenen isimler arasında olmuştur.257  Özellikle Profesör Nemeth’in zamanının en 

önemli Türkologlarından biri olmasının yanı sıra Kırım’ı ve Kırım Tatarlarını araştırmaları sebebiyle 

yakından tanıması Çobanzade’ye kolaylık sağlamıştır. Ayrıca birçok önemli türkoloğun  eğitim gördüğü 

üniversitede Çobanzade’nin sıra arkadaşı daha sonra onu Türk milliyetçiliği hususunda derinden 

etkileyecek olan Lazslo Rasonyi’dir. 258  Profesör Nemeth, eğitimi boyunca Çobanzade’nin siyasi 

konulardan uzak sadece ilmi konular üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır.259 Zira bu dönemde Kırım’da 

bir ulusal hareket başlamış, Kırım Tatar aydınlarını bu harekete içtenlikle inanarak ulusal 

parlamentolarını kurma yolunda adım atmışlardır. Çobanzade ülkesindeki ulusal hareketi takip etmekte, 

hareketin öncülerinden Cafer Seydahmet Kırımer ile iletişimini sürdürmekte ancak eğitimini yarıda 

bırakıp Kırım’a dönme fikrine sıcak bakmamaktadır. Macaristan’daki eğitimi sırasında Kırım 

Tatarlarının kültürel hareketliliği üzerine bir makale kaleme alan Bekir Sıtkı, bu yazısını Budapeşte’deki 

Turan dergisinde yayınlamıştır. Budapeşte Turan Cemiyeti’ne de üye olan Çobanzade, merkezi 

İstanbul’da bulunan Kırım Cemiyet-i Hayriyyesi’nin Macaristan sorumlusu vazifesini de buraya 

gönderilen öğrencilerle ilgilenerek yerine getirmiştir.260 

Macaristan’da doktora öğrenimine başlayan Bekir Sıtkı Çobanzade, buradaki eğitimini 15 

Mayıs 1919 tarihinde Kıpçakların Codex Cumanicus Yazma Edebiyat Abideleri ve Türk Dillerinde 

Telaffuzun Temel Problemleri isimli tezini savunarak tamamlamıştır.261 Bekir Sıtkı Çobanzade eğitimini 

tamamlamasının ardından Macaristan’da kalarak, Budapeşte’de bir yıla yakın edebiyat dersleri 

vermiştir. Daha sonra Cafer Seydahmet Kırımer’in kendisini Lozan’a davet etmesi üzerine buraya 

gitmiştir. 262  Burada bulunduğu süre içerisinde Kırım’da aktif olarak faaliyet gösteren Milli Fırka 

teşkilatına da üye olduğu, fırkanın katiplik görevini üstlendiği düşünülmektedir.263 Lozan’da bulunduğu 

süre boyunca dersler veren Çobanzade, profesörlük ünvanını aldığı Lozan Üniversitesi’nde 1920 yılına 

kadar kalmış bu tarihten sonra Kırım’a dönme kararı almıştır.264 Çobanzade Kırım’a döndüğünde, Kırım 

Bolşeviklere karşı mücadele veren General Vrangel ve ordusunun işgali altında bulunuyordu. Bu 

sebeple Çobanzade’nin milliyetçi faaliyetlere karışması ve General Vrangel tarafından Kırım’da milli 

hareketlerin yasaklanması onun Kırım’a başka biri adına düzenlenmiş pasaport ile girmek zorunda 

kalmasına sebep olmuştur. 265  General Vrangel ordusunun, Bolşevikler tarafından Kırım’dan 

çıkarılmasının üzerine Kırım’da Bolşevik hakimiyeti başlamıştır.266 İlk başta Bolşevik hakimiyeti Kırım 

Tatarları için bir umut doğurmuş, geçici de olsa kültürel ve toplumsal olarak onlarla ortak hareket 

edebileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak zaman içerisinde Çarlık yönetiminden farksız olmadığı 

anlaşılacaktır. Yine de Bolşeviklerle bir noktada buluşup çalışabileceklerini düşünen Bekir Sıtkı 

Çobanzade, Hasan Sabri Ayvazov, Osman Akçoraklı, Şevki Bektöre ve Ahmet Özenbaşlı gibi isimler 

ülkelerinde kalarak faaliyetlerini Kırım’da sürdürmeyi tercih etmişlerdir.267  

                                                           
257 Ziya Bünyadov, Kırmızı Terror, Bakü 1993, s. 89. 
258 Nuri Kavak, Muhammet Taha Bayraktar, “İlmin ve Kalemin Orak ve Çekiç ile Dansı Kırımlı Büyük Türkolog 

Bekir Sıdkı Çobanzade (15 Mayıs 1893- 13 Ekim 1937)”, Journal of International Eastern Europen Studies, Vol. 

3, No. 1, 2021, s. 46. 
259 Memmed Adilov, Bekir Çobanzade Seçilmiş Eserleri, Şark-Garb Neşriyatı, Bakü 2007, s. 6. 
260 Kavak, Bayraktar, agm., s. 47. 
261 Acar, age., s. 42.; Türkoğlu, agm., s. 294. 
262 Türkoğlu, agm., s. 294., Safter Nagayev, Yılnamelerdeki İzler (Kırım-Tatar Edebiyatı Hakkında Etütler), Gafur 

Gulam Adına Neşriyat-Matbaa Birleşmesi, Taşkent 1991, s. 95. 
263 İsmail Otar, Kırımlı Türk Şair ve Bilgini Bekir Sıdkı Çobanzade, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul 1999, s.17. 
264 Acar, age., s. 44-45. 
265 Türkoğlu, agm., s. 294. 
266 Nagayev, age., s. 122. 
267 Türkoğlu, agm., s. 294. 
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Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Kırım’a Dönüşü 

İstanbul üzerinden Kırım’a dönüş yapan Çobanzade, Akmescid’de kurulan Milli Fırka 

teşkilatının ilmî faaliyetlerinin yanı sıra bir süre başkanlığını da üstlenmiştir. Onun Milli Fırka içerisinde 

yer alması dönemin Kızıl Kırım, Yaş Kuvvet, Yeni Dünya gibi komünist gazetelerinde eleştirilmesine 

sebep olmuştur. 268  Genel olarak Milli Fırka’nın ideoloğu olarak öne çıkan Çobanzade, ilgisini 

Kırım’daki siyasi meselelere değil daha çok eğitim üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu sebeple Kırım’da 

Bolşevik idaresinin başlamasının ardından 1921-1922 yılları arasında Kırım Tatarlarından Veli 

İbrahimov’un gayretleri ile açılan Tutayköy Eğitim Teknik Okulu’nda Tatar Dili ve Edebiyatı 

öğretmenliği yapmıştır. Hem öğretmenliği hem de Milli Fırka’nın ilmi danışmanlığını sürdürdüğü bu 

süreçte Çobanzade, ilmî araştırmalarına da devam etmiştir.269 

Kırım’daki Bolşevik idaresinin içerisinde kendilerine yer bulabilmek, tamamen ortadan 

çekilmemek ve mevcut durumu kendi milletlerinin lehine kullanma yolunu seçerek Kırım yönetiminde 

etkinliklerini artırabilmek için 23 Eylül 1921 tarihinde Bütün Kırım Bitaraflar Kongresi’ni 

düzenlemişlerdir.270 1922 yılında ise Akmescid’te bulunan Hükümet Matbaası’nda bastırılıp kapağında 

“Bütün Dünyanın İşçileri ve Mazlum Milletleri Birleşiniz” sloganlı Kırım Tatarları İkinci Bitaraf 

Konferansı isimli risale, Kırım Tatarlarının Sovyet yönetiminin kurulmasından biraz önce hâlâ aktif 

olduklarını göstermektedir. Ancak Sovyet rejiminin Kırım’da da tesis edilmesinin ardından Milli Fırka 

gözden uzakta kalarak yeraltı faaliyetlerini artıracaktır.271  

Bekir Sıktı Çobanzade, Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde eğitim işleri ile 

ilgilenmeye devam ederek öğretmenlik mesleğini sürdürmüştür. 1922 yılında henüz bazı bölümleri 

açılmış olan Kırım Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türk Dili Bölümü başkanlığı yapmış ayrıca 

profesör ünvanı ile Türk Dillerinin Mukayeseli Grameri adlı dersi vermeye başlamıştır. 272 

Akademisyenliğin yanı sıra ilmi konular üzerine yazılar yazan Çobanzade’nin bu yazıları Yeni Çolpan, 

Okuv İşleri, İleri gibi dergilerde yayınlanmıştır.273 Türk dünyasının sorunları üzerine araştırmalar yapan 

Çobanzade’ye göre o devrin en önemli sorunları arasında alfabe, imla bulunuyor bu problemler de ortak 

bir alfabenin oluşturulması ile ortadan kaldırılabilirdi. Bu sebeple yazıları da bu konular üzerinde 

yoğunlaşmış, İlk Adım, Maarif İşleri gibi dergilerde “Tatar Okuv İşleri”, “Tatarlar Hakkında Çarizmin 

Okuv Siyaseti” adlı eğitim içerikli yazılar neşretmiştir.274 

15 Mart 1922 tarihinde profesörlük ünvanını alan ve Kırım Üniversitesi’nde dört yıl kadar 

çalışan Çobanzade, 1924 yılında bu üniversitenin rektörlük görevini üstlenmiştir. 275  Kırım 

Üniversitesi’nin kapatılmasının ardından Halk Maarif Şubesi’nin müdürü olan Çobanzade, 

Azerbaycanlı aydın Samed Ağamalıoğlu ile Kırım’a tatil için geldiği sırada Azerbaycan’daki gelişmeleri 

tartışmışlar ve Azerbaycan’a gelmesi üzerine yapılan teklifi değerlendirmeye almıştır.276  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Azerbaycan’a Gidişi 

                                                           
268 Özlem Altın, Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2018, s. 22. 
269  Ülviyye Bayramova, Bekir Çobanzade’nin Türk- Tatar Diyalektolojisi Eseri Üzerinde İnceleme, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2019, s. 3. 
270 Ömer Özcan, Bir Vatandan Bir Vatana, Dergah Yayınları, İstanbul 2018, s. 437. 
271 Özcan, age., s. 437. 
272 Acar, age., s. 44-45. 
273 Türkoğlu, agm., s. 294. 
274 Acar, age., s. 44. 
275 Bünyadov, age., s. 89. Ayrıca bk. Mehmetcan Gökbayır, Üslup Bilimi Açısından Bekir Sıtkı Çobanzade’nin 

Şiirlerinin İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu 2020, 

s. 5. 
276 Özcan, age., s. 437. 
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1924 yılının sonuna doğru Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve Yeni Türk Alfabesi 

Komisyonu’ndan gelen davet üzerine Bakü’ye gitme kararı almıştır. 1922 yılı Azerbaycan’ın tüm 

alanlarda gelişme gösterdiği, reform ve hareketlenmelerin gerçekleştiği bir yıldır. Sovyet hükümeti 

tarafından bir rol model olarak geliştirilen Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti öne 

çıkarılmaktadır. Sovyet yönetiminin, Rusya Türklerinin Türkiye arasındaki iletişimi ve tarihi 

geçmişlerine ulaşmalarını engellemek amacıyla Latin alfabesine geçmelerine dair geliştirdiği dil 

politikası doğrultusunda Azerbaycan’da Yeni Türk Alfabesi Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun 

başkanlığına getirilen Samed Ağamalıoğlu,  Çobanzade’nin yeni alfabe taraftarı olduğunu bildiği için 

onun bu komisyon için çalışmasını istemiştir. Zaten ihtilalden sonra Kırım Üniversitesi’nin kapatılması 

ile Çobanzade işsiz kalmış, yapılan bu teklif geri çeviremeyeceği bir fırsat olmuş, böylece 1924 yılının 

sonunda Azerbaycan’a gitmiştir.277  

Abdullah Battal Taymas’a kendi açısından Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Bakü’ye gitme sebebini 

şöyle açıklamaktadır “Çobanzade çapındaki bir fikir ve bilim adamı için Kırım gerçekten dar bir muhitti. 

Rusya sınırları içindeki Türklük bakımından Kuzey Azerbaycan’ın coğrafî, iktisadî, fikrî önemi 

büyüktü”. 278  Kenan Acar ise bu gidiş ile ilgili “ İhtilalden sonra Moskova’nın Kırım üzerinde 

yoğunlaştırdığı baskılardan bunalan Çobanzade, Kırım Üniversitesi de kapatıldığı için Azerbaycan 

Merkezi İcra Komitesi başkanı Samed Ağamalıoğlu’nun bu davetini herhâlde memnuniyetle kabul 

etmiştir.” demektedir.279 Nagayev ise Çobanzade’nin Azerbaycan’ı tercih etmesinin sebepleri arasında 

Kırım’da yabancı ülkelerde eğitim görüp gelenlere şüphe ile bakılması bulunuyordu. Bu durumu 

“Ecnebi memleketlerde eğitim alan mütehassıslara nispeten şüphe ile bakılma hâlleri de sezilmekteydi. 

Bekir Çobanzade’nin Vengriya’da, Mahmut Nedim’in Germaniya’da, İsmail Lyomanov’nun Mısır’da 

üniversite eğitimi aldıkları için de onlara karşı inançsızlık alametleri peyda oldu.” şeklinde dile 

getirmektedir.280  Aslında bu Çobanzade’nin Bakü’ye ilk gelişi değildi, bu tarihten dört yıl önce Birinci 

Şark Halkları Kurultayı için çağırılmıştı.281  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Türkoloji dünyasına yaptığı ciddi katkılar Azerbaycan’da bulunduğu 

yıllar arasına denk gelmektedir. Öncelikle Bakü’deki Azerbaycan Devlet Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı bölümünde profesör olarak göreve başlayan Çobanzade, 1925 yılında ise Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi Şarkiyatçılık Fakültesi’ne dekan olarak atanır.282 Aslına bakıldığında Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi’nde çalışmak Çobanzade için ciddi anlamda önem taşıyordu. 1924 yılında Profesör V. V. 

Barthold Azerbaycan Devlet Üniversitesi Şarkşinaslık Fakültesi’nde Türk-Tatar halklarının tarihi 

üzerine dersler vermiş, A. N. Samoyloviç, N. K. Dmitriyev, Aziz Gubaydullin, N. İ. Aşmarin gibi 

Türkologlar bu dönemde Azerbaycan’a davet edilmiştir.283  Böylelikle Bakü’nün Türkoloji merkezi 

konumuna gelmesi de bu süreci takip etmiştir. Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Azerbaycan Devlet 

Üniversitesi’nde verdiği dersler arasında “Türkşinaşlıkka Kiriş”, “Türki Tillerinin Kıyaslav 

Grammatikası”, “Orhon ve Kadimi Uygur Abideleri”, “Türk-Tatar Diyalektologyası”, “Azerbaycan Tili 

ve Edebiyatını Okutuv Metodikası”, “Türki Halklar Edebiyatının Yeni Devri” gibi başlıklar 

bulunuyordu.284  

                                                           
277 Taymas, agm., s. 240-242.; Acar, age., s. 44-45. 
278 Taymas, agm., s. 242. 
279 Acar, age., s. 46. 
280 Nagayev, İşte Sana Çoban Oğlu, s. 40. 
281 Ağayev, agm., s. 142. 
282 Ağayev, agm., s. 138. 
283 Ağayev, agm., s. 145. 
284 Mehmetcan Gökbayır, Üslup Bilimi Açısından Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Şiirlerinin İncelenmesi, Kastamonu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu 2020, s. 6. 
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Çobanzade 1924 yılı sonlarından 1937 yılına kadar kaldığı Bakü’de oldukça verimli bir ilmî 

hayat geçirmiştir. Sadece Alfabe Komisyonu ve Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde değil başka resmî 

kurumlarda da görev almıştır. Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti, Çobanzade’nin çalıştığı 

kurumlar arasındadır. 1925-1929 yılları arasında Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti daha sonra 

adı Azerbaycan Devlet İlmî Tedkikat Enstitüsü olan kurumun faaliyetlerinde yer almıştır. Cemiyet ilk 

iki yılının ardından Azerbaycan Merkezî İcra Komitesi’ne bağlanmış, 1925 yılı ile Bekir Sıtkı 

Çobanzade’nin cemiyetteki resmî görevi saymanlık olmuştur.285 Çobanzade 1925 yılında adı geçen 

kurumun ilmi konsey genel sekreterlik görevini üstlenmiştir. 1929 yılında da enstitünün Türkoloji 

bölümünün dil tarihçiliği komisyonunun başkanlığı görevini yerine getirmiştir.286 1929 yılına kadar 

birçok konuda faaliyet gösteren cemiyetin en önemli organizasyonu Birinci Bakü Türkoloji Kurultayı’nı 

gerçekleştirmesidir. 1933 yılında ise Azerbaycan Devlet İlmî Tedkikat Enstitüsü’nde SSCB Bilimler 

Akademisi Zakafkasya Şubesi Azerbaycan Bölümü oluşturuldu. Bu kurum 1935 senesinde SSCB 

Bilimler Akademisi Azerbaycan Şubesi’ne daha sonra ise Azerbaycan SSR Bilimler Akademisi’ne 

dönüştürülmüştür. Böylece içerisinde Çobanzade’nin de bulunduğu bir cemiyet kendi bilimler 

akademisini yaratmıştır.287  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti içerisindeki Merkez 

Konsey Başkanlığı ilmî sekreterliği ve Türkoloji Bölümü başkanlığı görevlerinin yanı sıra Tarih 

Komisyonu başkanlığı, Linguistik Komisyonu organizatörü ve Redaksiyon-Yayın Komisyonu 

görevlerini de üstlendiğini görmekteyiz. Ayrıca Çobanzade, başta A. N. Samoyloviç, İsmail Hikmet gibi 

dilcilerle beraber çalışarak enstitünün birçok Türkolog yetiştirmesine katkı sağlamıştır. M. A. 

Demircizade, M. Ş. Şiraliyev, H. M. Araslı, F. S. Kasımzade, H. K. Bağırov, M. H. Hüseyinzade, M. C. 

Caferov, İ. Hasanov, A. Şerifov gibi isimler Çobanzade’nin tesir ettiği dilciler arasında sayılabilir.288 

Ayrıca 1925- 1933 yılları arasında Azerbaycan Terminoloji Komitesi başkan yardımcılığına getirilen 

Çobanzade, daha sonra bu komitenin başkanlığını üstlenmiştir.289 Çobanzade’nin nihai hedefi Türk 

dilinin, Türk edebiyat tarihinin ve Türk dil terminolojisinin sorunlarını belirleyip bunlara çözüm bulmak 

olmuştur. Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti Hudud Haricindeki Şark Bölümü’nün Türkiye 

Şubesi’nde de görev alan Çobanzade, burada iki konuşma yapmıştır. Konuşmalardan birinin başlığı 

Türkiye’de Maarif ve Medeni Sahadaki Reformlar Hakkında, diğeri de Türkiye Medenî Cephesindeki 

Islahat adını taşımaktadır.290 Türkiye’deki maarif ve medeni reformları ile ilgilenen ve Cumhuriyet ve 

Hakimiyet-i Milliyye gazetelerini yakından takip eden Çobanzade’nin Türkiye ile olan bu yakın ilgisi 

daha sonra Türkiye ajanı olarak suçlanmasına da sebep olacaktır. 

Bekir Sıtkı Çobanzade’yi Türk tarihi ve Türkoloji açısından ön plana çıkaran faaliyetlerinden 

biri de 1926 yılında Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’na olan katkısıdır. Çobanzade ayrıca 

kongrenin divan üyeliğine de seçilerek kongrede alınan kararları hazırlayanlar arasında yer almıştır.291 

Bekir Sıtkı Çobanzade Kurultay’da Türkçe’de ilmî terminoloji hususu ile ilgili söz almıştır. Birinci 

Türkoloji Kurultayı’nda “Türk-Tatar Dillerinin Karşılıklı İlişkileri”, ve “Türk-Tatar Dillerinde İlmî 

Terminolojiyi Düzenlemenin Prensipleri” adlı iki bildiri sunmuştur. İlk bildirisinde Türk dillerine ait 

incelediği gramerlerden hareketle Türkçe’nin en önemli sorunlarından birinin o güne dek karşılaştırmalı 

tarihi gramerin yazılmaması olduğunu düşünüyor, ayrıca Türk- Tatar dillerine ait o zamana kadar 

yapılmış olan tasniflerin yetersiz, tarihi bir temele oturtulmadan yalnız fonetik açıdan ele alınan basit 

                                                           
285 Ağayev, agm., s. 149. 
286 Acar, age., s. 46. 
287 Ağayev, agm., s. 150. 
288 Acar, age., s. 46. 
289 Ağayev, agm., s. 139. 
290 Ağayev, agm., s. 156. 
291 Bilal Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 121. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
482 

tasnifler olduğunu belirtmektedir. İkinci bildirisinde ise Türk dillerindeki terim sorunu üzerinde 

durmaktadır. O, lehçelerden alınan ortak terimler kullanmayı, eğer lehçeler yetersiz ise terimlerin Batı 

dillerinden alınabileceğini savunmaktadır. Kongrede Latin harfli yeni Türk alfabesini şiddetle savunan 

Çobanzade, Kırım delegesi olarak kongreye Hasan Sabri Ayvazov’un Arap harflerinin yetersizliği 

hususundaki fikirlerine ortak olmuştur.292 Her ne kadar Sovyet politikalarından biri olan dil politikasına 

destek olduğunu bilmeden Latin harflerini savunsa da Çobanzade’nin bildiri başlıkları bazı Sovyet 

Türkologlar tarafından rahatsız edici bulunmuştur. Kongreye Rusya’dan katılan Rus Türkolog Manatov, 

Çobanzade’yi milli Türk dili oluşturma amacı taşımakla suçlamıştır.293 Bekir Sıtkı Çobanzade, Latin 

harflerine ve yeni alfabenin faydalarına olan inancını herkese aşılamış, bu hareketi ile Azerbaycan Yeni 

Türk Alfabesi Komitesi İlmi Heyeti başkanlığına getirilmiştir.294 

Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Türk halkları arasında yeni alfabeyi yerleştirmek için 

oluşturulan komisyona başkanlık yapmış, Birinci Bakü Alfabe Kurultayı’nda bu konu ile ilgili bir rapor 

sunmuştur. Raporda genel olarak, ortak alfabenin oluşturulmasının ortak bir edebî dil ile olabileceğini 

savunmuştur. Özellikle 1928 yılı Çobanzade için oldukça yoğun geçmiş, Türkmen dili ve edebiyatı 

üzerine yazmak istediği eseri tamamlayamamıştır.295 1928 yılı Ocak ayında Taşkent, 1928 yılı Aralık 

ayında Kazan, 1930 yılında ise Almatı’da gerçekleşen kurultaylara Bekir Sıtkı Çobanzade başkanlık 

etmiştir. 17 Ocak 1928 tarhinde Taşkent’te alfabe kabulü sırasında orada bulunmuş, orada bulunduğu 

süre içerisinde yeni alfabenin öğretilmesi ile ilgili çalışmalarda yer almış, Yeni Türk Alfabesi Sovyetler 

Arası Merkezi Komitesi’nin ikinci genel toplantısına katılmış burada da yeni alfabenin önemi üzerinde 

durmuştur. 1928 yılında Moskova’daki Şark Halkları Enstitüsü’nün üyeliğine seçilmiş, 1929 yılında ise 

Tarih Dilciliği Komisyonu’nda görev almıştır.296  

Bekir Sıtkı Çobanzade 1930 yılında Fergana Pedagoji Enstitüsü Özbek Dili ve Edebiyatı 

kürsüsü başkanlığına seçilmiştir.  Buradaki görevi dört yıl boyunca üstlenen Çobanzade, Özbek dili ile 

ilgili araştırmalar yapma fırsatı da bulmuştur.297 1932 senesinde Sovyetler Birliği Akademisi Kafkasya 

Ötesi Şubesi üyeliğine seçilmiştir. 1934 yılında ise Kırım’da bulunan Akmescid Pedagoji Enstitüsü’nde 

ders vermiştir. Daha sonra 1935 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi’ne davet edilen Çobanzade bir süre 

de burada ders vermiştir. Bekir Sıtkı Çobanzade aynı yıl hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

Bilimler Akademisi Azerbaycan Şubesi’nin asil üyeliğine seçilmiş hem de Paris Dil Bilimi Cemiyeti 

tarafından verilen Yabancı Ülkeler Fahri Üyesi ünvanına sahip olmuştur.298 

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Son Yılları 

Alfabe değişikliğinin Rusya Türkleri arasındaki iletişimi güçlendireceğine, ortak bir dil oluşturacağına 

inanan Bekir Sıtkı Çobanzade’ye karşı 1929 yılında gizli takipler, 1930 yılından itibaren ise basında 

milliyetçilik suçlaması başlatılır. Kırım ve Bakü’de yayınlanan ve Sovyet rejimine hizmet eden 

yayınlarda Çobanzade için burjuva milliyetçisi, Turancı, pantürkist, rejim aleyhtarı gibi suçlayıcı 

                                                           
292 İnci Yelda Şafakcı, Kırım Tatar Aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov (1878- 1938) Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2015, s. 63. Bilindiği üzere Hasan Sabri, 

Türkoloji Kongresi’nden de önce Latin harfli yazı denemelerinde bulunmuş, Arap harflerinin yetersizliğine dikkat 

çekmiştir. Bu konuda Abdullah Battal Taymas makalesinde Hasan Sabri Ayvazov’un Arap harfleri taraftarı 

olduğunu, Bekir Sıtkı’nın Türkoloji Kongresi’nde fikirleri ile kendisini Latin harfleri konusunda ikna ettiği 

belirtilmektedir.  bk. Abdullah Battal Taymas, “Kırımlı Filolog-Şair Bekir Çobanzade’yi Tanıtma Tecrübesi”, 

TDAY Belleten, Ankara 1954, s. 255. 
293 Acar, age., s. 47. 
294 Adil Babayev, Bekir Çobanzade, Şark-Garb Neşriyatı,  Bakü 1998, s. 109. 
295 Eserin kaybolduğu da düşünülmektedir. 
296 Babayev, age., s. 109. 
297 Acar, age., s. 49.; Bünyadov, age., s. 89. 
298 Acar, age., s. 47- 49.; Ağayev, agm., s. 139. 
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ifadeler yer almaya başlamıştır.299 Başta kendini bu suçlamalardan koruyabilmek adına Çobanzade, 

rejim lehine birkaç eser kaleme almıştır. 300  Ancak kaleme aldığı bu eserler onu suçlamalardan 

kurtarmamıştır. Çobanzade’nin bu dönem rejim ideolojisi için yazdığı eserler “Eski Kırım giraylarının 

kıyafetlerinin üzerinden, beyaz ve temiz bir elbiseye bürünmüş Gaspıralı, Milli Fırka ve Köprülüzade 

kitaplarına Marksist edebiyatçı cildi geçirilmiş eserler” olarak tasvir edilmiş, inandırıcı bir izlenim 

bırakamamıştır.301 Çobanzade’ye ait milli şiirlerin Romanya’da çıkarılan Emel dergisinde yayınlanması 

ise suçlamaların şiddetini artırmıştır.302 1934 tarihinde resmî takibat altına alınan Çobanzade’nin 1937 

yılından itibaren ünvanları bir bir geri alınırken, eğitim kurumları ile bağlantısı kesilerek işten 

çıkarılmıştır.303 Yaşana bu kötü gelişmeler neticesinde hastalanan Bekir Sıtkı Çobanzade tedavi görmek 

için yattığı Kislovodsk’daki Gornyak Senatoryumu’na yatırılmıştır. 

26 Ocak 1937 tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Bekir Sıtkı Çobanzade için öne 

sürülen suçlamalar arasında devrim karşıtı örgütün üyesi olmak ve milli cumhuriyetlerin Sovyetlerden 

ayrılması için silahlı isyan hazırlığında bulunmak, birleşik Türk- Tatar devleti kurmayı planlamak, 

Kırım, Azerbaycan ve Özbekistan’da silahlı isyan çıkarmak için faaliyetlerde bulunmak, Türkiye ajanı 

olarak çalışmak gibi iddialar bulunmaktaydı.304 Tedavi gördüğü Kislovodsk şehrindeki senatoryumda 

tutuklanarak Bakü’ye getirilen Çobanzade, hakkında tutarlı bir delil elde edilememesine rağmen 1937 

yılına ait tüm basın yayın organlarında vatan haini olarak adlandırılmıştır. Bakü’de bulunan evindeki 

tüm kitaplarına ve notlarına el konuşlmuştur.305  Hakkında başlatılan soruşturma 16 Şubat 1937’de 

başlamış aynı yılın Ekim ayına kadar sürmüştür. Otuz iki kez uzun ve işkenceli sorgulamaya maruz 

bırakılan Çobanzade hakkında 1021 sayfalık suçlama dosyası düzenlenmiştir.306 Daha önce de söz 

edilen suçlamalar ve ithamlar yinelenmiş, Çobanzade terör ile ilişkilendirilmiştir. 7-8 Şubat, 3-6 Mart, 

17-20 Nisan ve 20-21 Eylül’de tarihleri arasında defalarca sorgulanan Çobanzade’nin suçu sabit 

bulunmuştur. 307  Çobanzade, Azerbaycan’ı Sovyetler’den ayırmak, Azerbaycan Komünist Partisi 

başkanı M. C. Bagırov’un hayatına kastetmek, dış devletler adına casusluk yapmak ve Turan devleti 

kurma girişimi gibi suçları gördüğü ağır işkence sebebiyle kabul etmiştir. Moskova’dan gelen heyet 

tarafından yaklaşık 20 dakika süren yargılama sonucunda Çobanzade’nin kurşuna dizilmesine karar 

verilmiştir.308 12 Ekim 1937 tarihinde yapılan yargılamanın ardından kurşuna dizilmesine karar verilen 

Çobanzade, 13 Ekim 1937 tarihinde Bakü’de kurşuna dizilmiştir. Mezarının nerede olduğu bugün dahi 

bilinmemektedir. 

Bakü’ye geldiği zaman ikinci evliliğini yapan Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Bakü Opera Tiyatrosu 

sanatçısı olan eşi Ruhiye Abdullina ise Çobanzade’nin idam edilmesinin ardından bir vatan haininin eşi 

olmakla suçlanarak çalışma kampına gönderilmiştir. Sekiz yıl süre ile Kazakistan’da çeşitli çalışma 

kamplarında cezasını tamamlayan Ruhiye Abdullina’nın 1955 yılına kadar Bakü’ye dönmesine izin 

verilmemiş, bir süre Azerbaycan’ın Haçmaz kasabasında yaşamak zorunda kalmıştır. Stalin’in 13 Kasım 

1955 tarihinde ölmesinin ardından suçsuzluğu için Sovyet Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş, 

başvuru sonucunda suçsuzluğuna karar verilmiştir. Eşi Bekir Sıtkı Çobanzade’nin aklanması için de 

                                                           
299 Nagayev, age., s. 196-197. 
300 Acar, age., s. 50-51. 
301 Otar, age., s. 21. 
302 Özcan, age., s. 440-441. 
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uzun uğraşlar veren Ruhiye Abdullina çabaları sonucunda 6 Haziran 1957’de Yüksek Mahkeme 

tarafından eşinin haksız yere idam edildiğine dair karar çıkarılmıştır.309 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, itibarı iade edilen Bekir Sıtkı Çobanzade adına 

Bakü’de bir caddeye ismi verilmiş, Karasubazar meydanına heykeli dikilmiştir. Ayrıca Bahçesaray’da 

her yıl düzenlenerek adına ödül verilen bir edebiyat yarışması yapılmaktadır.310 

Bekir Sıtkı Çobanzade, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türk toplulukları içerisinde ilk dil 

profesörü ünvanlı kişi olmakla birlikte Türk, Macar, Rus, Fransız, Alman, Arap ve Fars dillerini bilmesi 

ile dikkat çekici bir şahıs olmuştur. İlmî hayatında önemli ünvanlara sahip olması ile birlikte bunlar 

arasında Moskova’daki Doğu Halkları Enstitüsü’nün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler 

Akademisi Azerbaycan Şubesi’nin aslî ve Paris Dil Bilimi Cemiyeti’nin şeref üyesi olmuştur.311 

Çobanzade’nin ideali Arap harflerinin yetersiz kalması ile Latin harflerinin Sovyetler 

Birliği’nde yaşayan tüm Türk toplulukları tarafından kabul edilerek ortak bir dilin ve edebiyatın 

oluşmasıdır. Edebi kişiliğini, kimliğini etkileyen İsmail Gaspıralı ve Hasan Sabri Ayvazov gibi o da her 

bir Türk boyunun farklı bir dile ve edebiyata sahip olma fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. Yusuf Akçura, 

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin edebi kişiliğini ve yazın dilini şöyle tarif etmektedir; “Bekir Sıdkı Efendi, 

Niyazi Efendi’den ziyade Kırım’ın halk çınlarından mülhem olmuş. Bu şairde İstanbul ve Osmanlı 

edebiyatının tesiri pek az. Manzumelerinin şekillerini, vezinlerini tamamen halktan alıyor. Osmanlıca 

yazıya hiç özenmemiş ve pekiyi etmiş”.312  

Çobanzade, ilk gençlik yıllarından itibaren vatanseverliği ile öne çıkmaktadır. Kırım yurdunun 

ve milletinin uzun yıllar Rus boyunduruğu altında yaşaması onun şiirlerine ve yazılarına yansımış, 

halkının sıkıntılarına çözüm aramayı, eğitim sistemini geliştirmeyi kendisine görev bilmiştir. Onun 

kişiliğinin bu fedakâr ve çalışkan yönünü arkadaşı Hamdi Ataman’a gönderdiği mektupta açıklıkla 

görmekteyiz; “Kendi kendine yetişen çiçek, her zaman solmağa mahkum değil; yurttan ve Tanrı’dan 

aldığı kuvvetle bazen büyüyor, tohumlarıyla bazen ıssız tarlayı, bir çıplak yaşlı kayayı ihya etmeye, 

süslemeye de muvaffak oluyor. Sonsuz uğraşmama, çabalamama rağmen sıhhatim gittikçe düzeliyor ve 

gittikçe kuvvetleniyorum; yeni güçlüklere her zaman hazırım. Uğraşmak benim bâ’is-i hayatım. 

Uğraşmak ve çalışmaktan ümit alıyorum”.313  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Eserleri 

Yazılarında Çobanzade Bekir, Çobanoğlu Bekir Bavbek, Bekir Cavbek, Kırımlı Çobanoğlu, 

Bekir Sıdkı gibi isimler kullanan Bekir Sıtkı Çobanzade’nin sayısı 150’ye yaklaşan kitap ve makalesi 

bulunsa da bunların 110 tanesi basılabilmiştir. Kenan Acar Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade adlı eserinde 

139 adet ilmî esere ulaştığını bunların Bakü, Taşkent, Kazan, Moskova, Akmescid, Budapeşte ve Kızıl 

Orda’da yazılmış olduğunu tespit ettiğini belirtmektedir.314 İsmail Otar ise Kırımlı Türk Şair ve Bilgini 

Bekir Sıdkı Çobanzade adlı eserinin Çobanzde’ye ait bibliyografya kısmında 129 eserden söz 

etmektedir. 315 

Bekir Sıtkı Çobanzade’ye ait bulunan bütün eserler 2007 senesinde Bakü’de Memed Adilov 

tarafından Latin harflerine aktarılarak beş cilt şeklinde yeniden yayınlanmıştır. Çobanzade’nin dil 

hususunda kaleme aldığı birçok makalesi ise Yeni Çolpan, Maarif ve Medeniyet, İnkılap ve Medeniyet, 

                                                           
309 Türkoğlu, agm., s. 295. 
310 Türkoğlu, agm., s. 295. 
311 Acar, age., s. 47-49. 
312 Otar, age., s. 35. 
313 Otar, age., s. 35. 
314 Acar, age., s. 53-54. Yayınlarının listesi için ayrıca bk. Acar, age., s. 490-499. 
315 Otar, age., s. 42-43. 
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Kulturnaya Revolyutsiya adlı dergilerde neşredilmiştir. 316  Yaklaşık 80 şiirinin olduğu düşünülen 

Çobanzade’nin şiirlerinden günümüze ulaşan 73 adet ulaştığı bilinmekle beraber bu şiirler Ramiz Asker 

tarafından Azerbaycan Türkçesine çevrilerek yeniden neşredilmiştir. Eserlerinde Türk grameri, Türk 

edebiyatı üzerine yoğunlaşan Çobanzade, şiirlerinde ise vatan sevgisinden, Kırım tarihinden söz 

etmektedir.  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin yazın hayatına şiirle başladığı düşünülmektedir. Daha sonra yaşı 

ilerledikçe ve Macaristan’da alanı ile ilgili aldığı eğitim ile donanımının artması neticesinde ilmî makale 

ve eserlere ağırlık verdiğini bilmekteyiz. Bekir Sıtkı Çobanzade’nin şiirlerine bakacak olursak ilk şiiri 

olan “Anam Nerede?” adlı şiiri 1913 senesinde İstanbul’da yayınlamıştır. 1919-1920 tarihleri arasında 

Budapeşte’de yazdığı şiirleri toplayıp Kaval Sesleri adlı eseri yayınlamıştır. 1927 tarihnde Bakü’de 

Boran, Şiirler adlı şiir kitabı yayınlanmıştır. Sözü geçen şiir kitabı daha sonra Eşref Şemizade tarafından 

Kıril harfleriyle de yayınlanmıştır. Bekir Sıtkı Çobanzade’nin ölümünden sonra yayınlanan iki eser de 

1971 yılında Taşkent’te yayınlanan Şiirler ile 2001 senesinde Simferepol’de yayınlanan Bir Saray 

Quracaqmın, Şiirler adlı eserlerdir.317  

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin ilmî eserlerinin neredeyse tamamı Bakü’deki yıllarında 

yayınlanmıştır denebilir. Abdullah Battal Taymas’a bu durum ile ilgili “Gerçekten o, bu şehirde profesör 

iken Türk filolojisi alanındaki çalışmalarına aşırı derecede hız vermiş, Türk dili ve edebiyatının çeşitli 

konuları ve meseleleri üzerine birçok eser yayınlamıştır.” demektedir. 318  1924 tarihinde Bakü’de 

yayınlanan Türk-Tatar Lisâniyatına Medhal adlı eserde Bekir Sıtkı Çobanzade, genel gramer 

kurallarının Türk- Tatar dillerine uyarlanması üzerinde durmaktadır. Türk dili tarihi hususunda önemli 

olan bu eser İstanbul Türkçesi ile yazılmış, Fatih Numan Küçükballı ve Ufuk Deniz Aşçı tarafından 

Türk- Tatar Dil Bilimine Giriş adıyla günümüz Türkçesine transkribe edilmiştir. 1924 yılında Bakü’de 

yayınlanan bir diğer eseri Türk Dili Sarflarının Umumî Kusurları adını alırken, 1925 yılında 

Akmescid’de yayınlanan eseri ise Kırım Tatar İlmî Sarfı adını almıştır. Eser, Nariman Seyityahya 

tarafından Latin harflerine aktarıldıktan sonra 1999 yılında aynı adla Türk Dil Kurumu tarafından 

basılmıştır. 

Çobanzade dil üzerine 1926 yılında Bakü’de Türk Dili ve Edebiyatının Tedris Usulü ile Kumuk 

Dili Edebiyatı Tedkikleri adlı iki eser kaleme almıştır. 1924 senesinde Kırım Tatarcasının Grameri 

Hakkında İlmî Bir Deneme, 1925 senesinde ise Til ve İmla Metodikası Meseleleri adlı eserler 

yayınlanmıştır. Yine 1926 senesinde Bakü’de yayınladığı eserlerinden biri Kumuk Lehçesi Üzerine 

İhzari Bildiri ve 1927 senesinde yayınlanan Türk-Tatar Diyalektolojisi adlı eserlerdir. Bakü’de basılan 

1930 tarihli Azerbaycan Türk Dilinin Grameri, 1932’de Azerbaycan Türk Dilinin Dairelere Ayrılması 

Üzerine Bir Deneme ve Karaçay- Balkar Dili Hakkında Kayıtlar, Türk Dilinin Metodu,  1933’de 

Azerbaycan Halk Şiveleri Lügatı ve İbn-i Mühenna’nın Türk Grameri, 1934’te Türk Dili Gramer 

Kategorileri Meselesi, 1936 tarihli Azeri Edebiyatının Yeni Devri de dikkat çeken dil eserleri 

arasındadır.319 Bunların dışında 1927 senesinde Akmescid’de reform görüşünü paylaştığı Dinî Islahat 

ve Medenî İnkılab adlı eser de dikkat çekicidir. 

Bekir Sıtkı Çobanzade 1925 ve 1926 yıllarında Bakü’de iki önemli şairinin monografilerini ele 

almış, Fuzuli Monografisi ve Nevaî Monografisi isimli iki eser ortaya koymuştur. Bu onun edebiyat 

tarihçiliği yönünü de ortaya koymaktadır. Sadece bu iki monografi değil Çobanzade’nin Kaşgarlı 

Mahmud, Hatayi, Firdevsi, İbn-i Mühenna, Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevaî gibi önemli isimlerle ilgili 

yazdığı eser ve makalelerinin olduğu da bilinmektedir. Edebiyat araştırıcılığına yönelik eserleri 1916’da 

                                                           
316 Türkoğlu, agm., s. 295. 
317 Aşçı, Küçükballı, age., s. 145.; Türkoğlu, agm., s. 295. 
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319 Celal Kasımov, Bekir Çobanzade, Haydar Aliyev Akademisi Neşriyatı, Bakü 2018, s. 71. 
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Türk Edebiyatında Yeni Akımlar, 1917’de Macar Edebiyatından Bir Yaprak, 1918’de Son Devir Kırım-

Tatar Edebiyatı, 1925’te Fuzuli ve Onun Yeri, 1928 yılında Azerbaycan Edebiyatı Üzerine Umumî 

Deneme, 1929 tarihinde Kırım-Tatar Edebiyatında Kurultaycılık ve Milliyetçilik, 1930’da Azerbaycan 

Edebiyatının Yeni Dönemi: Nasyonalizmden Enternasyolizme ve 1934 tarihinde ise Leyla ve Mecnun 

Konusunun Tarihine Dair adlı eserlerdir.320 

Bekir Sıtkı Çobanzade’nin zikredilen eserlerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 

Arşivi’nde Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti ile ilgili olan fontlar içerisinde bazı belgelerin 

olduğu öğrenilmiştir. Çobanzade’nin Bakü hayatına ayrıntılarıyla ışık tutacak yeni bilgiler, 

Çobanzade’nin çalışmaları, tanıştığı kişiler, toplantılarda yaptığı konuşmalar önem arz etmektedir. 

Ortaya çıkan bilgiler bazı bilinmeyenleri açıklığa kavuşturduğu gibi yanlış bilinenleri de düzeltmeye 

yardımcı olmuştur. Bu yeni bilgiler ışığında hazırlanan makale321 ile Çobanzade’nin Bakü’ye neden 

geldiğini, Azerbaycan’ı Tedkik ve Öğrenme Cemiyeti içerisindeki faaliyetleri ve yine Cemiyet’in 

Hudud Haricindeki Şark Bürosu’ndaki konuşmalarının incelenmesi ile 1920-1930 tarihleri arasında 

Türkiye’de yapılan reform hareketlerine bakış açısı da değerlendirilmiştir.322 Sözü geçen makale gibi 

Çobanzade ile ilgili yapılacak arşiv taramaları, yayınlanacak yeni çalışmalar karanlıkta kalan bazı 

dönemlerin aydınlatılması hususunda oldukça değerlidir. 

Sonuç 

Türk Dünyası, Türk edebiyatı ve Türkoloji sahasına birçok eser kazandırmış olan Bekir Sıtkı 

Çobanzade, farklı ülkelerde eğitim görmesine rağmen her birinden edindiği tecrübelerinin önemli 

noktalarını milli değerleri ile birleştirebilmiştir. Kırım, Türkiye ve Macaristan’da aldığı eğitim onun 

Türk dilleri konusunda uzmanlaşmasını ve akademik eğitiminin ilk basamaklarında çok yönlülük 

kazanmasını sağlamıştır. Eğitimini tamamlamasını ardından döndüğü Kırım’da pedagojik yeterliliğini 

ispatlamış ancak Kırım’ın sınırlarını aşmasını hissettiren birikimi akademik kariyeri için onun yüzünü 

Azerbaycan’a dönmesine zorlamıştır. 44 yıl süren yaşamının önemli bir dönemini, yaklaşık 12 yılını 

Azerbaycan’da geçirmiş ilmî ve kültürel yaşamının en verimli eserlerini bu dönemde ortaya koymuştur.  

Azerbaycan’da bugün Azerbaycan Bilimler Akademisi olarak önemli hizmetler sunan cemiyetin 

bir üyesi olarak başta Azerbaycan Türkçesi olmak üzere Türk Dünyası dilleri üzerine mühim çalışmalar 

kaydetmiştir.  

Türkoloji sahasına olan katkıları da Azerbaycan’da canlanmış, Türkoloji biliminin gelişmesi, 

yeni nesil Türkologların yetişmesi için büyük çaba göstermiştir. Bugün dahi hatırlanan ve Türk Dünyası 

için büyük önem arz eden Birinci Türkoloji Kurultayı’nın organizasyonunda yer alması kısa süren 

yaşamının en çarpıcı faaliyetlerinden biri olmuştur. Ortak dile ve alfabeye olan inancı onun pantürkist, 

Türkiye ajanı gibi Sovyet aleyhtarı suçlamalar, ithamlarla karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Tüm 

eserleri ve kütüphanesine el konulmuş, ağır işkenceler altında geçen sorgulamalara maruz bırakılmıştır. 

Sorgulamalarında eserlerinin Sovyet aleyhtarı olmadığını, çoğunun Azerbaycan dil ve edebiyatı, Türk 

dili terminolojini kapsadığını belirtse de bu bilgiler ona yeni bir yaşam sunamamıştır. Nihayetinde 

kendisine yöneltilen ancak kendisi ile alakası olmayan, hakkında ortaya konan suçlamaları kabul etmek 

zorunda kalmış hızla yapılan yargılamanın ardından Sovyet Yüksek Mahkemesi idam edilmesine karar 

verilmiştir. 

                                                           
320 Ufuk Deniz Aşçı, Fatih Numan Küçükballı, Bekir Çobanzade- Türk Tatar Dil Bilimine Giriş, Palet Yayınları, 

Konya 2015, s. 145. 
321  Elnur Ağayev, “Bekir Çobanzade’nin Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu Cemiyeti’ndeki Faaliyetleri ve 

Islahatlar Üzerine Görüşleri”, CTAD, Yıl 9, Sayı 17, (Bahar) 2013, s. 135-170. 
322 Ağayev, agm., s. 141. 
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Kırım, Azerbaycan, Özbekistan hatta Kazakistan’a kadar uzanan ilim hayatında önemli eserler 

ardında bırakan Bekir Sıtkı Çobanzade’nin adına bugün doğduğu yer olan Karasubazar’da Resul 

Velilyaev’in girişimleriyle kurulmuş olan Bekir Sıtkı Çobanzade Fonu tarafından ödüller verilmektedir. 

Vakıf, bilimsel ve kültürel çalışmalara yardımcı olurken Bekir Sıtkı’nın adını da yaşatmaktadır. Önemli 

kurumlarda üyeliği bulunan Çobanzade’nin ardından bakıldığında ne yazık ki günümüzde hakkında çok 

fazla araştırma yapılmamaktadır. Onun adının geçtiği araştırmalar genellikle dil, üslup, edebiyat ağırlıklı 

olup Türk tarihi dendiğinde kendisi bir fikir adamı olarak pek hatırlanmamaktadır. Oysa ki Türk 

Dünyasına verdiği hizmet göz önüne alınırsa İsmail Gaspıralı başta olmak üzere birçok Türk aydınının 

ortak dil idealini sürdüren Bekir Sıtkı Çobanzade’nin, Türklük açısından tarihçiler tarafından da 

incelenmesi, Macaristan ve Kırım’daki yıllarının daha ayrıntılı ele alınacak şekilde araştırılması, 

hakkında arşiv taraması yapılması ve bu şekilde eserleri ile bıraktığı hatıranın canlı tutulması 

beklenmektedir. 
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PROFESYONEL BİR YÖNDEN DİL ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ METİNLERİN 

YETERLİLİĞİ 

Janalık BALTABAYEVA323 

Özet 

Yükseköğretim kurumlarındaki veya üniversitelerdeki öğenciler, konuşma sırasında belli bir 

bilgileri birbirlerine iletir, ispatlar, önerilerde bulunurlar, sorular sorarak kendi aralarında tartışırlar ve 

ortak bir karara varırlar. Böylece birbirleriyle karşılıklı iletişim yoluyla profesyonel yönde bilgiler alarak 

birbirleriyle dilsel ilişkiler kurarlar, uzmanlık alanıyla ilgili mesleki kelimelerle kelime dağarcıklarını 

tamamlarlar. Dilsel iletişim kuran öğrenciler konuşma etkinliğini oluşturur ve onların ders sırasında 

gerçekleştirdikleri konuşma etkinliği genelde doğrudan mesleki alanlarıyla ilgili olurlar. Bu nedenle 

yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi alanlarında profesyonel eğitim görmesi çok önemlidir. 

Ancak o zaman öğrenciler sadece mesleki alanlarına göre konuşmayı ve iletişim kurmayı 

öğrenmeyecekler, ayrıca mesleki alanlarıyla ilgili terimleri öğrenir ve bu terimleri derin bir şekilde 

kavrama becerilerine sahip olurlar.    

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin mesleki dilde konuşma becerilerini 

geliştirmek öğretmenin eğitim metinlerini ustaca seçmesi ve planlaması, materyallerin zorluk seviyesini 

değerlendirmesi ve onu belirli amaçta gelecek mesleklerine uygun bir şekilde adapte ederek eğitmesi 

neticesinde gerçekleşir. Bu arada öğretmenin organizasyon veya dersi düzenleme becerisinin 

mükemmelliği ve zamanı iyi değerlendirme becerisi, kendinin etkin veya aktif olmasıyla beraber, 

öğrencilerin de etkin ve aktif olmasını sağlayabilmesine doğrudan ilişkilidir.  

Profesyonel dil öğretiminde metin çok önemli yer alır. Bir metin seçilirken öğrencilerin 

uzmanlık alanları dikkate alınmalıdır. Bu çok önemli bir pozisyon. Dil öğretiminde mesleğe ilişkin pek 

çok bilgi içeren metinleri kullanarak öğrencilerin dile olan ilgisini arttırarak istekleri güçlendirilebilir. 

Uzmanlık alanıyla ilgili metinler öğrencilere yeni bilgiler sağlar ve öğrenciler bu tür metinleri 

okumaktan sıkılmaz, tam tersine böyle bir metinleri okumaktan memnun kalırlar. Uzmanlık alanına göre 

seçilen metinler öğerncilerin bilgilerini tamamlamakla beraber, onların ilmi dil becerilerini de geliştirir.  

 Makalede öğrencilerin gelecek meslekleri ile ilgili konuşma dil becerilerini metinler yardımıyla 

geliştirmesi konusuna dikkat edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Dil, Mesleki Metinler, Dil İletişimi 

PROFICIENCY OF TEXTS IN LANGUAGE TEACHING PROCESS FROM A 

PROFESSIONAL ASPECT 

Abstract 

Students in higher education institutions or universities convey certain information to each 

other, prove, make suggestions, discuss among themselves by asking questions and reach a common 

decision during the conversation. Thus, they establish linguistic relations with each other by receiving 

professional information through mutual communication, and complete their vocabulary with 

professional words related to their field of expertise. Linguistic communicators constitute the speaking 

activity, and the speaking activity they perform during the lesson is usually directly related to their 

professional field. For this reason, it is very important for students to receive professional education in 

their fields in higher education institutions. Only then will students not only learn to speak and 
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communicate according to their professional field, but also learn terms related to their professional field 

and have the skills to understand these terms deeply. 

Developing the speaking skills of students in higher education institutions in the professional 

language occurs as a result of the teacher's skillful selection and planning of the training texts, evaluating 

the difficulty level of the materials and educating them by adapting them to their future professions for 

a specific purpose. In the meantime, the perfection of the teacher's ability to organize or organize the 

lesson and the ability to use time well are directly related to his ability to be active or active, as well as 

to ensure that the students are active and active. 

 Text plays a very important role in professional language teaching. When choosing a text, 

students' areas of expertise should be taken into account. This is a very important position. In language 

teaching, students' desires can be strengthened by increasing their interest in language by using texts 

that contain a lot of information about the profession. Texts related to the field of specialization provide 

students with new information and students do not get bored of reading such texts, on the contrary, they 

are satisfied with reading such texts. The texts selected according to the field of specialization not only 

complement the students' knowledge, but also improve their scientific language skills. 

  In the article, attention was paid to the development of students' speaking language skills 

related to their future professions with the help of texts. 

     Keywords: Professional Language, Professional Texts, Language Communication 

Giriş 

Mesleğe göre dil iletişimi kurmak için, konuşmanın kelime dağarcığını, gramerini ve üslubunu 

bilmek yeterli değildir.  Meslektaşlarla profesyonel bir şekilde iletişim kurabilmek ve düşünceyi düzgün 

bir şekilde açıklayabilmek için kelimeleri doğru kullanmayı öğrenmek gerekir. Herhangi bir meslekte, 

gelecekteki bir uzman, meslektaşları ile toplantılarda, görüşmelerde ve bir çalışanı kabul ederken 

düzgün bir şekilde iletişim kurabilmelidir.    

Bu bağlamda, mesleğe uygun dil iletişimine geçmek için gerçekleştirilen çalışma türleri yeni 

gereksinimlere uygun olarak yapılırsa, örğencinin profesyonel konuşma dilinin gelişmesi ve oluşumu 

ile mesleğiyle ilişkin bilgi kapsamı genişleyecektir. Herhangi bir meslek uzmanı gelecekteki mesleğine 

uygun profesyonel bir dilde sistematik ve yetkin bir şekilde konuşabilmelidir. 

Bu amaçla yani, dilin profesyonel bir doğrultuda öğretilmesinde metinlerin içeriğine ve verilen 

ödevlere çok dikkat edilmesi gerekmektedir.  Böyle bir görev görünümünün, öğrencinin yükseköğretim 

kurumunda sonuç odaklı, tam teşekküllü eğitimi ve profesyonel bir dilde ustaca konuşmaya alıştıran 

işlerin yardımıyla oluşturulduğu tartışılmaz. Mesleki iletişim dilinin geliştirilmesi, aslında öğrencinin 

kelime dağarcığının gelişimi ile yakından ilişkilidir. Aynı zamanda, metne dayalı profesyonel iletişim 

dilini geliştirme sorunu dikkat çekmektedir. 

Metodoloji 

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci, gelecekteki mesleğine uygun mesleki veya profesyonel 

dili konuşmaya alışma sırasında terimleri iyi bilerek ve doğru kullanarak doğasını, düşüncesini, 

eylemleriyle görüşlerini ifade edebilir. Onları düzenli olarak profesyonel dilde konuşabilmeleri için, 

yetiştirmenin temel amacı, öğrencilerin gelecekteki meslekleriyle ilgili kelime ve deyimleri 

öğrenmelerinin yanı sıra kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri, yani öğrendikleri mesleki kelimeleri 

günlük yaşamda ve gelecekteki meslek hayatında kullanabilmeleriyle gerçekleşir. Dili öğrenmek ise, 

bilgi ve tecrübeyi, yetenek ve beceriyi gerektirir. Bu arada metinleri kullanmakta fayda vardır.  
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Herhangi bilim alanında, profesyonel terimlerin kavramı çok güçlüdür.  Öğrenci, mesleğinin 

belirli bir alanını öğrenebilmesi için, o alana ait terimlerin anlamını, bilimsel kavramıyla anlatmak 

istediği manasını tam olarak algılaması gerekir. Eğitim kurumundan mezun olduktan sonra, kendileri 

seçtiği uzmanlık alanında eğitim alacak geleceğin uzmanları, mesleki hizmeti aracılığıyla aktif bir 

şekilde toplum yaşamında yer alabilir. Mesleki faaliyetin dil iletişimi yoluyla ön plana çıktığı 

bilinmektedir. Dolayısyla bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyi geleceğe hazırlamak, özelliklerini 

öğretmek, mesleğiyle ilgili dil birimlerini anlaması ve konuşma becerisine sahip olmasına doğrudan 

bağlıdır. Mesleki hizmet alanında kullanılan resmî dildeki iletişim hem yazılı hem de sözlü olarak 

kurulur. Bu nedenle, üniversitelerde eğitim gören gençlerin mesleki kelimeleri doğru öğrendikleri sürece 

mesleki niteliklerinin de güçlü olacağından şüphe yoktur. Gelecek mesleği ile ilgili bir dili öğretmek, 

bir yandan bu dilin öğretiminin motivasyonel yönlerini genişletirken, diğer yandan öğrencilerin dile 

ilişkin genel bir dünya görüşleri oluşturmalarını sağlar. Böylece öğrenci, mesleki sözcüklerin kendileri 

seçtiği meslekleriyle doğrudan ilişkisini, bu alandaki kullanım özelliklerini anlayarak mesleki kelime 

dağarcığını sistematik olarak geliştirecektir. Bu tür çalışmalarla öğrencinin kendi araştırmalarının 

ağırlığının artırılması ön plana çıkar. Bu doğrultuda öğrenciler her derste meslekleri ile ilgili metinleri 

okur, mesleki kelimeler, deyimler, terimlerle tanışır ve bunları hatırlamayı öğrenerek yetkin bir şekilde 

yazı yeteneğini ilerletir ve konuşma dilinde de doğru kullanma becerilerini geliştirmeye çalışır.  

Bugünün öğrencisi yarının kaliteli uzmanıdır. Günümüzde üniversitelerde hızla değişen üretim 

ve piyasa koşullarına uyum sağlayan yeni tip uzmanların yetiştirilmesine büyük bir önem vermektedir. 

Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında eğitim sürecinde dersin yeni yöntemler kullanılarak 

yürütülmesi temel amaçlardan biri olmalıdır. Dolayısıyla eğitimin düzenlenmesinde öğrencinin 

konuşma etkinliğini artıran ve düşüncelerini açıkça ifade eden tartışmaya yönelik yöntemleri 

kullanmasına ve profesyonel dilde konuşma sorunlarının doğru çözümü için koşullar yaratarak 

profesyonel kelime bilgisini becermesine dikkat edilmesi gerekir.  

Profesyonel metinler üzerinde çalışmak kelime dağarcığını zenginleştirecek ve profesyonel bir 

dilde konuşmaya fırsat yaratır. Bu nedenle bilimsel eserlerde bahsedildiği gibi, dil iletişiminin ayrılmaz 

bir parçası olan metin, insanların iletişimini gerçekleştiren kaynak ve karşılıklı anlayış, tartışma ve 

iletişim kuran malzeme olarak kabul edilir. Aslında, öğrenci metin aracılığıyla gelecekteki mesleği ile 

ilgili bilgilendirici bilgiler alır ve profesyonel dili konuşmayı öğrenir. Öğrenci, metinler aracılığıyla 

profesyonel bir şekilde konuşur, anlatır ve böylece dil iletişimine girer. 

Profesyonel dil öğretimi konusunda yazılan çalışmalarda metnin dil öğretimindeki rolüne dikkat 

edilmiştir. Örneğin, R.Şahanova’nın araştırmasında, teknik eğitim kurumlarının öğrencilerine dil 

öğretim metodolojisi belirlenip, didaktik gereksinimler ve mesleğe ilişkin çalışma materyallerinin seçim 

yöntemleri belirlenmiştir ve derecelendirme, test yöntemlerinin etkili yolları incelenmiştir [1]. Yazarın 

çalışmasında verilen alıştırmalar sistemli bir şekilde profesyonel metinlere dayanmaktadır. 

K. Jaksılıkova’nın ‘Kazakça’yı Modüler Öğretimi’ [2] adlı monografisinde Kazakça’yı modüler 

öğretimle profesyonel odaklı konuşma becerilerinin oluşumuna da dikkat edilmiştir. Modüler öğretimi, 

öğrencilerin dili öğrenmeye olan ilgisini arttırır ve öğrencilerin bağımsız araştırmalarını etkiler. Bu 

çalışmada, Rusça konuşan öğrenciler için gelecekteki meslekleriyle ilişkin dil birimlerinin edinimi ile 

ilgili alıştırmalara dikkat edilmiştir.  

Buna benzer, K. Niyazbekova’nın ‘Mesleki Kelime Öğretimi Metodolojisi" konulu tez 

çalışması, yükseköğretim kurumlarının İktisat Fakültesi öğrencileri için mesleki kelime öğretimi 

metodolojisi üzerine yazılmıştır [3, 20s.]. Ş. Kurmanbayulı ve diğer ortak yazarların yayınladığı ‘Kazak 

dili’ adlı ders kitabında profesyonel uzmanlıkla ilgili metin konusuna odaklanmıştır. Yazarlar 

alıştırmaları metin öncesi ve metin sonrası diye ayırarak metinlerdeki nadiren kullanılan sözcükleri ve 
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uzmanlık alan terimlerinin açıklamalarını öğrenmeye ve katılımcı bir şekilde konuşma becerilerini 

edinmeye yönelik alıştırmalar ve ödevlerin örneklerini  sunmuştur. 

Kitapta sekiz modül şeklinde düzenlenen konularda yer alan metinler, hukuk alanına göre 

profesyonel yönü tutmuştur [4]. A. Almetova’nın ‘Kazakça Dersinde  Öğrencilerin Konuşma Dili 

Kültürünü Oluşturmanın Bilimsel-Metodolojik Temelleri’ [5] başlıklı tez çalışmasında, konuşma dilinin 

türlerini ve içerik yapısını deneysel olarak ispatlamıştır. G. Aldambergenova’nın ‘Meslek Okullarındaki 

Rusça Bölümünde Eğitim Alan Öğrencilerin Kazakça Konuşma Dilini İnşaat Alanına Göre Uygulanan 

Metinler Aracılığıyla Geliştirilmek’ başlıklı tez çalışmasında meslek okullarındaki öğrencilere 

Kazakça’yı meslekleri ile ilgili metinler aracılığıyla öğretilmesi meseleleri incelenmiştir [6] ve 

gerçekleştirilecek çalışmaların ana bölümlerini sunmuştur: sözcüksel konu; konuya göre düzenlenmiş 

metin, metine odaklı alıştırma; metni anlamak için verilen dil durumu; dil durumu ile ilgili alıştırma; 

metin ve dil durumuna göre yapılan alıştırmalar ve metine göre sözcüksel konuyu doğrulamak [6, 91s.]. 

Tartışma 

Yabancılara resmî dili eğitiminde uzmanlık alanlarıyla ilgili metinler üzerinde yapılacak 

alıştırma türlerini kullanmak daha etkilidir.  

Derste meslekle ilgili metinler ana metin, diğerleri ise yardımcı ek metinler olarak sayılır. Hem 

uzmanlık alanlarıyla ilgili ana metin, hem de yardımcı metinler de derste ortak konuda kullanıldığı için, 

bunlar bileşik çalışma türü olarak değerlendirilir.  

Elbette yardımcı metinlerin hepsi ders sırasında işlenmez. Yardımcı metinlerin az veya çok 

kullanılması çeşitli metodolojik koşullarla ilişkilidir: a) ana metnin kapsamına bağlıdır. Uzmanlık 

alanıyla ilgili kapsamlı metinler ve yardımcı metinler daha az verilir. Bu, ders için ayrılan süreyi takip 

etmekle ilgilidir; b) ana uzmanlık alanıyla metnin zorluğu veya kolaylığı ile ilgilidir. Eğer ana metnin 

gramer yapısı çok zor ve yeni kelimeler çok olursa, bu tür ana metninle beraber yardımcı metinler daha 

az verilir. Bu öğrencinin yeteneğini de dikkate almakla ilgilidir. b) ancak bu tür uzmanlık alanıyla ilgili 

zor metinler çok fazla olmaz. Ancak yardımcı metinlerin sayısı üçten fazla olmaması lazımdır; c) 

uzmanlık alanıyla ilgili metinlerle kullanılacak yardımcı metinlerin kapsamı, zorluluğu ve kolaylığı da 

dikkate alınmalıdır.   

Yardımcı metinlerin derste  kullanılması aşağıdaki koşullara bağlıdır: 

1. Metindeki dil birimlerini kullanma becerisini oluşturmak amacıyla yardımcı metinlerden 

yararlanır. Çünkü uzmanlık alanıyla ilgili metinlerdeki yeni kelimeleri ve dil birimlerini öğrencinin 

aklında tutması ve metni iyi öğrenmesi için gereksiz yere tekrarlatmak öğrenciyi yorar. Bu nedenle, 

uzmanlık alanıyla ilgili metinlerdeki dil birimlerini, yeni kelimeleri yardımcı metinler yardımıyla 

tekrarlayıp yardımcı metinleri kullanarak özel metindeki dil birimlerini ve yeni kelimeleri hatırlamak 

daha kolaydır. 

2. Ayrıca yardımcı metinler, dilimizin nadide bir hazinesi olan atasözleri konuşma esnasında 

kullanmamızı sağlar. Alimlerin sözlerini bilmek zihnin bir hazinesidir, bilmeceleri çözmek bir 

yaratıcılığın işaretidir. Şiir öğrenmek ise,  sanata uyum sağlamak, sanatı takdir etmektir. Şiir okumak 

edebi dilde konuşmaya alışmaktır.  

Yardımcı metinlerin bu özellikleri, dili öğrenmeye yardımcı olmakla birlikte,  kişilik özelliklere 

uymakalıntı yaptırır.  Bu nedenle yardımcı metinler uzmanlık alanına göre seçilen metinlerle birlikte 

yapılır. Deneyim, bu yöntemin rasyonelliğini doğrulamıştır. Ancak ana metin ile yardımcı metnin 

işlevlerinin eşit olduğu söylenemez. Esas metodolojik işlevi, uzmanlık alanına göre alınan metin 

üstlenir. Yardımcı metinler, tekrarlama, pekiştirme, dersi çeşitlendirme, yani öğrencinin derse olan 

ilgisini çekmek gibi yardımcı işlevleri gerçekleştirir. 
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Uzmanlık alanıyla ilgili bir metinle metodolojik çalışma, metni okumakla başlar. Kazakça 

okumayı bilmeden Kazakça konuşmayı öğrenmek imkânsızdır. E. P. Şubin gibi bilim adamları, okumayı 

öğrenmeden bir dilin öğretilmesinin imkânsız olduğunu açıklamıştır [7]. 

Uzmanlık alanıyla ilgili metinlerle yapılacak daha bir çalışma, metnin anlaşılmasını 

öğretmektir. Bu konuda bilim adamları arasında farklı görüşler vardır, ancak bu anlamadan okumayı 

savunmak değildir, sadece nadiren ilk başta okuma pratiğini yapmak mümkün olduğunu öne süren 

görüşler de var demektir. Metni anlayarak okumak önemli sorunlardan biridir. Bunun için metni 

okuttuktan sonra, öğrencilerin anlamadığı yeni kelimeleri deftere yazarak sözlükle çalışmalarına  

alıştırılır.  Sözlükten yeni bir kelimenin karşılığını bulup yazdıktan sonra, metni tekrar okurken öğrenci 

metnin anlamını anlar. Herhangi bir yanlış anlama varsa, öğretmenin kendisi açıklar. Bu çalışmalar ilk 

derslerden başlayıp her metinle ilgili farklı şekillerde sürekli tekrarlanıp düzeltildiğinden dolayı, metni 

doğrı okuma becerisi gelişir.  

Uzmanlık alanıyla ilgili metinlerin sadece sınıfta okunduğu izlenimi olmamalıdır. Okuma 

pratiği yapmanın verimli bir yolu öğrencinin bağımsız çalışmasıdır. Öğrencinin bağımsız çalışması, 

onların bağımsız ve araştırarak okuma alışkanlıklarını ve sürekli çalışma yeteneğini geliştirir. Bağımsız 

çalışmanın okumak için verilen ödevleri dersle bağlantılı olarak başlar. Daha sonra öğrencinin beğendiği 

veya ilginç bulunan konulara değiştirilir. Bu herkesin kendi isteğiyle yapılan ödevdir.  Örneğin, 

öğrencilerin bazıları masal, bazıları alimlerin sözlerini, bazıları kahramanlık şiirleri ve bazıları ise Vatan 

savaşındaki kahramanlar hakkında okumayı seçer.  

Uzmanlık alanıyla ilgili metinlerle konuşmayı öğretmenin daha bir türü, tartışmayı öğretmektir. 

İnsan konuştuğunda, onun konuşması bir şahısa veya halka yönelik olur. Ailede, arkadaşlar arasında ve 

iş yerindeki tartışmaların iki kişi arasında olduğu gibi, birkaç kişi arasında da gerçekleştiği 

bilinmektedir. Bu insanların birbirleriyle dil aracılığıyla iletişim kurma biçimini ifade eder. Bu nedenle 

tartışma öğretimi ödevlerinin ana metinlerle düzenlenmesi çok faydalıdır. Metin üzerinden tartışma 

öğretiminde öncelikle metinle ilgili sorular verilir ve sonra metinden verilen soruların cevabını bulma 

çalışması da yapılır. Tartışmanın (konuşmanın) soru ve cevaplardan oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle, 

bu ödevi kolaylaştırmak için metinle ilgili hazır sorular vermek ve bunun için küçük bir metin kullanmak 

daha iyidir. Tartışma öğretimine küçük bir metinle başlamanın nedeni, öğrencilerin soruların cevaplarını 

hızlı bir şekilde bulmasını sağlamaktır.  Çünkü metinde cevabı bulmakta zorlanan öğrenci onu aramaya 

da çaba göstermez. Ayrıca öğrenci tarafından bilinen metinle başlamak, onların cevabı kolayca 

bulmasına yardımcı olacaktır.                     

Sonuç 

Yükseköğretim kurumlarındaki önemli çalışmalardan biri, dili mesleki iletişim aracı olarak 

kullanmak ve öğrencilere mesleki görev ve sorumluluk duygusunu kazandırmaktır. Eğitim ve öğretim, 

eğitim ve gelişim düzeyinde, gençler mesleki gelişimlerini ve gelecekleri ile ilgili açık bir sonuca 

varabilir. Araştırmacıların dediği gibi, dil insanlar arasındaki iletişim aracı olarak sadece bilgi alışverişi 

için kullanılan kaynak değil, öncelikle insanları sosyal toplumla bağlayan bir vasıtadır. Öğrencinin 

kişisel özelliklerini geliştirmenin ve çevreyi tanıtmanın önemli bir kuralı olduğu tartışılmazdır.     

Dili profesyonel bir doğrultuda öğretme sürecinde metinleri kullanarak öğretmeye dikkat etmek 

gerekir. Bu, Kazakça’nın sosyal taleplere uygun olarak öğretilmesini sağlar ve öğrencilerin gelecekteki 

mesleki dilde doğru konuşmalarının oluşmasında büyük rol oynar. Bu nedenle dil öğretim sürecinde 

uzmanlık alanıyla ilgili metinleri etkili bir şekilde kullanmak gerekir.  
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ABUBAKIR DIVAYEV İS A COLLECTOR OF TURKIC LITERATURE 

Koigeldiyeva Zauresh ZHASHARALIEVNA324 

Abstract 

According to researchers, folk oral literature has a special place in human life. A person 

immersed in oral literature will undoubtedly be a citizen who loves his native country, the place where 

he grew up, and is able to cherish his language, traditions, and customs. The art of speech is a priceless 

wealth left for future generations for Turkic peoples. In folk literature, there is a lot of fierce and fierce, 

beautiful and fertile, skillfully intersected logic, and a lot of pouring works. 

Our research work is about Abubakir Divaev, a Turkic scholar who studied and compiled folk 

literature. A scholar's collection of customs and traditions of the Turkic country, a detailed study of its 

publication on the pages of publications. For 40 years, the enlightened scientist collected oral literature 

of the Kazakh-Kyrgyz nation. 

Among them, Kazakh folklore and ethnography were considered separately. Kazakh 

superstitions related to the moon, sun, stars, and other things, names of the months, funeral ceremonies, 

witchcraft, offering prayers to the deceased, marriage ceremonies, interpretation of dreams, origin of 

characters such as ghosts, demons, folk legends related to them , Kazakh lullabies, proverbs, heroes and 

love songs, national art, games, proverbs, and animal husbandry. 

The found valuable relic was published in the periodical press and increased the price of the 

valuable heritage. In our research, we made sure that traditions are the heritage of each nation. 

Keywords: Folklore, People, Native Country, Custom, Publication 

ABUBAKIR DİVAEV - TÜRK EDEBİYATI  KOLEKSİYONU 

Araştırmacılara göre halk sözlü edebiyatının insan hayatında özel bir yeri vardır. Sözlü 

edebiyatla iç içe olan bir insan, hiç şüphesiz memleketini, büyüdüğü yeri seven, diline, örf ve âdetlerine 

sahip çıkan bir vatandaş olacaktır. Söz sanatı, Türk halkları için gelecek nesillere bırakılan paha biçilmez 

bir zenginliktir. Halk edebiyatında azılı ve gaddar, güzel ve bereketli, ustalıkla kesişen mantık, bol 

döküman eser vardır. Araştırma çalışmamız, halk edebiyatını inceleyen ve derleyen bir Türk âlimi olan 

Abubakir Divaev hakkındadır. Bir bilim adamının Türk ülkesinin gelenek ve göreneklerini derlemesi, 

yayın sayfalarında yayınlanmasının ayrıntılı bir incelemesi. 40 yıl boyunca aydın bilim adamı, Kazak-

Kırgız ulusunun sözlü edebiyatını topladı. Bunlar arasında Kazak folkloru ve etnografyası ayrı ayrı ele 

alınmıştır. Ay, güneş, yıldızlar ve diğer şeylerle ilgili Kazak hurafeleri, ay adları, cenaze törenleri, 

büyücülük, merhumun duası, evlilik törenleri, rüya tabirleri, hayalet, iblis gibi karakterlerin kökeni, halk 

efsaneleri ile ilgili onlara Kazak ninnileri, atasözleri, kahramanlar ve aşk şarkıları, milli sanat, oyunlar, 

atasözleri ve hayvancılık. Bulunan değerli kalıntı, periyodik basında yayınlandı ve değerli mirasın 

fiyatını artırdı. Araştırmamızda geleneklerin her ulusun mirası olduğundan emin olduk. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, Halk, Memleket, Gelenek, Yayın 

                                                           
324  Doktora Öğrencisi, Eurasian National University, named after L. N. Gumilyov, Astana, guljaz-
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The spiritual wealth of each nation is a legacy created in the history of development, passed 

down from generation to generation.The Kazakh people, like other peoples, have their own periods, 

stages of development, cultural heritage, noble art worthy of each era [1,18-б]. 

According to the researchers, folk literature occupies a special place in human life. Of course, a 

person who likes oral literature will be a citizen who loves his native land, where he grew up, who will 

be able to respect his language, traditions and customs. 

The artistic word art is an invaluable wealth that the Turkic peoples have left for future 

generations. 

In the folk literature, the majestic beauty of fertility, the artfully crossed logic, and the creation 

like a shower-filled fountain, like awarsome which break the castle. The people, who were able to 

distinguish the noble from the young, the hints and proverbs from the mouths of orators, as a rule of life, 

pass from generation to generation and serve humanity [2,12-б]. 

Looking at the works of folklorists-researchers on Turkic literature, we can clearly see that it 

opens the way to the knowledge of folklore history, that the folk heritage is a valuable treasure that 

teaches and sets an example for a person. Let's look at A. Divayev’s works, a folklorist and ethnographer 

who supported the Alash citizens, who conducted fundamental research on Turkic literature. For 40 

years, the enlightened scientist collected literature of  Kazakh-Kyrgyz country. 

Among them he considered Kazakh folklore and Ethnography separately. Divayev found among 

the people the most valuable things on the Kazakh superstitions about the moon, sun, stars and other 

things, the origin of such characters as Moon names, funerals, shamanism, prayer to the deceased, 

marriage ceremonies, dream forecast, monsters, demons, legends among the people about them, Kazakh 

lullabies, proverbs and sayings, batyrs and love poems, National Art, Games, Proverbs, animal breeding 

[3]. 

In the history of human development, the noble heritage of artistic speech art helps us to 

understand what is happening in society, the state of various social environments, the life and customs 

of this environment. 

Folk works have their own deep thought and artistic language, which attracts humanity. Kazakh 

literature is a national value that affects the ability to communicate with the surrounding environment, 

people, adapt to life, strengthen behavior, self-knowledge. 

Since the 80s of the last century, Abubakir Divayev (1855-1933) has been one of the most 

honored workers of collecting and threshing Kazakh literature. After graduating from the cadet corpus 

in Orenburg (1876), he served in the Turkestan governor-general. While performing his duties, he began 

to collect materials related to the history of the Kazakh people, samples of literature. He publishes them 

in newspapers and magazines (in two languages [4]. 

In the magazine “Ethnographic review” the following research articles are published: “From the 

sphere of Kyrgyz beliefs”, “Shaman as a healer and a sorcerer”(1899), “Seven Tales of the Syr-Darya 

region Kyrgyz”(1906), “About Folk Superstition”(1907), “Kyrgyz aphorisms”(1907), “Olyan: A Love 

Song”(1907), “Itala-kaz”(1908), “How the Kyrgyz entertain children”(1908), ‘How an eighty-year-old 

woman gave birth to forty ears”(1909), “The Kidnapped Princess”(1909), “The Spell and the Call of the 

Wind. From Kyrgyz beliefs”(1910), “Kyrgyz conspiracy against the bite of poisonous insects and 

reptiles”(1910), “Seven Tales of the Syr-Darya region Kyrgyz”(1912)[5]. 

From the list of his published works, we can see that he conducted research on the topics 

common to Turkic literature-shaman, fairy tale, child comforting, having a child in old age. 
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One of his fundamental studies there the article “Program for collecting literature that describes 

the life of Kazakh-Kyrgyz country, the way of life and the”, which was published in the early twentieth 

century in the issue of the newspaper “Ak Zhol” number 302 Thursday, May 10, 1923. In this 

publication, Abubakir Divayev published a program consisting of 30 parts, which provides information 

about the way of  Kazakh people’s life. The programs are as follows: 

1. Marriage. 

2. Giving a child a name.  

3. Lullaby. 

4. Childern’s game, toys.  

5. Girl, young people’s games 

6. Customs which are made during the 

funerals, beliefs 

7. Shaman 

8. Diseases and treatments  

9. Proverbs, poems 

10. Dream, dream forecasts 

11. Sky, earth 

12. Wind, month, sun 

13. Fantastic story 

14. Fantastic beliefs  

15. Croak,  deceive  

16. Songs-poems 

17. Poems about heroes, poems 

18. Aitis 

19. Faity-tales 

20. Fables 

21. Demons 

22. History, chronicles, stories 

23. Riddles 

24.Blessings 

25. House, food, shoes, clothes 

26. Law 

27. 1916 year 

28. Since the 1917-18’s strike 

29. Scot 

30. Animals, plants 

At the end of the article, “Note: this program is written for reference. A man of his own volition 

would not pretend to be bound by the program. Our request is that the Kazakh-Kyrgyz child, who wants 

to serve the culture, makes this program like a project, collects materials and sends it to Kazakh-Kyrgyz 

institution. The previously collected material is sorted and prepared for printing. Let collectors, writers, 

try to collect from pure Kazakh-Kyrgyz life. Let the Kazakhs ask about the past life of the country and 

write down what region, country from whom each material was received or made. 

The president of the Republic of Kazakhstan addressed to the citizens of the country who knew 

the paper and considered it their duty to serve the country:  temporary head of Turkestan Kazakh-Kyrgyz 

Education Commission: Magzhan Zhumabayev. Member: Abubakir Divayev. 1923, May 5. Tashkent,” 

he ended. During reading the article, it is noted that the researcher was interested in the Kazakh-Kyrgyz 

life. We must admit that the traditions of the program written at that time did not lose their significance 

even after hundred years. At present time he serves honestly  in the Kazakh society according to the 

renewing the customs and traditions. 

The preservation of traditions and customs has a deep meaning, occupies a special place in the 

culture and history of our people. Folk literature is characterized by the eternal dream of independence 

bequeathed by our ancestors, the value of a powerful statehood and national integrity, a huge country. 

First of all, it is a living, viable legacy that lives on. We are talking about heritage-the people 

adopted it from the past eras, considered it a monument of the past, through which they preserved their 

historical and cultural traditions. It is not kept in the museum, it is in the midst of the people’s life; it is 

even a part of that life, therefore subject to its laws and influences. Folklore heritage, if we use it in a 

broad sense, includes many phenomena of folk poetic creativity that have survived from ancient times 

[7,4-б]. 

Abubakir collected a huge number of samples of literature both before and after the revolution. 

When he first started collecting the literature from the country, Abubakir pursued two different goals. 
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The first is to collect the cultural heritage of the Kazakh people, which is necessary for the future younger 

generation, for history. Secondly, he translates the collected materials into Russian, which is intended 

to introduce the Russian people to him[8]. As a result of this study, a program was published that 

provides information about the life of the above-mentioned Kazakh-Kyrgyz country. 

Abubakir Divayev set a noble goal, performed an excellent service in collecting and publishing 

Turkic oral literature, and left a noble legacy for future generations. 

The Soviet government, which highly appreciated the spiritual wealth of the people, carefully 

collected and threshed oral literature, and created the best for the people’s benefit. This work was also 

carried out in our Kazakhstan. In the 20s of the XX century, the Local History Society of Kazakhstan 

has been functioning together. In 1933, the Research Institute of Kazakh national culture was 

established. In order to organize the collection of literature from the country, it conducts special 

expeditions[9].  

 “On the 21st of May, 1923, a public meeting of the Turkestan Republic was held in Tashkent in 

the premises of the Institute of Education, organized on the occasion of the 40th anniversary of Divayev's 

scientific activity. By the resolution of the Council of People's Commissars of the Turkestan Republic, 

signed by T.Ryskulov, he was awarded a pension and transferred to the gratuitous use of the house in 

which he lived” – one can read such information [10]. 

Even the information on holding such big party was published in “Ak Zhol” newspaper on 

Thursday, March 29, 1923, when it was 288. “Zholdas Ryskulov: I congratulate Abubakir Divayev, who 

has served for 40 years for Education, Culture, and the people, on behalf of the turcik and the 

Sovnarkom. The Soviet government does not forget those who serve for Culture. Abubakir Divayev's 

activities in front of the people, especially in front of the Kazakh people, show revolutionary citizens of 

the people, such as “Beket batyr”, collect and disseminate their impressions. There are experts like 

Abubakir who serve for the benefit of the people. We will not forget them, “  writes fiery congratulatory 

lines [11]. 

Abubakir Divayev is a special talent who combines several qualities. It is necessary to 

emphasize the scientific, artistic, civil, and human aspects that are not known to the general public. And 

we believe that in this article we were able to briefly show his hard work in the collection of Turkic 

literary heritage, in the field of folklore studies, especially as a collector of traditions and customs of the 

Kazakh people. 
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KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANMANIN 

ÖZELLİKLERİNİ VE MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ 

DEĞERLENDİRMEK 

Lala GULIYEVA325 

Özet 

Konunun önemi, ülkemizde giderek daha fazla küçük işletmenin faaliyet göstermeye başlaması, 

bu tür işletmelerin genellikle küçük bir kolektif şeklinde faaliyet göstermesi ve BT kullanılmadan 

çalışmanın imkânsız olmasıdır.Modern bilgi teknolojileri kullanılmadan , etkin ticari faaliyet ve 

pazardaki rakipler arasında lider konum yakalanamıyor. Pek çok bilgi gelir: müşteriler, tedarikçiler, 

belirli bir işletmenin tüm yönlerini yansıtan bilgiler ve gelen bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde 

toplamak, işlemek, analiz etmek ve kullanmak için bilgi teknolojisini kullanmak gerekir. Makale, çoğu 

şirketin BT altyapısı için operasyonel maliyetleri azaltma arzusunu dikkate alarak BT teknolojilerinin 

geliştirilmesindeki mevcut eğilimleri ve bunların iş dünyasındaki uygulamalarını tartışıyor.İş için 

sanallaştırma, bulut bilişim ve BT dış kaynak hizmetleri kullanımı ve bunların BT maliyetlerini optimize 

etme açısından uygunluk incelenir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojisi, Sanallaştırma, BT Dış Kaynak Kullanımı, Bulut 

Bilişim, Maliyet Düşürme, Küçük İşletme 

EVALUATING THE FEATURES OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN SMALL 

BUSINESS AND ITS IMPACT ON COSTS 

Abstract 

The relevance of the topic is that more and more small enterprises are starting to operate in our 

country, such enterprises often operate in the form of a small collection and it is impossible to work 

without the use of IT. Without the use of modern information technologies, it is impossible to operate 

efficiently in business, and to take a leading position among competitors in the market. cannot be caught. 

A lot of information comes in: about customers, suppliers, information that reflects all aspects of a 

particular enterprise, and it is necessary to use information technology to collect, process, analyze and 

use the incoming information quickly and efficiently. The article discusses the current trends in the 

development of IT technologies and their application in business, taking into account the desire of most 

companies to reduce operational costs for IT infrastructure. The use of virtualization, cloud computing, 

and IT outsourcing services for business and their relevance in terms of optimizing IT costs are studied. 

Keywords: Information Technology, Virtualization, IT Outsourcing, Cloud Computing, Cost 

Reduction, Small Business 

Giriş 

  Profesyonel düzeyde yönetmek, çalışanların işlerini ustaca organize etmek, iş süreçlerini, 

organizasyonel, idari ve ekonomik faaliyetleri şirkete kâr getirecek şekilde etkili bir şekilde tanımlamak, 

tasarlamak, pazarlamak, uygulamak ve geliştirmek gibi faktörler, şirketin temel göstergeleri olarak 

kabul edilir ve modern  iş dünyasında başarılı faaliyet hesap edile bilir. Ancak bu durumda, modern bilgi 

teknolojileri ve bilgi sistemleri, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına ve istikrarlı bir pozisyon 

almalarına ve iş dünyasında daha fazla gelişmeye yardımcı olan benzersiz bir araç olacaktır. 

                                                           
325 Doktora Öğrencisi, Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi 
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Bilgi teknolojisi (BT), bilgiyi arama, alma, iletme, toplama, işleme, toplama, depolama, dağıtma 

ve sağlamanın yanı sıra bilgiyi kullanmak ve korumak için bir dizi süreç ve yöntemdir.BT'nin temel 

amacı karmaşıklığı azaltmaktır. bilgi kaynaklarını kullanma süreçlerinden biri, güvenilirliklerini ve 

verimliliklerini artırmaktır [1].Bilgi teknolojileri sadece çalışma şeklimizi değil, aynı zamanda iş 

hayatında stratejik düşünme şeklimizi de değiştirmiştir. Mevcut koşullarda, modern teknolojiler 

yalnızca veri toplama ve işlemenin otomasyonu için değil, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin 

uygulanması ve rakiplere göre belirli bir avantaj elde etmenin yolları için de kullanılmaktadır [2]. 

İş Dünyasında Modern Bilgi Teknolojileri 

Günümüz dünyasında iş dünyasında kullanılan bilgi teknolojileri bize yeni fırsatlar sunuyor: 

1.1 Enterprise 2.0, işletmelerin sosyal medya ve iletişim araçlarını kullanarak faaliyetlerini 

yürütmek, görevleri yerine getirmek ve hedeflere ulaşmak için kullandıkları teknolojilerden biridir. 

Çalışanlar, kaynak sağlayıcılar ve şirketin ürününün tüketicileri arasında ilişkiler kurmaya ve bilgi 

alışverişinde bulunmaya yardımcı olur. Günümüzde Enterprise 2.0 konseptini destekleyen ana kaynak 

kategorileri arasında şunlar bulunmaktadır: çevrimiçi eğitim kaynakları; işbirlikçi işyerleri (örneğin 

proje ekibi); iç ve dış blogosfer (organizasyonel ürün/hizmeti kullanan insan grupları dâhil); sosyal 

ağlar; kurumsal uygulamalar; işbirliği araçları (proje yönetiminde, ortak dokümantasyonda, eğitimde 

kullanılır). 

1.2. Bulut hizmetleri daha iyi teknoloji çözümleri veya iş modelleri sağlayabilir. Faaliyetlerinde 

bulut hizmetlerini kullanan kuruluşlar, ihtiyaç duydukları hizmetleri seçme, çalışanların veya 

departmanların ihtiyaçlarına göre ayarlama, profesyonel danışmanlık alma, yalnızca tüketilen hacim için 

ödeme yapma veya bulut hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması durumunda bulut hizmetlerine son verme, 

ödemeyi durdurarak hizmetin sağlanması gibi avantajlara sahiptir.. Kurumlar arasında bulut 

hizmetlerinin benimsenmesini hâlâ engelleyen nedir? Birincisi, veri depolama her zaman güvenli 

değildir ve ikincisi, konum hizmet sağlayıcıya bağlıdır: bunları daha fazla kullanma konusunda fikrinizi 

değiştirirseniz, beklenmedik kesintiler olursa verileri yeni bir hizmete kayıpsız nasıl aktaracağınızı da 

düşünmelisiniz. İşletmenin faaliyetinde. Bir avantaj olarak, toplam BT maliyetlerinin azalmasıyla 

birlikte, işin büyüyen ölçeğine ve ihtiyaçlarına uyum sağlamada genişleme ve esneklik kolaylığı not 

edebiliriz.  

1.3. Büyük Veri (Büyük Veri), çok büyük dizilerin çeşitli yapılandırılmamış, kısmen 

yapılandırılmış ve yapılandırılmış verilerinin üretimi, toplanması, işlenmesi, kullanımı ve depolanması 

ile bunların işlenmesi ve etkin bir şekilde elde edilmesi için bir dizi yaklaşım, yöntem ve araçtır. 

hedeflerin. Büyük verinin beş temel özelliğinden bahsedebiliriz: veri hacmi; çeşitli bilgiler; toplanan 

verilerin değeri; veri işleme hızı; veri güvenilirliği. Büyük Veri, bilim, ekonomi ve iş dünyasının birçok 

alanında kullanılmaktadır: biyo- ve nanoteknolojiler, jeofizik, petrol endüstrisi, tıp, telekomünikasyon 

yapıları, lojistik yönetimi, finansal hizmetler vb. 

1.4. Yapay zeka (Yapay Zeka-AI), beklenen veya yeni bir sonuç elde etmek için doğal zekanın 

düşüncelerine ve eylemlerine benzer makul değerlendirmeleri ve eylemleri yeniden oluşturmak olan bir 

dizi teorik ve pratik yöntem ve fiziksel bilgi işlem cihazıdır [4]. 

2. Bilgi Teknolojisinin İşletme Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 

Şu anda, hızla değişen modern dünyada, bilgi teknolojilerinin gelişiminin hızı ve beklentileri, 

insan yaşamının çeşitli alanlarında uygulamalarının önemi ve uygunluğu geniş çapta tartışılmaktadır. 

Bilgisayar ve sunucu parkının bakımı, yerel ağların desteklenmesi ve yönetimi, işletim sistemlerinin 

kurulumu ve ayarlarının yanı sıra optimizasyon ve görev yürütme hızı, herhangi bir şirketin 
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çalışmasında en acil konular arasındadır. Bununla birlikte, bilgi teknolojisinin öncelikle ekonomik bir 

araç olduğunu ve ekonomik ilişkilerin katılımcılarının ihtiyaçlarına göre geliştiğini anlamak gerekir. 

Herhangi bir işletme, diğer şeylerin yanı sıra, işletme maliyetlerini ve işletme risklerini azaltma 

çabalarıyla ilişkili olan karı artırmayı amaçlar. Bilgi teknolojilerini iş süreçleri çerçevesinde kullanmak 

için gerekli olan BT altyapısının uygulanması, bakımı ve işletilmesi maliyetlerin en pahalı unsurudur ve 

elbette maliyetini düşürmek modern iş ortamında çok önemli bir ihtiyaç hâline gelmektedir. 

Sanallaştırma, bulut bilişim ve BT dış kaynak kullanımı gibi işletmelerin BT maliyetlerini 

düşürmelerine yardımcı olan çeşitli teknolojiler ve yönetim modelleri vardır. Bu araçlar hem tek tek 

hem de kombinasyon hâlinde BT altyapı maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur. Günümüzde BT 

çözümlerinin uygulanması, yüksek sermaye maliyetleri ve uzun kurulum süreleri ile karakterize edilir. 

Ancak yazılım (PT) ve donanım BT ekipmanı müşterilerinin tüketim modelinde temel bir değişiklik için 

ön koşullar zaten mevcuttur. BT altyapı maliyetlerini azaltmak için kaynak sanallaştırma ve bulut 

bilişim gibi teknolojiler ortaya çıkıyor. BT çözümlerini satın almak için sermaye maliyetleri, maliyetleri 

düşürmeye ve uygulama sürecini hızlandırmaya yardımcı olan operasyonel maliyetlere (kira ödemeleri) 

dönüştürülür. Daha esnek fiyatlandırma modelleri ortaya çıkıyor ve BT dış kaynak kullanımı hizmetleri 

giderek daha fazla talep görüyor [5]. 

BT dış kaynak kullanımı veya bilgisayar abonelik bakımı, BT altyapı desteğinin, bakımının ve 

modernizasyonunun abonelik hizmetlerinde uzmanlaşmış ve çeşitli nitelikli uzmanlardan oluşan bir 

kadroya sahip kuruluşlara kısmen veya tamamen devredilmesidir [6]. Bu tür çalışmaların devri, müşteri 

şirketin işgücü ve finansal kaynaklarının tahsisini optimize etmek için gerçekleştirilir. BT görevlerini 

üçüncü taraflara dış kaynak sağlamanın en hızlı ve en kolay süreç olmadığı unutulmamalıdır. Kural 

olarak, birkaç aşamada üretilir. BT dış kaynak kullanımı alanında en çok talep edilen hizmetler, 

altyapının karmaşık desteği, coğrafi olarak dağıtılmış iş yerlerinin bakımının yanı sıra arşiv depolama 

belgelerinin dijitalleştirilmesi ve çıktı dış kaynak sağlama işlevlerinin aktarılmasıdır [7]. 

Sanallaştırma teknolojisinin kullanılması, büyük işletme temsilcileri için BT çözümlerinin 

maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 

büyük ve devlete ait şirketlerden daha hareketli olduklarından, bulut tabanlı bir yazılım modeline daha 

aktif bir şekilde geçmekte ve BT pazarında sağlanan dış kaynak hizmetlerini kullanmaktadır. Mobil 

cihazların ve uygulamaların işlevselliğinin bu şekilde genişletilmesi, şirketlerin işgücü kaynaklarını 

daha verimli kullanmalarına, insan faktörlerinin ve hataların etkisini en aza indirmelerine, kurumsal 

mobil uygulamaların hayata geçirilmesiyle kolaylaştırılan, çalışanların ofis dışında çalışmasına olanak 

tanır. gerçek zamanlı olarak güncellenen bilgiler. 

Sanal altyapı, faaliyetlerini ve iş geliştirmelerini önemli ölçüde kontrol edebilen yüzlerce 

şirketin iş süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur [8]. Her şeyden önce, bu tür şirketler çok para 

biriktirme fırsatı buluyor. Kaynak sanallaştırma teknolojisi, konsolidasyon nedeniyle yüksek 

performanslı iş sunucularının sayısını azaltır. Daha önce herhangi bir görevi gerçekleştirmek için birkaç 

fiziksel makineye sahip olmak gerekliydi, şimdi gerekli sayıda konuk işletim sistemini sanal bir ortamda 

tek bir sunucuda çalıştırmak mümkündür, bu da donanım desteği maliyetini büyük ölçüde azaltır. Aynı 

zamanda servis personeli temsilcilerinin sayısını azaltmak mümkün hâle gelmektedir. Sanallaştırma, 

yeni çözümleri test etmenin yanı sıra kuruluşların çalışanlarını eğitmek için de uygundur [8]. Ayrıca 

sanallaştırma, bu teknolojinin en önemli avantajı yönetim konsoluna uzaktan erişim imkânı olduğu için 

altyapı yönetim maliyetlerini düşürür. Ek olarak, sanal makineleri klonlamanın kolaylığı da ek bir 

artıdır. Kuruluşun yönetimi ek bir ofis açmaya karar verirse, yeni altyapıyı kurmak zor olmayacaktır - 

görev, görüntüleri kopyalamaya ve yazılımı yapılandırmaya indirgenecektir. Elbette sanallaştırmanın 

bir dezavantajı var: sistem güvenilirliği ile çalışma yaklaşımının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. 
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Bu bağlamda, örneğin hataya dayanıklı kümeler gibi hataya dayanıklı çözümlerin kullanılması daha 

doğrudur [9]. 

Şu anda, BT altyapı kaynaklarının sanallaştırılması projeleri birçok lider şirket tarafından aktif 

olarak uygulanmaktadır. Çeşitli sanallaştırma platformu satıcıları, büyük bankalarda, devlet 

kurumlarında ve eğitim kurumlarında ve hatta hastanelerde uygulanan başarılı çözüm portföyleri 

sunabilmektedir. Bu şirketler teknolojiden yararlanır ve bakım, personel ve donanımdan tasarruf sağlar. 

Sanallaştırılmış ve bulut ortamları, iş geliştirme için yeni yollar açmıştır. Bulut ortamı, 

işletmeler için maliyetleri düşürmeye yardımcı olan kaynaklara erişim sağlayan bir model olarak 

anlaşılmalıdır. Aynı zamanda Azerbaycan'da bulut teknolojilerini kullanma sürecinin küresel 

göstergelerin bir ölçüde gerisinde kaldığını da belirtmek gerekir. Süreçlerin şeffaf olmaması, bilgi 

güvenliği konusunda artan endişe, BT çözümleri alanında mevzuatın ve yasal çerçevenin yetersiz 

gelişimi - tüm bunlar ülkede bulut teknolojilerinin uygulanmasını çok zorlaştırıyor. Bu nedenle, en olası 

senaryo, şirketin ayrı bölümlerinin bulut hizmetlerini kullanacağı hibrit bulut teknolojilerinin 

kullanılmasıdır. Bu model bugün zaten uygulanıyor ve gelişmeye devam edecek. İnsan kaynakları 

yönetimi, tedarik zinciri optimizasyonu vb. gibi iş açısından kritik olmayan uygulamalar genel bulutlara 

taşınır. 

3. Küçük İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Özellikleri 

Küçük işletme (SM), modern piyasa ekonomisinin en önemli sektörüdür. Dünyanın ekonomik 

olarak gelişmiş ülkelerinde, küçük işletmeler gayri safi yurtiçi hasılanın %50'sinden fazlasını 

oluşturmakta ve toplam işlerin %50 ila %70'ini sağlamaktadır. 

Küçük işletme, devasa doğası nedeniyle, bilgisayar araçları ve teknolojilerinin en önemli 

tüketicilerinden biridir. Bilgi teknolojisi (BT) satış pazarının büyük potansiyeli, üreticileri bu ekonomik 

varlık kategorisi tarafından faaliyetin özelliklerini ve bilgi teknolojilerinin kullanımını dikkate alan özel 

ürünler geliştirmeye teşvik eder. 

Küçük işletmelerin ana ayırt edici özellikleri, bu sektördeki her belirli işletmenin "küçük" 

faaliyet ölçeği ve sınırlı malzeme, emek ve finansal kaynakları ("yoksulluk kaynağı") ile ilgilidir [9, s. 

62]. 

Bilgi teknolojileri, hem satın alma hem de sahip olma açısından yüksek değerli kurumsal 

varlıklar kategorisine girer. KB işletmelerinin sınırlı finansal kaynakları, tam teşekküllü bir BT altyapısı 

oluşturmada zorluklar yaratır (BT bütçesinin %70'inden fazlası altyapının kendisini desteklemek için 

harcanır - sunucular, işletim sistemleri, diskler, ağ ekipmanı): donanım ve ekipman parkı, yazılım 

genellikle uzun bir zaman diliminde oluşur, gerektiğinde bütünlüğünü ve karmaşıklığını zedeler. 

Donanım ve yazılımın yüksek maliyeti, girişimciyi en önemli iş süreçlerini otomatikleştirmek için 

minimum araçlarla yetinmeye zorlar. Küçük işletme segmenti için, ciddi bireysel projelerin uygulanması 

kuraldan çok istisnadır. Küçük işletmelerin BT altyapısının olgunluğu, büyük ölçüde işletmenin bilgi 

doygunluğuna, bilgi çalışmasına katılan çalışan sayısına, bilgisayar ve ofis ekipmanı parkına ve yönetim 

süreçlerinin resmileşme derecesine bağlıdır. 440]. 

Az sayıda bilgi çalışanına sahip mikro işletmelerin (burada bilgi teknolojilerinin ana faaliyet 

alanı olmayan bazı "ortalama istatistiksel kuruluşlardan" bahsediyoruz) çoğu durumda gelişmiş bir 

organizasyon yapısı, fonksiyonel görevleri ve net bir bölünmeye sahip bir yapısı yoktur.. Teknik 

araçların ve yazılımın işleyişini sürdürme ve sağlama işlevleri, ortaya çıkan sorunlara yanıt verme 

modunda geçici bir çalışan veya işletmenin çalışanlarından biri tarafından gerçekleştirilir. Yazılımın, 

ekipmanın satın alınması ve modernizasyonu ile ilgili kararlar, ihtiyaçların net bir gerekçesi ve maliyet 

etkinliğinin hesaplanması olmadan başkan tarafından kendiliğinden ve sistematik değildir. Böyle bir 
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durumda bilinçli bir iş süreci olarak BT altyapısının yönetimi yoktur, yönetim süreçlerinin 

standardizasyonu yoktur, BT altyapısı verimli değildir, ölçeklenemez, güvenilmezdir, düşük düzeyde 

BT güvenliği vardır. İşletmenin bilgi çalışmasının verimliliğine düşük bağımlılığı nedeniyle, bilgisayar 

ekipmanının çalışmasındaki arızalardan kaynaklanan mali kayıplar küçüktür. Daha büyük bir işletme, 

düzenli yönetim, görevlerin daha net düzenlenmesi ve işbölümü gerektirir. 

Daha fazla çalışan ve daha fazla bilgisayar, BT'nin verimli kullanımına daha fazla iş bağımlılığı 

anlamına gelir. Bu büyüklükteki bir şirkette, kural olarak, özel giriş seviyesi sunucular, bilgi 

kaynaklarının merkezileştirilmesi ve bunların paylaşımı temelinde bir ağ kurulur. BT altyapı bakımı, 

tam zamanlı BT uzmanları tarafından veya dış kaynaklı olarak gerçekleştirilir.Bilgi güvenliği, maliyet 

planlaması ve lisans yönetimine daha fazla önem verilir. BT altyapı bakım maliyetleri, şirketin 

bütçesinde önemlidir. İşletme ölçeğinin daha da artması ve işletmenin bilgi zenginliğinin artması, BT 

altyapısının yönetiminde daha da yüksek düzeyde bir organizasyon gerektirmektedir. Bu gruba dâhil 

olan işletmeler, gelişmiş bir organizasyon yapısına, bölümlerin, departmanların ve hizmetlerin açıkça 

tanımlanmış işlevsel görevlerine ve personelin sorumluluğuna sahiptir. Yönetim, BT varlıklarının iş 

operasyonları için önemini açıkça anlar, BT altyapısı bakım maliyetleri şirketin genel bütçesinde önemli 

bir yer tutar. BT varlık yönetimine, BT altyapısının geliştirilmesine ve bilgi güvenliğine büyük önem 

verilmektedir 

Küçük işletmeler için olgun bir BT altyapısı oluşturma sorununu çözmede umut verici bir yön 

"Bulut hizmetleri"nin kullanılmasıdır: Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Yazılım (SaaS); 

Hizmet Olarak İletişim (CaaS) vb. 

Bulut hizmetleri, bilgi teknolojileri maliyetlerinin azaltılması, bilgi sistemlerinin teknik destek 

ve bakımının sağlanması, bilgi sorunlarının çözümünde ihtiyaç duyulan kaynaklara en hızlı şekilde 

erişilmesi ve ihtiyaç ortadan kalktığında bunlardan vazgeçilmesi, isteklere göre ölçeklenebilirlik, 

maliyetlerin şeffaflığı ve öngörülebilirliğini sağlar. bulut hizmetlerinin kullanımını sınırlayan unsurlar 

bilgi güvenliği, veri gizliliği ve internet erişimi ile ilgili risklerdir. 

KB işletmelerinin küçük faaliyet ölçeği, gerçekleştirilen yönetim işlevlerinin sayısında orantılı 

bir azalmaya yol açmaz. Küçük işletmeler, büyük işletmelerle aynı muhasebe ve yönetim işlevlerini 

otomatikleştirme ihtiyacını yaşar. Kalkınma stratejisi, personel, ekonomi, finans, pazarlama, üretim, 

satış, tedarik, yönetim ve raporlama sisteminin yönetimi, küçük işletmeler için hayati fonksiyonlardır. 

Daha küçük bir faaliyet ölçeği, yalnızca bu işlevlerin uygulanmasının derinliğinde kendini gösterir. Bu 

nedenle büyük işletmelere yönelik ekonomik (yüksek maliyetli) ve fonksiyonel (yüksek karmaşıklığa 

sahip muhasebe fonksiyonlarının derinlemesine uygulanması) yazılım çözümlerinin kullanılması küçük 

işletmeler için uygun değildir. Az sayıda çalışanı olan küçük bir işletmenin bilgi görevlisi, çok çeşitli 

işlevsel görevleri yerine getirir. Her birini otomatikleştirmek için ayrı bir yazılım ürünü kullanılırsa, veri 

fazlalığı ve programların düşük entegrasyonu sorunu daha da kötüleşecektir. Buradan, "hepsi bir arada" 

ilkesine dayalı entegre çözümlerin küçük işletmeler tarafından daha fazla talep edilmesi gerektiğini 

varsayabiliriz. Bu hipotezin özel bir teyidi, özellikle muhasebe ve organizasyon yönetiminin 

otomasyonu için bilgi sistemleri segmentinde, piyasada sunulan küçük işletmeler için entegre 

sistemlerdir (Infosoft'tan ("Entegratör" IS, Küçük İşletmeler için Entegrasyon Sistemi BEST Office 

FreeWare, çözümler). 1C platformuna dayalı, vb.). 

Küçük bir işletmenin önemli bir özelliği, sahipleri yönetim işlevlerini yerine getirdiğinde 

"Mülkiyet ve Yönetim Birliği" dir. İşletmenin BT'ye olan duyarlılık derecesine göre, bu özellik, sahibi-

yöneticinin kişisel özellikleri, bilgi teknolojilerine karşı tutumu ve bunların kullanımına bakış açısı ile 

kendini gösterir. Yönetici, BT'yi kullanma olanaklarının ve rekabet avantajlarının ne kadar farkında 
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olursa, işletmenin bilgi zenginliği ne kadar yüksek olursa ve işletme ne kadar büyük olursa, bilgi 

teknolojilerinin uygulanmasına o kadar duyarlı olur [10, s. . 65]. 

Dar uzmanlaşma ve çoklu vektör yapısı, yüksek riskler ve hızlı faaliyet değişiklikleri gibi küçük 

işletmelerin özellikleri, bilgi sistemleri için çelişen gereksinimler nedeniyle tek bir kurumsal altyapının 

oluşturulmasında ek sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle, dar uzmanlaşma talebi, işletmenin özelliklerini 

dikkate alan özel yazılım ürünlerinin uygulanmasıyla ifade edilir. Bu tür uygulamalı çözümler, kural 

olarak, kitlesel olarak yeniden üretilebilir ve pahalı değildir. Çoklu vektör etkinliği, "hepsi tek bir yerde" 

ilkesiyle çalışan karmaşık bilgi sistemlerinin kullanımını zorlaştırır, farklı geliştiricilerin uygulama 

çözümlerini entegre etmeyi zorlaştırır. 

Faaliyetleri hızlı bir şekilde değiştirme eğilimi, kısa sürede ilgilerini kaybedebilecek özel 

yazılım araçları elde etmek için kaynak yatırımında yüksek risklere yol açar. Bir uzlaşma seçeneği, 

belirli iş süreçlerini mevcut araçlarla (örn. VBA MS Office) otomatikleştirmek için küçük programlar 

geliştirmektir. Küçük işletmeler faaliyetlerinde özel vergi rejimleri kullanmakta, gerektiğinde bir 

sistemden diğerine bildirimsel olarak geçiş yapmaktadırlar. Bu, bilgi sistemlerine esneklik 

gereksinimleri getirir. 

Çözüm 

Bilgi teknolojilerinin iş dünyasında kullanımı, modern toplumun yaşamındaki ana eğilimlerden 

biridir. BT'nin ekonominin tüm alanlarında kullanılması, şirketlerin rekabet gücünü artırmaya, yeni iş 

modelleri oluşturmaya, maliyetleri optimize etmeye ve tüketicilere sunulan hizmetlerin kalitesini 

iyileştirmeye yardımcı olur. 

KB, piyasa ekonomisinin önemli bir segmenti olduğundan, BT uzmanları için bir talep yaratır, 

bu da BT donanım ve yazılım geliştiricilerinin KB segmentine olan ilgisini artırır.KB varlıkları, yönetim 

işlevlerinin çoğunu elinde tutarken küçük ölçekli bir operasyona sahiptir, ancak uygulamaların hızla 

geliştirilmesi için işlevler açısından zengin ve araçları kullanan "hepsi bir arada" entegre sistemlere 

ihtiyaç vardır. Kaynakların sınırlılığı nedeniyle, uygun bir BT altyapısının oluşturulması karmaşıktır, 

çok çeşitli yazılım araçlarının sınırlı kullanımı ve kişisel IS geliştirmede zorluklar ortaya çıkar ve BT'yi 

oluşturmak ve sürdürmek için yüksek nitelikli uzmanları çekme yeteneği sınırlıdır. İşletmenin bilgi ile 

kullanımında ve doygunluğunda daha yüksek farkındalık, işletmenin büyüklüğündeki artış, bilgi 

teknolojilerinin uygulanmasına duyarlılığı arttırır.Küçük işletmelerin çok vektörlü doğası ile birleşen 

dar uzmanlaşma, çeşitli işlevlerin uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. muhasebe ve yönetimde, 

gerçekleştirilen işlevlerin çeşitliliği nedeniyle karmaşık IS kullanmanın karmaşıklığı artar. 

Yüksek riskler ve faaliyet türünü hızlı bir şekilde değiştirme eğilimi, KB konularının BT 

altyapısına yapılan yüksek yatırım risklerini beraberinde getirir.KB konularının, faaliyet türünü 

değiştirirken BT altyapısının hızlı bir şekilde yeniden yönlendirilmesi gerekir. KB'nin düşük meşruiyeti, 

aynı sistem içinde çift muhasebe ihtiyacı yaratır. Vergilendirme planlarının opsiyonel olması, dolaşım 

sistemlerini kullanırken belirli vergi rejimlerinin dikkate alınmasını mümkün kılsa da, vergi sistemini 

değiştirirken hızlı değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. KB'nin saha özelliklerine bağlı olarak özel 

yazılımları daha yüksek fiyata kullanma talebi yaratır. 
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THE IMPORTANCE OF THE CONCEPT OF THE WORLD PICTURE IN THE 

HISTORY OF KAZAKH CULTURE 

Lyazzat KURMANBAEVA326 

Dina YESHPANOVA327 

Abstract 

The article considers the richness of the main oral literature - its geographical diversity. It is 

required by researchers who have visited Kazakhstan, Siberia, Altai, Mongolia, to study the folklore of 

the Turkic-Mongolian peoples, the study of folklore of Europe, Russia and other peoples. However, as 

far as the real experience of comparative-typological research is concerned, it is obvious that there is no 

definite systematic method. First of all, the comparison in epic works will be included in the grouping 

of plots and motives (ideological-thematic, separate phrases, the similarity of the characters, etc.) on the 

similarity of meaning and interaction. In its internal form it is a genre composition, type of 

pronunciation, big and small differences, their reasons, place, specific function, etc. which can be 

differentiated and identified. Historical typology is a moving, constantly changing process that studies 

folklore diachronically, spreading it throughout the epoch. 

Keywords: Picture of the World, Picture of the World, Changing Descriptions of the World, 

Symbols Of Culture, Sacredness 

ƏЛЕМ СУРЕТТЕМЕЛЕРІ ҰҒЫМЫНЫҢ ҚАЗАҚ МƏДЕНИЕТІ ТАРИХЫНДАҒЫ 

МАҢЫЗЫ 

Мақалада негізгі ауыз әдебиеті материалдарының молшылығы - жағрафиялық ауқымы 

жағынан жан-жақты болуы қарастырылады. Ол түркі-моңғол халықтарының фольклор үлгілерін 

көбінесе Қазақстан, Сібір, Алтай, Монғол жерлерін аралап, Еуропа, орыс басқа да халықтардың 

фольклорын білу негізгі мәселесі болып табылған зерттеушілердің талабы болады. Бірақ 

салыстырмалы-типологиялық зерттеудің нақтылы өз тәжірибесіне келетін болсақ, бұл арада 

белгілі бір жүйелі әдістің жоқ екені байқалады. Ең алдымен эпикалық шығармалардағы 

салыстыру сюжет пен мотивтерді (идеялық-тақырыптық, жекелеген сөз тіркестерін, 

кейіпкерлердің ұқсастығын т.б.) сыртқы мағыналық жақындықтарына қарай топтастыру және 

үлкен қорытындыларға бөліп түсіндіру болмақ. Ал оларды ішкі формалық жағынан жанрлық 

құрамы, айтылу типі, үлкенді-кішілі айырмашылығы, оның себептері, орны, нақтылы атқарып 

тұрған қызметі т.б. толып жатқан түр ерекшеліктерін саралап анықтауболады. Тарихи типология 

- қозғалыстағы, үнемі өзгерістегі үдеріс. Ол фольклорды ғасырлар айнасының ұзына бойына 

жайып тастап, диахрондық тұрғыдан зерттейді. 

Кілт сөздер: Əлем Картинасы, Əлем Суреті, Дүниенің Өзгермелі Суреттемелері, 

Мәдениет Рәміздері, Сакральдылық 

ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КАРТИНЫ МИРАВ ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматривается богатство основной устной литературы - ее географическое 

разнообразие. Это востребовано исследователями, побывавшими в Казахстане, Сибири, Алтае, 

Монголии, для изучения фольклора тюрко-монгольских народов, изучения фольклора Европы, 
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России и других народов. Однако, что касается реального опыта сравнительно-типологического 

исследования, очевидно, что не существует определенного систематического метода. Прежде 

всего, сравнение в эпических произведениях будет заключаться в группировке сюжетов и 

мотивов (идейно-тематических, отдельных фраз, сходства персонажей и т. д.) по внешнему 

смысловому сходству и интерпретации в большие выводы. По своей внутренней форме это – 

жанровая композиция, тип произношения, большие и маленькие различия, их причины, место, 

конкретная функция и т. д., которых можно дифференцировать и выявлять. Историческая 

типология - это движущийся, постоянно меняющийся процесс, который изучает фольклор 

диахронически, распространяя его по эпохе веков. 

Ключевые слова: картина мира, картина мира, изменяющиеся описания мира, символы 

культуры, сакральность 

Кіріспе 

Қазіргі әлем суреттемелері туралы зерттеулерге арна болып табылатын келесі ғылыми 

бағытты «тарих философиясы» деп айқындауға болады. Тарих философиясының көрнекті 

өкілдері (Гердер, Гегель, Шпенглер, Тойнби, Ясперс және т.б.) панорамалық тәсілді 

компаративистикамен қатар қолдана отырып тарихи хронотоптарға әсерлі суреттемелер береді. 

Тарих философиясындағы әлем суреттемелерінде философиялық рефлексия, тарихи дерек және 

мәдениеттанулық типтік үлгі (модель) арасындағы айырмашылық маңызды болып келеді 

жәнебұл аталған пәндердің ерекшеліктерін де көрсетеді. Бұл қағидаға біз интуитивтік деңгейде 

жеттік және ол арнаулыдәлелдеуді қажет етеді. Мәдениеттанулық суреттеменің мысалдары 

ретінде А.Тойнбидің уақыт пен кеңістіктегі өркениеттердің тарихи динамикасын білдіретін 

типологиясын келтіруге болады (аударған Т.Х. Ғабитов) [7, 100 б.]. Көріп отырғанымыздай, 

«әлем суреті» түсінігі, әзірше, ғылыми әдебиетте Р.Гвардини шығармалығына қатысты қолданып 

келеді. Алайда, бір бағытқа ғана тән ұғым пәндік ұстаным деңгейіне көтеріле алмайды. Біздің 

ойымызша, «әлем суреттемесі» ұғымын мәдени әмбебапты мағынада қолдануға жеткілікті негіз 

бар. Осы сипатта мәдени типология методологиясын әлем суреттемелерінің негізгі әдістемесі 

деп алуға болады. Қазақстан гуманитарлық ілімдер жүйесінде бұл мәселе алғашқы рет 

құрылымдық лингвистика мен әдебиеттануда көтерілген және бұл ретте Ш.Ыбыраевтың «Эпос 

әлемі» монографиясын атап өткен жөн. 

Дегенмен диахрондық, тарихи типологиялық зерттеуді толық та тиімді жүргізу үшін 

синхрондық талдаудың көмегі керек. Себебі, белгілі бір фольклорлық құбылыстың арғы-бергі 

тарихи типологиясын қарастыру үшін сол құбылыстың, зерттегелі отырған текстің 

сипаттамасын, өзгешеліктерін жақсы білуіміз керек. Жинақталған деректерді жүйелеу, ішкі-

сыртқы ерекшеліктеріне қарай топтастыру, жанрлық, сюжеттік-композициялық құрылымы, 

көркемдік тәсілдердің қызметі, т.с.с. жете білу үшін оларды қозғалыс үстінде, мезгіл жағынан 

созып қарауымыз шарт емес. Оның үстіне фольклор - жеке-жеке тұрған құбылыстардың түрлі 

құрылымдық жүйесі. «Нақтылы зерттеу барысында диахрондық пен синхрондық тарихи 

типология мен құрылымдық типология бірін-бірі толықтырып, тығыз байланысты болады» [4, 

44 б.]. 

Рет саны Өркениеттер Нәсіл 

1. Эллиндік Ақ (нордтық) + (альпілік) + ақ 

(жерортатеңіздік) 

2. Батыстық Ақ (нордтық) + (альпілік) + ақ 

(жерортатеңіздік)  
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3. Египеттік ақ (альпілік) + ақ (жерортатеңіздік)  

4. Шумерлік ақ (альпілік) + ақ (жерортатеңіздік)  

5. Минойлік ақ (альпілік) + ақ (жерортатеңіздік) 

6. үнділік ақ (нордтық) + қоныр 

7. Хеттік ақ (нордтық) + ақ (альпілік) 

8. Қиыршығыстық (Корея мен Жапония) ак (полинезиялық) + сары 

9. Православиелік (негізгі) ақ (альпілік) + ақ (жерортатеңіздік) 

10. Православиелік (Ресей) ақ (нордтық) + ақ (альпілік)  

11. Ирандық ақ (альпілік) + ақ (жерортатеңіздік) 

12. Вавилондық ақ (жерортатеңіздік) 

13. Сириялық ақ (жерортатеңіздік) 

14. Арабтық ақ (жерортатеңіздік) 

15. үндістік Қоныр 

16. Қытайлық Сары 

17. Қиыршығыстық (негізгі) Сары 

18. Андылық Қызыл 

19. Майялық Қызыл 

20. Юкатандық Қызыл 

21. Мексикалық Қызыл  

 

Тақырыпты  таңдауды  дәйектеу  жәнемақсаты мен міндеттері 

Өзектілігі: Əлемнің діни суреттемелерінде жаратушылық, ғылыми суреттемелерде 

рационалды  түсіндірмелік, философияда - пайымдау басымдылық танытса, дүниенің 

мәдениеттанулық суреттемелерінде адамның болмыстық бітімдерін типтік салыстырмалық 

тәсілмен білдіру алдынғы қатарға шығады. Сонымен қатар, исламды қабылдағанға дейін түркі 

халықтарының дүние суреттемелерінде кеңістік пен уақытты, адам мен дүниені тәңіршілдік 

рәміздері арқылы түсіндіру бірінші  орынға шығады, зооморфтық рәміздерден антропоморфтық 

бейне-суреттерге ауысу түркілік дүниетанымның ерекше қисынын құрастырады. 

Теориялық және тәжірибелік маңыздылығы: 

-исламдық ықпалмен қалыптасқан Орталық Азия мәдениетіндегі әлем суреттемелерінде 

синкреттік қалыптағы рәміздер басымдық танытады (мысалы, «Жеті қат көк» түсінігінде 

тәңіршілдік Көк мұсылмандық Нұрмен тұтасып кетеді); 

-хандық дәуіріндегі әлем суреттемелерінің түп негізін бойына еркіндік, ерлік пен 

батырлықты үйлесімді қондырған «кісі» ұғымы жатады, номадалық әлемді батыстық ілімдер 

негізінде түсіндіру шектілік болып табылады (мысалы, постмодерндік номадология теориясы). 

Мақаланың мақсаты - ХІХ және ХХ ғасырлардың басындағы қазақ ғұламалары 

ағартушылық рәміздерімен қатар дәстүрлі мәдени құндылықтарды (кісілік, әдептілік, 

имандылық, қанағатшылық, құттылық, қауымшылдық және т.б.) сақтап қалуға шақырады. 

Қазақстандық мәдениеттанулық және философиялық әдебиетте тым дәріптелген «Далалық 

білім» жүйесіне «елес-рәмізшілдік», шежірелер, аңыздар мен өсиеттерге партикулярлық және 

трайбалистік ұстанымдар көресту. 

Міндеті: Қазақ философиясы мен мәдениеттанулық ұстанымдарын қалыптастыру 

міндеттері адам мен әлемнің әмбебапты қатыныстарын білдіретін суреттемелер мен рәміздерді 

айқындаусыз болғандықтан, Батыста адамның Жаңа заманда шарықтауы мен дағдырысы 
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рационалдық парадигма мүмкіндіктерінен туындаса, көшпелі қазақ мәдениетінің тығырыққа 

тірелуі заманның жаңа талаптарына үйлесіледі, жауап берудің қиындығымен түсіндіріледі. 

Ғылыми зерттеу әдіснамасы 

Дәстүрлі әлем суреттемерінің мәдениетіндегі әлем суреттемелерінің негізін зерттеу 

барысында Ə. Наурызбаева, Р.Гвардини, Ш.Ыбыраев, Д.С.Лихачев және де тарих 

философиясының көрнекті өкілдері (Гердер, Гегель, Шпенглер, Тойнби, Ясперс және т.б.) 

панорамалық тәсілді компаративистикамен қатар қолдана отырып тарихи хронотоптарға әсерлі 

суреттемелер береді. Қазақ философиясы мен мәдениеттанулық ұстанымдарын қалыптастыру 

міндеттері адам мен әлемнің әмбебапты қатыныстарын білдіретін суреттемелер мен рәміздерді 

айқындаусыз толымсыз болады. Батыста адамның Жаңа заманда шарықтауы мен дағдырысы 

рационалдық парадигма мүмкіндіктерінен туындаса, көшпелі қазақ мәдениетінің тығырыққа 

тірелуі заманның жаңа талаптарына үйлесіледі, жауап берудің қиындығымен түсіндіріледі 

(«бұлт болған айды ашқан» Қазтуғанның ұрпақтары бодандық жағдайға ұшырайды). 

 Əлемнің мәдени суреттемелері тек соңғы жылдары ғана ғылыми талдаудың объектісіне 

айналды. Батыстық мәдениеттануда бұл мәселе Р.Гвардинидің «Жаңа заманның ақыры» атты 

еңбегі жарияланғаннан соң талқылана басталды. Мәдениеттанушы Ə. Наурызбаеваның 

сараптауы бойынша, әлем картиналары (суреттері) болмыстың ішкі тыныс-тіршілігін сезіну 

нәтижесінде қалыптасқан өзгермелі әлемнің типтік бейнелеріне жатады [2, 300 б.]. Р.Гвардини 

Батыс әлеміндегі антикалық, ортағасырлық және Жаңа замандық кезеңдерге әсерлі суреттемелер 

берген. 

«Мәдениеттану сөздігінде» бұл ұғымға мынадай анықтама беріледі: «Əлем картинасы, 

әлем суреті - тарихи кезеңдерді мәдени типология бойынша бейнелеу үлгілеріне қатысты ұғым» 

[3, 46 б.]. Тікелей мағынасында әлем суреттемесі қазіргі классикалық емес мәдениеттануда 

қалыптасқан рационалдық парадигманың тар шеңберінен шығуға бағытталған талпыныс болып 

табылады. Бұл ойымыздың дәлелі ретінде тағы да Р.Гвардинидің қазіргі әлем суреттемелеріне 

жүгінейік. Батыстық («фаустық») адам бүкіл әлемді өз тәжірибесінің полигоны ретінде 

қабылдады, құдайдың құдіретіне күмән келтірді: «Библиялық дүниелік болмыстың ақыры 

туралы эсхатологиялық ілім күмәнға алынады. Осыдан келіп адам жер бетіндегі тірегінен 

айырылады: басқа жағынан алғанда, адам өзіне өзі шексіз еркіндік жариялайды. Адам өзін өзі 

абсолютты құндылық деп есептейді, әлем жаратылған дүние болудан қалып, «табиғатқа» 

айналады, адам өзін оның иесімін деп жариялайды. Бұл адамдық құлдырауға әкеледі. Қазіргі 

заманда адам әлеммен қайта тұтасуға ұмтылады және осы үшін жаңа діни мағына іздейді» [3, 47 

б.]. 

 Тарихи типология (дүниенің өзгермелі суреттемелері) мәдени лингвистикада 

компаративистикалық тәсілді жан-жақты қолдану арқылы нәтижелі. Салыстыра зерттеуді 

арнайы бір ғылыми мақсатқа бағыттаған, ұқсастықтардың болу себептеріне жауап беруге әрекет 

еткен және ұқсас құбылыстарды жүйелі түрде жинақтаған ғалымдардың ішінде ерекше орын 

алатыны - Г.Н.Потанин. Сөз жоқ, зерттеуші өзінің «Ортағасырлық Еуропа эпосындағы шығыс 

мотивтері» деген көлемді еңбегінде салыстыра зерттеуді арнайы әдіс ретінде қолданғанын 

көреміз [4, 36 б.]. 

 Мәдени лингвистикадан қазіргі әлем суреті туралы мәдениеттанулық ілімдерге ауысқан 

тағы бір рәміздік ұғым - «хронотоп». Көркем шығарманың бітіміне лайық өзара байланысқа түсіп 

көркемдік қызмет атқаратын уақыт пен кеңістіктің бірлігін М.Бахтин «хронотоп» деп атаған. 

Ғалым оған мынадай сипаттама береді: «Əдеби-көркем шығармадағы хронотоп дегеніміз уақыт 

пен кеңістік белгілерінің нақтылы бір бүтін табиғатына лайық бірлікте көрінуі. Мұнда уақыт 
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көркемдігімен көрінеді де, кеңістік шоғырланып, тарихтың, сюжеттің, уақыттың қозғалысына 

бағындырылады. Уақыт белгілері кеңістікте ашылса, кеңістік уақытпен өлшеніп, уақыт арқылы 

ұғынылады» [5, 82 б.]. Ал Д.С.Лихачев көркем шығармадағы уақыттың мынадай түрлерін 

көрсетеді:  

1) сюжеттік уақыт;  

2) автор уақыты (жазба әдебиеті үшін);  

3) орындаушы уақыты (ауызша әдебиет үшін);  

4) оқушы немесе тыңдаушы уақыты. Бұлардың бәрі грамматикалық категориялардың 

аясымен шектелмейді [6, 83 б.]. 

Жалпы суреттеме адам өмірінің әлемдік өркениетімен сабақтасып негіз болған. А. 

Тойнбидің өркениеттер суреттемесінде мәдени хронотоптар табиғат пен тарихтың талаптарына 

үйлесімді жауап бере білу арқылы пайда болады, дамиды, кейін өз қуаты мен адекваттылығынан 

айырылғаннан соң дағдарысқа ұшырап, өзорынын басқа мәдениеттерге береді. 

Бүкіл дүниежүзілік мәдениеттің қалыптасу және даму қисынын К.Ясперс өзінің 

«Тарихтың мәні мен міндеттері» атты еңбегінде суреттеп берді. Ол тарихи дамудың мынадай 

үлгісін ұсынады (аударған Т.Х.Ғабитов) [8, 55 б.]. 

Сурет 1: тарихи даму үлгісі (К. Ясперс бойынша) 

 

Тарих философиясындағы әлем суреттемелері рационалистік парадигмаға иек артқан 

батыстық классикалық мәдениетіұстанымдарының тар шеңберінен шығуға әрекет жасайды. 

Мысалы, К.Ясперс адамзаттың тұтас әлемі қалыптасу үдерісінде рухани қопарылыс пен 

пайғамбарлардың уағыздарын ерекше атап өтеді (б.з.д. 8-2 ғ.ғ.). 
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Қазіргі батыстық мәдениеттану әлем суреттемелерін постмодерндік әдістеме негізінде 

қалыптастырады. Бұл ұстанымда әлем суреттемелері мәдени мәтіндер ретінде қарастырылады. 

Осындай әдістеме, әсіресе, Ж.Деррида шығармашылығына тән. 

Фоноцентризмнен тілдің таза рәміздіктабиғатына бет бұрған Деррида үшін еуропалық 

мәдениет пен философияның әр түрлі «центризмдері» (еуропоцентризм, логоцентризм, 

фаллоцентризм, фоноцентризм…) және де «центрация» принципі ұнамсыз. 

М.Хайдеггерден басталған еуропалық метафизиканың «деструкциясын» (бұзылуын) 

Деррида «деконструкцияға» - (бұзып барып қайта құруға) айналдырды. Дерриданың түсінігінше, 

бәрін - әдісті де, ұғымды да, жүйені де деконструкциялауға болады. Мысалы. Деррида батыстық 

философияның «мән», «құбылыс», «мақсат», «онтология», «метафизика»… сынды ұғымдарын 

деконструкциялайды, сөйтіп оны болашақ философияның баспалдақтары ретінде пайдалануға 

береді. 

Батыстың логоцентризм, яғни ойдыңөзімен өзінің шектелуін қатты сынаған Деррида 

одан ешқайда қашып кете алмасын да біледі, өйткені ол екеуінің тегі бір. Дискурсивтілікті, 

логоцентризмді жоққа шығарудың қажет еместігін сезінетін Деррида оны деконструкциялауды 

дұрыс деп табады. Ол еуропалық метафизиканың әмбебаптылыққа, жалпыға бірдейлікке, жалпы 

әлемдікке бой ұруынан ғана алыс тұру керек деп біледі [9,51-52 б. б.]. 

Мәдениеттанушы Ə.Наурызбаева қазіргі әлем суреттемелерінде адам мен құдайдың 

бұрынғы орталықтандырылған функциялары мүлдем өзгеріп кетті дейді: «Практически вся 

духовная сфера с начала 20 века развивалась под знаком нигилизма, который вынужден был 

интеллектуально реанимировать и институциализировать формы мифоритуального сознания. 

Такое положение чаще всего объясняется как результат духовного кризиса, постигшего Запад в 

связи с формированием ценностей буржуазного общества, которыми являются - примат 

экономических ценностей, омассовление культуры, дегуманизация общественных отношений, 

индивидуалистская позиция в коммуникативной сфере. «Ложная буржуазная вера во 

внутреннюю надежность прогресса поколеблена» (Р.Гвардини), и миф о «вечном возвращении», 

в которомзапечатлено сознание цикличности времени становится доминирующим. 

Существенную черту грядущей эпохи Р.Гвардини усматривал в «новом язычестве», создании 

новой мифологии. Эта ситуация, по его мнению, является, между тем, «порогом выбора», 

возможностью перехода человека на новый экзистенциальный уровень, поскольку позиция Бога 

была уже поколеблена, а значит - необходим поиск новой трансцендентности»[10,72-73 б. б.]. 

ХХ ғасырдағы әлем суреттері сол замандағы басты мәдени үдерістерден бастау алады. 

Солардың бірі - әлемнің ғылыми суретінің өзгеруі. Əлемнің көптеген суреттемелері бар (көркем, 

діни, техникалық, өркениеттік, ғылыми, мәдени, т.т.). Егер «сурет»түсінігі бұл жерде 

бейнеленетін нәрсенің тұтас және типтік белгілерін білдірсе, онда «ғылыми» айқындамасы осы 

суреттеменің дүниетанымдық және әдістемелік ерекшелігін білдіреді. Ғылымның парадигма, 

теория, гипотеза, методология сияқты бөліктерінен суреттеменің ерекшелігі оның 

дүниетанымдық функциясында. Əлемнің ғылыми суреттемелерінің арасында декарттық, 

механицистік, ағартушылық, рационалистік, классикалық емес түрлерін атап өтуге болады. 

Қазіргі ғылыми суреттемелердің әдістемелік негіздері Э.Гуссерль феноменологиясында жан-

жақты қарастырылған. 

Философияны барлық нәрсенің түбірі, тамыры, бәрінің қайнар көзі, ақиқатты бастамалар 

туралы ғылым деп анықтай отырып, сондай-ақ, осы «қатаң ғылымның» зерттеу пәні 19-20 

ғасырлардағы объективтік ғылымдар көзқарасы тұрғысынан барлық объективтілік пен 

шығармашылықтың ғылымнан тыс «бастауы» – (конституирующая) белгілеу, айқындау 
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субъективтілік немесе «трансцендентальды субъективтілік» екенін байқаймыз. Бұл 

ерекшеліктерді біз Э.Гуссерльдің 20-30 жж. «Картезиандық ойлау», «Еуропа ғылымдарының 

құлдырауы және трансцендентальды феноменология», т.б. соңғы еңбектерінен байқаймыз. Неміс 

философы, өте анық болмаса да,субъективтіліктің екі түрін көрсетеді: бірінші - ақиқатты (немесе 

нағыз, нақты) субъективтілік, екінші - объективтіліктен қайта құрылған, - сондықтан да объектіге 

тән субъективтілік. Объективтік әлемге табиғат қана емес, әлеуметтік пен мәдениет те жатады. 

Субъективтіліктің екі түрінің айырмашылығын көрсеткен сияқты, Гуссерль танымның екі түрін 

бөліп көрсетеді - жаратылыстық-ғылыми және тарихи, әлеуметтік-мәдени таным. Танымның осы 

екінші түрі өз алдына қандай да бір «ақыл жүйесіне» иелік етпесе де, сондай-ақ, өзімен өзі 

объективтіленбесе де нақты, негізді (іргетасты) болып табылады. Атап өтерлік жағдай, 

феноменологияда ақыл – бұл ұғым адамға тән ойлаудың барлық түрін білдіреді. 

Нәтижелері және талқылама 

Еуропа философиясында, бәрінен бұрын ағартушы философиясы мен классикалық неміс 

идеализмінде, ақыл – бұл адам ойының ең жоғары қабілеті. Ал осы қабілет, Фихте де, Шеллинг 

те, Гегель де адамдық қабілеттерде жоғары күшке айналады. Ақыл-парасат адамның ең жоғарғы 

қабілеті ретінде пәндік формалардың шексіздігі мен тұтастығын қалыптастырады, немесе, сол 

пәндік формалармен теңеседі. Болмыс пен ойлаудың, ойлау заңдары мен шынайылықтыңжалпы 

сипаттамасының теңділік принципі - ақыл-парасаттың негізгі принципі болып табылады. Ақыл-

парасатты дәстүрлі түсінуде айырмашылықтар бола тұрса да, бұл жерде белгілі бір жалпылықты 

байқауымызға болады: ақыл жүзеге асырылған және белгілі бір мағынада өңделген сана 

тәжірибесінде және алғашында өзі байланысын жоғалтқан индивидуалды мәндегі актілерден 

қайта жасалады. «Барлық шынайылық ақылды, ал барлық ақылдылық шынайы» - деген әйгілі 

Гегельдік анықтама, біріншіден болмыс пен ойлаудың тепе-тенділігін көрсетеді: қандай нәрсе 

қажеттіліктен туындаса, ақыл-парасат соған тең, яғни, ақыл – бұл сол шындықтың заңдары; 

екіншіден ақылдың теологиялылығы (бұл концепция бойынша барлық оқиғалардың барысын 

себептілік қана емес, мақсаттылық, белгілі бір мақсатқа ұмтылушылық та басқарады)абсолютке 

аяқталғанның барлығы да (бірақ абсолют те тарих тәжірибесінен алынған ғой) шындықта жүзеге 

асырылуы тиіс. Ақыл-парасат бір жағынан қарасақ, толығымен өткенге бет бұрған, ал басқа 

мағынасында, өз алдына, алдын-ала анықталынып қойған мәселелерді жүзеге асырудың 

тәсілдері мен құралдары туралы шексіз мақсаттар қояды. 

Алайда ХХ ғасырдың ғылыми суреттемелерінде сыңаржақты рационалистік 

парадигманың кемшілігін зерттеушілер жиі атап өтті. Ф.Ницше, З.Фрейд, экзистенциализм, 

интуитивизм мен постмодернизмнің өкілдері «таза ақылдан» тыс тұратын адамның басқа да 

шығармашылық бастауларының маңыздылығын көрсетті. 

Əлемнің ғылыми немесе философиялық суреттемелерінен адам мен дүниенің әмбебапты 

негіздерін білдіретін мәдени-өркениеттік суреттердің өзіндік ерекшеліктері бар. Егер діни 

суреттемеде әлем Жаратушы тұрғысынан, ғылымда - ақиқат санатынан, философияда - 

пайымдау әдістемесімен түсіндірілсе, онда мәдениеттану адамның болмыстық бітімдерін типтік 

ерекшеліктері арқылы айқындайды. Ойымызды нақтылау мақсатында бір мысал келтірейік. 

Белгілі ресейлік ғалымдар Г.А Югай мен В.П.Пак әлемдік мәдениеттердің мынадай 

салыстырмалы суреттемесін келтіреді:  

Кесте 1: Салыстырмалы суреттеме 

Мәдениет диалогы мен 

синтезінің принциптері  

Мәдениет типтері 
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Мәдениет диалогының 

теңдігі  

Мәдениеттің тоқырауына 

алып келетін тұрақты 

синтез 

Ежелгі заманның грек-рим мәдениеті 

Тибет мәдениеті қытай және үнді мәдениетінің синтезі ретінде 

Византия мәдениеті жерорта теңіздік Шығыс пен Батыстың 

синтезі ретінде  

Этникалық қатынастағы 

максималды ашықтық 

және жабықтық. Өзінің 

және игерген икемді 

синтезі 

 

Шамадан тыс ашықтық 

мәдениеттегі ұлттық 

дәстүрлерге келтірілген 

залал болып саналады. 

Кеңес Одағындағы көп ұлттық мәдениет. 

Құдайлар мен ата-бабаларының дініне, ұлттық дәстүрлерге 

негізделген жапондық синтоизм мәдениеті дзен-буддизмнің 

тылсым әлемімен және батыстың ғылым мен техникадағы 

парасаттылығымен бірікті. Аударма әдебиетінің саны бойынша 

ел бірінші орында. Жапон мәдениетін гүлді білдіретін 

актиниямен салыстырады. Оның жапырақтары олжасын қамту 

үшін ашылады, сосын олжасы толығымен қорытылғанға дейін 

жабылады. Шамамен еврейлердің, армяндардың және оңтүстік 

кореяның мәдениеті осындай қағидатпен дамиды. Олардың 

барлығын біріктіретін қасиет - этникалық қатынаста ұлттық 

өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, максималды рухани 

ашықтығы. 

Қытай мен Үнділердің 

ұлы мәдениеттерінің өз-

өзіне жеткіліктілігі. 

 

 

Монополизм, 

рационализм, 

зияткерліктің діні, өз-

өзімен үнемі диалогта 

болу. 

 

Яван-индонезия мәдениеті, шамадан тыс прототиптілігі, ол 

буддизмді, шиваизмді, исламды, батыс мәдениетін ығыстырып 

шығарудан көрінді. Батыстың дамуы маргиналдық шығыс 

мәдениетіне салына отырып, елді толық бейберекеттікке алып 

келді. Бұл мәдениеттер, өзіне тең келетін қарсылас кездестірмеген 

соң өзгелердің мәдениеттерінің абсолютті ықпалына жетті. Бұл 

туралы орта ғасырдағы Қытайдағы бұрынғы қытайлық 

еврейлердің тағдыры куәлік етеді. Олардың кейбіреулері генерал 

мен министр лауазымдарына дейін қол жеткізді. Одан кейінгі 

соңғы уақыттарда еврейлер аралас некелердің нәтижесінде бірте-

бірте одан ірі қытайлық этникалық қауымдастықтарымен бірлесіп 

кетті. 

Өз-өзінен қашатын, 

ұялшақ және сонымен 

қатар, ұлы және өзін-өзі 

құлдырататын мәдениеті 

мен өркениеті бар Ресей. 

Барлық әлемдік өркениетке үлкен әсерін тигізген батыс 

мәдениеттері. Бірақ әлемнің батыстандырылуы тек 

мәдениеттердің диалогына арналған зияткерлік және техникалық 

шектеулердің құрылуымен шектелді. Сондықтан техникалық 

және экономикалық тұрғыдан ұлы Батыс соңғы кездері рухани 

тылсым дүниені Шығыстан алуда: Жапониядан дзенді, 

Үндістаннан кришнаизмді, Ираннан сопылықты және т.с.с.  

Əлемде орыстікі сияқты өзінің рухани мәдениеті жағынан толық 

және терең мәдениет жоқ. Осы қасиеттер рухтандырушылықтың, 

адамгершіліктің және зорлыққа қарсылықтың идеясымен 

шоғырландырылған. Бұл мәдениеттің адамгершілігі мен 

тылсымдығының жоғарылығы соншалық, тіпті тарихи тұрғыдан 

ақыл мен сананы Батыстан білуге үйреніп қалған, сондай-ақ, олар 

әлемде көп қасіретке ұшыратуы мүмкін тасжүрек ақылға 

қарағанда, ақыл мен жүректік үйлесімінің маңызды екенін 

түсінбейтін орыстардың өзіне түсініксіз және жұмбақ»[11]. 
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Ресейлік сарапшылардың қазіргі әлем суреттемелерін және рәміздік бейнелерінен екі 

түрлі қорытынды шығаруға болады. Біріншіден, әрбір этномәдениеттің әлем туралы түсіндірмесі 

оның ішкі құндылықтарымен айқындалады және өз дүниесінің мұраттары идеализацияланады. 

Екіншіден, этномәдениеттік әлем суреттемелерінде оның сұхбатқа дайындығы көрініс табады. 

Əлем суреттемелері туралы сөз қозғағанда мәдениеттің саяси астарын да ескеру қажет. Егер 

дәстүрлі мәдениеттегі әлем суреттемелерінде рәміздік бейнелер басым болса, онда қазіргі 

саясаттандырылған әлемде рәмізден саяси ұстанымдар басымдық танытады. Бұл жақсы ма, жоқ 

па? Күрделі мәселе. 

Осы мәселені шешу үшін саясаттың моральдық және мәдени шектерін айқындап алған 

жөн. Егер саясат жақсылық пен жамандықты адами тұрғыдан ажырата біліп, жамандықты 

шектеуге бағытталса, онда әлем суреттемелінде саяси сарындарды әдеп тұрғысынан бағалауға 

болады. 

Көпшілік санасындада саясат мораль талаптарынан тыс тұратын, есеппен ғана әрекет 

ететін күш деген түсінік кездеседі. Тіпті, белгілі әлеуметтанушы М.Вебер: «Кімде кім өз 

жанының тыныштығымен өзгенің тыныштығын іздесе, ол адам мүлдем мақсаты бөлек саясаттан 

іздемейді [12, 13 б.], - деген. Əрине, саяси бағдарлар мен әдеп құндылықтарының арасында 

қайшылықтың болуы мүмкін. Айталық, таза мораль тұрғысынан кез келген күш көрсету 

жақсылықтан тыс тұрады. Себебі әдеп күнделікті өмірден көрі мұрат-идеяға жақын. Алайда 

нақты әлеуметтік-саяси қатынастарда заң шеңберінен шығатын тұлғалардың құқығын шектеуге 

тура келеді (хирургиялық тәсілдер тәрізді). Сонымен қоса саясаткер көптеген жағдайларда 

(негізінен - саяси күресте) тиімділік және мақсатқа сәйкестік принциптерін жиі басшылыққа 

алып отырады. Саяси лидерлер өз әрекеттерінде мүдделері қарама-қарсы топтарды өз жағына 

шығару үшін жиі ымыраға барады. 

Саяси этос мәселелері Т.Парсонстың «әлеуметтік әрекет», Р.Мертонның «ғылымының 

нормативтік этосы», М.Вебердің «идеалды типтер» ілімдерінде жан-жақты қарастырылған. 

Мәдениеттанулық тұрғыдан алынған әлем суреттерінің түбегейлі негізіне оның рәміздік 

табиғаты жатады. Əлем суреті - рәміздер әлемі. 

Рәміз мәселесі біздің арнаулы зерттеу объектісі болмағанымен, бұл ұғымның кейбір 

ерекшеліктеріне тоқталайық. Ж.Мүтәліпов атап өткендей, қазіргі мәдениеттанулық мектептердің 

арасында оның рәмізшілдік арнасы ерекше роль атқарады [13, 19-20 б. б.]. Осы мектептің негізін 

салушылардың бірі - Э.Кассирер адамды ақылды жан деп анықтаудан оны рәміздік 

(символикалық) жан түсінігінде қарастыруды жөн көрген. Ол өзінің «Рәміздік формалардың 

философиясы» деген еңбегінде адам дүние мен өз санасының ортасына рәміздерді 

орналастырады дейді. Мәдениет семиотика тұрғысынан қарастырылады. ХХ ғасырда рәміз 

философиялық мәдениеттанулық әдебиетте өте жиi талқыланады. «Интернет» жүйесінде 

«Мәдениет рәміздері» деген сайт та бар. Сол себепті рәмізге берілген анықтамалардың 

көпшілігіне тоқталмай-ақ осы ұғымның мәдениеттанулық сөздіктер мен энциклопедиялардағы 

айқындамаларымен шектелейік. 

Мәскеу қаласында жарияланған В.Рудневтің «Энциклопедический словарь культуры ХХ 

века» (М., 2001) еңбегінде рәміз және әлем суретінің арасындағы ішкі байланысқа ерекше назар 

аударылады. Рәміздік мектеп ХІХ ғасырдың аяғында Францияда еуропалық модернизмнің бір 

бағыты ретінде қалыптасты (П.Верлен, А.Рембо, С.Молларис), кейін Ресейде өрістеді 

(Д.Мережковский, З.Гиппиус, А.Блок ж.т.б.). Бұл бағыт өкілдері екі әлем: күнділікті шындық 

дүниесі мен транценденттік ақиқат құндылықтарын әлемін атап өтеді. Соңғысының өзегін 

абсолюттік сипаттағы рәміздер құрастырады. өйткені оны мәдени мәтін деп айтуға болады. 
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Мәтін шындықтың бейнесі емес, оны тек рәміздік тұрғыдан түсіндіруге мүмкіндік бар: «Əлем 

тексттер иерархиясы іспеттес бейнесінде ұсынылды. Əлем туралы жаһандық әфсана рәмізінің 

текстінде көрсетуге тырысты [14, 409 б.]. Символистер көркем тәсілдерімен «Мәңгілік сұлулық», 

«Ханша», «Қалындық», «Сүйікті ханым», т.т. рәміздерін қазіргі әлем суреттемелеріне үйлесімді 

қоса білді. «Мәдениеттану сөздігінде», «қүнделіктіліктен жоғары жатқан шынайы 

құндылықтарды танытудың пәрменді құралы - поэтикалық рәміз (символ) деп таныған 

символистер үшін алыстағы шалғай сырды тек интуиция арқылы сезіну мүмкін болып көрінеді», 

– делінген [3, 238 б.]. 

Рәміз және әлем суреттері арасындағы байланыс адамның бес өлшемді (үш өлшемді 

кеңістік, уақыт және рәміз) болмыста тіршілік етуімен байланысты. Бесінші өлшем деп рәміздік 

мағыналық өрісті алып отырмыз. Əсіресе, бұл өріс адамзат мәдениетінің бастауларында кең 

ауқымды болған және осыдан ежелгі мәдениетті таңбалық мәдениет деп атайды. 

Бейнелеу өнерін философиялық тұрғыдан зерттеуші ғалым Б.К.Байжігітов әлем суретін 

рәміздік модель түрінде түсіндіреді. Автор рәміз заттың формасымен де тығыз байланысты 

болады дейді [15, 17 б.].Əлем суреттерінің рәміздік негіздері алдымен табиғат пен оның 

сипаттарына мағына беріп, белгілеуден басталады. Мысалы, қазақтың дәстүрлі өнерінде әрбір 

бояу мен түс рәміздік мағынаға ие болады. Айталық, көк түс - аспанның, ғарыштың, өмірдің 

рәмізі, қызыл - оттың, күннің рәмізі, қара-жердің, құттың, берекенің белгісі, ақ - бақыттың, 

пәктіктің, қуаныштың, сәттіліктің рәмізі, сары-ақыл-парасаттың таңбасы, жасыл-жақсылық пен 

көктемнің белгісі [15, 124-128 б. б.]. 

Əлем суреттемелеріндегі рәміздік негіздерге тек табиғат пен әлеумет белгілері ғана емес, 

сонымен бірге сандық өлшемдер де жатады. Белгілі ғалым Ғарифолла Есім осы жөнінде мынадай 

бір мысал келтіреді: «Төле би елдің игі жақсылары жиналған бір мәжілісте жұмбақтап: бір, екі, 

үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он - деген екен. Отырғандардың ешқайсысы бұл жұмбақты 

шеше алмаған соң, жұмбақты шешуге Қаз дауысты Қазыбек рұқсат сұрапты, сондағы Қазыбек 

бидің шешімі: 

Бір дегеніміз, - бірлігі кеткен ел жаман. 

Екі дегеніміз, - егесіп өткен ер жаман. 

үш дегеніміз, - үш бұтақты шідірден шошынған ат жаман. 

Төрт дегеніміз, - төсектен безген жас жаман. 

Бес дегеніміз, - белсеніп шапқан жау жаман. 

Алты дегеніміз, - асқынып кеткен дерт жаман. 

Жеті дегеніміз, - жас келіншек жесір қалса сол жаман. 

Сегіз дегеніміз, - серпілмеген қайғы жаман. 

Тоғыз дегеніміз, - торқалы той, топырақты өлімге бас көрсетпесе сол жаман. 

Он дегеніміз, - оңалмас кәрілікке дауа болмас - деген екен Қаз дауысты Қазыбек» [16, 41 

б.].  

Жоғарыда келтірілген мысалдарда «рәміз», «таңба», «белгі», «бейне», «үлгі» (модель) 

ұғымдарын жақын мағынада (кейде бірін-бірі ауыстырады) қолданылғанын аңғаруға болады. 

Əрине, олар түбірлес, мазмұндарды жақын мағынадағы ұғымдарға жатады. Мысалы: «елтаңба» 

және «елдің рәмізі». Сонда да бұл ұғымдардың арасында мағыналық айырмашылықтар да 

жеткілікті. Мысалы, осы мәселені терең зерттеген ғалым А.Ф.Лосев өзінің «Рәміз логикасы» 

атты еңбегінде рәмізді көпмағыналы, жүйеге келтірілген, ашық белгінің бір түрі деп дәлелдейді. 

Белгілердің барлығы рәміздерге жата бермейді. Мысалы, эмблемалар, саудадағы этикеткалар, 

баспаның белгілері. Əрине, кейбір таңбалар мен белгілер өзінің әмбебаптылығы мен мәнділігі 
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арқасында рәміз қызметін атқарады. Айталық, еліміздің елтаңбасындағы, туындағы қыран-

бүркіт, Күн, тұйық ою, бес бұрышты жұлдыз, пырақ және т.б. белгі-бейнелер республиканың 

рәмізі қызметін атқарады. Əлеуметтік-мәдени мәнге ие болған рәміздердің мазмұны 

семиотикалық мәдениеттану бағытында жан-жақты қарастырылады. 

Семиотикалық мәдениеттануда рәміздің шарттылығына үлкен көңіл бөлінеді. Бұл жерде 

рәміз шарттылығы деп ондағы конвенционалдықты, көпмәнділікті, әр түрлі мәдени ая мен 

контекстіні атап өтуге болады. Мысалы, мұсылмандардың жасыл туы басқа өркениеттер мен 

мәдениеттерде бөлек символикалық мәнге ие болады. Белгі мен рәміздің айырмашылығын 

светофор мен тудағы қыранның өзгеше мағыналығынан көруге болады. Э.Кассирер атап 

өткендей, әркім өзінің символикалық дүниесінде өмір суреді. Басқаша айтқанда, рәміз 

мәдениеттанулық мәселе болып табылады. Ол адамның рухани болмысына мән-мағына беріп, 

ретке келтіріп отырады. 

Əрине, рәміз мәселесі арнаулы талдауды қажет етеді. Біз өз зерттеу пәнімізге арқау-

ұстаным ретінде осы мәселені жан-жақты қарастырған А.Ф.Лосев пен Б.К.Байжігітовтың 

төмендегі қағида-анықтамаларын қабылдаймыз. 

«Рәміз логикасы» еңбегінде орыс ойшылы бүкіл зерттеуін тұжырымдай отыра мынадай 

қорытындыға келеді:  

 1. Құбылыстың белгісі шындығында оның мәні болып табылады.Бірақ ол оны бақылауға 

алатын және үлгісіне себепкер болатын мәнді құрайды. 

2. Құбылыстың белгісі оның жиынтықтылығы болып табылады. Дегенмен, бұл 

жиынтықтылық өлі, бос, абстрактілі және нәтижесіз емес, бірақ оларға мәніне заңдылық енгізе 

отырып ортақ құбылыстарға қайтуға мүмкіндік беретін, тіпті, бұйыратын құбылыс болып 

табылады. Басқаша айтқанда, белгідегі ортақтық, implicuti құрамында белгіден құралғандардың 

барлығы бар, соның шексіз болғаны дұрыс болар еді. 

3. Құбылыстың белгісі оның заңы болып табылады, бірақ ол мәніне қарай олардың 

барлық эмпирикалық нақтылығын таза күйінде қалдыратын құбылыстарды тудырады. 

4. Құбылыстың белгісі құбылыстың заңды тәртіптілігі болып табылады, бірақ ол мәндік 

құрылуының жалпы қағидаты, оны туындататын үлгі ретінде көрініс табады. 

5. Құбылыстың белгісі оның ішкі-сыртқы мәні болып табылады, бірақ оның 

құрылымының жалпы қағидатына сай рәсімделген. 

6. Құбылыстың мәні оның құрылымы болып табылады, бірақ жалғыз немесе оқшауланған 

емес, осы құрылымның жалғыз-жарым сәйкес құбылыстарының түпкілікті немесе шексіз 

қатарынан қуат алған. 

7. Құбылыстың мәні оның белгісі болып табылады, бірақ өлі және жансыз емес, өзі 

дерексіз идеялық бейнелілік ретінде жалпы тұрғыда белгіленген, көптеген, тіпті сансыз заңды 

және біркелкі құрылымдарды тудырушы болып табылады. 

8. Құбылыстың белгісі оның таңбасы болып табылады, бірақ осы жерде белгіленген 

жекелердің тікелей мазмұнымен еш ортақтығы жоқ, бірақ осы әртүрлі және бір-біріне қарама-

ақрсы белгіленген жекеліктер мұнда жалпы құрылымдық қағидатымен анықталған, ол оларды 

нақты бір тәсілмен бағытталған біркелкі тұтастылыққа айналдырады. 

9. Құбылыстың мәні анықталған құбылыстың және оның біркелкі түрлілігінің өзара 

сіңірілген үйлесімділігі болып табылады, бірақ бұл үйлесімділік біркелкі тұтастық болып 

табылады, қандай да бір қағидатпен анықталған, оны түрлі заңды жеке-даралықтардың түпкілікті 
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немесе шексіз қатарына айналдыратын және оны тудыратын басқа қағидатты білдіреді, олар 

өзінің жалпы шегі сияқты сол қағидаттың жалпы үйлестігіне бірігеді[17, 272-273 б. б.]. 

Жоғарыда аталып өткендей, Б.Байжігітов «рәміз», «таңба» ұғымдарын бейнелеу өнеріне 

және әлемнің көркем суреттемелеріне қатысты қарастырады. Ғылымның мына анықтамаларын 

өзіміздің зерттеуіміз үшін маңызды деп есептейміз. Қазақтың ою-өрнектерін зерделей келе 

Б.Байжігітов халықтың әлем суреттеріне қатысты төмендегідей тұжырымға келеді. 

Бұл өрнектердің терең мағынасына біз сөз етіп отырған уақыт пен кеңістік қатынас 

ерекшелігіне байланысты қалыптасқан халықтың тұрақты дүниетанымдық түсінігін білдіреді. 

Ол - «Жаратылыс дүниесі мен адамдардың кеңістік пен уақыт аралығындағы ырғақты үйлесімді 

қозғалыс динамикасымен анықталатын тек сол халыққа тән өмір тынысы» [15, 141-142 б. б.]. 

Рәміз, дейді автор, адамдық әлем суреттемелерінің мағыналық негізіне жатады. 

Б.Байжігітов өз ойын куаттау мақсатында К.Юнг пен И.Канттың рәміз туралы мына ойларын 

келтіреді: К.Г.Юнг рәміз бен белгінің семиотикалы мәнінажыратып қарастырады: «Белгілі бір 

таныс нәрсенің рәмізді әлпетісемиотикалық табиғатқа ие, керісінше тура сол күйінде бейнелеуге 

келмейтін таныс емес нәрсенің анық, сипатты формуласы рәмізді табиғатқа ұласады. Ал, 

аллегориялық белгі деп осы рәміздік көріністің тұспалды бейнесін айтамыз» [18]. Сол секілді 

И.Кант: «Рәмізді бейне кескінді (схематическое) бейнеден өзгеше. Себебі рәмізді бейне түсінікті 

схематизм секілді сол күйінде бейнелемейді, жанама образ жасайды», - дейді өзінің «Пікір айту 

қабілетіне сын» атты еңбегінде»[13, 48 б.]. 

Қорытынды және тұжырамда 

Біз осыған дейін «әлем суреті» мен «рәміз» ұғымдарын жеке - дара қарастырдық. Енді 

зерттеу тақырыбымызға байланысты әлемнің рәміздік суреттемелерінің кейбір үлгілеріне 

тоқталайық. Басты қағиданы гипотетикалық немесе интуитивтік түрде жариялауға болады: 

дәртүрлі қазақ мәдениетіндегі әлем суретінің түп-қазығын номадалық дүниетаным құрастырады, 

өйткені ол қазақ мәдениетінің архетипіне жатады. Біздің айтайық деп отырғанымыз, әлем суреті 

мен рәміздердегі әмбебаптылық олардың дүниені қабылдаудың ұлттық үлгілері (модельдері) 

екендігін бекерге шығармайды. Бұл тек «бейне-суретке» ғана емес, сонымен бірге таңбаға да тән. 

Тағы да Б.Байжігітов еңбегінен осы туралы мынадай айқындамаға назар аударайық: «Таңбаны 

біз көшпелі қазақтың кеңістікті меңгеру барысындағы, нақтылы табиғат көріністерінің немесе 

ондағы белгілі бір элементтің образды бейнесі немесе белгісі ғана емес, көзбен бақылауға көне 

бермейтін субъективті қатынастардың арасында қалыптасқан, шыңдалған және уақыт 

аралығында сипаттық нышандары тұрақталып, олардың арасында объективті белгіге айналған 

құбылыс категорияларының образды бейнесінің символды көрінісі деп ұғуымыз керек. Соған 

байланысты ол күнделікті өмірде, негізінен, талас пікірлер туғыза бермейтін белгі ретінде 

қызмет етті. Ру, мал, діни, тағы басқа таңбалар осылай қалыптасты» [13, 108 б.]. 

Жоғарыдағы анықтамадан рәміз - таңбаның әлем суреттемелерінің қисындық қаңқасы 

екендігін көреміз 
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THE ROLE OF KEMEL TOKAYEV IN THE HISTORY OF INDEPENDENT 

KAZAKHİSTAN 

M. N. SHAKIYEV328 

Abstract 

This article describes the life and creative path of Kemel Tokayev. After gaining independence 

for the ideological impulse and the education of new generations, many new historical figures appeared 

on the pages of national history. In this regard, the huge contribution of the person in question, as a 

pioneer in the new genre of Kazakh literature, is a weighty argument for recognizing his services to the 

fatherland. The article also contains the memoirs of contemporaries to describe the personal qualities of 

the figure. The topic of the article becomes more relevant due to the growing interest in the society in 

the adventure genre, the founder of which in Kazakh literature is Kemel Tokayev. 

Keywords: Kazakh Literature, Writer, War, Contemporaries, Independence 

"In order to understand the present day and to imagine the vision of the future, we need to look 

at the past period" [1,1] - if we look at the thoughts of our President, independence will open a new era 

in the history of our people, a new era in our social life. It is true that it has gained momentum. With the 

new wave of independence, the names of great personalities and intellectuals of the nation echoed in 

Kazakh history. Therefore, promoting the bright deeds of our ancestors is the main guarantee of the 

integrity of our cradle, the integrity of our land, our language, and ultimately our independence. In this 

regard, Alash intellectual Akhmet Baitursynuly, a bright figure of our past history, said: "Our time is 

the child of the past, the ancestor of the future" [2,1]. It is clear that we can define a perfect future thanks 

to the proper promotion of selfless good qualities of our patriots who sacrificed their lives for Kazakh 

independence to today's generation. The contribution of unique talents in the fields of science, 

technology, philosophy, literature, art, and religious thought to the development processes of history is 

particularly significant. 

We honor the names of such great personalities as Farabi and Yaassaui, Korkyt and Asankaigy, 

Shokan and Ybrai, Abay and Zhambyl, Kurmangazy and Tattimbet, Akan and Birzhan, Aset and 

Mukhit, Kanysh and Akzhan, Mukhtar and Zhusipbek, Mukan and Nurgisa, Abilkhan and Shaken and 

Kemel. burns. Citizens who have carved their place in the pages of history will be appreciated by the 

people, looking at what they have done independently.However, today, for various reasons, geniuses 

who have contributed to their people are not studied at a sufficient level. At a time when the research of 

personalities is being widely undertaken, we believe that it is appropriate to study the name of Kemel 

Tokaev and give an appropriate assessment to his legacy. The beginning of everything lies in history. 

The first of science is history. The experience of history encourages people to search, to move forward 

from yesterday to today, from today to tomorrow. Even philosophy, which is considered the basis of 

science, is nourished by the science of history. As for the question of when and where that history began, 

the answer is only one - the real history begins from the moment of human existence, and by learning 

from history, people get to know themselves and others [3, p. 44. ]. 

In the Karatal region, which is considered the heart of Zhetysu, a special region of our vast land, 

Kemel is an orator, a veteran of the Great Patriotic War who followed in the footsteps of his heroic 

ancestors, a dramatist, a writer, a two-time winner of the "For Valor" medal, Certificates of Honor of 

the Supreme Council of the Kazakh SSR, an outstanding writer who founded the detective genre in 

Kazakh literature - Kemel. Tokaev was born on October 2, 1923 in the village of Kalpe, Karatal district, 
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Almaty region. When the Soviet government came and implemented the policy of collectivization of 

the peaceful people, when the stormy period began, Toka's father took a big risk by moving his family 

to the city of Frunze until the crisis passed. However, the small family went through difficult times there, 

and Kemel Tokaev lost his father, his mother, and his sister in a short time. He was brought up in an 

orphanage in Shymkent with his only support brother, Kassym, and experienced the hardships of being 

an orphan. In 1942, his brother Kassym was the first to go to the terrible war that shocked the world and 

killed millions of people. Kemel Tokayev, who lost his only sibling at the age of 18, became an orphan. 

"The most difficult moment for me was when I received the news about my brother's death - the moment 

I received the "paper"," he recalls. Kemel was the most difficult time, but there were still many winding 

roads, impassable passes, and impassable rivers ahead [4, p. 3. ]. 

After graduating from high school, he joined the army, studied at a military school in Bishkek, 

and entered the Battle of Stalingrad as a unit commander in the 226th Infantry Division. The 7th Guards 

Tank Regiment is located in Stalingrad, South-West, 1st Ukrainian, 2nd Belorussian fronts, Poland. He 

was seriously wounded in Poland and ended his war. 

Kemel Tokayev returned from the war as a disabled person of the 2nd group. Having no 

education, job, or supporter, he did not give in to difficulties and realized that education was the only 

way not to stray from the honest path. A military uniform with a chest full of medals is accepted without 

an exam. In the course of studying, they listen to lectures by masters of writing literary works, including 

Mukhtar Auezov. Maybe he had an influence, he intends to enrich the Kazakh literature with his pen. In 

this way, Kemel Tokaev starts a journey to find his place in life. 

Between 1949 and 1953, he headed the youth section of the newspaper "Leninshil Jas" and 

began to gain experience. The first short stories and stories were published in these years and were the 

first steps on the creative ladder. When his son Kassym-Jomart Tokaev remembers that period, "In the 

50s, our family lived in a cramped room in a communal apartment. If I woke up at night, my father 

would be scribbling on paper by the weak light of the table lamp. He had a smoking cigarette in his left 

hand, and with his right hand he used to recite one word after another like pearls. He writes at night, and 

during the day he works as an editor of the newspaper "Kazakhstan Pioneri", in 1956-1960 he works as 

an executive secretary of the newspaper "Socialist Kazakhstan". After voluntarily resigning from this 

position, he worked as a secretary and editor-in-chief in the "Herald" of the Supreme Soviet of the 

Kazakh SSR for 17 years.In those years, the writer wrote "Dark trail", "Shot shot in the night", 

"Conspiracy", "Special task", "Winter swallow", "The last blow", "The soldier went to war", "The bird 

from the nest", "What happened in Sargaban" " and other works that are as clear as a path on the sonar 

will be published [5, 3 p. ]. Kemel Tokayev's works of art are popular, and his books are published in 

thousands of copies. In a short time, the hero-writer took his place in the adventure detective genre in 

Kazakh literature and became one of its founders. As for the question of what are the characteristics of 

the detective world, expressing it not only with sharp words, but also with artistic language, we will first 

of all pay attention to the following points. First of all, the character's human nature and behavior are 

also revealed. Here are a couple of examples below to prove it. "A fair-skinned woman who came to 

thin her skin. The color is not foreign. Kyr is a beauty with a nose. It has a pishpent made of blue baston 

with a narrow waist, wide hem. There is no doubt that the reader will recognize the next character by 

the short description "He raises his chin, raises his eyebrows, and speaks in a sarcastic manner" (Tokaev 

K. Povester. - Astana: Elorda, 2007. - p. 368). Both excerpts are redundant, there are fewer words, and 

the picture is more compact [6, p. 22. ]. The conclusion that can be drawn from this is that Kemel Tokaev 

is a writer who understood and mastered the meaning of art. 

Kemel Tokaev is a famous person who has become famous with his hard work and professional 

skills.However, among his family, peers, contemporaries, students and readers, his personal qualities 
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such as open character, modesty, seriousness, and brotherhood distinguish Kemel Tokayev from others 

and elevate him. Memoirs, interviews, articles of his contemporaries can prove it. When you get 

acquainted with the mentioned notes and articles, you will inevitably imagine the image of a person like 

a narcissist. 

Kemel Tokayev calls someone from time to time. We both have the same device. He first looks 

at me, smiles warmly, and then goes and calls. "What a decent person," I say to myself. And Belkhair 

Amanshin frowned. He speaks harshly to his son. One day, when I come, my brother Berkhair is sitting 

at my table under the window. My papers are piled up on the table where my uncle Kuandik is sitting 

by the door. Beragan did not pay attention to me at all, he sat silently without greeting me. - I'm sorry... 

You're still young. Your brother Berkhair deliberately sat on the ground, Kemel Tokaev said. He is 

confused and depressed as if he is to blame for this situation. Despite his age, he speaks in a small voice. 

I laughed and stopped. Brother Kemel's face warmed up and an inevitable smile appeared on his face. 

His voice is so soft and warm to the heart. Berkhair, who is frozen like a stone statue, tells Amanshin 

not to disturb him, whispers and speaks slowly [7, p. 22. ]. 

It seems that we can hardly say that the image of a perfect person, who has experienced the 

terrible war, witnessed terrible scenes, endured many hardships in his childhood and youth, and never 

lost his love for people and life. 

I got a job right after graduating from the state university. Not long after, I switched to the 

"Zhuldyz" magazine. After that, I had to work in the publishing house "Jazushy". During these times, I 

got to know some of my brothers and sisters. These works helped me a lot to become a citizen. The main 

thing is that I first got close to good people. I learned by working. My field has expanded. I worked with 

many brothers. One of them is Kemel Tokaev. He is a very nice, very friendly person who can get along 

with anyone quickly. We immediately became like-minded, well-intentioned, colleagues like brothers 

and sisters. At that time, our brother Kemal was the author of many works such as "Tanbaly altyn" and 

"The Last Blow". In 1980-1984, he worked as a literary consultant in the Union of Writers. It is not like 

a burning soul that burns and dies. I quickly realized that he is a serious and calm person who knows his 

worth well. I was not mistaken, it turned out that way. One of us is like an elder brother and the other is 

like a younger brother. But he was in the army. Fire and water experienced. Very hot. An experienced 

citizen. He has seen a lot, knows a lot, and is an intelligent citizen. Artist. To be more precise, he is the 

author of several books. As for me, all I have is childhood school, university, student period, magazine 

editorship... I am a young poet who came to fiction by a shortcut.But I am an experienced writer who 

has already published several books. I notice that our upbringing and character are similar, even if you 

say we have known each other for a long time, we have become close like close friends [8, p. 4. ]. Kadyr 

Myrza Ali, a well-known poet and writer, conveys his memorable impression on the personality of his 

colleague Kemel Tokaev with these words. 

The hero of the Great Patriotic War, national hero, writer Kassym Kaysenov clearly expressed 

in his words that he had a close friendship with our grandfather Kemel Tokayev and treated him as a 

younger brother. It is time to conclude the article dedicated to an individual who left behind his indelible 

legacy, good deeds, warm feelings in the memory of his contemporaries with the memory of hero 

Kassym Kaysenov. During the last years of his life, when he was working as a consultant in the Union 

of Writers, Kemel said: "Nowadays, those who have been persecuted are being acquitted, Kaske. I also 

"excused" you. In the Russian edition of the book published in Kazakh in the past called "Osoboye 

zadanie", I took your name without changing it. I thanked him and expressed my gratitude. If I go to 

Ukraine in later years, the partisans there will ask: "Where is Kemel, why didn't he come?" - he was 

going to ask. I don't know what to say, I cover my face with both palms, as is the custom of the old 

partisans, and tears fill my eyes. They understand that something terrible has happened, that a terrible 
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death has consumed him, and they do not want to stress me out, and divert the conversation to another 

direction. Ukrainians also recognized that Kemel is a big-hearted citizen and a real talent.Kemel 

Tokayev, a soldier of the war front during the long-term war and one of the brave representatives of the 

literary front in the years that followed, passed away in the prime of his life as a writer. There is no 

doubt that his rich heritage is a spiritual wealth added to the vastness of our literature [8, p. 8. ]. 

Therefore, we think that there is no doubt that the names of our ancestors who contributed to preserving 

our great land in Kazakh history with the strength of the wrist, the tip of the spear, and the wisdom of 

the mind, will be written in golden letters. 
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VEFATININ 600. YILI MÜNASEBETİYLE SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN 

MEVLİD’İNİN SÖZ VARLIĞI VE KAVRAMLARI ÜZERİNE 

Mehmet Mehdi ERGÜZEL329 

Ayşegül KILIÇ330 

Özet 

Mevlid, Türk dilinin ve dînî edebiyatımızın temel eserleri arasındadır. Vesiletü’n Necât adıyla 

da bilinen eserin yazılışının üzerinden 600 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Kur’ân, Hadis 

ve Yunus Emre İlahilerinden sonra milletimiz tarafından samimiyetle benimsenmiş olması, önemli ve 

düşündürücüdür. 

Biz de bu toplantı vesilesiyle, Mevlid’in tekrarlarla yaklaşık 8000 kelimelik,739 beyit 1478 

mısralık tablosunu bir dilci ve Türkçeci mantığıyla değerlendirmek istedik. Tekrarlar çıkınca mevcut 

kelime kadrosu, kelime grupları ve cümlelerinin mahiyetini tespit edip anlamak niyetiyle mütevazı bir 

çalışmaya girdik. Bildiri/makale sınırları içinde kalmaya çalışarak bu klasik değer hâline gelmiş eseri, 

şairi Bursalı Süleyman Çelebi’nin de vefatının 600. yılında olmamız münasebetiyle rahmetle anılmasına 

vesile kabul ettik. Bize göre Mevlid, dili ve Türkçenin kullanılışı bakımından zengin ve muhtevalı bir 

eserdir. Eser, Türkçe, Türkçeleşmiş ve İslamî hususî kavramlar itibariyle yaklaşık %40, %40, %20’lik 

bir sayısal manzara arz etmektedir. Kelimeler toplamı; tekrarlar dışında isim ve fiiller olarak 2000’e 

yakın, kelime grupları da bir o kadardır. 1500 civarındaki mısrada 2000 kelimenin kullanım zenginliği, 

1000 kadar cümlede yer alışı, çalışmamıza konu teşkil etmiş, bilhassa kelime gruplarının belirli ve 

belirsiz ikili isim tamlamaları ile sıfat tamlamalarının hususi kavram oluşturarak metin sözlüğüne madde 

başı olacak nitelikte orijinal sayılması gerektiği düşünülmüştür. Metinler sadece şekil bakımından değil 

ruhlarda bıraktığı tesirle de incelendiğinde “nöro lengüistik” dedikleri NLP anlayışlarını da bir manada 

değerlendirme imkânı doğmaktadır. Mevlid’deki bu coşkun, hislendirici üslubun ve eserin zamana 

meydan okumasının sırrı ve sebebi ne ola ki? Sadece kelimelerin ve cümlelerin varlığı bu sorulara cevap 

vermek için yetmez. Bin yıldır Müslüman olan milletimizin asırlar içinde yazılmış, söylenmiş çok sayıda 

dini manzum ve mensur eseri olmasına rağmen ancak bazıları topluma mal olmuş, millî irfanımızın 

vazgeçilmez kaynakları arasına girmiştir. Mevlid, onlardan birisidir. Mevlid’de bize has olan nedir?  Dil 

psikolojisi zaviyesinden bakıldığında neler söylenebilir? Kelimelerin ruhu ile millî ruh arasında yakın 

bir münasebet mi vardır? Bunu düşünmek ve düşündürmek istedik. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Mevlid, Söz Varlığı 

ON THE OCCASION OF THE 600th ANNIVERSARY OF HIS DEATH ON THE 

VOCABULARY AND CONCEPTS OF SÜLEYMAN CELEBİ'S MEVLİD 

Abstract 

Mevlid is among the basic works of Turkish language and religious literature. Although more 

than 600 years have passed since the writing of the work, also known as Vesiletü'n Necât, it is important 

and thought-provoking that it was sincerely adopted by our nation after the Qur'an, Hadith and Yunus 

Emre Hymns.  

On the occasion of this meeting, we wanted to evaluate the Mevlid's table of approximately 

8000 words, 739 couplets and 1478 verses with repetitions, with a linguist and Turkish logic. When the 
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repetitions came out, we entered into a modest study with the intention of identifying and understanding 

the nature of the existing vocabulary, phrases and sentences. We considered this work, which has 

become a classic value, by trying to stay within the borders of a statement/article, as a means of 

commemorating its poet Süleyman Çelebi with mercy on the occasion of the 600th anniversary of his 

death. In our opinion, Mevlid is a rich and content work in terms of its language and use of Turkish. In 

our opinion, Mevlid is a rich and content work in terms of its language and use of Turkish. The work 

presents a digital landscape of approximately 40%, 40%, 20% in terms of Turkish, Turkicized and 

Islamic special concepts. Word sum; Apart from repetitions, there are nearly 2000 nouns and verbs, and 

the same number of word groups. The richness of use of 2000 words in around 1500 verses, their 

presence in about 1000 sentences have been the subject of our study, and it has been thought that 

especially the definite and indefinite binary noun phrases and adjective phrases of the word groups 

should be considered original in the text dictionary by creating a special concept. When the texts are 

examined not only in terms of shape but also in terms of the effect they leave on the souls, it is possible 

to evaluate the NLP understandings they call "neuro linguistics" in a sense. What could be the secret 

and reason for this exuberant, emotional style and the work's defiance of time in Mevlid? The mere 

existence of words and sentences is not enough to answer these questions. Despite the fact that our 

nation, which has been a Muslim for a thousand years, has many works of religious poetry and prose 

written and spoken over the centuries, only some of them became public property and became one of 

the indispensable sources of our national wisdom. Mawlid is one of them. What is special to us in 

Mevlid? What can be said from the perspective of language psychology? Is there a close relationship 

between the spirit of words and the national spirit? We wanted to think about it and make people think. 

Keywords: Süleyman Çelebi, Mevlid, Vocabulary Existence 

Giriş 

Bu yıl Bursalı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılıdır. Onun adı, dînî edebiyatımızın en 

önemli eserlerinden biri olan Mevlid ile beraber anılır. Âdeta Süleyman Çelebi ile Mevlid 

özdeşleşmiştir. Mevlid, Peygamberimizin vasıflarını anlatmak ve onun doğumunu vesile kılarak 

milletimizin Muhammed Mustafa’ya olan sevgisini kuvvetlendirmek, bazı farklı görüşleri 

cevaplandırmak dolayısıyla kaleme alınmış manzum bir eserdir. Bu 739 beyitlik, aruzla yazılmış eserde: 

Allah’ın sıfatları, Peygamberimizin doğumu, insânî özellikleri, meziyetleri, diğer peygamberlerden 

üstünlükleri, hayatının farklı safhaları, ümmetine öğütleri ve vefatı, gayet duygulandırıcı bir tarzda 

anlatılmıştır. İslâm Peygamberi için yazılan Mevlid’i altı asırdır yaşatan ve günümüze ulaştıran sebepler, 

hikmetler nelerdir? Bir defa, eserin dili ve üslûbu beğenilmiştir. Mevlid’i, Kur’ân’ın ve hadislerin yanı 

başında Yunus Emre İlahileri ile birlikte İslâmî hayatımızın sevimli bir unsuru hâlinde tutan bir özelliği 

de “millî romantizm” dediğimiz duygulu ve samimi anlatış tarzıdır. “Milletimiz bu eserde Hz. 

Peygambere duyduğu bağlılığın ve sevginin tam bir ifadesini bulmuştur.” Bursa Ulu Cami imamı 

Süleyman Çelebi’nin kitabı, bu konuda Anadolu’da yazılmış ilk Türkçe eser kabul edilmiştir. Milâdî 

1409-10’da tamamlanan eser, mesnevî şeklindedir. XV. asır Eski Anadolu Türkçesinin dil 

hususiyetlerini ve söz varlığını temsil etmektedir. Çok sayıda Arapça ve Farsça asıllı kelime 

kullanılmasına rağmen, bunların dînî hayatın halk diline mal olmuş ve millîleşmiş, kazanılmış / 

fethedilmiş kelimeler olması, eserin anlaşılabilme meselesini ve zorluğunu en aza indirmiş, tasnif ve 

tespitlerimize göre % 85-90’a yaklaşan bir kavrama, benimseme noktasında Mevlid’in, asırlar boyu 

okunup dinlenerek günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Dokuz bölümlük kitapta; Münâcât, dua, âlemin 

yaratılış sebebi, Peygamberin rûhunun yaratılması, intikali, velâdeti, mucizeleri, Mi’râc’ı ve 

Peygamberin vasıfları yer almakta, nihayetinde Habibullah’ın vefatı ile kitabın sonu, ibretli beyitlerle, 

nasihatlerle bağlanmaktadır. “Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i, bütün Türk illerine yayılmış ve 

yüzyıllar boyunca hiç eksilmeyen bir üne kavuşmuştur… Mevlid, güzel sesli hafızların kendine 
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has bir makam üzre okumalarıyla, halk ruhunda yer tutmuş ve geniş kitleler arasında 

yayılmıştır.” Kandil gecelerinde, doğum, ölüm, nikâh, Hac, adak, açılış gibi özelliği olan zamanlarda 

Kur’ân’la birlikte Mevlid de okutulması, bize has güzel gelenekler arasındadır. Mevlid törenlerinde, 

şeker, şerbet dağıtılması, gül suyu serpilmesi de Peygamberimize telmih olan âdetlerdendir. Bu 

merasimler, katılanların bütün geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okunarak sona erdirilir. 600 yılı aşan uzun 

bir zamandan beri bilinen ve okunan Mevlid ve müellifi, birçok şair tarafından da beğenilmiş, Mehmet 

Âkif onun için; “Yetişilmez ki: Süleyman Dede yükseklerde.” diyerek hayranlığını ifade etmiştir. 

Muhteşem Mevlid, şu üç güzel beyitle başlar, 732 beyit boyunca, yükselerek, duygulandırarak, 

düşündürerek, hikmetlerle ve ibretlerle devam eder gider. Şairinin ruhu şad u hurrem, mekânı cennet 

ola: 

“Allah adın zikr idelüm evvelâ / Vâcib oldur cümle işde her kula 

Allah adın her kim ol evvel ana / Her işi âsân ide Allah ana 

Allah adı olsa her işün öñi / Hergiz ebter olmaya anun soñı.” 

MEVLİD’İN KELİMELER VE KAVRAMLAR DÜNYASI 

Edebî eserler, dile dayanır. O dilin kelimeleri, kelime grupları ve cümleleriyle şiir veya nesir 

canlanır, okuyan veya dinleyende yeni ufuklar açar, görüşler geliştirir, duygulandırır veya düşündürür. 

Bu bakımdan dil ustası olması gereken edebiyat ve fikir adamlarının bu işin inceliklerini bilip 

öğrenmesi, erbabından tahsil etmesi, çıraklığı, acemiliği  aşarak kemâle ermesi temenni edilir. Aksi 

hâlde “Ben yaptım oldu”larla sadece avunulur, gönüllere ve beyinlere ulaşılamaz. Edebî ve lisanî 

inceleme yapanlar; dil mahsulünü tetkik ve tahlile konu edinenler, eserlerdeki kelimelerin seçimine, bir 

araya gelişlerine ve bunlardan oluşan üslûp dediğimiz esrarlı güzelliğe, rahmetli Banarlı Hoca’nın 

“kelimelerin izdivacı” dediği mesut beraberliğe dikkat ederek anlamaya ve yorumlamaya çalışırlar.  

Biz de bu mantıktan yola çıkarak, Süleyman Çelebi Mevlid’inin kelimeler âlemini sayılara 

dayanarak alfabetik bir düzenle tasnif ettik; fiillerini, isimlerin de Türkçe asıllı olanlarının yanı sıra, 

İslam kültürünün ortak dilleri olan Arapça ile Farsçadan kazanılanları, günümüz için anlaşılması özel 

ihtisas gerektirenleri pratik bir sıralanışa tabi tuttuk. İlk tespitlerimizden sonra gördük ve anladık ki 1464 

mısrada tekrarlarla yaklaşık 7500 civarındaki kelimenin tekrarsız toplamı 2000’e yakındır, bütünün 

dörtte biri kadardır. Kelime grubu sayısı da bir o kadardır. Bir anlamda toplam kelimelerin yarısı 

miktarınca ayrı ayrı anlam yükü taşıyan, sözlükte madde başı olacak birim vardır. 900’e yakın cümlede 

bu anlamlar çözülebilmektedir. Çünkü kelimelerde susan ve gizlenen anlamın kendini arz ettiği yer, 

cümledir. Aşağıda sunacağımız listede, 20 kadar kelime grubunun sadece beşi dikkate alınmıştır: İsim 

ve sıfat tamlamaları, bağlama grupları ve birleşik fiil grupları, kısmen de kısaltma grupları. Görülmüştür 

ki, Süleyman Çelebi, eserinde doğru ve sağlam İslâmî bilgilerini didaktik olduğu kadar lirik bir üslup 

ile dengelemeyi başarmıştır. Bu tercihi şuurla yaptığını düşünmekteyiz. Bursa gibi bir siyaset ve kültür 

başkentinde yüksek seviyede münevverlere hitap eden Ulu Cami imamının rastgele bir ifade ile 

yetinmesi düşünülemezdi. 600 yıl öncesinin üslubunda; Yesevî Hikmetleri, Kutadgu Bilig, Dede 

Korkut, Garibname, Kısâs-ı Enbiya ve Türkçe Kur’an Tercümeleri’nin izlerinin olması tabiidir. Yunus 

Emre ilahileri ve Hacı Bayram mısraları da aynı teknede yoğrulmaktaydı. 

Mevlid’in kelime dağarcığında bizi şaşırtan taraf, önce fiilleri oldu. 171 çekimli fiilin yanında 

yardımcı fiillerle çekimli 431 birleşik fiil grubunun varlığı, fiilimsiler de dâhil edildiğinde yüksek bir 

sayıya ulaşmakta, eseri hareketli bir anlatım tarzıyla canlandırmakta, âdetâ dinleyenleri ve okuyanları 

teyakkuz hâlinde tutmakta, yumuşatmakta, germekte veya duygulandırmaktadır. Bu fiil kadrosu, anlam 

itibariyle tekrar tasnif ve yoruma açılabilir. Türkçe asıllı ve Türkçeleşmiş isimler, insan bedeninden, 

çevreye ve hayata doğru yayılan kelimelerdir. İslâmi irfan ve tahsil gerektiren dînî kavramların, Farsça 

ve Arapça kurallarla yapılan tamlamaların şairin meseleye vukufunu göstermesi bakımından menfi 
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değerlendirilmesini doğru bulmayız. Çünkü ihtisas, taviz kaldırmaz. Bilmeyenin öğrenmesi yahut 

haddini bilmesi beklenir. En nihayet %10-15 arasında nispet temsil eden bu kelimeler, özellikleri 

dolayısıyla sunulmuştur, sohbetlerle açılacak kavramlardır. Allah’ın sıfatları, Peygamberin vasıfları bu 

tarz özel kelime ve kavramlar arasındadır. Manzum bir metin olması dolayısıyla cümleler ya mısra 

sonunda veya beyitte tamamlanmakta, uzama zaafına uğramamaktadır. Aralarda akışı ve bağlantıyı 

sağlayan edatlar, fiilimsi unsurları, esere ve cümle yapısının sağlamlığına destek olmaktadır. Metinde 

zaman zaman bir “tahkiye / hikâye etme” tarzı tercih edilse de şair, hüküm cümleleriyle gerçekten 

uzaklaşmaması gereken İslâmî akideyi gözeterek dînî ciddiyeti muhafaza etmektedir. Çünkü bir görüşe 

göre bu metin, Peygamberimizin üstünlüğünü ortaya koymak niyetiyle kaleme alınmış İslâmî bir iddia 

eseridir. 

MEVLİD’DEKİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ÖRNEKLENDİRİLMİŞ 

DÖKÜMÜ 

Seçtiğimiz Tamlama ve Kelime Grupları 

a) İkili Belirsiz İsim Tamlamaları (162) 

Âdem hilkati , âh odı, Âhiret ahvâli (2), Âhiret bâbı, akl tâvûsı , âlem halkı, âlem zulmeti , Allah 

adı (5), anası rahmi, ayruk aybı (2), ayrulık odı, beşâşet behceti, cân hümâsı, can kulağı (3), cân semen-

zârı, Cebrâîl katı, cenân cinânı, çeharşenbih güni, devlet güni, dil bahri (2), dîn direği, dînümüz mülki, 

dişleri şuâı, dür dânesi, dür dürcleri, Enbiyâ ervâhı (4), ev bucağı, feryâd üni, fikr sahrâsı (2), fîkret atı, 

firâk odı, gaflet uykusı, gök ehli (5), gönül deryâsı, gönül gözi, gönül mısrı, göz yaşı, göz yaşları (3), 

gözi yaşı (3), gözler yaşları, gussa donları, günah bahri (2), güneş pervânesi, Habîb’üm nûrı, Hak avni, 

Hak buyruğı, Hak emri, Hak emri (2), Hak evvelliği, Hak gülşeni (2), Hak hazreti, Hak ışkı, Hak katı, 

Hak lûtfı, Hak vehbeti, Hak yolı, Hak yolı (2), hasret odı, hasret taşı, hırs odı, hidâyet bülbüli, Hirâ tağı, 

hulkun kamusı, hûriler cem'iyyeti, Hükm içi, hümâ kuşı, ışk bâzârı (2), isneyn gicesi, işidenler cânı, kibr 

ehli, kimse hakkı, Kur'ân hulkı, levlâk hil'ati, lûtf ıssı, maânî pususı, ma'nâ perri, meânî dürri, meânî 

şekkeri, mecûsîler odı, Medîne şehri, Mekke şehri, Meymûne evi, Mi'râc dürleri, Muhammed midhati, 

Muhammed mu'cizâtı, Muhammed yüzi, Mustafâ ahlâkı, Mustafâ emri, Mustafâ işlemedüği, Mustafâ 

kavli (2), Mustafâ mevti, Mustafâ mi'râcı (2), Mustafâ rûhı, Mustafâ ümmetliği, namâz vaktı, nefs arzusı, 

nefs yolı, nefsüm arzuları, nefsümüz eli, nübüvvet mühri, odı tütüni, oğlı hasreti, ölümümüz gussası, 

pâdişâh dergâhı, rahmet güli, rahmet gülşeni, rahmet honı, rebî'-ül-evvel ayı, uçmak içi, saâdet ayı, 

saâdet servi, saâdet tâcı (2), sabr yakası, sadrı nûrı, Sâve bahri, sûret âlemi, sûret âlemi(2), şefâat ıssı, 

tamu kapusı, Tanrı emri (3), Tanrı hakı (2), Tanrı kulluğı, Tanrı takdiri, Tevhîd servi, ümmet işi (2), 

vahy bülbüli, yâranlarum katı, yol yarağı, yüz karaları, yüzleri nurı. 

b) İkili ve Çok Kelimeli Sıfat Tamlamaları (550) 

acâib kudret, ayb söz, ayruk kişi, ay yüz, bîhad günâh, bir ak kuş, birkaç kelâm, bölük bölük su, 

cümle âlem, çevre yan, dikdüği sâat, eksük söz, geldüğün iş, gerçek ümmet, gizlü genç, gizlü hâl, hâk 

resûl, hâs dost, her nasîhat, hoş amel, hoş safâ, hoş selâm, işbu derd, kanlu göz, kanlu yaş, karañu giceler, 

körklü âdet, lezzetlü şeker, makbûl kul, misk gibi koku, Mustafa didügi yol, mübârek baş, mübârek 

cism, mübârek sem', münezzeh hak, mütahhar ravza, nice yıllar, odlu derd, on yedi vakt, pâk-din, sağ 

iş, toğduğı gün, toğrı tarik, toğrı yol, ulu devlet, yahşı huy, yidi kat gök, yitmiş bin hicâb,  

BU 

âlem (2), cihân (2), derd (2), dirlik, duâ, dürr, esirlik, firâk, gelen, gice, halk (5), heybetler, işler, kelâm, 

kemâlât, kerâmetler, Kitâb, mâ’nâlar, namâz, nesâyih nûr, söz (11), suret, Süleymân (3), şeker, şer' 

varlık (4). 

OL  
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ah, Ahmed, Beşîr, beşîr, bî-niyâz (3), Cânumuz, Celîl (3), cümle güneh, Çalap, dem, dür dânesi, ecdad, 

emîn, evvelki gök, ezân, Ganî (2), genç, gırîv, gice (3), gün (2), habîb (4), hacâletler, hakîm, hâl (3), 

Halîl, halîm, halk, hasîb, hatî hoca, her iş, her kim, her nefes, her olan, her sünne, hümâ, hümâm (8), 

İlâh, imâm, in'âm, kadem, kelîm, Kerîm (3), kişi, latîf, mâh-rû, mâhveş maraz, meh-sûret, Muhammed 

(3), Mu'în, Mustafâ (3), mutî', müezzin, mühr, münâfıklar, münîb, münîr, nesîb, nezîr, nîgû-sîret, nûr 

(7), od (3), pâdişâh (2), pâkize-zât, Rahîm (2), Resûl (5), saâdet (3), safa, sahabî (2), sâhib-devlet, sâhib-

kemâl, selîm, sirâc, sultân, şah (6), şefi', şekker, şerif (5), tabîb, tağ, taş, ümmet, vasiyyet, yâran (2), 

yarınki gün, zamân, zarîf. 

c) Arapça-Farsça Tamlamalar (122) 

âlim-i esrâr, asker-i evsâf-ı Ahmed, ayn-ı hikmet-i esrâr-ı Mustafâ, bâzâr-ı küfr, cân-ı Mustafa, 

cümle-i hayl ü haşem, dürr-i muǾcizât-ı Mustafâ, habîbullah, hâkim-i mutlak, misl-i hazân, hayrü’l-

beşer, hayrü’l-enâm, ism-i pâk, kân-ı şehd, nûr-ı çeşm-i evliyâ, Osmân-ı ummân-ı hayâ, peyk-i hazret, 

rahmetenli’l-âlemîn, rebîü’l-evvel, tûl-i emel, ümmü’l-mü’minîn, vesîletü’n-necât. 

 

d) Kısaltma Grupları (25) 

Yönelme Grubu (6) 

başına saçu, dertlere tabîb, efdallığa elyak, Hakk’a kurbet, Hakk’a lâyık, varlığa sebeb. 

Bulunma Grubu (3) 

binde bir, günde beş gez, secdede baş,  

Ayrılma Grubu (6) 

Hak’dan dilek, kardan ak, kibr ü isyândan müberra, nûrdan gölge, nûrdan tabak, yaradılmışdan 

ganî. 

İsnat Grubu (7) 

cismi arı, kadri cemil, rahmeti çok, sözi şîrîn, yüreği yâresiz, yüzi ak, yüzi kara. 

Vasıta Grubu (2) 

kemâlât ile kâmil 

Yükleme Grubu (1) 

Tanrı’nun adını zâkir 

e) Bağlama Grubu (186) 

akl u cân, akl u fehm, Âlim ü Al’âm, arş u ferş, Arş u Kürsi, aslâb u erhâm, aşikâre vü nihân, 

ay u gün, ay u yıl , ay u yıldız, az u çok, cân u dil, cidd ü cehd, cilve vü cevlân, cinn ü nâs, cûş u hurûş, 

cüz’ ü kül, Dâim ü Deyyân, dil ü cân, dürr ü cevâhir, efdal ü ekmel, ehl-i kibr hem dahı ehl-i riyâ, enbiyâ 

vü evliyâ, er ü avret, Fâtır ü Hallâk, feryâd u figân, fısk u isyân, fi'l ü söz, gıll u gış, gice vü gündüz, 

gussa vü gam, hâdi vü mehdî, hâfız u vâiz, hafta vü eyyâm, her nihân ü âşikâr, hulk u lutf, hûy u haslet, 

hadd ü add, hayr u tâât, hûri ve gılmân, Hüseyn ile Hasen, ilm ü edeb, ilm ü hilm, ins ü melek, izz ü 

hürmet, Kãdir ü Kahhâr, kadr u kıymet, Kayyûm u Kadîr, kibr ü hased, kibr ü isyân, kibr u riyâ, kurd u 

kuş, leyl ü nehâr, mağrib ü maşrık, Muhsî vü Şekûr, müşk ü anber, nebî vü velî, ol Kerîm ü ol Rahîm, 

perr ü bâl, Rezzâk u Habîr, saâdet ayı vü devlet güni, Sâni u Tevvâb, subh u şâm, şems ü mâh, şerîf ü ol 

latîf, şükr ü zikr, tağ u taş, tâmm u nâkıs, Tanrı vü Peygamber, taş u ağaç, tevhîd ü irfân, vâlih ü hayrân, 

yahşı huy u körklü âdet , yir ü gök / 2, yoksul u bây, yüzi kara vü âsi, zâri vü efgân, zemîn ü âsmân, 

zevk u safâ. 
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f) İkilemeler (17) 

ağlaşu ağlaşu, bölük bölük / 2, dünyadan ukbâya, gice gündüz / 2, önden sona / 2, saç sakal, ulu 

kiçi. 

g) Birleşik fiil grupları (431) 

it- / idin-  

âbâd it-, afv it-, âh it- / 2, âsân it-, arz it-, âsân it-, azm it-, beyân it-, cânun teslim it-, cehd it-, 

cemǾ it-, cennet it-, devr it-, emr it- / 2, fikr it-, güzîn it-, hicret it-, ıslah it-, ibtidâ it-, ihsân it- / 2, isyân 

it-, izhâr it- / 2, izzet it-, kabz-ı rûh it-, karâr it-, karz it-, kasr it-, lutf it-, makâm idin-, medh it-, nakl it-

, nâle vü zârî vü feryâd it-, rahmet it-, sabr it-, selâm it-, setr it-, şâd it-, tagyîr it-, taǾlîm it-, tamâm it-, 

tedbîr it-, tekbîr it-, terk it-, var it-, vasf it-, vasiyyet it-, yâd it-, yarag it-, yol yaragun it-, zikr it- / 2, 

ziyâret it-. 

ol-  

afv ile ihsân ol-, âkıl ol-, âkil ol-, and içer ol- / 2, anlar ol- / 2, âr ol-, artuk ol-, arz ol-, âsân ol-, 

âşık ol-, âşikâr ol-, ata dede ol-, ayân ol- / 2, baş ol-, berî ol-, bî-haber ol-, bî-riyâhoş-sâdık ol-, ceddi ol-

, cemǾ ol-, cemāǾat ol-, delîl ol-, derdine devâ ol-, dîne girür ol- / 2, dürr-i semîn ol-, ejdehâ ol-, esîr ol-

, gark ol-, gebr ol-, gerçek ümmet ol-, gôr cennet ol-, gözler ol- / 2, güller ol-, hâmile ol-, Hakk’a kul ol-

, harâb ol-, harâm ol-, hasr ol-, haste ol-, helâk ol-, hîç ol-, hoş ol-, ıssı ol-, Ǿicâzet ol-, ihtilal ol-, iki şak 

ol-, imâm ol-, isyân ol-, izzet ol-, karîb ol-, katǾ ol-, katı ol-, kûr ol-, kutlu ol-, lâyık ol-, maǾlum ol-, 

makbul kul ol-, mevc urur ol- / 2, meşgûl ol-, muǾattar ol-, mutî ol-, munǾadim ol-, münhezim ol-, nasîb 

ol- / 2, nefse kul ol-, noksân ol-, nûr ol-, pâk ol-, peşîmân ol-, râzı ol-, revân ol-, sadık ol-, sakin ol-, 

sâyebân ol-, sebeb ol-, sebeb olmuş ol-, ser-nigûn ol-, seyl-i revân ol-, söylenür ol- / 2, şâh ol-, şefîǾ ol- 

/ 2, şifâ ol- / 2, tabîb ol-, tâm ol-, tamâm ol- / 3, tebâh ol-, toprak ol-, ümmet ol-, ümmeti ol-, vâki ol-, 

vesîle ol-, yakîn ol-, yigrek ol-, yok ol- / 3, yüzü ak ol-, zâ’if ol-, zâhir ol-. 

eyle-  

âh eyle-, ayân eyle-, beyân eyle-, feryâda âgaz eyle-, feryâd u figân eyle-, figân eyle-, fikr eyle-

, giryân eyle-, hâs eyle-, hoş-sâz eyle-, ikâmet eyle-, ikrâm eyle-, ikrâr eyle-, imâmet eyle-, inǾām eyle-

, izhâr eyle-, kabûl eyle-, kasd eyle-, kıyâs eyle-, kurbân eyle-, latîf eyle-, lutf eyle-, mahrûm eyle-, 

maǾmûr eyle-, merhûm eyle-, mufaddal eyle-, mûm eyle-, mükemmel eyle-, niyâbet eyle-, pervâz eyle-

, pür-nûr eyle-, rahmet eyle-, refîk eyle-, revân eyle-, riâyet eyle-, sağ eyle-, sefer eyle-, seng-sâr eyle-, 

tekrâr eyle-, terk eyle-, var eyle-, yasak eyle-, zikr eyle-,  

kıl-  

ayân kıl-, beyân kıl- / 2, cennet kıl- / 2, cihâd-ı bîkıyâs kıl-, cûd kıl-, cûş kıl-, cûş u hurûş kıl-, dâvâ kıl-

, dâvâ-yı bî mâǾnâ kıl-, daǾvet kıl-, delil kıl-, dua kıl-, emr kıl-, endîşe kıl-, eser kıl-, farz kıl-, fevt kıl-, 

figân kıl-, gark kıl-, gözsüzleri gözlü kıl-, güzûn kıl-, haber kıl-, habîb kıl-, haram kıl-, hayrân kıl-, hulûl 

kıl-, iǾzâz-ı tâm kıl-, ihtisâr kıl-, ikrâm kıl-, iktidâ kıl- / 2, işâret kıl-, itiraf kıl-, izzet kıl-, kabul kıl- / 2, 

karâr kıl-, kasd kıl-, kul kıl-, mulaf kıl-, müzeyyen kıl-, namâz kıl-, namâzın kıl-, nasîb kıl-, nazar kıl- / 

2, niyâz kıl-, nüzûl kıl- / 2, pîşe kıl-, ragbeti kıl-, rahmet kıl- / 2, rahmetenlil-âlemîn kıl-, rükû kıl-, sarf 

kıl-, secde kıl-, secdeti kıl-, sefer kıl- / 2, selâm kıl-, seyrân kıl-, sözsüzleri sözlü kıl-, sücûd kıl- / 2, 

şefaat kıl-, şikâyet kıl-, taleb kıl-, tamâm kıl- / 2, teblîg-i risâlet kıl-, temenni kıl-, terbiyet kıl-, tecelli 

kıl-, ubûr kıl-, ümmet kıl-, var kıl-, vasiyyet kıl-, zâri vü efgânları kıl-, zâyi kıl-, zîneti kıl-, ziyâret kıl-. 

bil-  

olıma-, varıbil-, varıma-, yeneme-, 

ver- / vir-  
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kurtarıvir- 

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiil Grubu  

berk ur-, bî-had günâh işle-, can kulağın tut-, devlete iriş-, dünyâya gel-, el bağla-, halâs vir-, 

hayrân kal, ibret al-, ibret tut-, izzet bul-, karar tut-, kulak tut-, lutf işe-, ma’zûr dut-, necât bul-, oda yan-

, rahmete bat-, revnaka gel-, safâlar bul-, tana bat-, turak vir-, vücûda gel-, vuzû al-, yas tut-, yaş yağdur-

, yas tut-, yetîm kal-, yirine getür-, yol bul-,  

Eserde karşılaşılan kelime gruplarının istatistiksel sonuçları şöyledir:  

1. İsim Tamlamaları 

a) Belirli İsim Tamlaması: 80  

İyelik Grubu: 35  

b) Belirsiz İsim Tamlaması: 162  

c) Zincirleme İsim Tamlaması: 9  

e) Farsça İsim Tamlaması: 93  

f) Arapça İsim Tamlaması: 9  

 

 

 

388 

2. Sıfat Tamlaması 

Türkçe Sıfat Tamlaması: 530 

Farsça Sıfat Tamlaması: 19  

Arapça Sıfat Tamlaması: 1  

 

 

550 

3. İkilemeler (tekrarlar):  17 

4. Birleşik Fiil Grubu:  431 

5. İsim-Fiil Grubu:  8 

6. Sıfat-Fiil Grubu:  43 

7. Zarf-Fiil Grubu:  54 

8. Unvan Grubu:  2 

9. Sayı Grubu:  7 

10. Birleşik İsim Grubu:  3 

11. Edat Grubu:  126 

12. Ünlem Grubu:  40 

13. Bağlama Grubu:   186 

14. Aitlik grubu:  2 

15. Hâl Ekli İsimlerle Kurulmuş Gruplar (Kısaltma Grupları) 

a) Yönelme Grubu: 18  

b) Bulunma Grubu: 6  

c) Ayrılma Grubu: 8  

 

 

 

49 
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d) İsnat Grubu: 14  

e) Vasıta Grubu: 2  

f) Yükleme Grubu: 1 

g) İlgi Grubu: 0 

Toplam Kelime Grubu Sayısı: 1906 

Toplam Cümle Sayısı: (154 isim cümlesi - 685 fiil cümlesi) 839 

 

Mevlid’in Kelime Kadrosu: 

A) 

Abâ, acâib / 2, aceb, acı, AÇ- / 2, AÇIL- âbâd, abd, Abbâs, Âbir, ad / 5, add, adem, Âdem / 3, 

âdet, âdemî, afv, ağaç, AGAR-, âgâz, AĞDUR-, ağlamak, ağlamaklık, AĞLA-, AĞLAŞ- / 4, agrı, ağu, 

ağulu / 2, agyâr, âh / 6, ahad, âhen, ahî, âhir, Âhiret / 2, ahlâk, ahmak, Ahmed / 3, Âişe, ahvâl, ak, âkıbet 

/ 2, âkıl / 4, AKIT- / 2, akl / 2, Aksâ, a’lâm, âl, AL- / 5, alâmet,  alem, alçak, âlem / 12, alın/ 7, âlî, Ali, 

alîm, âlim, Aliyy, Allah / 7, altmış, âm, a’mâl, amel,  Âmine /4, Âmir, ammi, ana / 15 , AN- , ana, âne / 

3, ancak, anda / 15, andan / 5, andelib, anı / 5, ANLA- / 4, anlar / 4, ansuz / 2, anun / 15, Anûş / 2, âr, 

Arab, A’rabî, ard, arı, armağan, arpa, arş /2, ART- /3, artuk /2, ARTUR-, arz, ârzû , âsân /2, âsâr, asfiyâ, 

ashâb /2, âsi / 3, Âsiye, Asker, âsmân, aslâb, asl, assı / 2, âşık / 4, aş, âşıkân, âşikâr,  âşikâre / 2, âşinâ, 

at, ata, Atûf, avâm, avn, avret, ay /4, ayak, ayân , ayb /4, aybsuz, AYIR-, ayru, ayruk / 4, ayrulık, az, 

azâb, azîm, azîz, azm, Azrâil. 

B) 

bâb, bâd, ba'd-ezin, bâğ, BAĞIŞLA-, BAGLA-,bağır, bahr / 2, bahtiyâr, bâ-huşû, Bâis, BAK-/ 

3, Bâkî, bâl, Bâri'/ 3, barmak, Bârr, BAS-, Basîr, bâsit, baş, BAŞAR-, BAŞLA, BAT, bâtın, bây, bâzâr 

/ 3, ba’zı, Bedî', behcet, bel, BELÜR- ben / 9, bencileyin / 2, benzer, beri, berk, Berr, berü, beş, beşâret, 

beşâşet, beşik, Beşîr, beyân / 2, beyt, Beytullah, beyyinât, BEZ-, BEZEN-, bîcân, bîçâre, bigi, bî-gümân, 

bî-haber, bîhad, bihâr, bî-hilâf, bî-hurûf, bî-iştibâh, bî-kem ü keyf, bî-kıyâs, BİL- / 9, bilâd, Bilâl, 

BİLDÜR-, bile, bilü, bi’-ihtirâm, bin / 5, BİN-, bî-nazîr, bî-niyâz, bir / 22, biraz, birbiri, biri / 3, bî-riyâ, 

birle, birlik, bî-şebîh, biryân, BİŞ-, BİT-, biz / 10, bî-zevâl, boş, bölük / 2, böyle / 2, bu / 48, bûy, Bû 

Bekir / 6, buğur, bular / 4, BUL- / 13, bulut, bunca / 2, buncılayın / 2, bunda / 6, bundan , Burak / 2, 

burhân, Bursa,  burun, bûy, buyruk, BUYUR-, BÜKİL-, bülbül, BÜRÜ-, büt, büthâne. 

C) 

câme, Câmi', cân / 7, cânib, câvidân, cazi’ûn, Cebbâr, cebîn, Cebraîl / 6, cedd, cehd / 2, Celîl / 

2, cem' / 2, cemâat, cemâl / 3, cemâlünsüz, cemî', Cemîl, cem’iyyet, cenân, cennât, Cennet / 4, cesed, 

cevâhir, cevher, cevlân / 2, Cibrîl-i emin, cidd, ciğer, cihâd, cihân / 3, cilve / 2, cinân, cinn, cism, cûd / 

2, cûş / 2, cüdâ, cümle / 22, cürm, cüz’. 

Ç) 

ÇAGIR-, Çalap, çâresüz, çarh, ÇATLA-, çehârşenbih, ÇEK-, çerâğ, çeşm, çeşme, çevgân, 

çevre, ÇIK-, çok / 10, çü / 2, çün / 7, çünki /3, ÇÜRÜ-. 

D) 

dad, dahı / 10, DAGLA-, dâimâ, dâne, Dârr, dâllîn, dârr, da’vâ, dede, degâ, degâl, değin, değül, 

delâlet, delil, DEL-, DELİN-, dem, dembedem, denlü, depredicek, der, DER-, derd, deri, derdlü, dergâh, 
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DERLE-, destgîr, destûr, dergâh, dermân, deryâ, devâ, deve, devlet, devletlü, devr, deyr, Deyyân, dîdâr, 

dırnak, Dİ- / 17, DİK-, DİKİL-, dil, dildâr, DİLE- / 2, dilek,  dîn, DİNİL-, DİNLE- / 2, direk, dirîgâ, 

DİRİL-, dirlik, diş, diyü, dîvâr, dolu, don, DOG-, DONUK-, dost / 2, dostluk, DÖG-, DÖK-, DÖKÜL- 

DÖN- / 3, döşek, DÖŞEN-, DÖY- , du’â, DUTUŞ-, dü, düğün, Dünyâ / 4, dürc, dürer-bâr, dürr / 2, dürlü 

, dürûd, DÜŞ-/ 3, dönmiş, düşenbih, düşmiş, DÜŞÜN-. 

E) 

ebter, ecdâd, ecel, ecr, edeb, efdal, efgân, ejdehâ, eflâk, ehl-i beyt, eğri, ehl, ekmel, el-amân, 

eltâf, elyak, EKSİL-, eksük / 4, eksüklik, eksüksüz, el, el-amân, emel, Emîn, emr / 7, enâm, Enbiyâ / 2 

,endişe, engüşt, ensâr, envâr, er, Erfahşed, Erg, erhâm, ervâh, eser, esîr, esirlik,  esrâr, es-salât, 

estağfurullah, eş, eşfe’, esirlik, eşya, etmek,  ev / 3, evsâf, evvel / 2, evvelâ, eyâ,  EYİT- / 2, EYLE- / 

17, eyyâm, ezân, ezhâr. 

F) 

fahr, fakîr, Fâliğ, farz, Fâtıma, Fâtır, fazl, fehm, felek, ferah, ferişteh, ferş, feryâd / 2, Fettâh, 

fevc, fevt, fısk, fikr, fikret,  figân, fikr / 2, fi'l-hâl, firâk, firkat, Firdevs, fursat, Furkân. 

G) 

Gaffâr-üz-zünûb, gaflet, Gafûr, galtân, gam, Ganî / 2, gark, gavvâs, gavvâs-vâr, gaybet, gayret, 

gebr, GEÇ-, GEL- / 17, genc / 2, genç, ger / 6, gerçek, gerçi / 2, gerek, GEREK- , gevher-feşân, GEY-, 

gez / 2, gıll, gılmân, gırîv, gış, gibi, gice / 8, GİT- / 7, girü / 11, giryân, GİZLE-, gizlü,  gôr, göbek, 

GÖÇ-, gögde / 3, gölge, görklü, göynüklü, gök / 6, gönül / 2, GÖR- / 12, görklü, görmek, GÖRÜN-, 

GÖSTER-, GÖTÜR-, göz / 8, gözlü, gözsüz, gulgule, gussa, gûş, güftâr, gül, gülşen, gümân, gün / 5, 

gündüz, günah / 2, güneş, güzîn. 

H) 

hâ, haber, Habîb, habîbullah, Habîr, hacâlet, hâcât, hacer, hâcet, had, hadsüz, Hâdî, Hâfid, Hâfız, 

hafta, Hakem, hakikat, Hakîm, Hakk / 21, haklık, hâl, halâs, hâli, Halîl, Halilullah, Hâlık, Halîm, Hallâk, 

halk / 4, hâl, halâs, hamd, Hamîd, hâmile, Hânî, Hannân, hânümân,  harâb, harâm / 2, harf, hâs / 2, hased, 

Hasen, hasen, Hasîb, haslet, hasret, hâşâ, haşem, haşr, haste, hastalık, hatâ, hatâ-pûş, hatar, hâtem, hatîb, 

hâtır, hatm, Hâtûn / 2, havâ, havf, hayfâ,  Havvâ, hayr, hayrân, hayret, hây, hayl, Hayrü’l-enâm, Hayrü’l-

beşer, Hayy, hazân, Hâzır, hâzır, hazret, hacâlet, hem / 14, heman, hem-civâr, hem-dem, hemîn, hem-

râh, hep, her / 15, hergiz, heybet, hezârân, hırs, hırmen, hışm, hicâb, hicret, hiç / 6, hidâyet, hikmet, 

hil'at, hilkat, hilkî, hilm, himmet, Hirâ, hisâr, hoca, hod, hon, hoş / 8, hûb-rû, Hudâ, hulk, hulûl, hûn, 

hûr, hurma, hurşîd, hurûş, hûşe-çîn, hûy, Hüdâ, hümâ, hülle, hümâ, hümâm, hümâyûn-baht, hürmet, 

Hüseyn. 

I) 

IR-, ırak, ıslâh, ISMARLA- ıssı, ışk / 3. 

İ) 

İbrahim, ibret, ibtidâ, icâzet, iç, İÇ-,  için (içün) / 5, içmeklik,  içre / 2, İ- / 14, igen, iğne, ihlâs, 

ihsân, ihtilâl, ihtisâr, ihvân,  İT- / 42, ikâmet, iktidâ, iken / 5, iki, ikrâm, İlâh,  ile / 22, ilerü, illâ, ille, ilm 

/ 3, İLET-, İLT-, imâm / 2, imâmet / 2, îmân, imdi, în, in'âm / 2, İN- / 3, inâyet, incü, iniş, İNLE-, ins, 

insâf, intikâm, İR- / 11, irfân, İRGÜR-, İRİŞ- Îsâ,  ise / 7, İslâm, İsmâil, ismet, İsneyn, İSTE-, isyân, iş 

/ 5, işâret, işde / 2, işik, itâb, İŞİT- / 2, İŞLE-, i’tirâf / 2, iy / 3, i’zâz, izzet / 4. 

K) 
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Ka’be, Kâbız, kabz, kaçan, kadem, Kadîm, Kadîr, Kâdir, Kahhâr, K’OL-, kabul / 2, kabr, kadem, 

Kadr, kâfir, kâinât, KAL-, kalb, KALDUR-, kamer, kâmil / 3, kamu, kan, kanat, kanda, kanı / 2, kân / 

2, kanâat, kancaru, kanda, kangı, kanı, kanlu, kapkara, kapu, kar, kara / 2, karanu, karâr, kardaş, karîb, 

karşu, karz, kâsır, kaside, kâsi, kasr, kat, kat’, KAT-, katı,  Kaviyy, kavl, kavm / 2, KAVUŞ-, KAYNA-

, Kaynân, Kayyâm, kaygu, kaygulu, KAZAN-, Kefîl, kelâm, keler, Kelîm, kem, kemm, kemâl, kemâlât, 

kemter, kendü, kendüzi, kerâmet, Kerîm, KESİL-, keşiş, kevn, key, kez, kıf, KIL- / 19, kılca, kılmaklık, 

kıyâm, kıyâmet,  kıyâs, kıymet, ki / 8, kiçi, kibr, kilîsâ, kim / 28, kimesne / 3, kirâm, Kirdgâr, kişi, kitâb, 

KO-, koca, K'OD-, koku, koltuk, konşulık, KOŞ-, KOV- / 3, kudret, Kuds, kul / 4, kulak / 2, kulluk, 

kullukçı, kundak, kûr, Kur’ân, kurbân, kurbet, kurbiyet, kurd, kurret, kurs, KURTARIVİR-, kusûr, kuş, 

kut, kutlu, KUTLULA-, kuvvet / 2, kuzı, küfr, küffâr, küll, Kürsi. 

L) 

lâcerem, lafz, la’l, latîf, lâ-yemût, lâ-yenâm, Lâ-yezâl, lâyık, Ledün, Lemk, levlâk, leyl, lezzet, 

lezzetlü, lîk, lîkin, lisân, lûtf / 3. 

M) 

Mâcid, magbûn, magrib, mâh, mâhasal, mahbûb, Mahmûd, mâh-rû, mâh-veş, makdem, 

mahlûkât, mahlûk, mahrum, makbûl, makâm, maksûd, mahsûl, mâlî, Mâlik, ma'lûm , ma'mûr, ma’zûr, 

ma'nâ / 2, Mâni’, manzar, maraz, mâsivâ, mastûr, maşrık, mazhar, meânî, Mecîd, Mecûsî, meddâh, 

meded, medh, Medîne, meh-cebîn, mehdî, Mehlâyil, meh-peyker, meh-sûret, Mekke, mekr, melce, 

melek, melîh, meliha, memat, mence, Mennân, menzil, merhabâ / 24, merhâben, merhûm, Merve, 

mesâvi, mescid, meskenet, mestûr, meşâm, meşgul, Metîn, mevc, mevcûd, mevlid, mevt, meyl, 

meymûn, Meymûne, Mısr, midhat, mihrâb, milket, Mi'râc, mir’ât, misk, miskin, misl, mîzân, mu’âf, 

muallâ, mu’attar, mu’cizât, Mu’îd, Muğnî , Muhammed / 3, Muhyî, mûm, Mun'im, mutî', mufaddal, 

Mugnî, muhâlif, Muhsî, Muhsin, Muhtâr, Muhyî, Muîd, Muîn, Muizz, mukaddem, Mukîm, Mukît, 

Muksit, muktedâ, muntazır, murâd, murassâ, Mustafâ / 15, Mustafâsuz, Murtazâ, Mûsâ, musavver, 

Musavvir, MUŞTILA-, mutahhar, Mu’ti, mutî’, muttasıl, muzhir, mübârek, Mübdi', müberrâ, mübîn, 

mücîb, Mücîb, Müctebâ, müdâm, müddet, mü’ezzin, mühr, mükâhhal, mükemmel, mülk, mü'min, 

Mümît, mün’adim, münafık, münezzeh, münhezim, münîb, Mün’im, münîr, müntekıl, mürsel, müselsel, 

müstağni, Müste’ân, müşk, müşrik, Mürtezâ, müştâk, müşteri, Müteveşlâh,  müzeyyen, Müzill, müznib. 

N) 

Nâfi', nâfe, nâgehân / 2, nâhî, Nahûr, naîm, nakl / 3, nakş, nâle / 2, namâz, nâr, na’râ, nâs, Nasır, 

nasîb, nâsih, nasihat, Nâşir, nazar, nâzenîn, Nâzır, ne / 7, nebî, Nebiyy, necât, nefes, nefsî / 2, nehâr, 

nerdübân, nesâyih, Nesîb, nesîm, nesne, nevbet, nezîr, neye, nice / 6, nidâ, nigâr, nîg-nâm, nîgû-sûret, 

nihân, nikâb, nişân, niyâbet, nübüvvet, nizâm, noksân, N’İT-, N'OL-, Nûh, nûr / 6, Nûri, nüh, nüzûl. 

O) 

o / 2, od / 13, odlu,  ogul / 2, OKI-, OKŞA-, OKUT-, ol / 64, OL- / 42, OLDUR-, olmak, on / 2, 

orta, OTUR- 

Ö) 

ÖG-, ÖĞREN-, ÖL-, ölüm, Ömer, ömr,  ön / 3, ÖRT-, ÖRÜL-, ÖT- ,öte, öyle / 2, öz. 

P) 

 pâdişâh, pâdişâhlık, pâk, pâk-dîn, pâkize-zât , para, penâh, perî, perr, pervâne, 

pervâz, peşîmân, Peygamber, pes, peyk, pil,  pilce, pîrehen, pîşe, pûlâd, pusu, put, pür, pür-nûr. 

R) 
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Râfi’, Rahîm, rahm, Rahmân, rahmet / 5, rahş, rakîb, Ra’ûf, râvî, ravza, red, ref’, ref’et, refref, 

refîk, remîm, reng, resm, Resul / 3, Resûl-Allah, Reşîd, revân, revnak, Rezzâk, Rıdvân, rızâ, riâyet, 

rif’at, rik’at, risâlet, riyâ, riyâsuz, rûh / 2, rû-nümâ, rûşen, rûz, rûzgâr, rükn, rükû’, rüsül. 

S) 

saâdet, sâat, sabâ, sabr, saç, SAÇ- / 3, SAÇIL-, saçu, sad, sadâ, sâdât, sadef, sâdık, sadr, saff, 

safâ / 3, sag, sağış, Sahâbî, sahî, sâhib-devlet, sâhib-kemâl, sahrâ, Sahre, sakal, sâkî, sakil, SAKIN-, 

sâkin, SAKLA-, SAL-salât, Sâm, sanem, SAN-, Sâni, sanki, sanu, sarf, Sârûg, Save, savt, sâyebân, 

sayru, sâz, seb’, sebeb, sefer, sekiz, selâm, sem’, semen-zâr, semîn, senâ, seng-sâr, sensüz, ser-nigûn, 

sermest, serteser, serv, server, setr, Settâr-ül-uyûb, sevâb, SEV-, seyl, seyyid, seyrân, sıdk, SIGA-, Sidre, 

sirâc, sivâ, sizsüz, soğuk, sohbet, son, sonra, söylemek,  SÖYLE- / 3, SÖYLEN- SÖYÜN-, söz / 5, 

sözlü, sözsüz, su, subh, Sultân / 2, sûf, sun’, sûret, sûretâ, SUSA-, sûz / 2, sü, Sübhân, sücûd, Süleymân, 

Sündüs, sünnet, SÜRMELE-, sürûr, süvâr. 

Ş) 

şâd, şâdân, şâdî, şâdmân, şâh, şâhvâr, şâ’ir, şak, ŞAKI- şakî, şâkir, şâm, şeb, şefâat, şefî’, şeh, 

şehd, Şehîd, şehr, şek, şekker / 3, Şekûr, şems, şer' / 2, şerbet, şerîf, şeş, ŞEŞ-, şevk, Şeytân, şifâ, şikâyet, 

şimdi, şi’r, şîrin, şirk, şol, şöyle, şu’â, şûm, şühûd, şükr. 

T) 

tâ / 5, taab, ta’âm, tâat, tabak, tabîb, Tâbi’în, tabl, tâc,  tağ / 2,TAGIL-, TAGLA-, tağyîr, Tâhâ, 

tahıyyât, tâhir, tahmîd, TAK-, Tâk-ı Kisrâ, tâkat, takdir, takdis, Tâk-ı Kisrâ, TAL- / 2, tal’at, taleb, 

ta’lîm, tâm, tamâm, tamu, tan, Tanrı / 2, TAP-, Târah, târîh, tarîk, tas, tasavvur taş / 2, TAŞ-, taşra, tavâf, 

Tâvûs, tayr, tazarru’, Teâlâ, tebâh, teblîg, tecelli, tedbîr, tehlîl, tekbîr, te’kîd, tekrâr,  temam / 3, temcîd, 

temenni, ten, teng, terah, terbiyet, tergîb, terk, tevâzu, tevfîk, tevbe, tevhîd, Tevvâb, tezvîr, tıfl, tibâk, 

tîz, TOĞ- / 2, TOĞRA-, toğrı / 3, togrıluk, TOKIN-, TOL-, TOLA-, TONUK-, TOY-, TOYLA-, toprak, 

toz, tudak, tûl, TUR- / 2, turak, turmaklık, TUT- / 7, tûtî, tuyûr, TÜKEN-, TÜT-, tütün. 

U) 

u / 20, ubûr, uc, UÇ-, uçmak, UĞRA- / 2, Uhnûh, ukbâ, ulu, ULAL-, ULAŞ-, ulaşmaklık, UM-

, UR- / 3, urûc, URUN-, URUL-,USAN-,  usûl,  uş / 3, uşşâk, UY- / 3, uyanuk, uyku, uyûb, UZA-, 

UZAN-, uzun, uzv. 

Ü) 

ü / 28, üç, üftâde, ÜĞRİ-, ümem, ümîd, ümmet / 4, ümmetî, ümmetlik, ümmetsüz, Ümmü Hânî, 

ün, ÜNDE-, üşde, üzre. 

V) 

vâ, vâcib, Vâcid, Vâhid, vahş, vahy, vâiz, vâki’, vakt / 3, Vâlî, vâlih, var / 5, VAR- / 4, 

VARIBİL-, Vâris, Vâsi’, varlık / 2, vasf, vasiyyet, vasl, Vedûd, vech, vefâ, vefât, vehbet, Vehhâb, vehm, 

Velî, vesîle, vilâdet, visâl, VİR- / 5, VİRİL-, vuhûş, vuslat, vuzû’, vü / 12, vücûd. 

Y) 

yâ / 4, yaban, YAG-, YAĞDUR-, yagı, yahşi, YAK- / 4, yaka, YAKIL-, yakın, yalnuzın,  yan, 

YAN- / 2, yana / 2, yanlış, YAP-, yâr, YARA-, yârân, YARAT-, yaradaldan, YARADIL-, yarak, 

yaramaz, YARAŞ-, yâresüz, YARIL-, yarın / 2, yarınki, Yârid, yarlık, YARLIGA-, yâs, Yâsin, yaş / 3, 

YAŞA-, yavuz,  YAZ-, yazı,  yazuk, yazuklu, yazuksuz, yebâb, yıl, yidi, yeğ, YEN-, yetîm, YIKIL-, yıl, 

yıldız, YIRT-, yiğirek, yiğit, Yİ- / 3, YİL-, yine / 3, yir / 7, YİR-, YİRİN-, yitmiş, YİT-, YİTÜR-, yoğ, 

yok / 5, yoksul, yol / 5, yoldaş, YÖNEL- , YU-, Yûsuf, yürek, YÜRİ-, yüz, yüzlü. 
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Z) 

za’f, zâhir, zahm, zahmet, zahr, za’îf, zâkir, zaman, zar, zârr, zâri , zarîf,  zâyi, zât,  zemzeme, zerk, 

zerrât, zerre, zî, zikr, zinde, zînet, zinhar, ziyâret, zulem, zulmet, Zü’l-celâl, zünûb. 

Sonuç 

Edebî metinlerin söz varlıklarının ortaya konulması; sadece tek tek kelimelerinin dökümüyle 

veya eklerinin bilinmesiyle gerçekleşmiş sayılamaz. Bu kelimelerin birbirleriyle oluşturdukları yeni 

anlam yakınlıkları, mecazlı söyleyişler, cümleye doğru açılırken okuyan veya dinleyende bıraktığı 

mantıkî, realist veya duygulu, orijinal, hoşa giden söyleyişler; sadece edebiyatın konusu değil ondan da 

ötede söz varlığı dediğimiz sözlük biliminin de ileri bir safhası sayılmalıdır. Biz Mevlid metni ve diğer 

bütün tarihî ve çağdaş metinlerin söz varlıklarının bütüncü bir yaklaşımla çok yönlü değerlendirilmelere 

tabi tutulması, fonetik-morfolojik sınırlara kapatılmaması gerektiği kanaatindeyiz.  

“Başka bir ifadeyle, kelimeler veya kelime grupları, anlamsız hâle gelmeden asıl 

kullanıldıkları yerden başka yere nakledilebilirler. Hatta yeni yerlerinde özel bir etkiye de sahip 

olurlar. Bunun sebebi, kökenlerinin kokusunu taşımaları ve aslında oraya değil başka ve çok belli 

bir duruma ait olduklarının fark edilmesidir. Bu artık söz konusu değilse özel etkilerinin de sonu 

gelmiş demektir. Bilimsel terimiyle metapher denilen bu eğretileme imkânı, bizim  kelimeler 

dediğimiz yapıların uyarma veya reaksiyon olarak hizmet etme kudretlerini sadece durumdan 

almadıklarını, aksine kendi içlerinde taşıdıklarını ispat etmektedir.” diyor Alman dilbilimci Walter 

Porzig... 

Birleşik isim bahsinde Muharrem Ergin şöyle düşünmektedir: “...Bilhassa belirsiz isim 

tamlaması ile sıfat tamlaması nesne adı olarak kullanılmağa çok elverişli kelime guruplarıdır. Cins 

isimlerden birleşik isim yapmağa elverişli olmayan Türkçede bu iki kelime gurubu birleşik isim 

hükmünde guruplar teşkil ederek bir çok nesnelerin adı olarak guruplar meydana getirirler. Bunlardan 

gurubun asıl mânâsından uzaklaşarak yeni bir mânâ ile bir isim hâline gelenler veya gurubun asıl 

mânâsından uzaklaşmayıp bir nesnenin adı olarak hususîleşenler birleşik kelime hâline gelirler... 

Birleşik kelimeyi bitişik olarak tek kelime hâlinde yazmak lazımdır. Bunların ayrı yazılmış şekilleri 

çıktıkları asıl gurup olur.” Muharrem Ergin imlâ konusunda bu kelimelerin bitişik yazılmaları 

gerektiğini düşünmektedir. Şimdilik bunu gerçekleştirmesek de en azından sözlüğe katkı sağlanmasını 

bekleyebiliriz.  

“Bir metin, bulunduğu bağlamda dile ne getirmiş veya kazandırmıştır?” sorusuna gelecek 

cevaplar önemlidir. Benimsenen, beğenilen bir söz dizisinin temsil ettiği duygusal veya düşünce ağırlıklı 

yönlerinin objektif tahlillere konu yapılması beklenir. Mademki Mevlid 600 yıldır zevkle okunuyor, 

dinleniliyor ve sahipleniliyor; Süleyman Çelebi, bu eseriyle milletimizin dine, peygambere ve hayata 

bakışındaki hassas noktaları ve zihniyetine dair meziyetleri anlamış ve ona göre hitap etmiş demektir. 

Marifet, herkese anlayabileceği tarzda yaklaşabilmektir. Âkif’in Safahat’ındaki ustalık ve Yunus 

Emre’nin İlahilerindeki incelik de böyle düşünmemizi gerektiriyor. Mevlid şairi, metnin sözlerinde, 

mısraların ve yukarıda dökümünü verdiğimiz kelime ve kelime gruplarının cümleye doğru yükselen 

akışında Türkçeye hakim ilim irfan sahibi bir sanatkâr tavrı içindedir. Eserinde hem sağlam ve doğru 

bilgiler hem de bunları reel-romantik bir  dengeleme içinde kullanabilmiş şair ruhlu bir adamın söyleyişi 

vardır. Kısacası asırlardır, “Gök Kubbemiz” altında kendini dinletmeyi başaran rahmetli Süleyman 

Çelebi batı literatüründe NLP dedikleri “nörolengüistik” tarzı, bizim yaklaşımımızla 

“gönlümüzdeki sinir uçlarına dokunarak” başarmıştır. Gönlümüze hitap etmiştir ve bunu milletin 

Türkçesiyle, millileşen İslam Türkçesiyle yahut Turan Türkçesiyle yapmıştır. Çünkü Türkiye dışındaki 

Türk ülkelerine de bu güzel ses yayılmıştır. Beğenilmeseydi, unutulur giderdi. O bakımdan edebî veya 

fikrî metinlerin bulundukları bağlamdan okuyucuya ve asırlar ötesine ulaşmadaki farklı sebepleri 
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aramak ve açıklamak, dil unsurlarına çok yönlü bakmayı gerektirir. Milletin hassasiyetlerini dikkate 

almayan kalem sahiplerinin kitlelere ulaşabilme şansı zayıftır. Süleyman Çelebi’nin zekâsı bu gerçeği 

anlamış ve bıktırmadan, yapmacığa kaçmadan, bilgilendirerek, düşündürerek ve duygulandırarak 

vazifesini icra etmiş ve Mevlid, Türkçenin klasikleri, zirve eserleri arasına girmiştir. Bu kıymetli eserin 

özel sözlüğünün tek tek kelimeleriyle mânâlandırılması yetmez, onunla birlikte kavram oluşturan kelime 

gruplarının da dâhil edilerek yapılması beklenir. Anadolu’daki Osmanlı asırlarının ilk şehir başkenti 

Bursa’nın su sesleri şakırdayan mabedi Ulu Cami imamı Süleyman Çelebi’nin ruhu şad, mekânı cennet 

olsun. Bu vesileyle Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiiri ve Beş Şehir’deki Bursa bölümünün okunması da 

ihmal edilmesin. Saygılarımızla efendim… 
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ARSUZ AĞZINDA YEMEK VE MUTFAK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZ VARLIĞI 

ÜZERİNE 

Meltem GÜL331 

Özet 

Eğitim seviyesinin yükselmesi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, köyden kente göç gibi 

sebepler Türkiye’de konuşulan ağızları her geçen gün daha fazla yok olma tehlikesi altına koymaktadır. 

Bu nedenle ağızlara ait söz varlığı, ağız özelliklerinin tespit edilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada Hatay 

Arsuz ağzının söz varlığı üzerinde duruldu ve Arsuz ağzında yer alan yemek ve mutfak ile ilgili söz 

varlığı incelendi. 

Çalışma, Meltem Gül’ün yazmış olduğu Hatay, Arsuz Ağzı adlı kitapta yer alan derlemelerin 

incelenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Batı Anadolu Ağız grubu içinde 

yer alan Hatay’ın Arsuz ilçesi ve 23 mahallesinde yaşayan Türklerin yemek ve mutfak ile ilgili 

kullanmış oldukları sözcükler tespit edildi. Elde edilen söz varlığı yemek adları, mutfak gereçleri, 

yiyecekler, yemek ve mutfak kültürüyle ilgili fiiller ve mutfakla ilgili diğer sözcükler olmak üzere 

kategorize edildi. Sözcüklerin Hatay Arsuz Ağzı adlı kitaptaki yer aldıkları sayfa ve sayı numaraları 

verilerek yazıldı.  Söz konusu söz varlığı tespit edilirken Türkiye Türkçesinden farklı olan sözcüklerin 

olmasına özellikle dikkat edildi. Türkiye Türkçesinden ses değişimleri yönüyle farklılaşan sözcükler de 

ayrıca belirtildi.  

Çalışmanın amacı Arsuz ağzında yer alan yemek ve mutfak kültürü ile ilgili söz varlığını tespit 

etmek ve ağız araştırmalarına katkıda bulunmaktır. Arsuz ağzında oldukça farklı mutfak ve yemek 

terimleri kullanıldığı görülmektedir. Yemek ve mutfak kültürüne ait olan söz varlığıyla uzun yıllar 

öncesinden gelen sözcüklerin hâlâ yöre halkı tarafından yaşatıldığı ve bu bağlamda geleneklerini devam 

ettirdikleri tespit edildi. Başta dil çalışmaları olmak üzere farklı alanlarda kullanılacak veri elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kelimelerin tespitiyle kaybolmakta olan kültürel mirasın kayıt altına alınması 

sağlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Arsuz, Hatay, Yemek, Mutfak Terimleri, Ağız Araştırmaları 

ON THE VOCABULARY OF FOOD AND CUISINE CULTURE IN THE DIALECT OF 

ARSUZ 

Abstract 

The reasons such as the increase in the level of education, the widespread use of mass media, 

and migration from the village to the city put the dialects spoken in Turkey in danger of disappearing 

more and more every day. For this reason, it is very important to determine the vocabulary and dialect 

characteristics of the dialects. In this study, the vocabulary of Hatay Arsuz dialect was emphasized and 

the vocabulary related to food and cuisine in Arsuz dialect was examined. 

The study was created by examining the compilations in the book called Hatay, Arsuz Aglu 

written by Meltem Gül and evaluating the data obtained. The words used by Turks living in Arsuz 

district and 23 neighborhoods of Hatay, which are in the Western Anatolian Dialect group, related to 

food and cuisine were determined. The vocabulary obtained was categorized as food names, kitchen 

utensils, foods, verbs related to food and culinary culture, and other words related to cuisine. The Hatay 

Arsuz Dialogue of the words were written by giving the page and number numbers of the words in the 

book. While determining the vocabulary in question, special attention was paid to the existence of words 
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that were different from Turkey Turkish. Words that differ from Turkey Turkish in terms of sound 

changes were also specified. 

The aim of the study is to determine the vocabulary related to food and cuisine culture in Arsuz 

dialect and to contribute to dialect researches. It is seen that quite different kitchen and food terms are 

used in Arsuz dialect. It has been determined that the vocabulary belonging to the food and culinary 

culture and the words from many years ago are still kept alive by the local people and they continue 

their traditions in this context. It is aimed to obtain data to be used in different fields, especially language 

studies. With the detection of these words, it is ensured that the disappearing cultural heritage is 

recorded. 

Keywords: Arsuz, Hatay, Food, Culinary Terms, Dialect Studies 

Giriş  

Türkiye’deki ağız çalışmaları ile ilgili araştırmalar 1867 yılında A. Maksimov’un Hüdavendigar 

ve Karamanlı ağızları üzerine yazmış olduğu deneme ile başlayıp 1940 yıllarına kadar yabancı 

araştırmacılar tarafından yapılır.  

Anadolu halk ağızlarına karşı olan ilgi 1932 Türk Dil Devriminin yapılmasıyla başlar. Konuşma 

dili ile yazı dili arasındaki uçurumun kapatılmak istenmesi ancak yabancı kelimelerin halk ağzındaki ve 

eski yazılı kaynaklardaki karşılıklarının bulunması amacıyla gerçekleşebilecekti. Bu nedenle Anadolu 

ağızlarında yaşayan kelimeleri toplayarak bir derleme sözlüğü oluşturma çabaları başlamış. 1933-1935 

yılları arasında yapılan bu derleme çalışmaları 1939-1949 yılları arasında Türkiye’de Halk Ağzından 

Söz Derleme Dergisi adıyla dört cilt olarak yayınlanmıştır. Anadolu’dan toplanan folklor malzemesini 

değerlendirmek üzere 1952 ve 1957 yıllarında V. ve VI. indeks ciltler yayınlanmıştır.   

 Söz derleme çalışmaları, uzman kişiler tarafından yapılmadığı için Anadolu’dan derlenen 

sözlerin ağızlardaki çeşitli söyleniş şekillerini ve anlam farklılıklarını da yeterince yansıtamamıştı. 

Ayrıca Anadolu ağızlarındaki tüm sözler de derlenemediği için bu çalışmalar bilimsel yönden eksik 

olarak görülmekteydi. Türk Dil Kurumu 1952 yılında Derleme Dergilerini güvenilir bir sözlük 

durumuna getirebilmek amacıyla yeni baştan derleme ve düzenleme çalışmalarına gitti. Sekiz yıllık bir 

derleme çalışması sonunda 450.000 fişlik bir derleme malzemesi çıktı. On üç cilt olarak tasarlanan eserin 

1963-1975 yılları arasında A harfinden K harfine kadarki sekiz cildi yayınlanmış (Korkmaz, 1976: 143-

146) sonraki süreçte de diğer sayılar tamamlanmıştır.  

Söz varlığı, ses ve şekil bilgisi bakımından Türkiye Türkçesinden farklılık gösteren ağızlar hızla 

ilerleyen teknoloji, değişen dünya, küreselleşme, köyden kente göç, eğitim seviyesinin yükselmesi gibi 

nedenlerle çok hızlı bir şekilde standart Türkiye Türkçesi yazı diline yaklaşmakta hatta; ağız özellikleri 

yok olmaya yakın gelmektedir. Ağız özelliklerinin genç nesiller tarafından kullanılmaması kayıtlarda 

yer almayan pek çok kelimenin ve ağız özelliklerinin unutulmasına ve zaman içinde ortadan kalkmasına 

neden olmaktadır. Başta ağız bilimi ve dilcilik olmak üzere birçok bilim dalı alanında eşsiz bir malzeme 

içeren ağızlara ait söz varlığı, yapı ve ses ile ilgili özelliklerin bir an önce kayda geçirilmesi 

gerekmektedir (Demir, 2013: 14). Ağızlar sadece iller arasında değil, ilçeler, köyler arasında bile 

değişim gösterdiği için ağız araştırmaları uzman kişiler tarafından ve uzun bir zaman diliminde 

yapılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı da ağızlarla ilgili veri toplamak güçleşmektedir. 

Bu olumsuzluklara rağmen Türk dilinin gelişim merhalelerini çözmeye de ciddi anlamda 

katkıda bulunacağından dolayı ağız araştırmaları hızla devam etmektedir. Ayrıca Türk Dil Kurumu 

tarafından yayınlanan çalışmaların sözlükleri ve Derleme Sözlüğü genel ağ ortamında Türkiye Türkçesi 

Ağızları Sözlüğü adı altında http//tdkterim.gov.tr/tas adresinde hizmet vermektedir.  
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Türk diliyle ilgili araştırmalar içerisinde diyalektolojiye olduğu gibi sözlükçülüğe de verilen 

önemin gittikçe arttığı görülmektedir (Demir, Sayı 7-8, 1999: 75). 

Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili ses ve gramer özelliklerini yansıtacak verilerin yanında ciddi 

oranda söz varlığı derlenmiştir. Daha önce ağız araştırması yapılmayan bölgelerle ilgili bilimsel 

araştırmalar hızla sürmektedir. Hatay Arsuz bölgesi de bunlardan biridir.  

Leyla Karahan’ın yapmış olduğu sınıflandırma çalışmasında Hatay ve yöresi ağızları (Karahan, 

2017: 2)  Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, 

Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İçel, İzmir, 

İzmit, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, 

Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak şehirlerinin de 

bulunduğu Batı grubu ağızları içinde yer alır (Karahan, 2017: 2). 

Arsuz ağzının söz varlığıyla ilgili daha önce yapılan bilimsel çalışma bulunmamasından dolayı 

bu konu tercih edildi. Bu çalışmalarla hem söz konusu olan dil hem de dili konuşan halkın yaşayışı ve 

kültürü hakkında bilgi edinilmektedir. Şu ana kadar ağız araştırmaları kapsamında yaşamın her alanıyla 

ilgili söz varlığı derlenmekte ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Beslenme insanların 

temel ihtiyaçlarından biri olduğu için yemek ve mutfak kültürüyle ilgili sözler de dilin söz varlığı içinde 

yer almaktadır. Bu bağlamda Arsuz ağzında yemek ve mutfak kültürüne ait söz varlığı tespit edilip ele 

alındı.  Arsuz mutfağı ve beslenmeye ait söz varlığının sadece sosyolojik ve folklorik değil aynı zamanda 

dilin söz varlığı açısından da araştırmacılar için verimli bir kaynak olduğu görüldü.    

Dil bilimsel alan araştırmalarında kelime listesi hazırlayarak işe koyulmak tavsiye edilir. 

Ayrıntısına girmemek kaydıyla sözlük ve kelime listeleri hazırlamak ağız araştırmalarının en kolay 

yoludur. Türkçe gibi yazılı bir standart biçimi olan dillerin basit bir ağız sözlüğü için yapılacak iş 

sonuçta kelimeleri listeleyip yanına standart dildeki karşılıklarını vermektir. Böyle çalışmaların 

hazırlanması için konunun uzmanı olmaya gerek yoktur. Özellikle son dönemlerde dijital ortamda 

meraklılarınca hazırlanan ağızlara özgü birçok sözcük bulunmaktadır. Listelemenin ötesinde, daha 

tatmin edici bilgi veri ve bilgi içermesi beklenen ağız sözlüklerinin hazırlanması ise uzmanlık gerektirir 

(Demir, Belleten 2010/2: 92-93). 

Bu çalışma Arsuz ağzına ait kelimelerin listelenip derlenmesi şeklinde değil de daha önceden 

yazılmış olan Hatay Arsuz Ağzı adlı kitabın derleme metinlerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılan söz 

varlığı incelenerek yemek ve mutfak kültürüyle ilgili elde edilen verileri içermektedir. 

Arsuz Ağzı’na Ait Derleme Metinlerden Elde Edilen Söz Varlığı 

Yemek ve Mutfak Kültürüyle İlgili Kullanılan Fiillere Ait Söz Varlığı 

aşlı-: Biberin içindeki çekirdek kısmını çıkarıp temizlemek (13.1.28.). 

bas- (II) : Turşu yapmak (4.3.6.). 

bas-(I) : Bir şeyi tepsiye yerleştirip elle iyice yayma işlemi (1.3.30.). 

bazalı-: Ekmek yumaklarını küçük bir tabak büyüklüğünde açmak (10.1.7.). 

bişir-: Pişirmek (3.3.3.).  

çalpalı-: Çalkalamak (19.1.60.). 

çıkınla-: Yiyeceği bir beze sarmak (1.4.45.). 

dadlaştır-: Zeytinin acısının gitmesi için suda bekletilmesi (10.1.27.). 

depiKle-: Bir çuvalın içine basmak (22.2.10.). 

deşir-: İndirmek, toplamak (3.3.1.). 

döv-: Buğdayın taşla ezilerek un hâline getirilmesi olayı (4.2.22.). 

duddur-: Yoğurdun mayalanması (19.1.58.). 
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dür-: Sarmak (12.1.22.). 

eşgi-: Ekşimek (3.4.28.). 

gız-: Ocağın belli bir ayardaki sıcaklığa gelmesi (4.2.29.). 

ışK̥ınla-: Yeşermek, filizlenmek (1.2.54.). 

ilaşla-: Bulaşığı sabunlamak (1.5.34.). 

kePid-: Sacı ters çevrilip, altında ateş yakılarak kızgın hâle getirilmesi (4.3.2.). 

kesdir-: Üzüm pekmezinin yapma aşamasında içine toprak attıktan sonra bekletme durumu 

(3.3.2.).  

kesil-: Pekmez kaynadığında durusunun yüzüne, koyusunun dibine çökme olayı (10.1.14.). 

K̥ıssal-: Azalmak (22.1.10.). 

kızdır-: Suyu ısıtmak (1.5.45.). 

sifd-: Eti kemiklerden ayırma işlemi  (1.4.7.). 

sifT-: Üzümü salkımından ayırmak (16.1.8.). 

tepeli-: Üzümü pekmez yapmak için ezmek (3.3.1.). 

tepsiye bas-: Yemeği tepsiye yaymak (1.3.30.).  

Úavla-: Yanmak (8.3.16.). 

ulaşdır-: Bir meyve ya da sebzeyi yetiştirmek, büyütmek (18.1.84.). 

ulu-: Üzümün çürümesi olayı (3.3.9.). 

üfele-: Karışdırıp, yoğurmak (2.4.23). 

yarma çek-: Buğda, arpa, bezelyenin iri çekilmişi, dövmesi (16.1.10.). 

yum-: İçine içi konulan bezenin ağzının kapatılması (3.3.22.). 

yÿᶢ̆ud-: Hamur yoğurtmak (1.1.78.). 

Mutfakla İlgili Araç ve Gereçlere Ait Söz Varlığı 

bidon: Su taşımak için kullanılan ve genellikle plastikten yapılmış kap (2.2.8.). 

evrēᶢ̆eç: Sacda ekmek pişirirken ekmekleri çevirmek için kullanılan tahta alet (1.3.37.). 

kernep: Kevgire benzeyen ve ondan daha büyük olan delikli alet (10.1.17.). 

halbır: Günlük işlerde bir şeyler elemek için kullanılan alet (1.4.24.). 

úulaúlı-: Mersin ağacı çubuklarından yapılmış herhangi bir şey taşımakta kullanılan büyük sepet 

(3.4.16.). 

tuluK̥: Pekmezi peynir, yağ ve benzeri şeyler koymaya yarayan hayvan derisi (15.2.28.). 

yaba: Arpa ve buğdayı savurmaya yarayan tahtadan yapılmış büyük çatal (11.4.30.). 

ǝlÀʸ: Büyük leğen (3.5.32.). 

tuval: Un çuvalı (21.1.87.). 

úırım: → tava (17.3.4.). 

mahlē: Yemeği karıştırmak için kullanılan uzun çubuk (8.1.5.). 

laàan: → Leğen (14.1.5.) 

sinĭ: Büyük tepsiye verilen isim (3.3.5.).  

ÇıncıK: İçine yiyecek konulan kap (8.1.6.). 

evreyēç: → evrēᶢ̆eç (10.1.6.). 

kuva: Kova (3.3.7.). 

úanavoz: → K̥anevez (14.1.8.). 

K̥anevez: Kavanoz (3.3.8.).  

tabaK: Üstüne pişmiş ekmeklerin konulduğu tepsi (1.6.10.). 

il̥ahǝn: → il̥ahan (4.3.11.). 

úanavίz: → K̥anevez (9.4.11.). 

okla: Oklava (1.6.11.). 

küpeli úazan: Kulplu kazan (10.1.13.). 
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il̥ahan: Büyük leğen (3.3.13.). 

tabla: Büyük tepsi (13.1.14.). 

K̥avanoz: → K̥anevez (14.1.15.). 

desTe: Testi (6.4.17.). 

 kerneP: → kernep (12.3.18.). 

cara: Su taşımak için kullanılan topraktan yapılan su kabı. (2.2.8.).  

lakan: Leğen (1.5.23.). 

cıncıK̥: Tabak, çanak (23.1.27.). 

mekine: Salça yapılacak biberin çekildiği alet (13.1.28.). 

mΠlteś: Kömür ocağı (4.2.29.). 

Yemek İsimleri İle İlgili Kullanılan Söz Varlığı 

aşlık: → aşlıK̥ (3.3.19.). 

aşlıK̥: Düğünlerde dövme ile yapılan bir çeşit yemek (2.4.32.).  

axşamlığ: Akşam yemeği (1.4.42.). 

bazlama ekmek: Mısır, arpa, buğday unlarından yapılan mayalı, mayasız, şekerli, şekersiz, yağlı, 

yağsız, ince veya kalın ekmek (15.3.8.). 

belben: İncirden yapılan ve ince ince dilimlenerek kurutulan bir çeşit pestil (4.2.28.). 

biberli ekmek: Arsuz’da yapılan yöresel bir çeşit yiyecek (1.1.23.). 

bulama: Ayranın içine dövme ve kabak konularak pişirilen yemek çeşidi. 

duzlu y͜ïurT: İçine tuz konularak pişirilip kış için saklanan yoğurt (15.3.32.). 

eşgili ekmeK: Mayalı ekmek (19.1.109.). 

eşKili pilav: İçine soğan ve kimyon katılarak yapılan bir çeşit pilav (4.3.4.). 

hediK: Haşlanmış, buğday, nohut, mısır ve benzeri şeylerden yapılan bir çeşit yemek (16.1.14.). 

iç: Bulgurun çeşitli malzemelerle karıştırılarak hazırlanması. Kısır denilen bir çeşit yemek 

(4.3.14.). 

kake: Bayramlarda içine baharat konularak hazırlanan bir çeşit tatlı pasta  (3.4.27.). 

kömbe: Ramazan bayramında baharatlar kullanılarak yapılan bir çeşit kurabiye (1.4.1.). 

orūᶢ̆ (II) : İçli köfte (4.3.15.). 

oruk (I): Saçda yapılan bir tür börek (3.3.16.). 

oyma köfde: İçli köfte (21.3.23.). 

sac oruğu: → oruk (4.3.1.). 

semirseK: → semseK (4.3.1.). 

semsēᶢ̆: → semseK (21.2.24.). 

semseK: İçine ıspanak, çökelek, soğan, baharat konularak pişirilen ekmek (3.3.19.). 

sıkım: Bulgur ve mercimekle yapılan bir çeşit çiğ köfte (1.3.31.). 

sıK̥ma: Sade olarak pişirilen pekmez (16.1.6.). 

sıúım : → sıkım (4.3.14.). 

sufa: Gelin getirildiğinde verilen yemek (12.3.20.). 

sürke: Çökeleğin içine baharatların karıştırılmasıyla yapılan kahvaltılık (9.3.13.). 

şişbe˚rekli: → şişbereK (8.1.2.). 

şişbereK: Hamurla yapılan bir çeşit kış yemeği (4.3.3.). 

tavıú dolma: Tavuğun içine soğan, pirinç ve baharatların doldurulmasıyla yapılan bir çeşit 

yöresel yemek (17.3.31.). 

teleme: Yağı alınmış sütten yapılan peynir (19.1.59.). 

úarışıklı: Birçok sebzenin karıştırılmasıyla yapılan bir tür yemek (4.3.7.). 

úurs: İçine ıspanak veya peynir konularak sacda yapılan bir çeşit börek (5.2.3.). 

úurskiya: → úurs (5.2.3.). 
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üzümlü: İçine üzüm atılarak pişirilen pekmez (16.1.6.). 

yüz: Pişirilen pirinç pilavının üstü (1.4.9).  

yüzleme: Tavuğun içine doldurulan pirincin ve tavuk etinin ayrıca pişirilmiş olan pirinç pilavı 

üzerinde servise sunulması (1.4.9). 

Yemek Olarak Kullanılan Sebze, Meyve ve Diğer Yiyecek Adları 

 döˋğme: Sert buğday çeşidinin kaynatılarak kurutulduktan sonra belirli tekniklerle dövülerek 

kabuğunun ayrılmasıyla elde edilen bir üründür (1.3.35.). 

úatran saK̥ız: Ülkemizde Ege, Marmara, Güney Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 

ormanlarımızda yetişir. Kara çamın gövdesi çizilerek elde edilen zamkının dondurulmuş hâline verilen 

isimdir (3.1.3.). 

suàan: Soğan (16.1.30.).  

purçuklu: Havuç (21.2.31.).   

kömeÇ: Ebegümeci (16.1.32.). 

burgul: Bulgur (1.3.32.). 

dĀᵛme: Dövme (2.4.32.). 

mÀᶢ̆aza eşgisi: Hazır salça (13.1.33.). 

domatės eşgisi: Domates salçası (16.1.33.). 

úara eşgi: Nar ekşisi (16.1.33.). 

bėyaz darı: Ekmek yapmakta kullanılan bir çeşit darı (22.2.34.). 

cej: Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını (11.4.34.). 

çiğ´it: Çekirdek (19.1.35.). 

eşgi: Salça (13.1.36.). 

bizir: Tohum (21.2.36.). 

zeyt: Zeytin (1.5.45.). 

buğda: Buğday (1.1.49.). 

arzaú: Yiyecek (21.1.56.). 

tıb: İncir sütü (19.1.58.). 

mandǝlin: Mandalina (1.1.74.). 

hamır: Hamur (1.1.78.). 

hıyar: Salatalık (19.1.92.). 

küşne:  Burçak (16.1.1.). 

küncü: Susam (9.2.1.). 

sılaç: Mısır saplarının deste hâline getirilmesi (17.1.2.). 

úoxu: Kömbenin içinin kokulu baharatı (9.2.2.). 

yaàlıK̥: Yağ çıkarmak için yetiştirilen zeytin (14.2.3.). 

úırmalıK: Kahvaltıda yemek için yetiştirilen zeytin (14.2.4.). 

zahra: Yemeklik tahıl (4.1.5.). 

banadur eşgisi: Domates salçası (7.3.6.). 

ısmanaK̥: Ispanak (4.3.7.). 

banadura: Domates (2.4.7.). 

tomatis: Domates (2.4.7.). 

úatıK̥: Ekmeğin arasına konulup yenilecek şey (23.1.8.). 

 domatis: Domates (3.2.9.). 

şireli: Tatlı (3.3.9.). 

yuka: Yufka (1.6.9.). 

patete: Patetes (22.1.10.). 

eTmeK: Ekmek (4.3.10.). 
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samırsağ: Sarımsak (1.4.11.). 

ilimon: limon (2.1. 12.). 

samırsaK̥: → samırsağ (8.1.12.). 

dövme: →  döˋğme (1.5.12.). 

yumak: hamura pişmeden önce verilen yuvarlak şeklin adı (3.3.13.). 

taşa: Taşım (10.1.14.). 

ayer suyu: Zeytinlere bozulmaması için konulan tuzlu su (14.1.14.). 

balcan: Patlıcan (11.3.14.). 

çöp-: Çekirdek (14.1.15.). 

eşgi biber: Biber salçası (4.3.15.). 

 salça yax-: Salçanın yağın içinde pişirilmesi (8.1.16.). 

suvan: Soğan (3.3.16.). 

süy: Su (8.1.17.). 

kΠmon: Kimyon (1.5.17). 

mal yaàı: Tereyağı (16.1.18.). 

batlican: Patlıcan (16.1.19.). 

zalata: Salata (16.1.19.) 

tomruK̥: Yumru. (21.1.19.). 

s͜ÿanlı: Soğanlı (9.3.19.). 

suy: Su (1.4.19.). 

K̥ayve: → úayve (11.1.20.). 

gayve: Kahve (11.1.20.). 

azık: Yiyecek (1.2.21.). 

başşak: Bağlanmış buğday demeti (4.2.21.). 

K̥avK̥al: Deste hâline getirilen buğday (4.2.21.). 

somίn kokusu: Kakenin içine konulan bir çeşit özel baharat (3.4.31.). 

şahriye: Şehriye (1.5.24.). 

baydanes: Maydanoz (16.1.25.). 

mÀsül: Ürün (13.2.25.). 

úelle (II): Buğday taneleri (17.2.26.). 

yemiş: İncir (4.2.27.). 

úatıK̥sız: Yoğurtsuz (19.1.28.). 

eşgilik: Mayalık (3.4.28.). 

fasılya: Fasülye (6.4.28.). 

bezir: Tohum (13.1.29.). 

Yemek ve Mutfak Kültürüyle İlgili Kullanılan Diğer Kelimeler 

toprax: Pekmezin yapılmasında kullanılan bir çeşit özel toprak (16.1.4.). 

úavaltı: Kahvaltı (1.1.107.). 

ilaç (II): Maya (19.1.109.). 

K̥abartacaK̥: Kabartma tozu. (3.4.30.). 

úÀvaltı: → úavaltı (23.1.38.). 

gımış: Bir şey yenildiğinde dilde oluşan ekşilik hissi (16.1.40.). 

öğlenliK: Öğlen yemeği (1.4.42.). 

soúum: Lokma (1.4.46.). 

úayve: Kahve (11.1.2.). 

ǝci: Acı (4.1.3.). 

kayvaltı: Kahvaltı (1.3.5.). 
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gıTlıK̥: Kıtlık (4.2.8.). 

uluğ: Üzümün çürüyen kısmı (3.3.9.). 

Ālenliğ: → öğlenliK. Öğlen yemeği (2.2.11.).     

vurgun: Üzümün renginin değişip, bozulması (3.2.11.).  

cakır cukur: Hamur yoğrulurken çıkarılan ses (16.1.12.). 

gıtlıK̥: → gıTlıK̥ (13.2.15.). 

ajlıK̥: Açlık (4.2.20.). 

ilaç (I): Bulaşık deterjanı (1.4.26.). 

Sonuç 

Türk kültüründe mutfak ve yemek kültürü oldukça önemlidir. Ağız araştırmalarında yemek 

isimleri ve mutfak terimleri araştırılmaya değer çalışma alanlarından biridir. Hatay’ın Arsuz ilçesine 

bağlı 23 köyden yapılan derleme metinler detaylı olarak incelendi. Yemek ve mutfak terimleri tespit 

edildi.  Arsuz ağzında çok eskiden kullanılan yemek ve mutfakla ilgili söz varlığının bir kısmının hâlâ 

kullanılmaya devam edildiği görüldü.   

Batı Anadolu Ağız grubu içinde yer alan Hatay’ın Arsuz ilçesi ve 23 mahallesinde yaşayan 

Türklerin yemek ve mutfak ile ilgili kullanmış oldukları söz varlığı yemek adları, mutfak gereçleri, 

yiyecekler, yemek ve mutfak kültürüyle ilgili fiiller ve mutfakla ilgili diğer sözcükler olmak üzere 

gruplandırıldı.  

Söz varlığı kapsamında çok farklı yemek adlarının hâlâ yöre ağzında yaşatıldığı görüldü. 

Mutfakla ilgili ciddi bir oranda bazalı-, kePid-, kesdir-, tepeli-, tepsiye bas-, kesil-, ışK ̥ınla-, kızdırmak 

gibi Türkiye Türkçesinden tamamen farklı olan birçok fiilin kullanılmakta olduğu görüldü. Sebze, 

meyve ve diğer yiyecek adlarının bir kısmının farklı kelimelerden oluştuğu, bir kısmında kelime 

başlarına sesler eklendiği, bir kısmının ise sadece Türkiye Türkçesinden söyleniş yönüyle farklılaştığı 

tespit edildi. 

Arsuz ve mahallelerinde yemek ve mutfak kültürüyle ilgili tamamen Türkiye Türkçesinden 

farklı olarak kullanılan epeyce bir söz varlığı tespit edildi. Çok az sayıda sözcüğün Türkiye 

Türkçesinden söylenme biçiminin farklılaşarak Arsuz ağzında yaşadığı belirlendi. 

Bu çalışma başta Antakya ağzı söz varlığı çalışmaları olmak üzere bu alandaki çalışmalara katkı 

sağlayacaktır. 
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SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN VESÎLETÜ’N-NECÂT ADLI ESERİNDE YAPI 

BAKIMINDAN EDAT GRUPLARI 

Meltem GÜL332 

Özet 

Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı Vesiletü’n-Necat olan bu eser halk arasında 

Mevlid olarak bilinmektedir. Miladi 1409 tarihlerinde yazılan ve Müslümanların birtakım özel 

merasimlerinde güzel sesli şahıslar tarafından söylenen bu eser Mevlid türünün en güzel örneklerinden 

biridir. Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu belirtmek amacıyla yazılan Mevlid 

yüzyıllardır aynı içtenlikle okunmaktadır.  

Sadece ele aldığı konu bakımından değil; aynı zamanda yazıldığı dönemin dil ve gramer 

özelliklerini yansıtması bakımından da önemli bir eserdir. Dönemine göre Arapça ve Farsça 

tamlamaların fazlaca bulunmadığı bu eser, XV. asır Eski Anadolu Türkçesinin gramer özelliklerini 

taşımaktadır. Türk dilinin her bir dönemi üzerine yapılan çalışmalarla Türkçenin dil yapısıyla ilgili derin 

incelemeler ortaya çıkmaktadır.  

Bu bağlamda XV. yüzyılda yazılan eserlerin dil ve gramer özelliklerinin tespit edilmesi 

amacıyla eserler üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmayla XV. yüzyılda yazılan 

Vesiletü’n-Necat adlı eser incelenerek o dönemki dil yapısının küçük bir bölümünü oluşturan edat 

gruplarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.    

Elde edilen verilerin yorumlanmasıyla eserde “ile, için, gibi, dek, değin, artuk, karşu, diyü, üzre, 

birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, toğrı, beri, içre” edatları kullanıldığı ve edatların genelde zarf ve 

sıfat işlevinde kullanıldığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Vesîletü’n-Necât, Mevlid, Süleyman Çelebi, Edat Grubu, Söz Dizimi 

PREPOSITION GROUPS IN TERMS OF STRUCTURE IN SÜLEYMAN ÇELEBİ’S 

VESÎLETÜ'N-NECÂT 

Abstract 

This work, which was written by Süleyman Çelebi and whose real name is Vesiletü'n-Necat, is 

known as Mevlid among the people. Written in Gregorian 1409 and sung by beautiful voices in some 

private ceremonies of Muslims, this work is one of the best examples of the Mevlid genre. Hz. Written 

to indicate that Muhammad is superior to other prophets, Mevlid has been read with the same sincerity 

for centuries. 

Not only in terms of the subject it covers; It is also an important work in terms of reflecting the 

language and grammatical characteristics of the period in which it was written. This work, which does 

not have many Arabic and Persian phrases according to its period, dates back to XV. century Old 

Anatolian Turkish has grammatical features. With the studies on each period of the Turkish language, 

deep studies on the language structure of Turkish emerge. 

In this context, XV. Studies on the works are gaining importance in order to determine the 

language and grammatical characteristics of the works written in the 19th century. With this work, XV. 

By examining the work called Vesiletü'n-Necat written in the 19th century, it is aimed to determine the 

preposition groups that constitute a small part of the language structure of that period. 

                                                           
332 Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, gulmltm@hotmail.com.tr 
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With the interpretation of the data obtained, the prepositions “ile, için, gibi, dek, değin, artuk, 

karşu, diyü, üzre, birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, toğrı, beri, içre” are used in the work, and 

prepositions are generally adverbial and adjective. appears to be used in its function. 

Keywords: Vesîletü'n-Necât, Mevlid, Süleyman Çelebi, Preposition Group, Syntax 

Giriş  

İslam medeniyetinin Türk edebiyatı üzerindeki tesiriyle meydana getirilen eserlerden biri de 

“Mevlid” olarak bilinen Vesîletü’n-Necât adlı mesnevidir (Akdağ, 2008: 82). 

Türk edebiyatının dini anlamda en beğenilen en sevilen ve en çok okunan eseridir. (Metin, 2020: 

1644-1672). Hz. Muhammed’e karşı duyulan derin sevgi ve saygının çok samimi, çok temiz ve çok 

derin ifadesi olan bu eser asırlar boyunca zevle dinlenmiş. Edebiyatımızda hiçbir eser bu kadar millete 

mal olmuş değildir. Vesilet-ün-Necât Türkçede kendi türünde yazılan ilk eserdir. Daha sonra bu türde 

çok eser yazılmış olmasına karşın hiçbiri bu kadar sevilmemiş. Süleyman Çelebi bu eseri Hz. 

Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu anlatmak amacıyla yazdığını söyler. Süleyman 

Çelebi’nin Mevlid’i yazmasındaki ikinci gaye ise ehl-i sünnet akidesini yıkmak isteyenlerin ve batinilik 

propagandası yapanların etkisini azaltmaktır. Kurtuluş yolu anlamına gelen ve Arapça mensur bir dua 

şeklinde başlayan Mevlid mesnevi şeklinde yazılmıştır. Doğum bölümünün ikinci faslının son kısmı ve 

üçüncü kısmı kaside şeklindedir. Ayrıca doğum bölümünün sonuna 10 beyitlik bir medhiye eklenmiştir. 

(Timurtaş, 1990: V-VII).  

Vesîlet-ün-Necât dokuz bölümden oluşmaktadır. Münacat, yazar için dua ve kitaptan dolayı 

özür dileme, alemin yaratılması (Muhammed nurunun yaratılması), Muhammed nurunun intikali, 

Veladet, Peygamberin mucizeleri, Mir’ac, Peygamberin vasıfları, Peygamberin vefatı, Kitabın sonu. 

Ayrıca her bölüm kendi arasında fasıllara ayrılmıştır.  

Ahmet Aymutlu, Necla Pekolcay ve Ahmet Ateş sırasıyla Mevlid’in asıl metnini ilmi esaslara 

uygun olarak hazırlamış ve kitap hâline getirmişlerdir. Bu yayınlarla eserin tam ve mükemmel hâli 

ortaya çıkmış değildir.  Eserin asıl ve en eski hâli Faruk Timurtaş tarafından hazırlanmış ve kitabının 

önsözünde Süleyman Çelebi ve Mevlid değerlendirilmiştir. Timurtaş metinde geçen ve bugün 

kullanılmayan ayet, hadis, dua ve başlıkları Türkçeye çevirerek almış ve sayfaların altında ise ayet ve 

hadislerin asıllarına yer vermiştir.  Metinde geçen Arapça ve Farsça tamlamalar metnin sonunda 

açıklanmış ayrıca metnin sonuna sözlük de eklenmiştir. Bu sözlüğe Mevlid’de geçen bütün kelimeler 

değil bugün kullanılmayan ve herkesçe iyice bilinmeyen kelimelerle, açıklanması gereken özel adlar ve 

bazı ekler alınmıştır. Kelimelerin sadece metinde geçen anlamları verilmiş ve eserin sonuna 

bibliyografya eklenmiştir.  

Mevlid XV. asır Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. Bu dönemin gramer özelliklerini 

taşımaktadır. Dönemine göre daha açık, sade bir dille yazılan eser döneminde yazılan diğer eserlere göre 

daha az sayıda Arapça, Farsça kelime ve tamlama içermektedir. Bu anlamda birçok açıdan incelenmesi 

gereken bir eserdir. 

Yüzyıllara göre eserler üzerinde yapılan çalışmalarla Türk dilinin her bir dönemi ve Türkçenin 

dil yapısıyla ilgili derin incelemeler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda XV. yüzyılda yazılan ve Mevlid 

olarak adlandırılan eserin dil ve gramer özelliklerinin tespit edilmesi yazıldığı dönemle ilgili gramer 

çalışmalarına katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışmayla XV. yüzyılda yazılan Vesiletü’n-

Necat adlı eser incelenerek o dönemki dil yapısının küçük bir bölümünü oluşturan edat gruplarının tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.   
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Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu veya bir hareketi karşılamak üzere, belirli 

kurallar içinde yan yana gelen kelimeler kelime gruplarını meydana getirir. Bu belirli kurallara bağlı bir 

diziliştir (Karahan, 1997: 11). Kelime grupları ünlem grubu, bağlaç grubu, edat grubu vb şekilde 

adlandırılmaktadır.  

İsimlerden sonra gelip onların söz içinde başka unsurlarla ilişkilerini kuran kelimelere edat denir 

(Banguoğlu, 1990: 385). Edatlar eklendikleri ad, sıfat, zamir, ad soylu kelime ve kelime grupları ile bir 

edat grubu oluştururlar (Korkmaz, 2017: 895). Yani kısaca bir isim unsuruyla bir çekim edatından 

kurulan kelime grubudur (Karahan, 1997: 28). Bu tür grubun oluşturulmasında önce isim sonra edat 

grubu gelir.  Edat ek almazken isim olarak eklenen unsur çeşitli ekler alır.  

Edatların içinde gibi, içün, göre, üzere, vs. sadece ve daima edat olarak kullanılan kelimelerdir. 

Bir kısmı ise aslında isim, sıfat ve zarflardır. 

XV. yüzyılda yazılan Vesiletü’n-Necat adlı eser üzerine yapılan çalışmada eserde “ile, için, gibi, 

dek, değin, artuk, karşu, diyü, üzre, birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, toğrı, beri, içre” kelimeleriyle 

oluşturulan edat gruplarının yer aldığı ve edatların da genellikle zarf ve sıfat işlevinde kullanıldığı 

belirlendi.  

Eserde geçen edat grupları kurulmuş oldukları sözcük ve eklere göre gruplandırıldı.  Her bir 

edat grubuyla ilgili örnek cümleler cümlenin sayı numarası verilerek çalışmada yer verildi.   

Yapı Bakımından Edat Grupları 

“ile, -lA” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Allah adıyla olur her iş tamâm (4) 

 Kim beni ol bir dua ile ana (37) 

 Bir kez “ol” dimek ile oldı cihan (58) 

 Işk ile dinle iriş maksûdına (64) 

 Hep anun ile irişdi devlete (89) 

 Halk- âlem gözleriyle gördiler (146) 

 Ger buna gönül göziyle bakasın (290) 

 Düşmana saçdı eliyle toprağı (318) 

“için” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Senün için oldı kevn ile mekân (98) 

 Vahy için indükde Cibrîl-i Emin (146) 

 Senün için yaradıldı nüh felek (217) 

 Hem vesile olduğıy’çün ol Resul (77) 

 Nûh anun’çün garkdan buldı necât (78) 

 Ümmetinden olmağ içün idi ol (79) 

“gibi” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Misk gibi kokusı canlarda tüte (36) 

 Şâiri gibi bunun eksüği çok (44) 

 Mustafâ gibi kimesne dünyeye (85) 

 Tûtiler gibi şekerler yiyelüm (149) 

 Ka’be gibi kıldılar evüm tavaf (64) 

 Didiler oğlun gibi hiçbir oğul (200) 

 Lutf gibi adli hadsüz çoğ idi (424) 
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 Hem seve cânı gibi her sünnetüm (600) 

“üzre” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Hem hava üzre döşendi bir döşek (192) 

 Hem yağar halk üzre Hakk’un rahmeti (210) 

 Hem mübarek başı üzre her zaman (300) 

 Başı üzre dâima tururdı ol (301) 

 Geldi Sahre üzre hoş kıldı hulûl (363) 

 Hem hava üzre döşendi bir döşek (65) 

“birle, bile” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Kim hased birle helâk olur cesed (444) 

 Bir sadâ birle ki yürekler deler (170) 

 Kim yaratmış sun’ birle anı Hak (254) 

 Her nire varsa bile varurdı ol (301) 

 Cümle-i ashab bile ağlaşdılar (536) 

 Geldi eve cümle ashâb bile (351) 

“dek” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Haşre dek ger dinilürse bu kelâm (102) 

 Niceyedek bu oda yakılavuz (656) 

 Göklere dek nûr ile toldı cihân (60) 

 Mu’cizât haşre dek dinse müdâm (155) 

“değin” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Âdem’e değin ayan eyleyeyin (114) 

“karşu” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Şöyle Beytullah’a karşu Mustafâ (238) 

 Ol gök ehli cümle karşu geldiler (366) 

 Enbiyâ ervahı karşu geldiler (195) 

“diyü” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 N’olsar hâlüm diyü fikr itmedüm (470) 

 Tâ kim ümmet diyü ol bizi ana (483) 

“artuk” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Andan artuk kimseye nakl itmedi (139) 

 Bundan artuk yavuz işüm çok nihân (472) 

 Fiskdan artuk hiç işimüz var mıdur (683) 

 Birdür Allâh andan artuk Tanrı yok (15) 

“sonra” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Cebrail geldükde sonra emr ile (388) 

 Dahi bundan sonra ol Hayr-ül-beşer (400) 

“denlü” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
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 Ger geçen bir zerre denlü ilerü (220) 

 Her ne denlü çok yaşarsa bir kişi (459) 

“gayrı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Hem salâtdan gayrı anda oldı arz (402) 

“yana” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Hoş yöneldi yüridi Hak’dan yana (356) 

 Bu sözün od tütüninden yana (509) 

 Döndi söyledi sahâbîden yana (595) 

“toğrı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

Yüzi ak Hak hazretine ton git (486)  

“beri” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 Hak yaradaldan beri seb’-i tibak (633) 

“içre” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 

 ol kitablar içre söylenen haber (145) 

 Oldur ol halk içre Hakk’un sevdüğü (180) 

 Bunlarun içre dahi her ne ki var (386) 

Sonuç  

İslam medeniyetinin Türk edebiyatı üzerindeki tesiriyle meydana getirilen eserlerden biri de 

Süleyman Çelebi’nin “Mevlid” olarak bilinen Vesîletü’n-Necât adlı mesnevisidir.  

XV. yüzyılda yazılan ve Mevlid olarak adlandırılan eserin dil ve gramer özelliklerinin tespit 

edilmesi yazıldığı dönemle ilgili gramer çalışmalarına katkı sağlaması bakımından önemlidir. 

Bu çalışmayla XV. yüzyılda yazılan Vesiletü’n-Necat adlı eser incelenerek o dönemki dil 

yapısının küçük bir bölümünü oluşturan edat grupları tespit edilmiştir.   

Eserde “ile, için, gibi, dek, değin, artuk, karşu, diyü, üzre, birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, 

toğrı, beri, içre” edatlarının genelde zarf ve sıfat işlevinde kullanıldığı görülmektedir. 

Vesiletü’n-Necat adlı eserde yer alan yapı bakımından edat grupları örnek cümleler ve 

cümlelerin sayfa sayıları verilerek gösterildi. 
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TÜRKÇE SÖZLÜK’TE KÖKENİ YANLIŞ GÖSTERİLEN YABANCI 

SÖZCÜKLERDEN SEÇMELER (I): JANDARMA 

Metin DEMİRCİ333 

Âdem BULUT334 

Özet 

Orhun Yazıtları, Türk dilinin ilk ürünleri olması bakımından Eski Türkçe çalışmaları için temel 

kaynakların en başında gelmektedir. Ancak sınırlı sayıda söz varlığına sahip olan yazıtlar, dönemin söz 

varlığı ve bu dönemde kullanımda olan yabancı kelimelerin sayısı hakkında yorum yapmayı 

zorlaştırmaktadır. Uygur ve Karahanlı dönemlerinde artan eser sayısı ile birlikte hem dönemin hem de 

Türk dilinin söz varlığını tespit etmeye yönelik çalışmalar daha mümkün hâle gelmeye başlamıştır. Öte 

yandan Karahanlı döneminden sonra Türklerin ve Türk dilinin dallanarak başka coğrafyalara yayılmaya 

başlamış olması, başka toplum ve dillerle de temas etmesine yol açmıştır. Bu temaslar, dillerin karşılıklı 

olarak kelime alışverişlerine, tamlama kopyalamalarına hatta ek ödünçlemelerine kadar varmıştır. Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalara dağılmalarından dolayı kimi dillerle daha fazla yakınlaşılmış ve 

aralarındaki etkileşim diğer komşu dillere oranla daha yoğun olmuş olabilir. Anadolu’ya gelen Türkler 

ise konumları bakımından, diğer Türk boylarından farklı olarak, birçok farklı toplumla sürekli bir 

etkileşim içinde olmuşlardır. Bu etkileşimin yönleri zamana ve siyasi/sosyal şartlara bağlı olarak 

değişmekteydi tabii olarak dilsel etkileşim de bu değişimden payını almaktaydı. Bu değişime örnek 

olabilecek sözcüklerden biri de “jandarma”dır. Farslarla etkileşimin yoğun olduğu dönemde Farsçadan 

alınan “candar” sözcüğü yüzyıllarca kullanıldıktan sonra on dokuzuncu yüzyılda etkileşimin yönü 

Batı’ya yönelince yerini aynı anlama gelen Fransızca “jandarma”ya bırakmıştır. Günümüzde hâlâ 

varlığını sürdüren Fransızca “jandarma” sözcüğü, Türkçe Sözlük’te kökeni yanlış gösterilmiştir. Bu 

yazıda “jandarma” ve “candar”  sözcüklerinin kökeni üzerinde durulmuş ve Türkçe Sözlük’te kökeni 

“İtalyanca” olarak verilen “jandarma” sözcüğünün aslında Fransızca olduğu gerek fonetik delillerle 

gerekse tarihî ve askerî kaynaklardan elde edilen deliller vasıtasıyla ortaya konmuş olup sözcüğün 

“candar” sözcüğü ile olan köken ve anlam birliğine değinilmiştir. Bununla birlikte ağızlarda kullanılan 

“cenderme” ve benzeri yapıların hangi yolla ortaya çıktıkları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jandarma, Candar, Asker(lik), Türkçe Sözlük 

MISORIGINATED FOREIGN WORDS IN TÜRKÇE SÖZLÜK (I): JANDARMA 

(GENDARME) 

Abstract 

The Orkhon inscriptions are the primary sources for the Old Turkish studies in terms of being 

the first products of the Turkish language.  However, inscriptions with a limited number of vocabularies 

make it difficult to comment on the vocabulary of the period and the number of foreign words. With the 

increasing number of works in the Uyghur and Xarahanid periods, studies to determine the vocabulary 

of both the period and the Turkish language have started to become more possible. On the other hand, 

the fact that the Turkish language began to branch after the Karahanli period caused it to come into 

interact with other societies and languages. These interactions have reached the mutual exchange of 

words, phrase copies, or even additional borrowings of languages. Due to the distribution of Turkish 
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communities into different geographies, they may have become closer with some languages and their 

interaction may be more intense than other neighboring languages. Turks coming to Anatolia, on the 

other hand, have been in constant interaction with many different societies in terms of their positions, 

unlike other Turkish tribes. Aspects of this interaction varied depending on time and political / social 

conditions, of course, linguistic interaction changed upon this change.  One of the words that can be an 

example of this change is the “gendarme”. When the word "candar" taken from them during periods of 

intense interaction with Persians was used for centuries, when the direction of interaction turned towards 

the West in the nineteenth century, it was replaced by the French gendarme. In this article, the origin of 

the word gendarme, whose origin is shown incorrectly in Türkçe Sözlük, is emphasized, and the unity 

of origin and meaning with the word "candar" is mentioned. 

Keywords: Gendarme, Candar, Military, Türkçe Sözlük 

Giriş 

İnsanların hayatlarını idame ettirebilmeleri ve günlük işlerini yerine getirebilmeleri her şeyden 

önce kendilerini güvende hissetmelerine bağlıdır (Akman, 1991, 31). Emma Rothschild, “What is 

Security?” isimli yazısında güvenliğin bireylerin amacı olduğunu ve güvenliğin uğruna birçok şeyin 

feda edebileceğini söyleyerek bireysel duygulara bağlı olduğunu ve gelecek için risk alma ve plan 

yapmayı içerdiğini belirterek Montesqueiu için güvenliğin özgürlük ve devlet kavramları içinde yer 

aldığını ifade etmiştir (Rothschild, 1995, 61). Rothschild, Latince “securitos” isminin önceki klasik 

kullanımının sadece içsel/duygusal anlamda olduğunu ancak zamanla bu kullanımın değiştiğini vurgular 

(Rothschild, 1995, 61). Bunun yanında Rothschild, güvenliğin tanımının dört farklı aşamadan geçerek 

genişletildiğini belirtir. Rothschild’e göre 

1) İlk aşamada, güvenliğin tanımının ulusun güvenliğinden bireylerin ve grupların güvenliğine 

doğru bir gelişim gösterdiği, 

2) İkinci aşamada, ulusların güvenliğinden uluslararası güvenliğe doğru geliştiği, 

3) Üçüncü aşamada, güvenliğin tanımının yatay olarak askeriyeden politikaya, ekonomiye, 

sosyal, çevresel ve insan güvenliğine doğru genişletildiği, 

4) Dördüncü aşamada ise politik sorumluluğun güvenliğin sağlanması adına politik 

sorumluluğun kendisi genişletilmiştir (Rothschild, 1995, 55). 

Öte yandan Rothschild, güvenliğin dört farklı amacından bahseder. 

1) Hükümet tarafından alınan kararlara yön vermek ya da daha doğru bir ifadeyle onlara 

rehberlik yapmak, 

2) Politika hakkında halkın düşüncesini yönlendirmek/rehberlik etmek, 

3) Amaçlarından bir diğeri ise hâlihazırdaki politik uygulamalara karşı çıkma imkânı tanıması, 

4) Bir başka ve en temel amaçlarından biri de para ve güç dağılımını belirlemek/etkilemek 

(Rothschild, 1995, 57-59). 

Yukarıda belirtilen sebeplerden ve insanların kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmek 

istemelerinden ötürü bireyler, “toplumun her açıdan teşkilatlanmış bir yansıması olan devleti ve bunu 

ayakta tutup iç düzeni sağlaması için de iç güvenlik-zabıta teşkilatlarını kurmuşlardır” (Akman, 1991, 

31). Türkiye’de “genel zabıta” denildiğinde bunların içerisine “jandarma” ve “polis” gibi kolluk 

kuvvetleri girmektedir (Akman, 1991, 33). 
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Bu yazıda “jandarma” sözcüğü ve sözcüğün kökeninin nereden geldiği konusu üzerinde 

durulmuştur. Zira her ne kadar sözcüğün anlamı konusunda sözlükler/yayınlar mutabakata varmış olsa 

da kökeni konusunda farklı ibareler yer almaktadır. Sözcüğün kökeni hakkında etimolojiye başlamadan 

önce Türkiye’de yayınlanmış bazı sözlük ve kaynaklarda sözcüğün nasıl ele alındığını incelemek faydalı 

olacaktır. 

Türkçe Sözlük (TS): 

Jandarma a. (janda’rma) İt. gendarme 1. ask.  Yurt içinde genel güvenliği ve kamu 

düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara 

dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet. 2. ask. Bu 

kuvvette görevli olan kimse. 3. sf. mec. Açıkgöz (TS, 2011, 1243).  

Kâmus-ı Türkî:  

jandarma (ژاندارمه) yahut candarma (جاندارمه) [Fr. Gendarme]Muhâfaza-ı âsâyişe 

mahsus maaşlı bir sınıf asker, candar, zaptiye: Jandarma askeri, idaresi, kumandanı (Şemsettin 

Sami, 2010, 553). 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü: 

jandarma a. ( ژاندارمه) [< İt. jendarme] Askerî güvenlik birimi (Parlatır, 2012, 805). 

Kubbealtı Lügati: 

Jandarma: i. (Fr. Gendarme<İtal.) 

1. Güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla görevli silâhlı askerî inzibat 

kuvveti, candarma… 2. Bu kuvette görevli kimse, zaptiye… 

(http://www.lugatim.com/s/jandarma   12.03.2019 11.21). 

Tietze’nin Sözlüğü: 

Jandarma/Candarma/ AD. Candırma/çandırma/cenderme ‘askeri polis’ <jandarma. 

Tk.’de yalnız yabancı dillerden (ms. Fa., Fr.) alınmış olan kelimelerde mevcut olan /j/ ünsüzü 

konuşma dilinde umumiyetle /c/’ye karşılık gelir, krş. Caket, cenger… (Tietze, 2009, 436). 

Görüldüğü gibi TS ve Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde İtalyanca kökenli, Kubbealtı Lügati’nde 

İtalyancadan Fransızcaya geçtiği, Tietze’nin sözlüğünde herhangi bir köken bilgisinin verilmediği ve 

Kâmus-ı Türkî’de de Fransızca bilgisi verilen sözcüğün Anadolu ağızlarındaki telaffuzları ise 

“cenderme [Dz., *Merzifon, Ama.; Zile ve köyleri-To.; *Akkuş-Or.; Bayburt, *Sarıkamış-Kr.; -Gaz.;-

Yz.; *Mucur-Krş.; Nğ.], cedırma [Şenoba *Uludere-Hak.], çandırma [Ambarcık *Gölhisar –Brd.; 

Yörükler, Çaypınar *Salihli –Mn.]” (Derleme Sözlüğü, 1968, 881) şeklindedir. Eserlerden anlaşıldığı 

kadarıyla sözcüğün kökeni konusunda bir belirsizlik mevcuttur. Sözcüğün Fransızcadan İtalyancaya 

geçip İtalyanca vasıtası ile mi Türkçeye geçtiği yoksa aksi yönde bir yönde geçişim olduğu veyahut 

doğrudan Fransızca/İtalyancadan mı geçtiği muğlaktır. Bu nedenle sözcüğün kökenini tespit edebilmek 

adına TS’de de köken olarak ifade edilen İtalyancadan başlamak faydalı olacaktır kanaatindeyiz. 

Jandarma sözcüğü için Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana isimli sözlükte 

“gendárme o giandárme dal fr. GENDARME, che è quanto dire GENS D’ARMES genle d’armi. Una 

volta nome dato ai militari apparentenenti alle compagnie di ordinanza delre…” (Pianigiani 1907 597) 

bilgisi geçmektedir. Buradaki “fr.” kısaltmasından sözcüğün Fransızca kökenli olduğu anlaşılmaktadır. 

Öne sürülen ifadeyi doğrulamak adına Fransızcanın etimolojik sözlüğü olan Etymological Dictionary of 

the French Language isimli esere bakıldığında “gendarme, sm a gendarme, man at arms; formerly gent 

d’arme. See under gens, de and arme…” (Brachet, 1873, 167) bilgisine götürür ki bu bilgiden de 

http://www.lugatim.com/s/jandarma
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sözcüğün “gens ‘race, nation, people’ (de Vaan, 2008, 258)” ve “arma ‘ arms, weapons’ (de Vaan, 2008, 

54)” sözcüklerinden bir araya gelip “silahlı insan, muhafız” anlamında kullanılmaya başlandığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Her iki sözcük de köken itibariyle Latinceden gelmektedir. Bu durumda 

sözcüğün ortaya çıkış dili olarak Fransızca demek daha mantıklı gibi görünmektedir fakat tüm mesele 

bununla da bitmemektedir. Çünkü TS’de yer alan madde başının İtalyancadan alınıp İtalyanca 

telaffuzdan ötürü mü yoksa bu askerî sistemin İtalyanlarla yapılan karşılıklı yardımlaşmalar sonucunda 

mı dilimize geçip İtalyanca gösterildiği konusu henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Bunun için 

yapılabilecek – belki de ilk ve en doğru- şey, Türkçedeki sözcüğün telaffuzu ile diğer dillerdeki 

telaffuzları karşılaştırmak olacaktır. Buradaki telaffuzdan kastımız aslında sözcüğün fonetik olarak nasıl 

sesletildiğidir. Fransızca “gendarme” sözcüğünün IPA’nın Fransızca versiyonunda “ʒɑ̃daʁm 

(https://easypronunciation.com/en/french-phonetic-transcription  12.03.2020 12.23)” şeklinde iken 

İtalyanca “gendárme” sözcüğünün fonetik transkripsiyonu “dʒendrme 

https://easypronunciation.com/en/italian-phonetic-transcription  12.03.2020 12.32) şeklinde verilmiştir. 

Fransızcada “ʒ” fonetik işareti “jamais” ve “dèjá” gibi kelimelerdeki “j” sesini kullanmak için yazılırken 

“dʒ” işareti de “budget” ve “Djibouti” benzeri kelimelerdeki “dg” ve “dj” ses ikililerini karşılamak 

amacıyla kullanılır (IPA for French https://easypronunciation.com/en/phonetic-symbols-

chart/french/ipa   12.03.2020 12.37). Bu durumda Fransızca “ʒɑ̃daʁm” fonetik yazımının Türkçe 

“jandarma” yazım/sesletimine daha yakın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu bilgi dâhi 

sözcüğün İtalyanlar vasıtasıyla geçip geçmediği sorusunu tek başına ortadan kaldırmaya yetmemektedir. 

Bu nedenle jandarma teşkilatının ortaya çıkışı ve Osmanlıların ya da Anadolu halkının bu teşkilatla ne 

zaman tanıştıklarına dokunmak yerinde olacaktır. 

On yedinci yüzyılın başında XIV. Lui zamanında jandarma, Fransız kralının muhafız kıtası 

olarak kullanılmakta ve bu anlama gelmekteydi. Jandarma birlikleri krala tabi ve sarayının muhafazası 

ile görevliydiler (Akman, 1991, 59). Fransa’da jandarma teşkilatının tam olarak ortaya çıkış tarihi ise 

16.02.1791’dir. Bundan sonra sırasıyla 1814 yılında İtalya ve Hollanda’da, 1839 yılında Türkiye’de, 

1844 yılında İspanya’da, 1850’de Romanya ve 1911 yılında da Portekiz’de jandarma birlikleri 

kurulmuştur (Alpar, 2013, 85). Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı anlamdaki jandarma teşkilatıyla 

tanışması ise padişah II. Mahmud dönemine rastlamaktadır. 1826 yılına kadar zabıta görev ve hizmetleri 

Yeniçeri ve sipahi ocakları tarafından yürütülmekteydi ancak bu ocakların zamanla yetersiz hâle gelmesi 

ve bozulmaya başlaması sebebiyle II. Mahmud bunları kaldırarak yerine Asakir-i Muntazama-i Mansure 

ve Asakir-i Muntazama-i Hassa birliklerini kurmuştur. Yine bunlarla birlikte 1843 yılında da Asakir-i 

Redife adlı birlikleri, Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde görevlendirmek üzere kurmuştur. Ancak 

kurulan bu ordular devletin hem içteki hem de dıştaki ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. 1846-1879 

Zaptiye Müşavirliği döneminde ise zabıta hizmet ve görevleri, emirnameler, ferman ve kadı fermanları 

ile tek elden yürütülmeye çalışılmıştır. 1870-1877 yılları arasındaki dönem ise orduda bir iyileştirme 

çabalarının olduğu döneme denk gelmektedir. 1879-1909 arasındaki dönem de Batılı anlamdaki orduya 

geçişin sağlandığı dönemi oluşturmaktadır. Rus Harbi’ndeki yenilgi, hükümetin orduda yenilik 

yapılması gerektiği sonucuna sevk etmiş, Asakir-i Zabtiye teşkilatının bozulmuş olması da Sadrazam 

Sait Paşa’yı hem orduyu düzeltmek hem de Avrupa standartlarında modern ve güçlü bir ordu oluşturmak 

için harekete geçirmiştir. Bu sebeple Sadrazam, 20 Kasım 1879 yılında seraskerliğe kendi imzası ile 

göndermiş olduğu yazıda teşkilatın yeniden düzenleneceğini bildirmiştir. Bu amaçla Fransa’dan on 

jandarma subayı ile İngiltere’den altı subay getirtilmiştir (Akman, 1991, 60-65). Her ne kadar jandarma 

teşkilatı 1879 yılında kurulmuş da olsa kaynaklarda “jandarma” sözcüğüne 1839 yılından itibaren 

rastlanmaktadır (Alpar, 2013, 88). Gerek leksikolojik, fonetik bilgilerden gerekse tarihî kayıtlardan da 

anlaşıldığı üzere hem devleti korumaya yönelik oluşturulmuş olan askerî birlik sistemi hem de bu 

birliğin ismi ve birlikte görev yapan askerin ismi olan “jandarma” Fransızlardan Türklere geçmiştir. Bu 

https://easypronunciation.com/en/french-phonetic-transcription-converter#phonetic_transcription
https://easypronunciation.com/en/italian-phonetic-transcription
https://easypronunciation.com/en/phonetic-symbols-chart/french/ipa
https://easypronunciation.com/en/phonetic-symbols-chart/french/ipa
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durumda yukarıda sıralanan kimi sözlüklerin iddia ettiği “jandarma (İt.)” ya da “(<İt.)” bilgisi geçersiz 

olmaktadır. Sözcüğün kökeni İtalyanca değil Fransızcadır. 

Peki “cenderme [cedırma, çandırma]” (DS, 1968, 881) 335  telaffuzu nasıl ortaya çıkmıştır. 

Gerçekten de Tietze’nin “jandarma” madde başında verdiği “Tk.’de yalnız yabancı dillerden (ms. Fa., 

Fr.) alınmış olan kelimelerde mevcut olan /j/ ünsüzü konuşma dilinde umumiyetle /c/’ye karşılık gelir 

… (Tietze, 2009, 436)” tanımlaması doğru mudur? Yoksa bu ses değişimine –eğer gerçekten bir ses 

değişimi ise- sebep olan başka bir durum mu söz konusudur? Bu iki soruya cevap ararken “Türklerde 

Batılı anlamdaki jandarma sisteminden önce hangi askerî birlikler vardı?” sorusu ile “Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan önceki devletlerde jandarma benzeri askerî birlikler –var ise- nasıl 

adlandırılmışlardı?” sorularını akılda tutmak yazının ilerleyen kısımlarındaki bağdaştırmaları 

yapabilmek adına kolaylık sağlayacaktır. 

Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Harezmli, Eyyubî ve Memlüklü hükümdarları ve bu 

hükümdarların saraylarını korumak üzere görevlendirilmiş olan askerlere Farsçadan ödünçlenmiş olan 

“candar/cāndār” ismi verilmekteydi (Mansuroğlu, 1978, c.3, 34; Taneri, 1993, 145). Mecdud 

Mansuroğlu ve Aydın Taneri iki farklı kurumdan çıkan İslam Ansiklopedisi’nde candarın tanımı için şu 

bilgiyi vermektedirler: “cān ‘Farsça’ (silah)” ve “dār ‘Farsça son ek’ (tutan, taşıyan)” sözcüklerinden 

müteşekkil olup “silahlı, silah taşıyan, asker, muhafız” (Mansuroğlu, 1978, c.3, 24; Taneri, 1993, 145) 

anlamına gelmektedir. İlk bakışta, türemiş olan bu sözcüğün anlamı, Fransızcadaki “asker, silahlı insan” 

anlamına gelen “gens d’armes>gendarme” sözcüğü ile paralellik göstermektedir. Ancak Mansuroğlu ile 

Taneri’nin Farsça “cān” sözcüğüne verdikleri “silah” anlamı Fransızcadaki türemiş kelimenin kökünde 

bulunan “gens (people)” anlamıyla örtüşmemektedir. Bu durumda yapılması gereken şey, her iki 

kelimenin kökünde bulunan “cān” sözcüğü ile “gens” sözcüklerinin kökenini karşılaştırmak ve “cān” 

sözcüğünün “silah” anlamı olup olmadığını araştırmaktır. Bunun için ilk önce “cāndār” sözcüğünü 

incelemek ve sözcüğün kökünü teşkil eden “cān” kelimesini incelemek olacaktır. 

TS’de yer almayan candar sözcüğü için Steingass şu bilgileri verir: جان دار jān-dār, animated; 

possessed of a soul; powerful, active; a daily stipend; a guardian, preserver of life; an executioner; a 

sword-bearer (Steingass, 1998, 353). Şemsettin Sami de “cān-dār (جان دار) s. Fa. [cān=ruh- 

dāşten=tutmak] Canlı, zî-rûh, diri hay.=s. Vaktiyle zapturapta ve muhâfaza-i âsâyişe memur adam, 

zaptiye…” (Şemsettin Sami, 2010, 164-165) tanımını yapmaktadır. Parlatır ise Osmanlı Türkçesi 

Sözlüğü isimli eserinde “cān-dār” maddesi başlığı altında “[<F. cān+dār] canlı, diri, hayy” (Parlatır, 

2012, 233) açıklamasını vermektedir. Devellioğlu da aynı madde başı için ilk anlam olarak “canlı, diri” 

anlamlarını verirken sözcüğün ikinci ve üçüncü anlamları olarak “silahlı, muhâfız, koruyucu, emniyet 

memuru” (Devellioğlu, 2003, 125) anlamlarını vermektedir. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla 

sözlük yazarları Mansuroğlu ve Taneri’nin ifadelerinin aksine ilk tanım olarak “canlı, diri (animated, 

soul)” anlamlarını vererek daha sonra “muhafız, asker ( a guardian, a preserver of life)” anlamlarını 

sıralamaktadırlar. Peki bu yazarların iddia etmiş oldukları gibi “cān” sözcüğünün Farsça’da ya da 

herhangi bir İranî dilde veyahut Proto Hint-Avrupa dillerinde “silah” anlamına sahip olup olmadığı 

merak konusudur. Bu noktada yine Steingass’tan başlayıp Proto Hint-Avrupa dillerine doğru gitmek 

gerekmektedir. 

Steingass, “جان jān” maddesine şu açıklamayı yapmaktadır: … Soul, vital spirit, midn; self; 

life; spirit;, courage; wind; the mouth; arms336; the father of demons; name of a race said to have 

inhabited the World before Adam… (Stiengass, 1998, 352). Steingass, burada sözcüğe “silah” 

                                                           
335 Sözcüğün “cenderme” biçimi, Denizli, Merzifon, Zile ve köyleri, Tokat, Akkuş, Bayburt, Sarıkamış, Mucur, 

Niğde gibi bölgelerde kullanılırken “cedırma” biçimi, Şenoba, Uludere, Hakkari’de kullanmakta “çandırma” 

şekli ise Ambarcık, Gölhisar, Çaypınar, Salihli gibi bölgelerde kullanılmaktadır (DS, 1968, 881). 
336 Sözcük tarafımızca koyu yazılmıştır. 
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anlamını vermekte –bunun yanında Devellioğlu ve Kanar’ın sözlüklerinde de sözcüğün ikinci ve daha 

sonraki anlamı olarak “silah” açıklaması verilmiş (Devellioğlu, 2003, 124; Kanar, 2010, 543)- ancak 

yine Steingass’ın sözlüğündeki “jān-dār” maddesinde vermiş olduğu “a preserver of life” tanımının 

“a sword bearer” tanımından kabul görmesi daha olası gibi görünmekte ayrıca Fransızcadaki tanıma 

daha yakın durmaktadır. Zira “An Etymological Dictionary of Persian, English and Other Indo-

European Languages” isimli eserinde Ali Nourai, “gene” maddesi için “to give birth to” ifadesini 

vererek yine Avestan dilindeki “zan” sözcüğünün “to give birth to” anlamına geldiğini ve “zana” 

sözcüğünün hem Avestan dilinde hem de Eski Farsça’da “human being” yani “insan, insanoğlu” 

anlamına geldiğini belirtir. Bununla birlikte sözcüğün Latincedeki karşılığının-izinin demek daha 

doğru olacaktır- “gener, gent, genius…” kelimelerinin kökenindeki “gen” sözcüğü olarak gösterdiği 

anlaşılmaktadır (Nourai, 2013, 140). Buradan da Proto Hint-Avrupa dillerindeki “gen” sözcüğüne 

gitmek gerektiği anlaşılmaktadır. An Etymological Dictionary of the Proto-Indo European Language 

(EDPIEL) isimli sözlükte “ĝen-, ĝenǝ-, ĝnē-, ĝnō-” maddesi için beş sayfalık bir açıklama verilmiştir 

ancak bu yazıda açıklamanın belli kesimleri özellikle Farsça ve İranî diller ile ilgili olan kısımları 

verilecek ve bu şekilde Farsçadaki “cān” sözcüğünün hangi anlama geldiği daha açık bir şekilde 

gözler önüne serilmiş olacaktır. Sözlükte bahsedilen madde başı için İngilizce “to bear” anlamı 

verilmiş olup devam eden bölümde;  

Material: thematic present O.Ind. jánati “erzeugt, gebiert”, aLat. genō, Gk. 

Γενεσθαι (εγενοντο= O.Ind. ajananta), compare O.Ir. –genathar Konj. (to Indik. –

gainethar “the born wird” from *gņ-įe-tro), also Welsh genni “born become”, Bret. 

Genel “to give birth to children”; 

Redupl. Present not thematic O.Ind. jajanti, Av. Zīzǝnti (v. 1. Zazǝnti), themat. 

Av. Zīzanǝnti “they bear”337; Konj. Zīzanāt “she should bear”…  

…n-present Av. Zā-n-aite “they are born?” (*ĝň-n’ā-mı), Arm. Cnanim, Aor. 

Cnay “is born; generate, bear”… Gk. γενναν “of the father, to beget, engender; of the 

mother, to bring forth, to produce” (*ĝň-ňā? Different Meillet BAL.-SLAV. 26, 15 f.; 

postverbal is γεννα “birth, origin, source, beginning; an ancestor; descent, birth; 

offspring, a generation; a race, family”, whereof γενναις “suitable to one’s birth or 

descent; of persons, high-born, noble by birth; so of animals, well-bred; noble in mind, 

high-minded, of things, good of their kind, excellent, notable, genuine, intense”); … 

…Kaus.-Iter. O.Ind. janáyati “erzeugt, gebiert”= O. E. cennan “produce” 

(*ĝonḝiō); įo- present O.Ind. j’āyatē “is born” (therefrom jāyā “woman”), Pers. zāyad 

(*ĝᵉn-ǝiō; besides ĝņ-iōin: ) Av. zayeite ds.; with lenghtened grade of 2. Basis vowel 

*ĝnē-iō: Ir. Gnīu “I make do” (“* engender, create”); (EDPIEL, 2007, 1176-1180). 

Proto Hint-Avrupa dil ailesindeki verilerden çıkan sonuca göre, sözcük “doğmak, doğum, 

dayanma” kaynaklı olup buradan da cinsiyet ifade eden başka sözcükler oluşmuştur. Bu nedenle 

Farsçadaki “cān (<gene)” sözcüğünü “silah” –belki zamanla bu anlamı da ihtiva etmeye başlamış 

olabilir- ile ilişkilendirmek yerine “candar/cāndār” sözcüğünü “cān (yaşam, ruh, hayat)” ve “dāşten 

(tutan)” sözcüklerinden oluştuğunu varsayıp “can tutan>can/insan koruyan>muhafız” anlamına 

geldiğini kabul etmek Latin kökenli “gens” ve “arma” sözcüklerinden oluşan Fransızca “gendarme<gens 

d’armes” sözcüğü ile örtüşmesi bakımından daha mantıklı ve olası görünmektedir. Zira bu durumda 

türemiş yeni sözcüğün kökenindeki Fransızca “gens” ile Farsça “cān”ın aynı kökten ve anlamdan geldiği 

savunabilmek daha mümkündür. Aksi takdirde Farsça kökün “silah” anlamı, kabul edildiğinde köken 

olarak bir benzerlik söz konusuymuş gibi görünebilir fakat Proto Hint-Avrupa dillerinde sözcüğün 

                                                           
337 Vurgu yapmak adına tarafımızca koyu yazılmıştır. 
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“silah” anlamı olmadığından anlam bakımından uyuşmazlık meydana gelmektedir. Buradan hareketle 

Tietze’nin madde başında verdiği açıklama vasıtasıyla sorduğumuz soruya dönecek olursak aslında 

“cenderme” telaffuzunun da nasıl ortaya çıktığı kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Tarihî dönemlerde 

muhafız birliklerini ifade etmek için kullanılan Farsça “cāndār” sözcüğü ile 1879 yılında Fransızlar 

vasıtasıyla kurulan modern askeri birliği ifade etmek için dilimizde kullanılmaya başlanan Fransızca 

“jandarma” sözcükleri zamanla karışmış ve “candarma” sözcüğü/telaffuzu ortaya çıkmış ve sözcük, 

zamanla ince sıradan hâle gelip “cenderme” şeklini almıştır. Bunun yanında on beşinci yüzyıla kadar 

Kastamonu ve Sinop civarında varlığını sürdüren Candaroğulları Beyliği (Yücel, 1993, 146-149), ismini 

“cāndār” sözcüğünden almaktadır. Yine bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli bir aile 

sayılan Çandarlı (bugün İzmir’in Dikili ilçesine bağlı bir mahallenin adı olarak yaşamakta) ailesinin de 

adının buradan geldiğini düşünmekteyiz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarlı ailesinin isminin nereden 

geldiğinin bilinmediğini ancak tezkirelerde “Çandarlı, Çandarlu, Candarlu, Cenderî” ve “Cendereli” 

şekillerinde yer aldığını ifade etmektedir. Yine Uzunçarşılı, bu ailenin Nallıhan ilçesine bağlı Cendere 

köyünden geldikleri için “Cenderî” olarak adlandırıldıklarını ve en doğru okumanın bu olabileceğini 

belirtmektedir (Uzunçarşılı, 1978, c.3, 351-357). Bunun yanında Uzunçarşılı, Müstakimzade’nin 

“Mucallat” isimli eserinde “Candarî” madde başından bahsetmektedir bu da bize sözcüğün aslının 

“cāndār” ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sözcüğe Farsça “î” nispet ekinin eklenmesiyle Anadolu’da 

sözcük, “cenderî” şekline dönüşmüş olabilir ancak aynı esnada “cāndārî” varyantı da varlığını 

sürdürmüş olmakla birlikte sözcük zamanla “cāndārî” şeklinden sonra Farsça “î” nispet ekini yitirerek 

yerine Türkçe +lX ekini almış olaup candarlu>candarlı/çandarlı” şekline dönüşmüş olabilir. Çandarlı 

şekli, daha sonra, hem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki önemli bir ailenin adı ve yine muhtemelen bu 

ailenin adından da İzmir’deki bir semtin adı hâline gelmiştir. 

Sonuç 

Sonuç olarak Türkçe Sözlük’te ve yukarıda zikredilen kimi sözlükler “jandarma” maddesi için 

verilen “İtalyanca” köken bilgisinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Burada belki kimi okuyucular, 

Türkçe Sözlük’te kimi sözcüklerin asıl kök dil yerine aracı dilin-yani sözcüğü dilimize taşıyan ve kaynak 

görevi gören dilin- kökenmiş gibi gösterilmesi gerektiğini savunabilirler. Ancak bu görüşe karşı 

verilecek cevaplardan ilki, Türkçe Sözlük’ün giriş kısmındaki sözlüğün kullanım bilgisinde bu tür bir 

bilgi yoktur yani parantez içerisinde “Far./Fr./Ar.” gibi kısaltmalar yer alıyorsa bu doğrudan doğruya 

sözlük yazarlarının sözcüğün o dilden geldiği kanaatini taşıdığını göstermektedir. Yine bir diğer cevap 

ise aracı diller sözcükleri bir dilden bir başka dile taşıyabilirler ancak bu onların taşınma esnasında aracı 

dilin kendi kaynaklarından doğan bir sözcük olduğu kanısını uyandıramaz uyandırmamalı da, zira 

sözcük aracı dilde kimi ses değişimleri geçirmiş olabilir ancak bu onu, o dilin öz malı hâline getiremez. 

Bu nedenle “jandarma” sözcüğü de –velev ki İtalyanca vasıtasıyla geçmiş olduğu düşünülse dâhi- 

İtalyanca değil Fransızcadır bu konuda şu görüş ortaya atılabilir: “Köken olarak her ikisi de Latinceden 

etkilenmişlerdir”. Bu görüş doğrudur fakat sözcüğün Fransız dilinde meydana geldiğini ifade etmesi 

bakımından eksiktir. Bu tıpkı Altay dil ailesinden olan bir dilin içerisinde türeyen bir sözcüğün kaynak 

dilini göz ardı ederek başka Altay dillerinde yaşadığından dolayı ortak bir mal olarak kabul etmeye 

benzer ki bunun da yanlış bir görüş olduğunu düşünmekteyiz. 

Son olarak söylenebilecek bir başka husus ise Türkçe dil bilgisi öğretiminde /j/ sesi ile başlayan 

yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe telaffuzda /c/ sesine dönüştüğü bilgisinin herhangi bir köken 

bilgisine isnat edilmeden yapıldığıdır. Zira /j/ ile başlayan “jandarma (jandarma ve cāndār sözcüklerinin 

birleşmesinden ‘candarma’)”, “jilet (sözcük ismini “Gillette” firmasını kuran King C. Gillette’ten 

almakta ve bizde marka ismi kullanılan nesnenin adı olarak anılmakta)” veya “ceket” sözcükleri ya 

ortaya çıkmış oldukları dilde içerisinde /c/ ve benzeri bir sesi bulundurduğundan ya da dilimizde başka 

bir sözcükle karışma ve birleşme sonucunda /c/ sesi ile telaffuz edilme ihtimali meydana gelmiştir. Bu 
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durumda bütün /j/ sesleri doğrudan /c/ sesine dönüşür demek ve buna bir sebep göster(e)memenin çok 

da doğru olduğu düşünülemez. 
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ESKİ UYGURCA MAYTRISİMİT’TE /+De/ /+DA/ BİÇİMBİRİMLERİNİN 

OLUŞTURDUKLARI HÂL KATEGORİSİ İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Muammer ŞEHİTOĞLU338 

Özet 

Dil, doğası ve yapısı ile temel anlamda bireyin iletişimi için değerlidir. Çünkü onun yaşam 

içinde kendini konumlandırmasını sağlayarak, yaşayış ve inanışını doğrudan etkilemektedir. Dilin temel 

işlevi olan iletişim dışında, onun doğası gereği ortaya çıkan ve bireyin yaşamda kendini hatırlamasını 

sağlayan yaratıcılık işlevi de hem birey hem de ait olduğu millet için önemlidir. Dilin yaratıcılık işlevi, 

bu açıdan onu özümseyen birey tarafından fark edilerek, onun üst bilişsel düzeye erişmesini 

sağlayacaktır. Türkçe de diğer doğal diller gibi, kendi yaratıcılık işlevini kavramlar arasındaki ilişkiler 

boyutunda göstererek, onları biçimbirimler aracılığıyla ifade etmektedir. Bu bağlamda Türkçede hâl 

kategorilerini ifade eden biçimbirimlerin kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlediği düşünüldüğünde, bir 

biçimbirimin birden fazla hâl kategorisini işlevsel olarak karşılayacağı açıktır. 

Türkçenin tarihî dönemleri, yazı dilindeki kültürel kavramlar arasındaki ilişkiyi kaynak metinler 

aracılığıyla yansıtan dönemlerdir. Eski Uygur Türkçesi döneminde Budist çevreye ait Maytrısimit adlı 

eser de Türkçenin o dönemdeki kavram ilişkilerini ve bu ilişkileri kuran biçimbirimlerin işlevlerini 

örneklendiren eserlerden biridir. Eserde, Türkçede hâl kategorilerini karşılayan biçimbirimlerin değeri 

ve önemi dil bilgisi bakımından dikkat çekici niteliktedir. Söz varlığı bakımından zengin olan eser, 

biçimbirimlerin oluşturduğu hâl kategorisi işlevleri bakımından da Türkçeye kaynak metin olma niteliği 

göstermektedir. 

Çalışmada, Eski Uygurca Maytrısimit’te /+DE/, /+DA/ biçimbiriminin oluşturduğu hâl 

kategorileri ve işlevleri tespit edilip tarihî olarak bir önceki dönem ve bir sonraki dönem ile birlikte 

Türkiye Türkçesindeki benzer örnekleriyle karşılaştırma yapılarak hâl kategorilerinin önemine dikkat 

çekmek amaçlanmıştır. Yöntem olarak, çalışmada nitel araştırma desenine dayalı doküman incelemesi 

tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, çalışmanın amacına uygun olarak biçimbirimin 

oluşturduğu hâl kategorileri ve işlevlerinin değeri vurgulanarak, tarihsel bir olgu olarak dile ait biçimler 

değişikliğe uğrasa da onların işlevlerinin değişmediği tespit edilmiş ve bulgular tartışılarak 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Maytrısimit, Eski Uygur Türkçesi, Hâl Kategorisi 

AN EVALUATION ON THE CASE CATEGORY FUNCTIONS OF MORPHEMES /+De/ 

/+DA/ IN OLD UYGHUR MAITRISIMIT 

Abstract 

Language, with its nature and structure, is fundamentally valuable for the communication of the 

individual. Because by enabling him to position himself in life, it directly affects his life and belief. 

Apart from communication, which is the main function of language, the creativity function that arises 

due to its nature and enables the individual to remember herself / himself in life is also important for 

both the individual and the nation to which she belongs. The creative function of language will be 

noticed by the individual who assimilates it in this respect and will enable her / his to reach the 

metacognitive level. Like other natural languages, Turkish shows its creativity function in terms of 

relations between concepts and expresses them through morphemes. In this context, considering that 

                                                           
338 Dr., Bağımsız Araştırmacı, Türkçe Eğitimi, mshtgl22@gmail.com 
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morphemes expressing case categories in Turkish determine the relationship between concepts, it is 

clear that a morpheme will functionally meet more than one case category. 

The historical periods of Turkish are the periods that reflect the relationship between cultural 

concepts in the written language through source texts. The work called Maytrısimit, which belongs to 

the Buddhist circle in the Old Uyghur Turkish Period, is one of the works that exemplifies the conceptual 

relations of Turkish at that time and the functions of the morphemes that establish these relations. In the 

work, the value and importance of morphemes that meet the case categories in Turkish are remarkable 

in terms of grammar. The work, which is rich in terms of vocabulary, shows the quality of being a source 

text for Turkish in terms of case categories formed by the language elements in charge.  

In this study, it is aimed to draw attention to the importance of case categories by determining 

the case categories and functions formed by the /+DE/, /+DA/ morpheme in Old Uyghur Maytrısimit 

and comparing them with similar examples in Turkey Turkish, together with the previous period and 

the next period. As a method, document analysis technique based on qualitative research design was 

used. In the findings, by emphasizing the value of the case categories and functions formed by the 

morpheme in accordance with the purpose of the study, it has been determined that although the forms 

of language have changed as a historical phenomenon, their functions have not changed and these 

findings have been discussed and interpreted. 

Keywords: Maitrisimit, Old Uyghur Turkish Period, Case Category 

Giriş 

Türkçenin tarihî dönemleri ve o dönemlere ait eserler; konuları, içerikleri bakımından değerlidir. 

Çünkü bu eserler, ait oldukları dönemin yaşayış ve inanışına dair gerekli, yeterli bilgi ve bulguya 

sahiptir. Eserler aracılığıyla dönemlere ait elde edilen bilgi ve bulgular, başta tarih olmak üzere birçok 

bilim alanındaki kavram, terim ve kavram işaretlerini de disiplinler arası nitelikleriyle bünyelerinde 

barındırmaktadır. Ayrıca, kullanılan bu sözcükler, sözcük grupları, kavram işaretleri ve terimler, eserin 

dili açısından da dönemler üzerine araştırma yapan uzmanlar için önemli veriler oluşturmaktadır. 

Malzemeyi inceleyen araştırmacılar, dönemlerin dil özellikleri üzerine anlamlı değerlendirmeler yapma 

olanağı bulmuşlardır. 

Eski Uygur Türkçesi döneminde Budist çevreye ait Maytrısimit adlı eser de konusu ve dil 

özellikleri ile döneme ilişkin dikkate değer nitelikler taşımaktadır. Eserin söz varlığını oluşturan kavram 

işaretleri ve söz dizimini oluşturan kavram ilişkileri de Türkçenin tarihsel söz dizimi açısından 

önemlidir. Metin Türkçenin kavram ilişkilerine ilişkin çeşitli örnekler içermektedir. Özellikle görevli 

dil ögelerinin işlevleri ve kurdukları ilişkiler, Türkçedeki doğru öğretimi bağlamında değerlendirilebilir.  

Görevli dil ögelerinin oluşumu ile ilgili E. Gemalmaz’ın düşüncelerini C. Alyılmaz (1994) şöyle aktarır: 

“Varlıkların birbirleriyle olan hareket ve oluş ilişkileri dilde bu ilişkileri kurabilecek görevli dil 

ögelerinin oluşumuna yol açmıştır. Bu unsurlar dilin yapısına göre ekler (bitişen görev ögeleri) şeklinde 

olabileceği gibi kelimeler (ayrık görevli dil ögeleri) şeklinde veya bunların birleşimi şeklinde de 

olabilir” (55-56). 

Görevli dil ögelerinin dil bilgisi açısından kurdukları ilişkiler, eser metinlerinde bu bakımdan 

işlevsel olarak değerlendirilmektedir. Görevli dil ögelerinin kurdukları kavram ilişkileri söz diziminin 

oluşturulmasında yani kurgulanan anlamın ifade edilmesinde olduğu gibi metnin anlaşılması için de 

önemlidir. Türkçede bu ilişkiler hâl kategorisi ile kurulmaktadır. Bu nedenle bu kategoriyi oluşturan 

ekler işlevleri bakımından incelenmelidir.    
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Türkçenin hâl kategorisi, farklı araştırmacılar tarafından birden fazla sınıflandırmayla ifade 

edilmiştir. Z. Korkmaz, “Adlarda çekim ve Ad çekimi (Durumu) Ekleri” başlığı altında “Yalın durum, 

ilgi durumu, yükleme durumu, bulunma durumu, çıkma durumu ve eşitlik durumu” olarak 

sınıflandırmıştır (Korkmaz, 2003: 266-331). Ayrıca, Korkmaz, isimlerin cümle içinde bulunduğu dil 

bilgisi şeklini yalın ve ekli olarak genişletilmiş biçimde onların aldığı geçici durum olarak tanımladığı 

kategorileri “hâl kategorisi” olarak ifade etmiş ve Türkçenin tarihî dönemlerinde eşitlik (+çA); yön 

gösterme (+gAru) ve vasıta (+(I)n) hâllerinin de gösterildiği gibi özel hâl ekleri ile karşılandığını belirtir 

(Mert, 2003: 26). Öte yandan T. Banguoğlu, “Adlarda Çekim” başlığı altında çekim hâllerini, iç çekim 

ve dış çekim olarak ikiye ayırmış ve bunların söz dizimindeki işlekliklerine göre belirlendiğini 

belirtmiştir. İç çekim hâllerini “Kim, kimi, kime, kimde, kimden hâli” olarak değerlendirirken; dış çekim 

hâllerini ise, “Kimle, kimce, kimli ve kimsiz hâli” olarak sınıflandırmış ve dış çekim hâllerini daha az 

işlek çekim ekleri olarak ifade etmiştir (Banguoğlu, 2007: 326-330). F. Bozkurt, “durum” olarak ifade 

ettiği hâl kategorisini açılarken, adların durum eklerini belirlediğini ve bu eklerin tümce içinde adların 

durumunu ifade ettiğini vurgulayıp onların Türkçede anlam ilişkisi kurmaya yarayan durum ekleri 

olduğunu dile getirerek durum eklerini şöyle açıklar: “Yalın durum, tamlayan durumu, yükleme durumu, 

yaklaşma durumu, bulunma durumu, ayrılma durumu, eşitlik durumu, araçlı durum, ilgi eki” (Bozkurt, 

2004: 78-80). T. Tekin, “Ad durumları” başlığında ele aldığı konuyu isimlerin dokuz durumu olarak 

niteler ve onları şöyle sınıflandırır: “Yalın durum, ilgi durumu, belirli nesne durumu, verme-bulunma 

durumu, bulunma-çıkma durumu, yönelme durumu, eşitlik durumu, araç durumu, birliktelik durumu” 

(Tekin, 2003: 105). G. Gülsevin, “İsim Hâl Ekleri” olarak adlandırdığı hâl kategorisini “Yalın hâl, 

tamlama hâli, belirtme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, ayrılma hâli, vasıta hâli, eşitlik hâli” olarak 

ifade etmiştir (Gülsevin, 1997: 16-78). F.K. Timurtaş, Tekin’den farklı olarak “İsim Çekimi” başlığında 

hâl kategorilerini onların yapımındaki görevli dil ögeleri ile 7 grubu içeren bir sınıflandırma ile ifade 

ederek şöyle açıklar: “Genetiv eki, datif eki, akkuzatif eki, ablativ eki, lokatif eki, ektativ (eşitlik) eki, 

cihet (direktiv) eki” (Timurtaş, 1994: 68-75). G. Karaağaç ise, daha farklı bir sınıflama ile “Ekli ve 

Edatlı Hâl Çekimi” başlığı altında varlık-varlık, varlık-eylem ilişkilerinin adlarına isim hâl ekleri ve 

çekim edatları adı verildiğini belirterek, onların Türkçenin söz yapıştırıcıları olduğunu ve isim-isim, 

isim-fiil ilişkilerini sağladıklarını ve Türkçenin tarihî dönemlerinden bu yana isim çekiminin ekler, 

edatlar ve hem ek hem edatlarla yapıldığını dile getirir. İsimlerin hâl çekimlerini yalın, ilgi, yapma, 

yaklaşma, bulunma, uzaklaşma, yön, araç, eşitlik, benzerlik, amaç ve sınırlama şeklinde sınıflandırır 

(Karaağaç, 2011:78). T. N. Gencan, hâl kategorisini yaygın bilinen şekliyle “İsimlerin cümle 

kuruluşundaki görevleri” başlığı altında ismin hâlleri şeklinde ifade eder ve beş hâli (yalın, +i, +e, +de, 

+den) dile getirir (Gencan, 1971: 87). A. Buran (1996) ise, “Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) 

Ekleri” adlı eserinde hâl kategorilerini ve onların terimlerini şöyle ifade eder:  

“Yalın: asıl, belirsiz, adlamlık, salt, adlamalık, doğru, dolaysız, aslî gövde ve kim (hâli) durumu; 

Tamlama: ilgi, tamlayan, iyelik, bağlamlık, türlük, düşüm,, katılma, kimi (hâli) durumu; Belirtme: 

belirtimlik, yüklem, yapma, etkilenme, geçiş, kimi (hâli) durumu; Yönelme: verme, yaklaşma, verimlik, 

vermelik, verme, girme, yakınlık, istikamet, kime (hâli) durumu; Bulunma: kalma, orunlamlık, 

orunlamalık, düşüm, kimde (hâli) durumu; Çıkma: uzaklaşma, ayrılma, kopumluk, kopmalık, düşüm, 

kimden (hâli) durumu; Vasıta: araç, bağlama, kaygıtlık, araçlı, araçlık, ile âletlik, bilelik, birlikte, kimle 

(hâli) durumu; Eşitlik: görelik, kimce (hâli) durumu; Yön gösterme: yön, cihet (hâli) durumu” (22-23).    

E. Gemalmaz ise, konuyu farklı bir bakış açısıyla ele almakta ve hâl kategorileri ile ilgili 

düşüncelerini dil bilimin çağdaş yöntemleriyle geliştirerek, hâl kategorisinin ad soylu kavram 

işaretlerinin görevli dil ögeleriyle kullanılarak, birbirleriyle ve yüklemle kurdukları ilişkiler sonucunda 

oluştuğunu ve de onların tümleç bloklarını oluşturduğunu ifade eder (Gemalmaz, 1992: 111).  

Gemalmaz, görevli dil ögelerinin kurdukları ilişkilere dikkat çekmekte ve onların tümleç blokları olarak 

anlam niteliklerine vurgu yapmaktadır. Araştırmacıların ve konunun uzmanlarının dile getirdiklerinden 
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hareketle, Türkçede ad çekimlerinin ve eklerinin sınıflandırılması ve hâl kategorileri ile ilgili farklı 

düşünceler vardır. Araştırmacılara ait farklı düşünceler, ya görevli dil ögelerinin oluşturduğu hâl 

kategorilerini yalnızca biçimsel temelde ele almakta ya da sınırlı biçimde görevli dil ögelerinin 

oluşturduğu hâl kategorilerini belirli işlevlerle ifade etmektedir. Ancak Türkçenin tarihî dönemlerinden 

itibaren hâl çekiminin işlevsel bir bakış açısıyla ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Türkçede her 

hâl kategorisini oluşturabilecek birden fazla görevli dil ögesi mevcuttur. Türkçenin zenginliğini de 

gösteren bu durum, ilgili görevli ögelerin cümle bağlamında kullanılışlarında değişik işlevlerle hâl 

kategorisi oluşturduğu açıktır. Böylelikle Türkçedeki görevli ögelerin şekilden hareket ederek ek, 

ek+ek, edat, ek+edat biçiminde hâl kategorilerini karşılayamayacağı ve bu şekilde bir sınıflandırmanın 

yapılamayacağı görülmektedir. Türkçede, işlev temelli yaklaşımla bir hâl kategorisi birden fazla görevli 

dil ögesi ile karşılanmaktadır. Bu sayede görevli dil ögeleri cümle bağlamında değişik hâl kategorilerini 

karşılayan ögeler olmuşlardır. Böylelikle de oluşturdukları hâl kategorileri fazladır.  

Türkçede; seslenme hâli, özne hâli, belirten hâli, belirtilen hâli, nesne hâli, bulunma hâli, 

ayrılma hâli, birliktelik hâli, hedef hâli, yönelme hâli, sebep hâli, nicelik hâli, nasıllık hâli, görelik hâli, 

karşılaştırma hâli, benzetme hâli, sınıflandırma hâli, karşıtlık hâli, yaklaşma hâli vs. birer kategoridir ve 

bunları ifade eden görevli dil elemanları vardır (Mert, 2003: 28). Ayrıca, Türkçede bulunma hâlini 

işlevindeki/+DE/, /+DA/ görevli dil ögesinin sadece yerde değil, zamanda bulunma hâli işlevinde 

olduğu da yine yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur (Alyılmaz, 2010: 107-123). Bu ifade edilen 

yaklaşım ile /+DE/, /+DA/ görevli dil ögesinin diğer görevli dil ögeleri gibi birden fazla hâl kategorisini 

oluşturabileceği düşünülmelidir. Böylelikle işlevsel yaklaşımın hâl kategorilerini tanımlamada ve 

sınıflandırmada doğru bir yaklaşım olduğu belirtilen kategoriler bağlamında dile getirilmektedir. Öyle 

ki; Diller için Avrupa Ortak Metni’nde de dil bilgisi yeteneğinin belirli kalıpları ezberlemek değil, 

kurallara uygun biçimde doğru olarak üretilmiş söz öbeklerini ve cümleleri anlama ve anlatma becerisi 

olduğu ifade edilmiştir (2013: 114). Böylelikle dil bilgisi öğretiminde hâl kategorilerinin işlev temel 

alınarak öğretiminin yapılması için de ölçütler ve tanımlamalar bu işlevsel yaklaşımı doğrulamaktadır. 

Ayrıca, görevli dil ögelerinin oluşturduğu hâllerin de kategorik olarak ele alınması yine aynı metin 

içinde dile getirilmiştir. Çünkü işlevsel temele dayanan bir dil bilgisi yaklaşımı, dilin anlama ve anlatma 

becerilerini de doğrudan etkileyecektir. Anlama ve özellikle de anlatma becerilerine yönelik dil bilgisi 

öğretiminin eksik veya yanlış gerçekleştirilmesi hem ilgili konuların öğrenilmesini güçleştirmekte veya 

öğrenilememesini sağlamakta hem de Türkçenin temel biliş düzeyi olan anlama ve kavrama düzeyini 

de olumsuz etkilemektedir. Türkçe öğretiminde, Türkçenin kavram ilişkilerinin genel olarak “çekim 

ekleri veya hâl ekleri” şeklinde adlandırılması ve dil bilgisindeki biçimbirimlerle gerçekleştirildiğinin 

dile getirilmesiyle yalnızca yüzeysel yapıya dayalı ve de ilgili hâl kategorisini oluşturan görevli dil 

ögelerinin (eklerin) de şekillerine göre tanımlanarak adların beş ile dokuz arasında değişkenlik gösteren 

hâlinden bahsedilmektedir. Böylelikle aynı derin yapıyı karşılayan, ifade eden birden fazla yüzeysel 

yapı farklı şekillerde çözümlenerek öğretmenin ve bilmenin değişmez göstergesi olan formüllendirme 

gerçekleştirilememekte; bunun sonucunda hâl kategorileri de göz ardı edilmektedir (Börekçi, 1999). 

Öyle ki; hâl kavramı bir dil bilgisi terimi olarak, daha çok isimlerle fiiller arasında bazı durumlarda da 

isimlerle isimler hatta bazen niteleyici/belirticilerle nitelenen/belirtilenler arasında dizimsel bir ilişki 

oluşturan bir dil bilgisi ulamı şeklinde adlandırılır. Böylelikle de cümle düzeyindeki söz diziminin 

temelini, dizisel ögeleri dizimsel boyuta taşıyan hâl ulamı oluşturmakta; bu sayede de dil bilgisi öğretimi 

doğal dillerin temelini oluşturan dizge niteliğini kazanarak daha da kolaylaşmaktadır (Börekçi, 2007: 

247). Dilde en temel söz dizimi işlevinin belirten-belirtilen / niteleyen-nitelenen ilişkisiyle kurulması, 

kavram ilişkisi bağlamında söz diziminin her seviyesinde gerçekleşmektedir. Türkçede söz dizimindeki 

bu ilişkiler “hâller” olarak iki ana grupta incelenmektedir: 1. İsimler arasında belirten/niteleyen- 

belirtilen/nitelenen ilişkisi kuran hâller; 2. İsimlerle fiiller arasında belirten-belirtilen ilişkisi kuran hâller 

(Börekçi, 2007: 248). Çalışmada /+DE/, /+DA/ görevli dil ögesinin oluşturduğu hâller, ilgili 
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sınıflandırma çerçevesinde işlevsel olarak değerlendirilecek ve Türkçenin tarihî dönem içinde bir önceki 

ve bir sonraki kaynak metinlerindeki örnekleri ile de karşılaştırılacaktır. 

Yöntem 

Çalışmada, nitel araştırma desenine dayalı doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu 

teknik, analiz sürecinde dokümanlarda yer verilen verilerin tespit edilmesini, seçilmesini, 

anlamlandırılmasını ve sentezlenmesini analitik işlem süreci içinde gerçekleştirmek olarak ifade 

edilmektedir (Bowen, 2009: 28). Maytrısimit adlı eserde, hâl kategorisi öğretiminde anlam esaslı 

işlevsel bir yaklaşım doğrultusunda /+De/, /+DA/ görevli dil ögesinin oluşturduğu hâl işlevleri ilgili 

kavramlar temel alınarak sınıflandırılmış ve elde edilen veriler bir önceki ve bir sonraki tarihî dönemlere 

ait metinler ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Böylelikle eklerden hareket edilerek, biçim özelliğine 

dayalı bir yaklaşım değil; kavramların birbirleri arasındaki ilişkilerini açıklayan işlevsel bir yaklaşımın 

Türkçede hâl kategorisinin tam ve doğru olarak anlaşılması için açıklanmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Maytrısimit’te /+De/, /+Da/ Biçimbirimlerinin Oluşturduğu Hâllerin İşlevleri 

Ayrılma Hâli 

İlgili örneklerde, biçimbirimin genel olarak “yerden, bir konumdan” ayrılma hâli işlevinde 

olduğu görülmektedir. Çok az örnekte ise, durumdan ayrılma hâli işlevindedir. 

evde önüp altı yıl tapavan berkte duşkrçar emgek emgenmişin 

Evden ayrılıp altı yıl inziva ormanında keşişlik ıstırabı çektiğini… (Tekin, 1976, Secde 124-25 

s. 187). 

amtı bodis(a)v(a)tnıŋ ögi katun ulug karı ėşiler birle tegriklep .. ornınta turup ol altunlug 

pariçatr sögütke okşatı .. alku sögütlerniŋ begi osuglug butık çubık yap yavışgu hua çeçeklerin 

tegriklemiş çambu sögüt tapa bardı.. 

Şimdi Bodhisattva’nın annesi katun yaşlı kadınlar ile çevrili olduğu hâlde yerinden kalktı ve 

altın Pariçitra adlı ağaca benzeyen bütün ağaçların beyi gibi dal budak; yaprak ve çiçeklerle donanmış 

Jambu Ağacı’na doğru gitti (Tekin, 1976, 11. Böl. 3713-20 s. 215). 

ol kim kitumati kent uluşlug ulug kiçig yal(a)ŋuklar ögrünçlüg sevinçlig kuvragın toyın 

ėliglerinte hua çeçek//i erdini caşkaş tuta ediz ordu karşılarınta inip bodis(a)v(a)tka yükünü agar ayag 

kılurlar .. 

O, Ketumati Başkenti’ndeki büyük, küçük (herkes) insanlar, sevinçli, neşeli din topluluğuyla 

ellerinde Hua çiçekleri, cevherli Firûze çiçekleri tutarak yüksek saraylardan, evlerden ayrılıp 

Bodhisattva’nın önünde eğilerek (ona) saygı gösterirler (Tekin, 1976, 11.Böl. 1310-16 s. 335). 

kiçmedin ara muntada adrılıp tişin körkitü külmegü yalmaguka körür .. kim orunlug yėrke tüşe 

togır yublunup tüşe tül kördi .. otguratı mintide adrılıp orunlug üze olurup togır tögüp ėtingüsi arıtı 

yok.. ne y(e)me ton kedimte adrılmış kördi mintide kin […]ŋası? körtle ton etüg […] yok bolmagay ..  

Aradan zaman geçmeden buradan ayrılıp dişlerinin gülerken parladığını görür. Rüyasında, 

tahtından yere düşüp yuvarlanarak düştüğünü gördü. Kesinlikle buradan ayrılıp taht üzerine oturmuş, 

düşmüş (ve) süsleri, donanımı yoktu. Ve yine (kendisini) elbiselerinden ayrılmış, soyunmuş (olarak) 

gördü. Bundan sonra …. güzel giysi ve ayakkabılar … yok olmayacak (Geng, Klimkeit & Laut, 1991, 

13. Böl. 413-21 s. 273). 
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katunlar inçe tėp terler .. biz y(e)me siznide ödrülüp öŋi munta kalmaz biz sizni birle şmnanç 

bolur biz .. 

Katunlar şöyle söylerler: Biz de sizden ayrılıp burada kalmayacağız. Biz, sizinle birlikte rahibe 

olacağız (Tekin, 1976, 16. Böl. 5143-46 s. 227). 

tükel bilge teŋri teŋrisi burkan tapa barıp inçe tėp ötüg ötüŋ siziŋte öŋi ödrülüp yalaŋuklar yėri 

kutsuz ülgüsüz osuglug boltı .. 

Mükemmel hikmetli Tanrılar Tanrısı Burkan’a doğru gidip şöyle bir istekte bulunun: Sizden 

ayrıldıktan sonra insanlar yeri kutsuz, kısmetsiz gibi oldu (Tekin, 1976, 27. Böl. 9126-29 s. 262). 

evdin barktın önüp dıntar tėp bu muntag tamulug emgekliglerde ozmasar kurtulmasar.. 

Evden barktan çıkmış rahip diyerek bu kadar cehennemlik ıstıraplardan kurtulmasa … (Tekin, 

1976, 20-25. Böl. 1119-11 s. 271). 

Yönelme Hâli 

Biçimbirim, yönelme hâli işlevinde saygı bildiren kavramlar arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.  

bu muntag törlüg ögdigin ögüp alkanıp ögürtürüp .. sevintürüp ulug agar ayamakın kentü 

kuvragı birle bodis(a)v(a)tag üç yolı tegzinip bodis(a)v(a)tnıŋ adakınta yėnçürü yükünüp kentü 

bavanıŋa barır .. 

(Onu) bu şekilde övgülerle övüp sevindirip büyük bir hürmetle kendi din topluluğuyla 

Bodhisattva’nın etrafında üç kez dolaşıp Bodhisattva’nın ayağına eğilerek secde edip kendi Bavagır’ına 

(varlığının en yüksek noktasına) Skr. Bhavāgra (Varlığın, evrenin en yüksek noktası) ulaşır (Geng, 

Klimkeit & Laut, 1992, 14. Böl. 68-14 s. 30). 

linhua çeçeklig köl osuglug kayudın sıŋar .. teŋri teŋrisi burkan erser antın sıŋar yakın barırlar 

.. yakın tegdükte teŋri teŋrisi burkan adakınta yėnçürü töpün yükünüp yılınçga yumşak ayaların 

kavşurup inçe tėp ötünürler .. 

Nilüfer çiçeğinden bir göl gibi Tanrılar Tanrısı Burkan hangi yöndeyse o yöne doğru yaklaşırlar. 

Yaklaştıklarında Tanrılar Tanrısı Burkan’ın ayağına eğilip secde ederek ılık ve yumuşak avuç içlerini 

kavuşturarak şöyle ricada bulunurlar (Tekin, 1976, 16.Böl. 5155-62 s. 227-228). 

Sebep Hâli  

İlgili hâl işlevini oluşturan biçimbirim, sebep anlamındaki tıltag sözcüğüyle birlikte işlevin 

geçiş sıklığı yüksekliğini göstermektedir. Ayrıca, örneklerde isimler ile fiiller arasında belirten belirtilen 

ilişkisi de kurmuştur.  

ötrü bodis(a)t(a)v inçe sakınur ol y(e)me togmak ne tıltagda ötgürü belgülüg bolur .. koduru 

kolulap tėtrü ukar bolmak tıltagınta togmak bolur .. 

Sonra Bodhisattva şöyle düşünür: ‘Yine o doğmak ne sebepten dolayı belirir, ortaya çıkar?’ 

derinlemesine düşünür ve tam olarak anlar: Var olmak sebebinden doğmak olur (Tekin, 1976, 15. Böl. 

414-8 s. 218). 

amtı maytrı bodis(a)v(a)tnıŋ abişik kılmaklag yaŋı-ı kün ogrınta mintide naru miŋ yılka tegi 

tözün kişiler bilge yalaŋuklar maytrı burkan … 

Şimdi Maitreya Bodhisattva’nın takdis edildiği Yeni Gün (Piyesi, oyunu) nedeniyle bu andan 

itibaren bin yıla kadar soylu, hakîm insanlar Maitreya Bodhisattva’yı dayanak olarak düşünmelidirler 

(Tekin, 1976, 1. Böl. 856-59 s. 196). 
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edgüli ayıglı ėki türlüg kılınçta ötgürü togum ajunlar belgülüg bolurlar .. ötrü bodis(a)v(a)t 

inçe sakınç sakınur .. kılınç y(e)me ne tıltagın belgülüg bolur başutçısı kim erür .. oŋalı köŋülkerip 

otgurak ukar tutyakta ötgürü kılınç bolur..  

İyi ve kötü iki türlü davranıştan dolayı yeniden doğum ve varlık şekilleri oluşur. Bunun üzerine 

Bodhisattva şöyle düşünür: ‘Var olma da hangi sebepten ortaya çıkar, sebep olan kimdir? Açık bir 

şekilde ayrıntılı düşünür ve tam olarak anlar: ‘Varlığa bağlanmadan dolayı var olma oluşur (Tekin, 

15.Böl. 4116-23 s. 219). 

az kılınç tıltagınta tutyak nızvanı belgülüg bolur.. 

Hırs ve istek sebebinden varlığa bağlanma ihtirası ortaya çıkar (Tekin, 1976, 15. Böl. 4133-35 s. 

219). 

tınlıglar ne ayıg kılınç küçinte bu muntag adruk adruk emgek teginürler.. 

Canlılar, hangi kötü davranış yüzünden bu şekilde farklı acılar çekerler (Tekin, 1976, 23. Böl. 

7150-51 s. 244). 

emgeklerinte auu tėser arıçı muŋ tėser buyançı bolmazlar ..  

Acılarından ‘auu’ deseler, ariçi muŋ deseler, iyiliksever olmazlar (Tekin, 1976, 23. Böl. 7516-

18 s. 248). 

Karşılaştırma Hâli 

İlgili hâl işlevinde biçimbirim, isimle sıfat veya zarf arasında nitelik yönünden karşılaştırma 

işlevi oluşturmuştur. 

bu bėşinç boşgutsuz arhant dıntar erür .. takı y(e)me topulur tözlüg adlıg boşgutsuz tınlıg bar 

kim kamagda üstünki arhantlarnıŋ edgüsin erdemin bulgalı tegimlig bolur.. 

Bu, beşinci öğrenmeyen velîdir. Ve yine ‘yığılmış temelli’ adlı öğrenmeyen bir canlı vardır ki 

bu hepsinden üstün olan velîlerin yüksekliğine, erdemine ulaşmaya lâyıktır (Tekin, 1976, Secde Böl. 

223-28 s. 189).  

kin kelir ödün sekiz tümen yaşlag tınlıglarnıŋ özinte yaşınta tört erdnilig yaratıglag sekiz tümen 

tört miŋ kent uluşlarda barçada baştın açsız kızsız kısıgsız kavrıgsız yagısız börisiz basınçsız unçsuz 

ėrtsiz birtsiz muŋsuz taksız telim taşım bay barımlıg sansız öküş kötiş(a)v(a)r bayagutlar evleri 

barkları… 

Gelecek zamanlarda yaşları 80000 olan canlıların hayatında 15 Asamkhyeva sayısınca 

varlıkların umudu ve dayanağı olacak dört cevherle donatılmış 84000 kentin hepsinden üstün, tok, 

dertsiz, hür, bağımsız, düşmansız, minnetsiz, yardıma ihtiyacı olmayan, vergisiz, çok varlıklı sayısız 

zenginlerin evleri, barkları … (Tekin, 1976, Secde Böl. 312-22 s. 190). 

birükin bu yėr suvda tükel bilge burkan yėg ermedi erser anıŋ nomlamış nomı yėgde yėg bolmadı 

erser .. 

Eğer bu dünyada mükemmel bilge Burkan çok iyi olmadıysa, onun öğrettiği öğreti iyiden daha 

iyi olan (öğreti) olmadıysa… (Tekin, 1976, 1.Böl. 747-52 s. 194). 

amtı sinite takı yok çıgay ınka erür men bėş bakar teŋinçe tavarım yok.. 

Şimdiyse yersiz yurtsuzum, senden yoksulum. Beş bakırım bile yok (Tekin, 1976, 1.Böl. 10. 

Böl. 1036-39 s. 197). 

alku tınl(ı)glar meniŋ yatım ermezler .. ogulta kızta amrag meniŋ öz kişilerim erürler.. 
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Bütün canlılar benim yabancım değildir. (Onlar bana) oğuldan kızdan daha cana yakın olarak 

benim öz kardeşlerimdirler (Geng, Klimkeit & Laut, 1987, 10. Böl. 210-12 s. 352). 

ol balıklar ara taluy ögüz ortusınta sumır tag turmış osuglug kopta kutlug alkuda adruk yėr 

t(e)ŋriniŋ didimi osuglug erüş öküş edgü tınl(ı)glar üze tıgmış teg tolu erürler .. ç(a)mbuvdıp uluşnuŋ 

kintiki osuglug kitumati kent uluş erür.. 

O kentler arasında denizin ortasında Sumeru Dağı gibi (duran) her şeyden kutlu (olanlar), her 

şeyden farklı Yer Tanrı’nın tacı gibi çok fazla iyi canlılarla yığılmış gibi dolu (olanlar vardır). Yer 

yüzündeki ülkelerin merkezi gibi, Ketumati Başkenti vardır (Geng, Klimkeit & Laut, 1987, 10. Böl. 43-

9 s. 355). 

tözi aragda arag br(a)hmayu braman erür .. 

Kökü, soyu temizden daha temiz (olan) Brahmayu Brahman’dır (Geng, Klimkeit & Laut, 

1987, 10. Böl. 41 s. 356). 

titrü ukar bilir bu br(a)hmayu bramannıŋ kunçuyı br(a)hmavati atl(ı)g katun alku kunçuylarda 

oguş töz körtle körk meŋiz kut buyan ç(a)hşap(u)tın bilge biligin yigedmiş erür .. 

Ayrıntılı, dikkatlice düşünerek anlar (ve) bu Brahmayu Brahman’ın hatunu Brahmavati adlı 

Hatun, bütün hatunlardan soylu, güzel yüzlü, saadet verici davranışlarıyla Çahşaput (Ahlâk Töresi’ne 

uyan) hikmetiyle (diğerlerinden) daha üstündür (Geng, Klimkeit & Laut, 1987, 10. Böl. 411-15 s. 356). 

kamag t(e)ŋrilerniŋ etizmiş oyunlarınta utar yėgedür .. 

Bütün Tanrıların çalgılarından, mızıkalarından daha iyidir (Geng, Klimkeit & Laut, 1987, 10. 

Böl. 522-23 s. 358). 

anı körüp maytrı bodis(a)v(a)t kamag teŋri kuvragıŋa inçe tėp tėyür körüŋler küçlügler kaltı 

sizler asanki sanınça t(e)ŋrilerneŋ meŋilig tıltag turgurgulug oyun ır oynuŋuzlarda meniŋ ürmiş bir 

labay üni ygedti utdı erser ançulayu y(e)me m(e)n yėrtinçüke inip burkan kutın bulgay m(e)n .. 

Onu görüp Maitreya Bodhisattva bütün Tanrı topluluğuna şöyle der: ‘Görün Kudretliler! Sizler 

(in) sayısız Tanrıların mutluluğuna sebep olacak mızıklarınız(dan), şarkılarınızdan, danslarınızdan 

benim çaldığım bir labay sesi üstün geldiyse, aynı şekilde ben de yer yüzüne inip Bodhisattva (Burkan) 

Saadeti’ni bulacağım (Geng, Klimkeit & Laut, 1987, 10. Böl. 523-30 s. 358). 

meniŋ yana aglakta aglak yaka yaluŋuz sögüt tübinte olurgulug köŋülüm bolur .. 

Benim de ıssızdan daha ıssız ve yalnız ağacın dibinde oturma düşüncem var (Geng, Klimkeit 

& Laut, 1988, 11. Böl. 610-13 s. 325). 

bu yėr suvda burkan kutınta yėgrek adın ed tavar arıtı bultukbaz ..  

Bu dünyada Bodhisattva’lıktan (Burkanlık) daha iyi bir hazine asla bulunmaz (Tekin, 1976, 

27. Böl. 1005-7 s. 265). 

Vasıta Hâli 

İsimler ile fiiller arasında, vasıtadaki bulunma hâli işlevini oluşturan biçimbirimin eserde yoğun 

bir şekilde örneklendirildiği görülmektedir.  

üstün kökteki altın yagıztakı tınlaglar siziŋ kutuŋuzta meŋi ėlinçü teginürler .. 

Üstte gök yüzündeki ve altta yer yüzündeki canlılar sizin kutunuzdan mutluluğa erişirler 

(Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 614-17 s. 325). 
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ötrü badari braman inçe tėp tėdi .. tözün oglum //… kėrtgünür men ne üçün (tėp) tėser söki 

kutluglar öŋreki bilgelerde antag ėşidmişim bar antag türlüg alp erdemlig kanamlıg yüreklig bek katıg 

köŋüllüg tınlıg bolur .. 

Bunun üzerine Badhari Brahman şöyle dedi: ‘Soylu Oğlum! … Ben, inanırım. Neden dersen? 

Eski Azizler, önceki bilgelerden şöyle işitmişliğim var: ‘Bu şekilde yüksek erdemli istekleri yerine 

getirilmiş, cesur ve kararlı bir canlı vardır (Tekin, 1976, 1. Böl. 928-35 s. 196). 

 maŋa bėş yüz yaratmak siziŋe umunçlugın ayıg ırak yolta emgenü kelmiş men ..  

Bana beş yüz altın gerek; size güvenerek, kötü, uzak yoldan acı çekerek geldim (Tekin, 1976, 

1. Böl. 111-3 s. 197). 

ol süzük köŋül küçinte sekiz tümen tört miŋ tüü tübintin yaruk yaltrıg üner .. 

O temiz düşüncenin gücü, kudretiyle 84.000 saç telinin dibinden parıltı çıkar (Geng, Klimkeit 

& Laut, 1987, 10.Böl. 25-7 s. 353). 

bodis(a)v(a)t küç küsüninte basa basa tört türlüg apramani atlag ülgüsüz sakınçlar sakınur 

Bodhisattva’nın gücü, kudretiyle yeniden dört türlü Apramānā adlı sınırsız düşünceleri 

düşünür, düşüncelere dalar (Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 613-16 s. 326). 

ötrü bodis(a)v(a)tnıŋ kut buyanınta yėrig irklemişiŋe üç miŋ yėr suv tebreyür kamşayur .. 

Sonra Bodhisattva’nın saadet verici davranışıyla yer irkilmiş gibi 30.000 büyük dünya sallanır 

(Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11.Böl. 101-4 s. 331). 

ötrü üç kırk t(e)ŋri yėri üze erklig hormuzta t(e)ŋri ulug agar ayamakın ayagka tegimlig 

bodis(a)v(a)tag kaş atlag tonta yörgep yėrdin öri kötürüp vişvakr(i)mi uz t(e)ŋri yaratmış erdinilig 

siŋeklig içinte kėgürler .. 

Sonra, 33 Tanrı Yeri’ndeki kudretli Hormuzta Tanrı büyük saygıyla saygı değer Bodhisattva’yı 

Kaş (Yada taşı) adlı elbiseyle sararak yerden yukarıya kaldırıp Vişvakarma (adlı) iyi Tanrı ile donanmış, 

süslenmiş cevherli sineklik içine girerler (Geng, Klimkeit & Laut, 1991, 13. Böl. 1216-23 s. 333). 

şanki ç(a)kr(a)v(a)rt ilig kanta ulatı erüş öküş balıklıg buduntın ayag çilteg aşayu … 

Dünya Hükümdarı Şankha ile diğer sayısız kentli halktan saygı ve hürmet gördü (Tekin, 1976, 

11. Böl. 3513-16 s. 214). 

ançulayu y(e)me tutyak nızvanılıg otuŋta ötrü kılınçlıg otlar örtenür yalarlar .. 

Bu şekilde yine varlığa bağlanma ihtirasının odunuyla hemen var olma ateşleri alevlenir, parlar 

(Tekin, 1976, 15. Böl. 4128-30 s. 219). 

kim y(e)me tınlıglar adınlarıg bagda bukaguda kerikde …//lir emgek tolgak körkütserler… 

Yine (o) canlılar başkalarını bağ, bukağu, zincir ve işkence aletiyle (ele geçirip) acı çektirenler 

… (Tekin, 1976, 25.Böl. 8310-13 s. 255). 

Bulunma Hâli 

Biçimbirimin geçiş sıklığı en yüksek hâl işlevini oluşturan bulunma hâli işlevi, Eski Uygur 

Türkçesi döneminde her iki biçimde zamanda ve yerde bulunmayı karşılamaktadır. İlgili işlevin daha 

sonra Ölçünlü Türkiye Türkçesi döneminde değişik türdeki eserlerde de örneklendirildiği çalışmanın 

sonraki bölümünde ifade edilecektir. 

1. Zamanda Bulunma Hâli 
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ilki ajunta öküş türlüg buyan edgü kılınç kılmış ogrınta (silik) …//…-ta tükellig alp bulgulug 

kişi etüzin bultum .. 

İlk varlık şeklinde çok çeşitli iyi davranışlar sergilediğimizden kudretli bulunması güç insan 

vücudunu buldum (Tekin, 1976, Secde Böl. 15-9 s. 187). 

2. Yerde Bulunma Hâli 

burkan şazınınta nomka ulag sapag asag tusu kılmış bolalım… 

Burkan (Budha) disiplininde öğretiye bağlanmış ve ona yararlı olalım (Tekin, 1976, Secde, 118-

19 s. 187). 

evde önüp altı yıl tapavan berkte duşkrçar emgek emgenmişin 

Evden ayrılıp altı yıl inziva ormanında keşişlik ıstırabı çektiğini… (Tekin, 1976, Secde 124-25 

s. 187). 

kaujnagar kentke yakın şalavan berkte kalınçsız nırvanka kirü kirü yarlıkamışıŋa tegi alku 

nomlarag ukıtdaçı maytrısimit yėti otuz ülüş nom bitigig bititü tegintimiz ..  

Kauşinagara (Kuşinagar) adlı kente yakın Şālavana adlı korulukta Parinirvāna’ya haşmetle 

girinceye dek olan hayatının bütün aşamalarını öğreten yirmi yedi bölümlü Maytrısimit adlı büyük öğreti 

kitabını yazdırdık (Tekin, 1976, Secde, 134-38 s. 188). 

ėtilmiş kayların beltirlerin yarataglag yėr teŋrisiniŋ didimi pasakıŋa okşatı kutlugda kutlug 

kitumati atlıg kent uluşta … 

Süslenmiş, kurulmuş yollarını, dört yol ağızlarını yaratan Yer Tanrısı’nın tacına benzeyen, 

kutluların kutlusu Ketumati (Katmandu) adlı başkentte… (Tekin, 1976, Secde Böl. 324-27 s. 190). 

barmu munuŋ köksinte kutrulmaklag urug tarag azu yok bultukarmu munuŋ köŋlinte kögüzinte 

korkınç ayınçlıg edgü töz yıltız azu bultukmazmu 

  Var mı bunun kalbinde kurtulma tohumu veya yok mu? Var mı bunun kalbinde hürmetin, 

korkunun iyi cevheri veya (onlar) bulunmaz mı? (Tekin, 1976, Secde Böl. 415-19 s. 191). 

teŋri burkannıŋ manoçap atlıg kü kelig erdemi küçinte erŋek sukıgınça ödte … takuti atlıg kentü 

pryanınta belgülüg bolu yarlıkadı ..  

Tanrı Burkan’ın Manojalpa adlı ünlü görünme yeteneği sayesinde bir parmak hareketi kadar 

(kısa) bir zamanda kendisinin … adlı hücresinde haşmetle belirdi (Tekin, 1976, Secde Böl. 447-51 s. 

192). 

Nesne Hâli 

Belirtili Nesne Hâli 

Eserde yer alan örneklerde, biçimbirimin belirli bir nesneyi yükleme (fiile) bağlayarak bütün 

parça ilişkisi içinde ifade eder. İlgili örnekler şöyledir: 

ötrü ayagka tegimlig maytrı bodis(a)v(a)t arag süzük saprir erdini osuglug yaruk yaltrık birle 

tegriklep ög karnınta üntükte hormuzta t(e)ŋriniŋ t(e)ŋridem tonınta tugalı unamadın ..  

Sonra saygı değer Maitreya Bodhisattva, temiz saprir (hoş kokulu) cevher gibi parlaklıkla 

donanarak anne karnından çıktığında Hormuzta Tanrı’nın ilahî kıyafetini diktirmeyi uygun bulmadın 

(Klimkeit, Laut & Shimin, 1988, 11. Böl. 1025-30 s. 331). 
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ol kegde atasıŋa bėrip inçe tėp tėyür … bu muntag türlüg uzak bitigler a- …niŋ anutmış ėtmiş 

yaratmış uzak bitigler erür .. 

O kâğıdı babasına vererek şöyle söyler: ‘Bu şekilde türlü uzak (mukaddes) kitaplar… a…nıŋ 

hazırlanmış, yazılmış uzak kitaplardır (Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 1429 152 s. 337). 

Sınırlandırma Hâli 

Eserdeki örneklerde, biçimbirimin ilgili hâl işlevinde yüklemin ilgi alanını sınırlandırdığı 

görülmektedir. 

ançama yarasınçıg otun karımak sen kim togmışta berü altmış yaşka tegi küç küsün et kan 

üstelü ökliyü turdı .. yėtmişte ınaru yüz yėgirmi yaşka tegi kün küninge sen karımaklıg suk yek sora 

sora sugurduŋ..  

Sen, ne kadar iğrenç ve kabalıkla ihtiyarsın. Doğumundan altmış yaşına kadar güç, kuvvet; 

et kan hep arttı, çoğaldı. Yetmişinden yüz yirmi yaşına kadar gece gündüz sen ihtiyarlık ihtiras 

şeytanını eme eme kopardın (Tekin, 1976, 2. Böl. 1239-45 s. 199). 

Belirten Hâli 

Örneklerde, biçimbirimin bir nesne ile onun bulunduğu yeri ve zamanı belirten kavramlar 

arasında belirten belirtilen ilişkisi oluşturduğu veya kurduğu görülmektedir. 

ėtilmiş kayların beltirlerin yarataglag yėr teŋrisiniŋ didimi pasakıŋa okşatı kutlugda kutlug 

kitumati atlıg kent uluşta … 

Süslenmiş, kurulmuş yollarını, dört yol ağızlarını yaratan Yer Tanrısı’nın tacına benzeyen, 

kutluların kutlusu Ketumati (Katmandu) adlı başkentte… (Tekin, 1976, Secde Böl. 324-27 s. 190). 

purnaki inçe tėp tėdi .. antag ok erser .. yavazta yavaz ol kişi tėtir .. kim muntag edgülüg maytrı 

bodis(a)v(a)t körgeli küsemser .. 

Purnaka şöyle söyledi: ‘Bu böyleyse, bu kadar iyi Maitreya Bodhisattva’yı görmek istemeyen 

bir kimse ‘kötünün kötüsü’ demektir (Tekin, 1976, 1.Böl. 848-54 s. 196). 

ötrü kök kalıkdan turup ezrua t(e)ŋri ėligin kavşurup inçe tėp tėyür .. berü ėşidiŋ siz br(a)hmayu 

.. kop kamag uzaklarda kutlugda kutlugı bu uzak erür .. 

Sonra Gök yüzünde durarak Ezrua Tanrı ellerini birleştirip şöyle der: ‘Burayı işitiniz Brahmayu! 

Bütün uzakların (kutsal yazıların) en kutlusu bu uzaktır (Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 1521-

25 s. 338). 

biz y(e)me siziŋtin üdrülmeklig otın örtenür biz .. edgüde edgüsi ol ermiş kim sizni osuglug 

kutluglar birle tusuşmak ayıgda ayıgı ol ermiş kim amraklardın adrılmak amtı inçe ök evrilmetin barır 

erser siz .. 

Biz yine sizden ayrılacağımız için kederleniriz. Sizin gibi kutlu canlılar ile aynı zamanda 

yaşamak ya da sizinle aynı zamanda karşılaşmak iyinin en iyisidir. Kötünün en kötüsü ise, isteklerden, 

ihtiraslardan ayrılmaktır. Şimdi, siz bu şekilde hareket etmediğiniz için gidersiniz (Geng, Klimkeit & 

Laut, 1991, 13. Böl. 85-11 s. 277). 

bir ödün buyan edgü kılınç kılurlar.. kut buyan kazgangu-u ödte bilge kişiler otguratı edgülük 

yal(a)ŋuklarga agar ayamakın yakın barırlar .. 

Bazı zamanlar, iyi davranış sergilerler. Saadet, iyi davranış kazanıp zamanın bilge kişileri(ne) 

özellikle de iyiliksever insanlara saygıyla yaklaşırlar (Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 1621-25 s. 

340).  
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Belirtilen Hâli 

Yine eserde, biçimbirimin belirten hâli işleviyle isimleri sahip olunan kişi kavramına 

bağladıkları durumu ifade ettiği tespit edilmiştir. 

anta tegip badari bramanta ulatı ulug bilgelerig nom bilge bilig ogrınta muŋadturtı ..  

Oraya ulaştıktan sonra Badhari Brahman’ı ve diğer yüce bilgeleri öğreti ve hikmet konusunda 

şaşırttı (Tekin, 1976, 1. Böl. 828-30 s. 195). 

t(e)ŋri katunınta yėmişlikte ögrünçüleyürçe yal(a)ŋuklar ara ögirer sevinür .. 

İnsanlar, Tanrı Katun’un ormanda sevindiği gibi bu arada sevinir, mutlu olurlar (Geng, 

Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 419-21 s. 324). 

anta ötrü ayagka tegimilig maytrı bodis(a)v(a)t bahşılarnıŋ bahşısı olup sekiz tümen tört miŋ 

tıtsılarga yaŋı b(e)lgürmiş brahmi uzakta ulatı biliglerig ögretir ..  

Ondan sonra saygı değer Bodhisattva, “Hocaların hocası” olup 84.000 öğrenciye yeni ortaya 

çıkmış Brahmi Uzak’ı ve diğer bilgileri (hikmetleri) öğretir (Geng, Klimkeit & Laut, 1988, 11. Böl. 

1618-23 s. 339). 

Hedef Hâli 

Biçimbirim, az sayıdaki örnekte de olsa, fiilin amacını belirten hâli oluşturmuştur. Kurulan 

işlevin niteliği bakımından sayıca az örnek olsa da işlevin gerçekleşmesi değerlidir. 

ötrü ayagka tegimlig maytrı burkan anası katunta ulatı teŋridem kuvragka togmak ölmek 

tüşmek taymak örtenmek sınmakta ulatı emgeklerig ukıtu yarlıkar .. 

Sonra saygı değer Maitreya Bodhisattva Annesi Katun’a ve ilahî din topluluğuna doğmak, 

ölmek, düşmek, sapmak, alevlenmek, kırılmakla öteki acıları haşmetle anlatır (Tekin, 1976, 27.Böl. 913-

9 s. 261). 

takı y(e)me ogul ogrınta ulug yagış saçıg yagıp bramanlarga ögdir ançu bėrür..  

Ve oğul için büyük kurbanlar sunarak Brahman’ları över, (onlara) ödül verir (Geng, Klimkeit 

& Laut, 1988, 11. Böl. 315-17 s. 323). 

Eserde, tespit edilen bulgularla cümle bağlamında işlev temelli olarak görevli dil ögesinin 

sadece yerde ve zamanda bulunma hâlini değil, birden fazla hâl kategorisini oluşturduğu görülmektedir. 

Özellikle karşılaştırma, sebep, vasıta ve belirten hâlini yoğun bir biçimde de oluşturan görevli dil 

ögesinin işlevsel bir şekilde eser metninde kullanıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bulgularda, görevli 

dil ögesinin hâl kategorisi oluşturduğu farklı kullanımları, Ölçünlü Türkiye Türkçesi için anlam 

incelikleri ve esneklikleri gösteren bulgular bakımından dikkat çekicidir. Özellikle vasıta hâli işlevini 

oluşturan örneklerin Türkiye Türkçesine “sayesinde” gibi sözcüklerle taşındığı görülmüştür.   

Öte yandan, eser metninden elde edilen bulguları Türkçenin diğer tarihî dönem metinleri ile 

karşılaştırmak ve görevli dil ögesinin oluşturdukları hâl işlevlerini tespit etmek de değerli olacaktır. Eski 

Uygur Türkçesi döneminden bir önceki ve bir sonraki dönem metinlerinde ve yazılı kaynaklarında da 

ilgili görevli dil ögesinin farklı işlevlerde hâlleri oluşturdukları açıktır. Orhun Yazıtları’nda görevli dil 

ögesinin bulunma ve ayrılma hâli işlevi dışında diğer hâl işlevlerini oluşturduğu yazıt metinlerinde tespit 

edilmiştir. Çıkışlık, karşılaştırma, sebep ve görelik hâli işlevindeki görevli dil ögesine ait örnekler 

şöyledir: 

1. Çıkışlık Hâli 

kırkız kagan+ta : Kırgız kağanından 
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kıırk(ı)z k(a)g(a)nta t(a)rduş ın(a)nçu çor k(e)lti: Kırgız kağanından Tarduş Inançu Çor geldi. 

KT K 12 (Alyılmaz, 1994, s. 68). 

köz+de : gözden 

köñül+de : gönülden 

közde y(a)ş k(e)ls(e)r tıda köñ(ü)lte sıg(ı)t k(e)ls(e)r y(a)nt(u)ru s(a)k(ı)ntım: Gözden yaş gelse 

önleyerek, gönülden çığlık gelse geri çevirerek düşündüm. KT K 11 (Alyılmaz, 1994, s. 68). 

2. Sebep Hâli 

*an+da ötrü : bu sebeple; bunun üzerine 

(a)nda ötrü k(a)g(a)n(ı)ma öt(ü)nt(ü)m: Bu sebeple (bunun üzerine) kağanıma arza çıktım. T 

12 

(a)nda ötrü og(u)z kop(ı)n k(e)lti: Bu sebeple (bunun üzerine), Oğuzlar tamamıyla geldi. T 16 

(Alyılmaz, 1994, s. 74). 

3. Görelik Hâli 

ol törü+de üze : o töre gereğince, mevcut töre gereğince, yasalar gereğince 

ol törüde üze (e)çim k(a)g(a)n ol(u)rtu: (Babam kağan öldükten sonra) töre gereğince amcam 

kağan tahta oturdu. KT D 15 (Alyılmaz, 1994: 77). 

4. Karşılaştırma Hâli 

ötüken yış+da yig : Ötüken ormanından (daha) iyisi, Ötüken ormanından (daha) iyi (bir yer) 

ötük(e)n yışda yig idi yok (e)rm(i)ş: Ötüken ormanından (daha) iyisi (daha iyi bir yer) hiç 

yok imiş. KT G 4 

ıgar illig+de ıgar kaganlıg+da yig : güçlü devleti olandan, güçlü kağanı olandan (daha) iyi; 

itibarlı devleti olandan, itibarlı kağanı olandan (daha) iyi 

ıg(a)r (i)ll(i)gde [ıg(a)r k(a)g(a)nl(ı)gda yig kılt(ı)m]: Güçlü devleti olandan, güçlü kağanı 

olandan daha iyi kıldım. KT D 29 

biz(i)nte (e)ki uçı sıñ(a)rça (a)rtuk (e)rti: Bizden iki ucu, yarısı kadar fazla idi (Bizden 

(askerlerinin) iki kanadı yarıya yakın fazla idi). T 40 (Alyılmaz, 1994, s. 80). 

Yine Karahanlı Türkçesi dönemine ait Kutadgu Bilig adlı eserde de görevli dil ögesinin değişik 

işlevlerde hâlleri oluşturduğu görülmektedir. Ayrılma ve bulunma hâli işlevi dışında eserdeki ilgili 

örnekler ise şöyledir: 

1. Belirten Hâli 

bular+da birisi: bunlardan birisi 

bularda birisi bu til yalganı 

munıŋda basası sözüg kıyganı  

“Bunlardan birisi yalan söylemektir; ikincisi verilen sözden dönmektir.” (KB 338; Mert, 2002, 

s. 34). 

kişi+de talu: insan(lar)ın seçkin(i) 

Uvutlug kerek beg kişide talu 
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Uvutlug kılınçı irilmez tolu 

“Bey hayâ sahibi ve insan(lar)ın seçkin(i) olmalı; hayâ sahibinin tavır ve hareketleri 

eksilmeyen bir bütündür.” (KB 2005; Mert, 2002, s. 35). 

2. Nesne Hâli 

elig sakışın+da: el hesabını 

elig sakışında keçer erse sen 

kerek hendese sakışı tutsa sen 

“El hesabını öğrendikten / geçtikten sonra, hendese hesabını da ele alman gerekir.” KB 2783; 

(Mert, 2002, s.  48). 

3. Hedef Hâli 

barça iş+te: her işte / her iş için 

basutçı kerek barça işte bilin 

bu beglig işiŋe takı köp kılın 

“Bil ki, her iş için yardımcı gerekir; beylik işi için ise, kendine daha çok yardımcı edinmeye 

çalış.” KB 430; (Mert, 2002, s. 107). 

4. Sebep Hâli 

ogul  kız+da ötrü: oğuldan kızdan dolayı / onların sorunlarından dolayı 

ogul kızda ötrü ata yir etin 

ogul kız atamaz atası atın 

“Oğulun kızın sorunlarından dolayı baba daima eziyet çeker; ama oğul, kız babasının adını 

dahi anmaz.” KB 1166; (Mert, 2002, s. 130). 

5. Vasıta Hâli 

bular+da: Bunlarla / bunlar aracılığıyla 

yıl ay kün sakışı bularda bolur 

kereklig turur bu sakışlıg ay unur 

“Yıl, ay ve günlerin hesabı bunlarla (müneccimlerle) tutulur; Ey kudretli insan! Bu hesap çok 

gerekli bir şeydir.” KB 4377; (Mert, 2002, s. 134). 

sen+iŋ+de: seninle/ senin sayende 

maŋa kün negü teg yarumış künüm 

seniŋde körür men men emdi münüm 

“Sen benim parlak güneşimsin; ben şimdi kusurlarımı senin sayende görüyorum.” KB 5616; 

(Mert, 2002, s. 135). 

6. Görelik Hâli 

budun+da: halka göre 

budunda sevüg boldı kodkı kişi 

sevügsüz bolur köŋli katkı kişi 
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“Alçak gönüllü insan halka göre sevimli olur; haşin ve kibirli adam ise, sevimsiz olur.” KB 

2232; (Mert, 2002, s. 164). 

7. Karşılaştırma Hâli 

kişi+de bagırsak: kişiden (daha) yakın 

kişi sözler ök kör kişiniŋ sözi 

kişide bagırsak öz işke özi 

“Bir kimsenin arzusunu anlatmaya bir başkası da tavassut edebilir; ama insanın kendisi, kendi 

işine başkasından daha yakındır.” KB 516; (Mert, 2002, s. 168). 

kümüş+te küsüş: gümüşten (daha) değerli 

agır neŋ kişige bu altun kümüş 

özin tutguçı er kümüşte küsüş 

“İnsan için altın, gümüş kıymetli şeylerdir; ama kendisine hâkim olan kimse gümüşten (daha) 

değerlidir.” KB 1725; (Mert, 2002, s. 168). 

men+iŋ+de cefacı: benden (daha fazla) cefacı 

cefa kıldı tėp sen ėlenme maŋa 

meniŋde cefacı bu dünya saŋa 

“Cefa etti diye sen bana ilenme, senin için, bu dünya benden (daha fazla) cefacıdır.” (KB 1092; 

(Mert, 2002, s.  169). 

can+da ked+rek: candan (daha) değerli 

sevüg neŋ bu can canda yigrek sevüg 

kümüş altun ol canda kedrek sevüg 

“Bu can sevilecek bir şeydir, ondan (daha) çok sevilecek şey altın ve gümüştür; o candan çok 

daha değerlidir.” KB 2746; (Mert, 2002, s.  170). 

8. Yaklaşma Hâli 

kay+da : nereye 

negü ol ukuş ornı kayda turur 

kayudın kopar kopsa kayda barur 

“Aklın yeri neresidir? O, nerede bulunur; nereden çıkar ve çıkınca nereye gider?” KB  1834; 

(Mert, 2002, s. 193).  

Tarihî süreçte, Eski Türkçe ve Orta Türkçe döneminde, /+DE/, /+DA/ görevli dil ögesinin farklı 

işlevlerle hâlleri oluşturduğu görülürken, aynı zamanda dilin tarihî süreklilik niteliğiyle Türkiye 

Türkçesinde de görevli dil ögesinin değişik işlevlerde hâlleri oluşturmaya devam ettiği görülmektedir. 

Hem isimler arasında belirten/niteleyen-belirtilen/nitelenen ilişkisi hem de isimlerle fiiller arasında 

belirten-belirtilen ilişkisi kuran hâller, Türkçenin değişik türdeki edebî eserlerinde 

örneklendirilmektedir. Ayrılan bu gruplara göre /+DE/, /+DA/ görevli dil ögesinin oluşturduğu hâl 

işlevleri şöyledir:  

1. İsimler Arasında Tamlama İlişkisi Kuran Hâller 
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1.1. Belirten Hâli işlevi: 

Sen, çocuksun sen / Dudaklarım+da gülüş (dudaklarımdaki gülüş= dudaklarımın gülüşü) 

Yüreğim+de sevgi, (yüreğimdeki sevgi=yüreğimin sevgisi) / Dilim+de şirsin (dilimdeki şiir= dilimin 

şiiri) (ŞİBÖ 357; akt. Börekçi, 2007, s.  257). 

Orhan’+da da dil böyle. (Orhan’ın da dili böyle) (GY. Röp. 99; akt. Börekçi, 2007, s. 258).  

1.2. Nasıllık Hâli işlevi:  

Ve atımın yelesi bulut rengin+de / yele idi/. (GY Röp. 99; akt. Börekçi, 2007, s.  263). 

Bir boşluk ki göller tadı+(n)da uzun. / Ya hiçe uzanmış vaktimiz ya hepe. / (IFD, 6; akt. Börekçi, 

2007, s. 263). 

2. İsimler ile Fiiller/Yüklemler Arasında Belirtilen / Belirtilen İlişkisi Kuran Hâller 

2.1. Nesne Hâli İşlevi: 

Efendim, bu “ortak dil” veya edebî dil konusunu biraz açalım, o konu+da konuşalım. (GY Röp. 

324; akt. Börekçi, 2007, s.  265). 

 2.2. Vasıtada Bulunma Hâli İşlevi: 

Yine eski bir yazım+da, Türklerin ilk yazılı eserleri olan Göktürk Kitabeleri’ni, Ata yani Hoca 

unvanlı bir Türk’ün yazdığını belirtmiştim (TS, 189; akt. Börekçi, 2007, s.  266). 

2.3. Zamanda Bulunma Hâli İşlevi: 

Selanik’te doğdu, 1881’+de / Ali Rıza Efendi’nin ve Zübeyde Hanım’ın oğlu (AŞ, 224; 

akt.Börekçi, 2007, s.  269). 

Zaman ismi eksiltilip belirtenlerin kullanıldığı ve bulunulan zamanı ifade eden örneklerde de 

şöyledir: 

Soğuk+ta beraber titrerdik. / Beraber terlerdik sıcaklar+da (AŞ 223; akt. Börekçi, 2007, s. 269). 

2.4. Sınırlandırma Hâli İşlevi: 

Edebiyat+ta özellikle romancılık+ta büyük bir ün kazanmıştı. (GY, GH, 116; akt. Börekçi, 

2007, s. 270). 

Örneklerde hâl kategorisinin öğrenilmesinde anlamlandırmanın önemli olduğu ve şekil veya ek 

yönünden ilgili hâlin ifade edilemeyeceği görülmektedir. Çünkü dil için hâller, kavram ilişkisini 

tanımlayan bir işlev oluşturmaktadır. Dil bilgisi yeterliği için de ilgili durum, somut işlemler 

döneminden soyut işlemler dönemine geçişte öğrenen açısından çok önemlidir. Dile ait deyim, atalar 

sözü ve veciz söyleyişleri kavrama ve anlama döneminde, kavramları gösteren anlam birimleri ve onlara 

gelen görevli dil ögelerini anlamak, öğrenen için anlama becerilerini geliştirmek anlamına gelmektedir. 

Bu sayede de öğrenen için analiz ve sentez yapabilme gibi üst düzey bilişsel davranışların edinilmesi de 

kolaylaşacaktır. Böylelikle hâl kategorisinin öğrenilmesi, Türkçenin sadece dil bilgisi öğretimi içinde 

yüzeysel olarak işlenecek bir konu olarak düşünülmemelidir. Öyle ki; dil bilgisi yeterliliğinin kalıp 

yapıları ezberlemek veya ek, şekil yapısının temel alınması ile değil; anlamaya kavramaya dönük ve 

analiz edebilme yeteneğini geliştiren bir yaklaşımın benimsenmesi ile sağlanacağı bilinmektedir. Öte 

yandan, bu işlevlerin tamamının aynı ya da biraz farklılaşmış bir biçimbirimle Türkiye Türkçesinde de 

örneklendirilebileceği görülmektedir. Dil tarihsel bir olgudur, bu bakımdan biçimler değişse de işlevler 

değişmez.  

Tartışma ve Sonuç  
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Eski Uygur Türkçesi dönemine ait Maytrısimit adlı eserde yer alan örneklerde görüldüğü gibi 

biçimbirimin oluşturduğu hâller ve işlevleri Türkiye Türkçesi ile yazılmış edebî metinler aracılığıyla da 

çağdaş yazı diline kültürel hafıza ile taşınmıştır. Eski Uygur Türkçesindeki bu metin örnekleri 

bağlamında biçimbirimin görevli dil ögesi olarak bulunma ve ayrılma hâli işlevi dışında, yönelme, 

sebep, amaç, vasıta, hedef, belirten, belirtilen, sınırlandırma, nesne ve karşılaştırma gibi işlevlerle hâl 

kategorisi de oluşturduğu görülmüştür.  

Türk dili tarihi ve özellikle de Eski Uygur Türkçesi dönemi ile ilgili lisans düzeyinde dönemin 

dil bilgisi özellikleri öğretimi gerçekleştirilirken hâl kategorisinin öğretiminde biçimbirimin bu 

niteliklerine dikkat çekilerek Türkçenin söz dizimi esnekliğinin önemi ortaya konmalıdır. Hâl 

kategorisinin öğretiminde dil bilgisi açısından terim tutarlılığı gösterilerek işlevsel bir yaklaşımın kalıcı 

ve etkili öğrenme sağlayacağı açıktır. 

Türkçenin kültürel olarak kavramları işaretleme düzeyinin yoğun ve yüksek olduğu Eski Uygur 

Türkçesi dönemi eserlerinin Maytrısimit örneğinde olduğu gibi kavramlar arası ilişkileri esas alan bir 

yaklaşımla yeniden gözden geçirilmelidir. Özellikle lisans düzeyinde Eski Türkçe derslerinde dönemin 

edebî eserlerinin incelenmesinde Türkçenin temel dil becerileri olan okuma, dinleme, konuşma ve 

yazma becerileri de dikkate alınmalıdır. Eserlerin anlama ve anlatma becerilerinin dil bilgisi öğretimi 

ile birlikte ele alınması ve bu becerilere dikkat çekilmesi hem Türkçe öğretimi hem de Eski Uygur 

Türkçesi döneminin metinlerinin daha iyi anlaşılması için uygun yöntem olacaktır. 

Hâl kategorisinin Türkçenin dil bilgisi öğretimi için önemli olduğu ve dil bilgisi öğretiminde 

belirli bir terim tutarlılığı içinde işlevsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiği Maytrısimit adlı eserden, 

bir önceki bir sonraki tarihî dönem metinleri ve Türkiye Türkçesi ile yazılmış edebî ürünlerden elde 

edilen bulgularla sabittir. Ayrıca, Türkçenin tarihî süreçte diğer kaynak metinlerinde yer alan bu türden 

bulguların hâl kategorisi için ve onun doğru yaklaşımla öğretimi için değerlidir. Türkçe dersi tarihi 

metinlerle öğretilemez ancak Türkçenin sürekliliğini ve zenginliğini göstermek için bu metinlerden 

yararlanılabilir.        
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Extended Abstract 

Purpose 

The aim of the study is to determine the categories of states expressed by the form of /+DE/, 

/+DA/ morphemes in Maitrisimit, the valuable work of the Buddhist environment of the Old Uighur 

Turkish Period; to contribute to the teaching of the state category in the grammar teaching of Turkish 

teaching by comparing the examples in the works of the Turkish period and to present new proposals 

regarding the teaching approach. In addition, guidance was made to the researchers and experts of the 

field on the subject for the correct and effective teaching of the state category in Turkish grammar 

teaching based on the Old Uighur Turkish period and on how the subject should be handled. 

Methodology 

In the study, document examination technique based on qualitative research pattern was used as 

a method. The findings were classified to make sense according to this technique and interpreted to be 

meaningful. The text of the Old Uighur Turkish of the work was re-understood and transferred to 

Turkish, taking into account incomplete or incorrect semantics based on the source text. In addition, the 

sources containing examples of literary texts in Turkish were treated with the same classification in a 

comparative way based on the relevant text.   

Findings 

In the study, findings expressing more than one state category of the relevant form unit were 

detected in the text of the work. The findings were explained and interpreted in accordance with the 

relevant state category class. The findings are also taken from a functional perspective based on 

meaning. The main problem of the study is that the way the categories of state are defined, classified 

and expressed is based on the Maitrisimit text, and the related form is explained by examples whether 

the form of the form refers to more than one state category. In addition, examples of the use of form unit 

in Turkey Turkish period works have been presented to the attention in a comparative manner. The 

relevant examples were identified not from a single source but from two different sources and discussed 

in terms of similarity and difference with the examples mentioned in Maitrisimit.   

Conclusion and Discussion 

Based on the findings of the study, it was determined that the /+DE/, /+DA/ morphemes in the 

Maitrisimit text refers to more than one state category. These categories of state are determined and 
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classified as separation, presence, orientation, cause, purpose, means, targets, specified, limitation, 

object and comparison state. In the classification, it was stated that the teaching of the state category in 

Turkish should be handled with a functional approach based on meaning and this approach should be 

used in teaching applications. It has been noted that the flexibility created by the creative function 

outside the communication function of Turkish in the syntax is clearly seen in the category of form 

expressed by one another. It is stated with examples obtained from related sources that the presence of 

words carried in cultural memory through the writing language is reflected in the literary texts of 

Turkish. In this respect, it is not only the marking of concepts at the cultural level reached in Turkish 

and the elements of language; the level of relationship between concepts has also been seen to reveal 

the basic and unique qualities of language.  

The relationship between concepts is expressed with the elements of the language in charge and 

reveals the qualities of the language on the basis of meaning. Thus, in Turkish, each form meets different 

categories of situations. In this data obtained, it is recommended to take into account this approach, 

which is functional based on meaning for the teaching of Turkish and especially for grammar teaching 

at undergraduate level. Listening, reading, speaking and writing skills, which express the comprehension 

and narrative skills of Turkish, should also be taken into account in grammar teaching with this approach 

and especially their comprehension skills should be emphasized. In addition, while examining the texts 

of the period in Turkish history, Old Turkish and Old Uighur Turkish courses, both the comprehension 

and explaining skills of Turkish and the grammar approach should be taken as an example and should 

be considered in accordance with the nature and structure of Turkish. 

It would be incomplete and inaccurate to transfer morphemes in grammar teaching in a 

superficial way by expressing only their functional characteristics. An approach that takes into account 

the relationship between concepts, is based on the nature of Turkish and takes into account the qualities 

of the language of speech from within life will save the relevant grammar subjects from boring as well 

as effective and lasting learning will be provided by using it together with the intuition technique in 

teaching. In the teaching of Turkish as a mother tongue and foreign language, it will be important to 

carry out learning by using lifelong knowledge by offering a functional approach based on meaning, 

innovative, nature and structure of Turkish rather than the categorizing, superficial and continuously 

repetitive teaching approach of grammar teaching. This approach will show that the literary texts of 

Turkish are not incomprehensible, and that grammar is not boring and difficult, and that Turkish is a 

language with creative function like other natural languages in the world, and that it is not difficult, poor 

and only different from other languages. It is expected that the study will contribute to the studies to be 

carried out in the field of subject matter after him, and will be a pre-stage for many studies both as the 

mother tongue of Turkish and in teaching as a foreign language. In this way, the holistic connection 

between both the field of Turkish education and the history of Old Turkish and Turkish language will 

be strengthened, and Turkish, like other natural languages, will be a world language with more speakers 

and writers. 
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İSLÂM’IN ORTA ASYA’DA YAYILMA DÖNEMLERİNDE DİN ÂLİMLERİNİN 

İKTİSADÎ İLGİLERİ VE TÜRKLERİN İSLÂMLAŞMA SÜRECİNE KATKILARI 

Muhammet KARAAĞAÇ339 

Özet 

Türklerin İslâm’a giriş sürecinde etkili olan Müslüman tüccarların bir kısmı, dinlerini samimiyetle 

yaşamışlardır. Onlar dinî kuralları uygulama konusunda ilim adamlarının gözetimi altında hareket 

etmişlerdir. Bazı âlimlerin de bizzat ticaretle meşgul olmaları da İslâm’ın yayılması konusunda önemli 

hususlardan biridir. Bu çalışmanın amacı Türklerin İslâmlaşmasında sıkı ilişki içinde olan tüccar 

tabakasıyla ilmiye sınıfının ilişkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda âlimlerin meslekleri, ticaret 

vasıtasıyla dini yayma çalışmaları yürütmeleri ve tüccarlar üzerinde etki kurmak suretiyle geniş 

kesimlere hitap etmeleri incelenmiştir. Çalışmada Türklerin Türk topraklarında İslâm’ın kalıcı olarak 

yerleşmeye başladığı ilk asırlar literatür taraması yoluyla ele alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 

tüccarlar ile ilim insanlarının farklı gerekçelerle birlikte çalıştıkları ve İslâm’ın yayılmasında ortak 

hareket ettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslamlaşma, Âlim, Türkler, Ticaret, Din 

THE ECONOMIC INTEREST OF RELIGIOUS SCHOLARS AND THEIR CONTRIBUTION 

TO THE TURKS' ISLAMIZATION PROCESS DURING THE PERIOD OF THE ISLAMIC 

SPREAD IN CENTRAL ASIA 

Abstract 

Some of the Muslim merchants who were influential in the process of the Turks' conversion into 

Islam lived their religion with sincerity. They acted under the supervision of scholars in practicing their 

religious rules. Some of the scholars’ trading occupation is also one of the important factors in the spread 

of Islam. The purpose of this study is to reveal the relationship between the scholar class with the 

merchant society, which has a strong relationship in the Islamization of the Turks. Accordingly, the 

professions of scholars, their efforts to spread the religion through trading activity and their appeal to a 

wide range of people by exerting influence on merchants have been studied. In the study, the first 

centuries when Islam began to settle permanently in Turkish lands were analysed through literature 

review. As a result of the study, it was found that traders and scholars worked together for different 

reasons and they acted jointly in the spread of Islam. 

Keywords: Islamization, Scholar, Turks, Trade, Religion 

Giriş 

İslâm tarihine bakıldığı zaman değişik ilim dalları (fıkıh, hadis, tasavvuf) ile meşgul olan 

âlimlerin, farklı mesleklerle ilgilenerek geçimlerini temin ettikleri görülmektedir. Bu mesleklerden biri 

de Orta Çağ toplumlarının önemli geçim kaynaklarından biri olan ve Türklerin İslâm’a girişinde önemli 

rol oynayan ticarettir. Bu çalışma, ticarî aktivitelere iştirak eden ilmiye sınıfının Türklerin İslâm’a 

girişine etkisini ortaya koymaya çalışacaktır. Türklerin Müslüman olmasında etkili olan tüccarlar, 

sadece alışveriş yapmakla yetinmemişler aynı zamanda bazen İslâmî kuralları riayet ederek fiilen, bazen 

de doğrudan tebliğ yapmak suretiyle dinlerinin yayılması için çaba göstermişlerdir. Onların bu 

gayretleriyle birlikte Afrika ve Güney Asya sahilleri başta olmak üzere birçok alanda İslâmiyet yayılma 

alanı bulmuştur. İslâm ticaret ahlakını yansıttıkları hâl ve tavırlarıyla insanların kendilerine özenmesini 

                                                           
339 Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, mkaragac@sinop.edu.tr 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
582 

sağlamış olan Müslüman tüccarlar, din adamlarından da destek almışlardır. Denilebilir ki onlar bu 

çalışmaları yürütürken din adamlarının gözetiminde hareket etmişler ve bazen onları madden 

destekleyip bazen de onlarla ortak iş yapmışlardır. Aynı zamanda İslâm dünyasının ilmî ve kültürel 

alanlarda ilerlemesini sağlayan ilim adamları da dinin yayılması konusunda ticarî aktivitelerden istifade 

ederek bu meslek dalıyla yakından alakadar olmuşlardır. Öyle ki bir kısmının maişetlerini ticaretle 

sağladıkları ya da ticaret kervanlarının ulaşım ve bilgi edinme gibi imkânlarından istifade ettikleri 

görülür. Onlar bu sayede, toplumun değişik kesimlerine ulaşarak, İslâm ticaret ahlakının güzel 

örneklerini sergilemişler ve tebliğde önemli rol oynamışlardır. Bu anlamda âlimlerin hayatından 

bahseden kitaplara bakıldığında, insanların ticaretle ilim arasında yoğun bir geliş gidişleri fark 

edilmektedir. Zira vaktiyle meşgul olduğu esnaflığı, pazarları ve ticareti terk ederek mürit olan, vaizliğe 

geçiş yapan ve geri kalan hayatını dine adayan çok sayıda âlime rastlamak mümkündür (Devletşâh, 

1977: II, 303; Eflâkî, 1973: 240, 297). Aynı zamanda eğitimini dinî alanlarda tamamlayarak ticarete 

atılanların da bulunduğu aşikârdır. Bu durum kimi tüccarların dine, kimi âlimlerin de ticarete olan 

ilgilerini gösterir.  

Kaynaklara bakıldığında Abbâsî idaresinde, X. asırda Müslüman âlimlerin takriben yüzde 

altmışı gibi yüksek bir oranının ya ticaretle geçindiği ya da tüccar bir aileden geldiği görülmektedir. XI. 

asırda ise fakihlerin ve muhaddislerin ağırlıkta olduğu ulemanın yarısından fazlası ticaretle geçinmiş ve 

ekonomik olarak özgür hareket etmiştir. Bunlar sarraflık, dokuma ağırlıklı üretim endüstrisiyle 

ilgilenmek, gıda maddesi alım-satımı, parfüm ve hediyelik eşya satımı, kitap istinsahı, dericilik, ticaret 

ve eğitim öğretim faaliyetleri icra etmek gibi mesleklerle hayatlarını kazanmışlardır. İslâm’ın ilk beş 

asrında yukarıda zikredilen ticaret kollarından biri ya da aynı anda birkaçıyla meşgul olarak hayatını 

kazanan h. I. asırda 305, II. asırda 654, III. asırda 1567, IV. asırda 1378 V. asırda ise 290 âlim tespit 

edilmiştir (Hayyim, 1970: 25-35; Weiss ve Green, 1990: 90-91). Tabi bu rakamları yorumlarken 

kaynaklarda yer almayan çok sayıda din adamının bulunma ihtimalini göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Zira zamanın iletişim şartları dikkate alındığında şöhret bulmamış ya da tabakât müelliflerinin tespit 

edemediği için değerlendirmeye katılamayan kimselerin bulunması gayet doğaldır. 

Konuya örnek oluşturması bakımından, ticaretle meşgul olmuş bazı önemli âlimlerden 

bahsetmek yerinde olacaktır. Çünkü Orta Asya’nın fethedildiği dönemde ticaret, sadece Müslüman 

Arapların tekelinde değildir. Mevâlîden de birçok tüccar ülke içinde ve dışında ticaret yapıyordu. Bu da 

İslâm beldelerinde ticaretin sadece sıradan insanlar eliyle değil aynı zamanda dinî alanlarda önemli 

görev ifa eden ünlü simalar tarafından da yapıldığının kanıtıdır. Kendi şehrinde din eğitiminde faaliyet 

gösteren bir âlimin ticaret esnasında karşılaştığı gayrimüslimlere dini tebliğ etmemiş olması ve onları 

etkilememiş olması pek muhtemel gözükmemektedir. Nitekim Emevîler döneminden itibaren kazanç 

elde etmek ve dine hizmet etmek isteyen âlimler ticarete yönelip bu esnada örnek davranışlar 

sergileyerek tebliğ çalışması yürütmüşlerdir. Belirtmek gerekir ki ulema sınıfının ticaret ve çeşitli 

zanaatlarla uğraşarak kendi ellerinin emeğiyle geçinme ve kimseye muhtaç olmama arzusu esasen Hz. 

Peygamber’in ticarete verdiği önem ve sahâbe ile tabiînin ticaretle iştigal olmalarına benzemektedir. 

Onların bu esnada tebliğ faaliyetlerinde bulunmuş olmaları da âlimlerin ticareti vesile edinerek İslâm’ı 

yayma çalışmalarına misal teşkil etmiştir. Örneğin tabiînin önde gelen âlimlerinden Saîd b. Müseyyeb, 

dinini yaşama ve güzel ahlâka riayet noktasındaki titizliğine ek olarak geçimini de zeytinyağı ticaretiyle 

temin etmiştir (Kandemir, 2008: 563-564). 

Ticaretin sadece alışverişten ibaret olmadığı ve tüccarların gittikleri yerlerde sosyo-kültürel 

faaliyetler yaptıkları bilinen bir durumdur. Örneğin Halife Mansûr zamanında vefat etmiş olan ve 

Medine’de attarlar çarşısında meskûn olan ve İbn Ömer, Ebû Hureyre ve Saîd b. Müseyyeb gibi 

sahabilerden hadis rivayet eden Müslim b. Hayyât, ticaret için bulunduğu Kûfe’de, tabiî hadis âlimi eş-

Şa’bî ile karşılaşıp ondan hadis rivayet etmiştir (İbn Kuteybe, 1992: I, 485). Örneklerden görüldüğü 
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üzere ticaret, ilim adamları arasında oldukça revaçta bir meslektir. Onların ticarete ilgileri, yalnızca 

geçim temini arzusuyla sınırlı değildir. Zira astronomi ile meşgul olan Ebu’l-Muzaffer Ömer b. 

Muhammed b. Ebûbekir el-Mervezî (Söylemez, 1996: 183) gibi ilim erbabı, bilimsel faaliyetleri için 

gerekli finansmanı elde etmek için ticaret yapmıştır. Bu dönemde ticaretle iştigal eden meşhur 

âlimlerden biri Muhammed b. Sîrîn el-Basrî’dir (ö. 110/729). Tabiîn döneminin önde gelen âlimlerinden 

olup kumaş ticareti yapan İbn Sîrîn, yumuşak huylu, tevazu sahibi, son derece cömert ve takvalı bir âlim 

olarak tanınmıştır. Tefsir ve şiirle meşgul olduğu gibi hesap bilgisiyle de şöhret edinmiş, fakat asıl 

uzmanlık alanı hadis ve fıkıhtır (İbn Rüsteh, 2017: 237; Yücel, 1999: 358-359). Tıpkı onun gibi Ebû 

Hanîfe (ö. 150/767) de ticaretle geçimini sağlayan önemli âlimlerden biridir. O, doğruluk, adalet ve helal 

kazanç konusundaki titizliğiyle insanların İslâm’dan etkilenmesini sağlamıştır. İlmî çalışmaları yanında 

ortağı aracılığıyla kumaş ticaretiyle ilgilenen Ebû Hanîfe, (Bağdâdî, 2002: XIII, 325; Hodgson, 1995: I, 

205; Hitti, 2011: II, 609) oldukça müreffeh bir yaşam standardına kavuşmuştur. Onun güvenilir bir 

tüccar olması, dükkânının bir ticarethaneden daha fazla fonksiyon taşımasını sağlayarak insanların 

mallarını ve değerli eşyalarını emanet bırakabilecekleri bir banka ya da yed-i emin deposu gibi vazife 

ifa etmesini sağlamıştır (Şerif, 1990: II, 303; Öztoprak, 2018: 17). O, ticareti aynı zamanda daha fazla 

insana ulaşmak için bir araç olarak kullanmak suretiyle bilgi birikimi ve yaşayarak İslâm’ı temsil 

etmiştir. Bu sayede Hadîs-i Şerif’te tavsiye edildiği gibi “veren el” (Buhârî, Zekât, 18; Müslim, Zekât, 

94-97, 106, 124) konumuyla ekonomik durumların etkisinden istifade etmiş ve ticareti dine hizmet için 

kullanmıştır. 

Ebû Hanife’nin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar, ortağının şüpheli alışverişlerinden elde 

edilen geliri tasadduk etmesi (Postalcı, 1994: 131-135) ve ürün alırken gerçek değeri ödeme gibi 

konularda gösterdiği titizliğin (İbn Hazm, ty: IX, 454) kulaktan kulağa yayılması, ondan etkilenen çok 

sayıda insanın Müslüman olmasıyla neticelenmiştir. Onun bu etkisi daha ziyade Güney Asya bölgesinde 

deniz ticaretiyle ilgilenenler arasında şöhret bulmuştur. Ancak Türklerin de bu bölgede işleyen ticarete 

katıldıkları bilinmektedir. Dolayısıyla Bağdat merkezli alışverişe iştirak eden Türklerin de ondan 

etkilenmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Zaten Ebû Hanîfe’nin mevâlîden olması, ilmi, ihlası ve 

ticaretiyle şöhret bulması gibi etkenler Orta Asya’da kendisine ilgiyi artırmış ve İslâm hâkimiyetine 

giren bölgelerde aileler, çocuklarını eğitim için ona göndermişlerdir. İnsanların ona yakınlık 

duymasında fikirlerindeki müsamahakârlığın önemli etkisi olmuştur. Zira o, şirk diyarında Allah’ın 

birliğine inananların tevhid ehli olduğunu ve cennete girebileceğini söylemiştir. Ebû Mut’î, bu fikre el-

Fıkhu’l-Ebsat’ta yer vermiştir. Sonraki Hanefî âlimleri bu ifadenin Türk şehirlerine has olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu ifade tek tanrı inancına mensup Türklerin İslâm’ını kolaylaştıran unsurlardan birine 

işaret etmektedir (Kutlu, 2017: 63-64). Onun klasik sünnî İslâm akidesiyle çelişen bu tarz görüşleri 

serdetmesinin altında yatan gerekçenin Türkleri İslâm’a kazandırmak olduğunu söylemek mümkündür.  

Ticaretle iştigal eden meşhur âlimlerden bir diğeri de tebe-i tâbiînin döneminde yaşamış önemli 

ilim adamlarından biri olan Abdullâh b. Mübârek’tir (ö. 181/797). Abdullah b. Mübarek, Hemedanlı bir 

tüccarın azatlısıdır (Mizzî, 1980: XVI, 14; bk. İbn Kesîr, 2017 Küçük, 1988: 122-124) ve İbrahim b. 

Edhem (ö. 161/778), Dâvûd et-Tâî (ö. 165/781), Süfyân Sevrî (ö. 161/778), Fudayl b. Iyaz (ö. 187/803), 

İmam-ı A’zam ve İmam Mâlik (ö. 179/795) gibi önemli ilim adamlarında ders almıştır. O, Hemedân ve 

Merv’de güzel ahlakıyla tanınıp halkın takdirini kazanmış, cömertliği ve hayırseverliğiyle sevilen bir 

tüccardır. Ticaretle elde ettiği büyük servetle fakirleri daima gözetmiştir. Öyle ki her yıl yüz bin dirhem 

gibi ciddi bir meblağı yoksullara dağıtmıştır. Savaşlara katılarak cihattan da geri kalmayan bir mücahit 

olan (Bağdâdî, 2002: X, 153-155; Câhız, 1988: 30; Kitapçı, 2014: 237, 240, 248, 249) İbn Mübarek, bu 

vasıflarıyla meşhur olmuş, ticaret ve ilim yolculukları esnasında gittiği yerlerde halkın yoğun ilgisine 

mazhar olmuş, etrafına toplananlara nasihatler ederek vaaz ve irşad faaliyetlerine devam etmiştir. 

(Kitapçı, 2014: 247). O, aynı zamanda ticaretle elde ettiği serveti öğrenci yetiştirmek için de sarf etmiş 

ve etrafındakilere hediyeler verip bol miktarda bahşişler dağıtarak gönül kazanmaya çalışmıştır (İbn 
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Sa’d, h. 1408: VII, 372). Onun insanları etkileyen vasıflarından biri de halk nazarında itibarlı ve oldukça 

varlıklı bir kimse olmasına rağmen mütevazı bir yaşam sürmesidir (Zehebî, 2006: VIII, 378-421). 

Ticaretle ilgilenen ve bu mesleği İslâm’ı yaymak için kullanan ilim adamlarına dair diğer bir 

örnek de Ebû Alî Şakîk b. İbrâhîm el-Ezdî el-Belhî’dir (ö. 194/810). Şakîk-i Belhî, Kaşgar gibi Türk 

şehirlerine gidip ticaret yapan dürüst, gayretli, dindar ve zengin bir tüccardır (Nesefî, 1991: 120; İbn 

Kudâme, 2003: 101; Esin, 1978: 129). Şakîk, alışverişte helal kazanç konusunda son derece hassas 

davranmış (Ebû Tâlib el-Mekkî, 2005: II, 484), tasavvufa yönelip İbrahîm b. Ethem ile arkadaşlık 

kurduktan sonra tekrar Türk illerinde ticaretine devam etmiştir (Yâsir, 2007: II, 287). Bu esnada tebliğ 

çalışmaları yürütmekten de geri durmamıştır. Hatta tasavvuf hayatına geçişi de bu yolculuklardan 

birinde başından geçen hadisedir. Buna göre Karluk şehirlerinde İslâm’a davet çalışmaları yürütürken 

bir Budist put hanesinde görevli hizmetçiyle aralarında geçen diyalog neticesinde yaşamına yeni bir yön 

vererek zühd hayatına yönelip önde gelen mutasavvıflardan biri olmuştur. Sonra yine Türkler arasında 

seyahatlere çıkarak onları İslâm’a davet etmeye devam etmiş ve çok sayıda Türkün İslâm’a girmesine 

vesile olmuştur (İbn Kudâme, 2003: 101; Biçer, 2013: 73-74). Benzer şekilde ticaretle ilgilenen meşhur 

âlimlerden biri de dokumacılıkla geçinen Ahmed b. Hanbel’dir (ö. 241/855) (bk. Özdal, 2016). 

Ticaret kafilelerinden istifade etmek suretiyle Türklerin İslâm ile tanışmasında önemli rol 

oynayan âlim/sûfîlere verilebilecek misallerden biri de Ebu’l-Mugîs el-Hüseyn b. Mansûr el-

Beyzâvî’dir (ö. 309/922). O, Türkistan ve Mâverâünnnehir istikametinden yola çıkıp Türk topraklarını 

doğuya kat ederek yol boyunca uğradığı yerlerde İslâm’ı yaymıştır. Özellikle ribâtlarda konakladığı 

esnada verdiği coşku ve heyecan dolu vaazlarda Allah sevgisinden bahsedip yazdığı eserlerle insanları 

Müslüman olmaya davet etmiştir (Bağdâdî, 2002: VIII, 113, 688; Zehebî, 2006: XI, 195: XIV, 315; 

Uludağ, 1997: 377; Massignon, 1979: C. V/I, 167-168). Onun aynı zamanda kervanlara katılarak ticarî 

güzergâhlarda seyahat etmiş olması, tüccarlar vasıtasıyla İslâm hakkında birtakım malumatlar edinmiş 

olan Türklere tasavvufî perspektifle tebliğ çalışması yürütmesini de sağlamıştır (Sem’ânî, 1962: IV, 

314). Hallâc, birçok sûfî gibi esnaflık yaparak ve ticaretten istifade ederek halkın içine girmeye gayret 

etmiştir (Şimşirgil, 2017: 108-109). Onun hakkında müstakil bir çalışma kaleme alan Massignon, takip 

ettiği yolları ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Hallâc, ilki 5, ikincisi de 3 yıl süren tebliğ yolculuklarında 

herkes tarafından kullanılan işlek yollardan ziyade tali güzergâhları kullanarak kendisinden önce 

Müslüman tebliğcilerin/misyonerlerin uğramadığı Türk topluluklarına ulaşmaya çaba göstermiştir. Bu 

seferler esnasında özellikle göçebe Türklerin İslâmlaşmasında rol oynamış ve “Mansûr Ata” olarak 

tanınmıştır. Hallâc, ikinci seferinde Irak’tan doğu bölgelerine kumaş götürüp dönüşte Çin’den kâğıt 

getiren Tüster’li dostlarının ticaret kervanlarına katılarak seyahat etmiştir. Bu kervanlarla Türk 

topraklarının en doğudaki sınırlarına kadar ulaşmış ve Maniheizm’e geçmiş Uygurlar’ı ve Mukannâ 

tarafından “hululiyye” (Yavuz, 1998: 342) inanışına döndürülen Halaç Türkleri gibi toplumlara tebliğde 

bulunmuştur. Yolculuklarına sayıları dört yüzü bulan kalabalık talebe grubu da katılmıştır. Bu esnada 

yerel dilleri konuşabilen tercümanlardan da istifade eden Hallâc, uğradığı yerlerde kültürlü kesimle 

birlikte sivil ve askerî idarecilerle de irtibat kurarak fikirlerinin etkisini artırmıştır. Ancak onun asıl etkisi 

vefatından sonra gerçekleşmiş ve öğretileri, Fâris-i Dîneverî, öğrencisi Kelâbâzî ve Ahmet Yesevî 

(Turan, 2014: 140; Şimşirgil, 2017: 109-110) gibi mutasavvıflar aracılığıyla özellikle Mâverâünnehir 

bölgesinde yayılma alanı bulmuştur.    

Burada Türkler arasında İslâm’ın iyice yer edinmesinde en çok role sahip olan Ahmed 

Yesevî’nin de ilim ve ibadetten arta kalan zamanlarında bizzat imal ettiği ahşap kaşık ve kepçeleri 

satarak geçindiğini belirtmek gerekir (Köprülü, 1976: 32). Kaynaklara bakıldığında örneklerdeki 

meşhur âlimler gibi çok sayıda ilim adamının isimlerine rastlamak mümkündür. Zira ilmî donanımları 

ve ilim adamlarıyla olan yakın irtibatları sayesinde dinî kıstaslara uygun bir yaşam süren, karakteriyle 

övgüye mazhar olan ve haklarında faziletlerin babası, kumaş tüccarlarının medarı iftiharı gibi ifadeler 
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kullanılan çok sayıda tüccar ismine rastlamak mümkündür (Beyhâkî, h.1425: 254, 431, 570). Görüldüğü 

üzere Türklerin İslâm’a girişinde ilim erbabının büyük rolü olmuştur. Bunun için binlerce gönüllü âlim 

emek vermiş ve İslâm’ı anlatmak için halkın her kesimine hitap etmeye çalışmışlardır.  

Din Adamlarının Tüccarlarla Münasebetleri  

Tüccarlar ve ilim adamları daima yakın ilişki içinde olmuşlardır. Bu, bazen ticarî faaliyetler 

esnasında yürütülen işlemlerin cevaz durumu, bazen zengin tüccarların hayır işlerinin yürütülmesi ve 

ilim talebelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi (Sem’ânî, 1962: VII, 187) bazen de âlimlerin doğrudan 

ticarete katılmaları şeklinde gerçekleşmiştir. Taraflar arasındaki irtibatı gösteren örneklerden biri, 

ulemanın eserlerinin tüccarlar tarafından yayınlamasıdır. Örneğin Tirmizî’nin eserinin Temûriyye 

nüshasını tüccarlar yayınlamıştır (Mizzî, 1980: XVIII, 418). Taraflar arasındaki ilişkilere bakıldığında 

her iki grubu birbirinden ayırmak zaman zaman güç olmuştur. Örneğin İsfahan’lı fakih ve vaiz İbn 

Mâhân aynı zamanda önde gelen tüccarlardan biridir. Abdülkerîm el-Kuşeyrî gibi önemli âlimlerin 

hocası olan İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) de hayırla yâd ettiği İbn Mâhan, ders halkaları oluşturup öğrenci 

yetiştirdiği gibi, yıllarca halka vaaz etmiştir (Sem’ânî, 1962: XII, 62). O, tüccar, âlim ve vaizlik gibi 

sıfatlara haiz olması hasebiyle, yaptığı ticari seferlerde İslâm’ı da tanıtmıştır. Yine h. II. asır âlimlerinden 

Ebû Bekr Ahmed, adil ve âlim bir tüccar olarak Nişabur’da yaşamış hem ticaret yapmış hem de hadis 

öğrenip talebe yetiştirmiştir. (Sem’ânî, 1962: XI, 173). Yine Muhammed b. Selam (ö. 225/839) da bir 

müddet ticarete devam etmiş, daha sonra ilme yönelmek maksadıyla ticareti bırakmıştır (Buhârî, 

1422/2001: I, 110; Sem’ânî, 1962: I, 434; Zehebî, 1956: I, 423).  

Ahmed b. İshâk es-Sıbğî’nin (ö. 342/954) boyacı dükkânında muhaddisler bir araya gelip ilmi 

müzakerelerde bulunmuşlardır. Sıbğî, “dârüssünne” ismiyle anılan bir müessese kurup idaresi için 

vâkıflar tesis etmiş ve daha sonra burayı vakıfları ile birlikte, aynı zamanda talebesi olan meşhur 

muhaddis Hâkim en-Nîsâbûrî’ye (ö. 405/1014) bırakmıştır (Sem’ânî, 1962: VII, 291; Sübkî, h. 1413: II, 

66; Mez, 2014:  220-221, 229). Âlimlerden ticaretten istifade ederek seyahate çıkanlar da söz konusu 

olmuştur. Sicistan doğumlu bir muhaddis ve fakih olan Ebû Muhammed Da’lec b. Ahmed b. Da’lec (ö. 

351/962) ticaret maksadıyla ziyaret ettiği, Mekke, Medine, Irak ve Horasan çevresinde hem alışveriş 

yapmış hem de Ahmed b. Hanbel, Osman b. Saîd ed-Dârimî (ö. 280/894), Ebû Müslim el-Keccî (ö. 

292/904) gibi âlimlerden ilim tahsil etmiş ve kendisinden de Dârekutnî, Hâkim en-Nîsâbûrî gibi âlimler 

rivayette bulunmuşlardır. O, ticaretle elde ettiği büyük servetini Mekke, Bağdat ve Sicistan gibi değişik 

şehirlerde vakıflar kurarak ilim talipleri için sarf etmiştir (Bağdâdî, 2002: IX, 366; Çakan, 1993: 431). 

Ulemanın ticaret hayatına bir şekilde müdahil oluşu alışverişlerde İslâmî uygulamaların göz ardı 

edilmesini engellemiş ve tüccarların ahlakî durumları gözetim altında tutulmuştur. Bu durum, Bağdat, 

Buhara, Merv gibi doğu ve batı illerinde eğitim görüp çok sayıda talebe yetiştiren ve aynı zamanda 

ticarette de etkin şahıslar hakkındaki nitelendirmelerden anlaşılmaktadır. (Sem’ânî, 1962: I, 187). 

Örneğin Abdullah b. Mübarek’ten ders alan, güvenilir tüccarlardan olup taassup derecesinde ehlisünnete 

bağlılığıyla bilinen el-Burzî lakaplı Muhammed b. Fazl, ticaretin yanında hadis hocalığı da yapmış ve 

Râz şehrinde birçok talebe yetiştirmiştir. (Sem’ânî, 1962: II, 160-161). Nişabur’lu âlim, fakih, adil ve 

güvenilir bir tüccar olan Ebû Ahmed Muhammed İbn Ebî Ahmed, ilmî seyahatler düzenleyerek ders 

almıştır. O, ilmî faaliyetleriyle birlikte geçimini de ticaretle temin etmiştir. (Sem’ânî, 1962: VIII, 112). 

Yine Nişabur’da hayır işleriyle tanınan Ebû Abdullah Mahmud b. Ahmed b. Kâsım er-Reşîdî gibi hatırlı 

tüccarlar yaşamıştır. (Sem’ânî, 1962: VI, 131). Bağdatlı Ebû Alî Ahmed b. Halil, Nîşâbur’a yerleşerek 

ticaret yapmıştır. Benzer şekilde h. 370 yılında Nisabur’da vefat eden Ebu’l-Feth Abdülcebbar b. 

Abdullah b. İbrahim b. Muhammed el-Cevherî gibi bazı tüccarlar, doğruluk ve emanete riayet etmek 

gibi güzel hasletleriyle tanındıkları gibi haklarında ehli hadis, ehli rey şeklinde tasnifler de yapılmıştır. 

Bu, onların aynı zamanda ilmî yönlerinin de bulunduğunu ve ticaretle geçinen ilim adamlarının 

faaliyetlerinin uzun zaman devam ettiğini gösterir. Hatta babadan oğula tüccar olarak bilinen ve 
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faziletleriyle şöhret bulan aileler de vardır (Sem’ânî, 1962: II, 400). Bu şahısların ticarî kişilikleri, ilmî 

ve ahlakî vasıflarıyla tanınmalarını ve gittikleri hemen her yerde itibar görmelerini sağlamıştır. 

Örgün din eğitimine katılan âlim tüccarlar bulunduğu gibi yaygın eğitim alanında da çalışma 

yürütenler mevcuttur. Aslen Sicistan’lı bir tüccar olan ve Rey’e yerleşen Ebû Hâtim Muhammed b. 

Abdülvehhâb da Horasan ve Mâverâünnehir’e giderek buralarda okuyup öğrendiği hadisleri halka 

yaymıştır (Sem’ânî, 1962: XIII, 264). Türklerin İslâm’la tanışma evresinde ticaretle iştigal ederek 

doğrudan halkın arasına katılan âlimler, yetiştirdikleri talebeler vasıtasıyla da dinin yayılmasına çaba 

göstermişlerdir.  Zira bazı sûfîlerin öğrencileri arasında tüccarlar yer almıştır. Örneğin Seyfüddevle’nin 

yanında tercümanlık yapması nedeniyle tercümanî mahlasıyla tanınan sûfî ve muhaddis Sağânî, 

yerleştiği Askalân’da farklı şehirlerden gelen talebeleri yetiştirmiştir. Tüccar Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. 

Abdülkadir b. Yusuf el-Bağdâdî bunlardan biridir. (İbnü’l-Esîr, 1980: I, 211). Onun Askalân’a gidip 

ilim tedris ettiği gibi gayrimüslim Türkler arasına gitmiş olması ihtimal dâhilindedir.  

Din ve ticaret arasındaki girift ilişkide kendisi bizzat ilimle iştigal etme imkânı bulamasa da ilmi 

ve ilim adamlarını sevmenin öneminden bahseden hadisten (Dârimî, Mukaddime, 26) ilham alan bazı 

tüccarlar, çocuklarını okutarak âlim ve fakih olarak yetiştirmişlerdir. Özellikle hadis ilminde ekol hâline 

gelen Buhâra’da bu çok yaygın görülen bir durumdur. Örneğin bir fakih olan Ebu’l-Kâsım Yahya b. Ali 

el-Buharî, eğitimini bitirdikten sonra babası ile birlikte ticari seferlere katılmış ve bu seferlerin birinde 

de Nîşâbur’da cuma camiine imam olarak seçilmiştir (Seâlibî, 1983: IV, 478). Benzer şekilde h. 90’lı 

yıllarda yaşamış vaiz ve fakih Abdullah b. Hamid Muhammed, Ebû Muhammed en-Nîsâbûrî’nin babası 

İsfahan tüccarlarının büyüklerindendir ve Nisabur’da meskûn olup Beyhâkî gibi âlimlerden ders 

okumuştur (Zehebî, 1993: 183). Ebu’l-Kasım Kuşeyrî’nin hocası Ebu’l-Hasen Selmûyî’nin babası da 

kendisi de hem tüccar hem de sûfidir. Nîşâbur’lu Ebu’l-Hasen gibi bazı tüccarlar da servetlerini sûfîleri 

desteklemek için harcamışlardır (Sem’ânî, 1962: VII, 187).  

Ailesi bakır ticareti yaparken kendisini ilme adayan İbnü’l-Cevzî, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, 

hesap, astronomi, tıp gibi sahalarda otorite olan ve fesahat, belagat gibi alanlarda son derece kıymetli 

ve orijinal üç yüz kadar ilmî eser vermiştir (İbn Kesîr, 2017: XIII, 107-108). Şems-i Tebrizî (Köprülü, 

1976: 220), İsfahanlı Abdullah b. Hamid b. Muhammed (Sübkî, h. 1413, III, 306) ve Nişaburlu Ali b. 

Ahmed b. Muhammed b. Ali’nin babası da tüccardı (Sübkî, h. 1413: V, 240). Nîşâbur’da hayır işleriyle 

maruf Ebû Abdullah Mahmud b. Ahmed b. Kasım er-Reşidî gibi hatırlı tüccarlar vardı (Sem’ânî, 1962: 

VI, 131).  

Bazı âlimlerin evleri tüccarların toplanma yeriydi (Sem’ânî, 1962: VII, 291). H. I. asırda 

Nîşâbur’da yaşamış olan âlim, Hanefî fakihi, adil ve güvenilir bir tüccar Ebû Ahmed Muhammed b. 

Ahmed b. Şuayb b. Harun b. Musa da İslâm ilim dünyasında ilmi seyahatler düzenleyerek dersler 

almıştır. O, maişetini de ticaretle temin etmiştir (Sem’ânî, 1962: VIII: 112). Yine Ebû Harb İsa b. Zeyd 

el-Hocendî, 500 develik büyük bir kervanıyla Şam ve Orta Asya arasında ticaret yapan önemli bir fakih 

ve tüccardır (İbnü’l-Adîm, ty: 54). 

İpek yolunda alışveriş yapan bazı tüccarlar aynı zamanda bir muhaddis veya bir mutasavvıf 

olabilmiş ve bu şahıslar gezip gördükleri yerlerde duydukları birtakım efsaneleri de barındıran hadiseleri 

anlatarak kültür nakli yapmışlardır. Örneğin İbn Hurdazbih’in anlattığı şu bilgiler ve bilgilerinin kaynağı 

bu durumu gösterir:  

“Firuz’un üzerine saldıran Haris b. Esed b. Ammi Davud b. Ebi Davud b. 

Abbas’ın memleketi olan Huttalan’da hemen hemen bin adet pınar vardır. Burada 

bunlardan başka pınar daha vardır; bunlardan biri Babu’l-Esfel yakınındaki pınar, diğeri 

ise Nazkûl olarak isimlendirilen Babu’l-A’la yakınındaki pınardır. İşte bu su 

kaynaklarından dolayı nesline hamdeden ve kendisine buralarda “Beyk” denilen 
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hükümdar zamanında, aslen Arap olmayan Ebû’l-Fadl Raid b. Esed Hutteliyye bana 

söylediğine göre kendisinin çok sayıda kısrağı vardı. Bunları otlatmaya götürmekte; bu 

kısraklar merada otlamakta, sularda eğlenmekte, öğlen sıcağını ağaçların gölgesinde 

geçirmekteydiler. Bunların yanına binek hayvanları da gelmekteydi. Burası geniş bir 

araziydi ve yaklaşık 400 zira’lık bir alanı kaplamaktaydı. Burada durgun, sakin ve temiz 

bir su vardı. Bana bunları söyleyen ravi, bir gün uykudan uyandığında olabildiğince 

uzun bir at gördüğünü dile getirmektedir. Serap gibi görünen şey korkunç bir şekilde 

başladı ve olaylar onu izledi. O nasıl bir şey acaba? İkindi vakti geldiğinde pınara daldı 

ve bunları gören çoban hayran kaldı; bu halde suyun başında olanları gözetlemeyi 

sürdürdü. Sonunda günlerden bir gün, bu at ortaya çıktı; yanında da bir kısrak ve atlar 

vardı. Bu at ve beraberindekiler merada çobanın atlarına karıştılar ve onlara alıştılar. Bu 

at çobanın atları arasında bulunan melikin kısraklarından biriyle çiftleşti. O kısraktan 

büyük ve güzel bir tay doğdu. Çoban bu sırrı görünce bunu efendisine söyledi. Kral bu 

haberi işitince mutlu oldu ve bir gün has adamları ile birlikte ava çıktı. Atların olduğu 

yere doğru ilerledi. Çobanların barındığı yere geldi. Rehberine pınarda doğan taylardan 

birisini eyerlemesini emretti. Rehber o taya bir kement attı, onu yakaladı, eyerledi ve 

kral ona bindi. Bu tay sanki gökle yer arasında uçuyordu. Gem vurulmaya alışkındı. 

Kalkışı çok hafifti. İndikten sonra eyeri çıkarıldığında bu at taylarla beraber meradan 

çıktı. Dişi tay doğuranlar dışında geri kalanlar pınara döndüler. Onlardan hiçbiri şu ana 

kadar görünmedi. Belh ve civarında bilinen Huttalani cinsi at bu olaydan kalmadır. Bu 

olayı bana muhaddis ve tacir Abdullah Şahşî anlattı” (İbn Hurdazbih, 2018: 155-156). 

Bu rivayetin hem hadis ilmiyle hem de ticaretle iştigal eden bir kimseden nakledilmiş olması 

âlimlerin ticarî hayatla yakından alakadar olduklarını göstermektedir. Bu şahıslar, ticaretle birlikte tebliğ 

çalışması da yürütmüşlerdir. Aynı zamanda Mervli bir tüccar olan Mahbûbî mahlaslı Ebû’l-Abbâs 

Muhammed b. Ahmed b. Mahbûb, Sünen-i, Tirmizî’yi rivayet edecek kadar hadis ilmine vakıf bir kimse 

olduğu için ona gelip hadis tedris edenler olmuştur (İbnü’l-Esîr, 1980: III, 173; Sem’ânî, 1962: V, 216; 

XII, 112). Hadis rivayet eden tüccarlardan biri de Vâsıt’lı Abdullah b. Şeddâd’dır (Bağdâdî, 1979: IV, 

303). Nesefli, el-Mahfûzî lakabıyla bilinen Ebu’l-Heysem Nasr b. Ebî Yâ’lâ da salih bir kul ve güvenilir 

bir tüccar olarak hayatını sürdürmüştür (Sem’ânî, 1962: XII, 116). Benzer şekilde Horasanlı Muhammed 

Abdullah b.  Muhammed b. Müheymin, el-Yezidî gibi bazı tüccarlar, akıl, edep, bilgi, kişilik ve servet 

bakımından toplumun en seçkinleri arasında yer almışlardır (Sem’ânî, 1962: XIII, 495).  

Kaynaklarda ilim zümresinin tüccar tabakasıyla ilişkisine dair farklı bilgiler de yer almaktadır. 

Zira İbnü’l-Esîr ve Sem’ânî gibi müellifler, şehirlerarasında tüccarların mallarını taşıyıp ortaklara teslim 

etmekle vazifeli mücehhizlerin, aynı zamanda muhaddisler ve diğer ilmî guruplarla bağlantılı (İbnü’l-

Esîr, 1980: III, 170; Sem’ânî, 1962: XII, 100-101) olduklarını haber vererek hizmet sektöründeki esnafın 

da ilim adamları ve tüccarlar arasında aracı rol üstlendiklerini belirtmektedir. Bununla birlikte belirli 

dönemlerde bazı şehirlerin ilim adamlarının temerküz ettiği yerler olarak ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bu bölgelerin Türk topraklarında olabilmesi ve aynı zamanda ticaret ehlinin uğrak yeri olması, onların 

İslâmlaşma sürecindeki etkilerine dair ipuçları vermesi bakımından ayrıca ehemmiyet taşımaktadır. 

Örneğin çok farklı şehirlerden âlimler Hazar Denizi’nin güneyinde yer alan ve aynı zamanda tüccarların 

toplandığı Âmul şehrine gelip yerleşmişlerdir (Hudûdu’l-Âlem, h. 1423: I, 19). Hatta Seyhun’un 

ilerisinde Şaş’ın kasabası Tenkut gibi bazı yerleşim birimleri orada meskûn olan ilim sahipleriyle 

özdeşleşmiştir. Bunlardan biri çok hayır ve iyilik yapmasıyla maruf olan tüccar ve âlim Ebu’l-Leys Nâsır 

b. Hasen b. Kâsım b. Fadl et-Tenkutî’dir. O, Nîşâbur’da ilim tahsil etmiş, Mısır, Irak, Şam ve Endülüs’te 

Sahih-i Müslim’i rivayet ederek meşhur olmuştur (Sem’ânî, 1962: III, 88; Yâkut el-Hamevî, 1995: II, 

50). Bunların dışında İsfahan, Merv, Nişabur gibi Fars ve Orta Asya illerine yerleşen ve gittikleri yerlere 

hadis ilmini götüren Bağdatlı tüccar âlimler de vardır (Sem’ânî, 1962: III, 3). Ensâb ve Tabakât 
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kitaplarına bakıldığında Cürcân, Nişabur, Merv, Vâsıt, Basra, Isfahan ve Buhâra gibi şehirlerde birçok 

âlimin ticaretle geçindiği ya da tüccarlarla alakalarının bulunduğu hatta onlardan hadis rivayet ettikleri 

görülebilir. Çok sayıda âlimin isminde de tüccar, tacir gibi künyelerin bulunması, onların ticaretle 

alakalarının yoğunluğunu gösterir. Yine birçok âlimin künyesinden babalarının ya da kendilerinin 

ticaretle meşgul olduğu anlaşılmaktadır (Buhârî, 1422/2001: III, 35, V, 116; Nîsâbûrî, ty: I: 93; Sem’ânî, 

1962: III, 321). 

Bazı âlimler tüccarlarla birlikte seyahat ederek tebliğ çalışması yürütmüşlerdir. Zira Hz. Ali’nin 

8. göbekten torunu olan Seyyid Hüseyin (Annesi Musa Kazım’ın kızıdır), gençlerden oluşan ekibiyle 

beraber şehirlerde dolaşıp irşat çalışması yürütmüştür (Beyhâkî, h. 1425: 503). Bir muhaddis olan Ebû 

Alî de bir tüccar toplulukla birlikte hareket etmiştir. Ondan Muhammed b. Abdullah Mutîn ve h. 240 

yılında Nîşâbur’da vefat eden Muhammed b. İshak b. Huzeyme ve daha birçok kişi hadis rivayet etmiştir 

(İbnü’l-Esîr, 1980: I, 203). Zâhir b. Rüstem b. Ebi’r-Recâ (h. 676/1277) da tüccarlarla birlikte 

Horasan’dan İskenderiye’ye gitmiş, orada bir müddet tüccar olarak ikamet etmiş, sonra da Yemen’e 

giderek insanlara ilim öğretmiştir (Sübkî, h. 1413: VIII, 147). Böylece birçok insan sadece sıradan 

insanlarla değil aynı zamanda dini alanlarda kendini geliştirmiş âlim kimselerle de alışveriş yapma 

imkânı bulmuştur. Bu durum da âlim ve din büyüklerinin, tüccarlarla daima dirsek temasında 

bulunduklarını gösterir. Zaten bu dönemde yolculukların ticaret yolundan ve kervanlarla yapılmış 

olması da taraflar arasındaki ilişkiye delalet etmektedir. Nitekim âlimler, düzenledikleri ya da iştirak 

ettikleri kervanlarla sefer esnasında ve pazarlarda İslâm hukukunun ölçüleri muvacehesinde ticaret 

yapmışlardır. Onların ticari alanlardaki mevcudiyetleri, diğer tüccarların da İslâm alışveriş hukukuna 

riayet etmelerini sağlamıştır. Zira bir yanda olabildiğince adilane ve doğrulukla ticaret yapılırken diğer 

tarafta bu hassasiyetin olmaması alışverişi olumsuz etkileyen bir durumdur. Dolayısıyla ticaretinin 

olumsuz etkilenmesinden çekinen tüccarlar da dinî kurallara uyma ihtiyacı hissetmişlerdir. 

İslâm’ın Orta Asya’da yayıldığı ilk dönemlerde yaşamış çok sayıda sûfînin de bir meslekle 

meşgul olduğu bilinmektedir. Abdurrahman Câmî’nin Nefehâtü’l-Üns isimli eserinin Lâmi’i Çelebi 

şerhinde Cüneyd-i Bağdadî’nin babasının cam, kendisinin de ipek ticaretiyle meşgul olduğu nakledilir 

(Câmî, 1988: 209). Bunların dışında Ebû Hafs Haddâd (demirci), Hamdun Kassâr (çamaşırcı) Ebû Said 

(derici), Muhammed b. Halid, Âcurî (kiremitçi), Abdülkâdir-i Geylânî’nin şeyhi Hammad Debbas 

(pekmezci), Ebû Bekir Verrak (kâğıtçı), Somuncu Baba (ekmekçi), Muhammed Kassab (kasap), Ebû 

Amr Züccâcî (bardakçı), Ebû Cafer Saydalânî (eczacı), Ahmed b. Hüseyin Hallac (iplikçi), Sabitü’l-

Habbaz (ekmekçi), Abdülaziz Debbağ (derici) gibi daha birçok sûfînin esnaflık yaparak ticaretle ilgili 

oldukları görülür. Özellikle Ebû Hafs Haddâd, Hamdun Kassâr gibi ilk dönem melâmetiler, fütüvvet 

ehli oldukları için esnaf üzerinde çok daha etkili olmuşlar ve daha sonra ortaya çıkan ahilik de onların 

öğretileri üzerine bina edilmiştir (Turan, 2006: 173). Zaten ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran da 

debbağlık (dericilik) ile meşgul olmuş ve bu mesleğin pîri olarak kabul edilmiştir (Şahin, 1988: 529-

530). 

Tüccarlar üzerinde derin tesirler bırakmış olan Ebû İshak Kâzerûnî de küçükken yoksul bir 

aileye mensup olması nedeniyle aile bütçesine katkı sunmak istemiş ve bunun için ticarete atılmıştır. 

Ancak içindeki Kur’an öğrenme dürtüsüne yenik düştüğü için babasının izniyle her gün evvela Kur’an 

tedris etmiş, sonra işine gitmiştir. Onun tebliğ faaliyetleriyle binlerce Mecusî ve Yahudi’nin Müslüman 

olduğu (Algar, 2002: 145-146) rivayet edilmektedir. Benzer şekilde Feridüddîn-i Attâr da tasavvufi 

hayata geçiş yapmazdan evvel babasının kurduğu, büyük bir aktar mağazasında ıtriyat ticaretiyle meşgul 

olmuştur. Aydınlanması da yine bu dükkânda ticaret esnasında kendisine uzun uzun bakakalan bir derviş 

vesilesiyle olmuştur. O da ticareti bırakarak Şeyh Rukneddîn Akkâf’ın dergâhına giderek tasavvufa 

intisap etmiştir (Câmî, 1988: 814; Devletşâh, 1977: III, 242-243). Bu hadise dervişlerin ticarethanelere 

giderek irşat çalışmaları yürüttüklerini göstermektedir. 
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Benzer şekilde Ummanlı olup İbadiye’nin şeyhlerinden tanınmış büyük bir âlim olan Ebû 

Ubeyde Abdullah b. Kâsım da biber ticaretiyle uğraşmış ve Çin’e kadar giderek alışveriş yapmıştır. 

Onun bu yolculuğu yaptığı tarih tam olarak bilinmemekle beraber 758 yılında olması kuvvetle 

muhtemeldir.  Yine 8 ve 9. asırda Basra’da yaşayan ve Çin’e giden bir Ummanlı tüccar da Nadr b. 

Meymûn’dur. Ummanlı tüccarlar, Basra’da yaşayan büyük tüccarların danışmanı olarak kabul 

edilebilirler. Bunlardan biri Seyahatnâme yazarı Süleyman et-Tâcir ve arkadaşı İbn Vehb’tir. Onlar, 

yolculukları esnasında Basra’lı coğrafî tarihçi Ebû Zeyd es-Sirâfî ile karşılaşmışlardır. Süleyman et-

Tâcir, dört ay gibi uzun bir zaman alan seferlerle defalarca Çin ve Hindistan’a ticarete gitmiştir (Sirâfî, 

1999: 4-9). Yolculuk esnasında uğranılan şehirlerde ihtiyaçların giderilmesi ve alışveriş için bir müddet 

ikamet edilmiş olması ve bu esnada kültürel etkileşimin de cereyan etmiş olması kuvvetle muhtemeldir 

(Yüksel, 1999: 138). Verilen örnekler göstermektedir ki ticaret İslâm dininin yayılmasında rol oynayan 

etkenlerden biridir ve ulema sınıfı da bu meslekle yakın bağlantı kurmuştur. 

Sonuç 

İslâm’ın Orta Asya’da yayıldığı ilk dönemlerde ilim adamları asıl işleri olan eğitim süreçleri 

yanında ekonomik aktivitelerle de yakından alakadar olmuşlardır. Kaynaklar, ağırlıklı olarak ilmî 

yönlerine dikkat çekse de onların aynı zamanda ticaretle iştigal etmeleri ve alışveriş esnasında İslâm 

ticaret ahkâmını uygulama konusundaki hassasiyetleri onların aynı zamanda ticaretten istifade eden 

birer tebliğci olduklarını gösterir. Zira bu şahıslar ilim ve takvalarıyla temayüz etmişler, hayır 

sahipleriyle yakın temas kurdukları gibi fakirlerin ihtiyaçlarıyla da ilgilenmişlerdir. İaşelerini sahip 

oldukları meslekleriyle temin ediyor olmaları, onların sadece talebeleriyle değil aynı zamanda geniş 

halk kesimiyle de ilişki kurmalarını sağlamıştır. Ticareti tebliğ için bir araç olarak kullandıkları gerçeği 

göz önünde bulundurulduğunda, onların Türklerin İslâm’ı benimsemesi için çaba sarf ettiklerini 

çıkarsamak zor olmayacaktır. Her ne kadar ticaretle iştigal eden âlimlerin nerelere kadar gittiklerine dair 

bilgi olmasa da yaşadıkları şehirlerin İpek Yolu güzergâhında yer alması, seyahatlerini kolaylaştırdığı 

gibi şehirlerine gelen gayrimüslim Türk tüccarların onlarla görüşmüş, alışveriş yapmış ve onlardan 

etkilenmiş olmaları ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yolculukların da ticaret kervanlarıyla 

gerçekleştiriliyor olması, onların tüccarlarla irtibatını kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bütün bu ilişkiler 

esnasında ekonomik alanlarda boy gösteren âlimler, bazen doğrudan bazen de örneklik teşkil eden 

davranışlarıyla dolaylı olarak İslâm’ı yaymışlardır. 
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THE KAZAKHSTANI CONCEPT OF THE NATION AS A CONSEQUENCE OF 

INSTITUTIONALIZATION OF KAZAKH ETHNICITY 

Mukhtarbek SHAIKEMELEV340 

Abstract  

The problem of the Kazakh ethnicity has started to institutionalize only at the beginning of the 

XXI century. The specificity of the problem lies in the processes of its expansion and development that 

do not match with ethno political processes in the countries having long democratic traditions. 

Therefore, unlike Europe, the identification of language and the nation is relevant for the Kazakh 

nationalists because approximately one third of Kazakhs has some issues with their native language. 

There is the movement of Kazakh nationalists in the country who does not wish to be 

Kazakhstanis. They want to be Kazakhs in the Kazakh State, not in a Kazakhstani one. The attitude 

towards this issue: Kazakhs or Kazakhstanis is the key issue, which might be the main reason of open 

conflict in the society. 

Research of the main contradiction between ethnic and civil identities of the national 

construction in Kazakhstan could provide such modern understanding of the nation.  

In previous years methodological approach in the research of the nation building politics in 

Kazakhstan was characterized by alternation of approaches that actualized either the ethnocultural or 

civil-political foundations of statehood. In the system of common Kazakhstani culture, the civil and 

ethnocultural models of the nation are the poles of the process of self-organization of a single nationwide 

Kazakhstan identity. Nowadays, the optimal Kazakhstani Concept of the Nation lies in the further 

institutionalization of Kazakh ethnicity that maintains the dynamic balance of two main conflicting 

identities. 

Keywords: Ethnicity, Identity, Language, Conflict, Nation, Society 

Being a successor of ethno-political traditions of nomadic society Kazakh ethnicity always had 

to face the problem of inequality and necessity of adaptation to global geopolitical and geo-economics 

trends, dictated by location of Kazakh Steppe in the center of Eurasia – between Russia, China and 

Islamic world.  

History of Kazakh ethnicity development shows, that during the last 200 years it has been 

existing in the state of constant internal and external conflict. External conflict, first of all, is a soviet, 

Russian military-political and socio-cultural pressure which does not allow Kazakh ethnicity to 

institutionalize and develop as national project. After gaining the independence in 1991 by Kazakhstan, 

due to its open and multi vector policy there was added civilization and market impact of western world 

on deformed Kazakh ethno-social structure which is still strives to establish the links with its nomadic 

heritage. 

Kazakh ethnicity has been experiencing constant pressure, which demands leveling of its ideals 

in favor of expediency and conformism of political solutions, which would be adaptable to requirements 

of global world market and take into account the balance of interests of the great neighbors and the US. 

The main research problem stems from here: internal conflict of ethnicity and current tendencies in 

regulation of political processes.  
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25 years ago, during the first years of independence we observed the euphoria of Kazakh people 

and the rise of nationalistic sentiments which were forced out due to the social and economic crisis. 

Currently we observe the rise of such nationalistic sentiments among the Russian population of 

Kazakhstan which is related to the increasing rise of nationalism in neighboring Russia.  

In Kazakhstan there are 100 ethnic groups of which the two – Kazakhs and Russians are the 

main and 8 group the population of which exceeds 100 thousands. In recent decades there developed 

inequality in social structure in which the two main ethnos: Kazakhs and Russians are multidirectional 

social groups. Kazakhs mostly presented in public, administrative, agricultural, scientific structures, 

Russians in the sphere of production intellectuals, business, in the sphere of highly qualified workers. 

Respectively, these groups have differences in perception of position of own and other groups [1].  

Russian ethnos as a basic element of soviet thinking, accustomed to fully dominance in political 

sphere still is not able to be reconstructed, to show interest in the Kazakh culture, to learn the state 

Kazakh language which is acquired by insignificant percent of the Russian population. It is difficult for 

Russian speaking population to accept the developing situation around the changing roles of two main 

ethnic groups in Kazakhstan after gaining of independence. The habit to think through the categories of 

«elder brother» does not allow many Russian compatriots to see the possibilities of internal 

reconciliation with the reviving processes of Kazakh ethnicity.  

Social and cultural differences developed among the ethnic borders and intolerant attitudes 

among leading ethnos are still not transmitted to the conflict relations. Its potential opportunities are 

successfully neutralized by internal state policy. But the state mostly tries to obtain this effect due to an 

exploitation of Kazakh ethnicity resource – natural long-suffering, tolerance, openness and hospitality. 

Currently this resource is testing for durability as by aggravation of both a world geo-economic and 

geopolitical situation, and internal social problems. Kazakhstan economy is in deep crisis as a result of 

total dependence on economic situation in Russia and World Oil, gas, metal and wheat markets which 

are the main components of republic’s export.  

Thus Kazakhs as ethnic majority (Kazakhs has been minority in its own country for a long time; 

in 1959-1989 years Kazakhs composed 30-39% of total amount of population) still has to proportion its 

actions in realization of ideals of its own ethnicity with the politics in Russia. Nevertheless, in 

Kazakhstan there is existed the movement of Kazakh nationalists who do not wish to be Kazakhstanis. 

They want to be Kazakhs in Kazakh State, not in Kazakhstani one. The attitude towards this issue: 

Kazakhs or Kazakhstanis is the key issue which might be the main reason of open conflict in society. 

This latent opposition currently is occurring firstly in language sphere. Language issue has been existing 

in political agenda for thirty years since the second half of 1980-ys., when the Law on Language has 

adopted that declared Kazakh as State language. At the end of 20 century Kazakh was native only for 

half of ethnic Kazakhs. The Russian became the native for the rest half which was imposed by 

Communist system to Kazakhs. Since then the language issue has become determining in the problem 

of interplay of Kazakh ethnicity and the development tasks of national identity.  

Therefore unlike Europe, considering that a half of Kazakhs does not know the native language 

the identification of language and the nation is relevant for the Kazakh nationalists. The problem of 

Kazakh ethnicity is that the processes of its expansion and development do not match ethno political 

processes in the countries having long democratic traditions. 

Ethno political processes in the former colonial countries which have gone on the way of 

modernization, destruction of traditional society and creation of industrial economy and modern political 

systems have different feature. Transition to modern forms of development in these countries is 

complicated by the high level of multi-ethnicity and a multi-confessional structure of population. The 
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leading tendency of ethno political processes in this group of countries is separatism and aspiration of 

ethnic elite to creation of the independent states. 

It is necessary to note that romantic identification of language with nation according to which 

the Kazakhs should be considered only the ones who speak Kazakh contains itself conflict potential. 

Because, in this case the Kazakhs that do not speak or do not know it fluent should be excluded or should 

be considered as defective [2]. Such division of Kazakh nation promotes its weakness, but not 

strengthening. Thus, in Kazakhstan the national policy is significantly defined by the features of 

interpretation of ethnicity, ethnos concepts and their ratio on concept of the nation. Also, it is obvious 

that today Kazakhstan needs modern understanding of the nation as unity of the cultural and political 

communities united by the general identity. 

Research of the main contradiction (ethnic and civil identities) of national construction in 

Kazakhstan can give such modern understanding of the nation. Let us note that the main actor on 

political field of Kazakhstan is the state, but not some subnational movement. The basic principles of 

modern state ethno policy of Kazakhstan are the following: 1) observance of the constitutional principles 

of equality of all ethnic groups of Kazakhstan; 2) a depoliticization of the sphere of interethnic 

interaction (in Kazakhstan ethnic parties and the movements are forbidden); 3) ideological and 

administrative neutralization of political forces, representing  extremely nationalist and radical views; 

4) full support of activities of Assembly of the people of Kazakhstan for forming of effective 

mechanisms of an interethnic interrelations [3]. 

Today's Kazakhstan model of ethno policy represents mixture of two models: traditional and 

modernist 1) "the traditional project" is the model based on strengthening of state and administrative 

forms of regulation of the interethnic relations. This model represents strictly hierarchical designs 

assuming concentration of the power at top of a managerial pyramid 2) "the modernist project" is the 

model assuming the development of civil self-organization and horizontal integration of society. As a 

main objective of the modernist project of national policy the formation of the civil nation is accepted 

assuming the implementation of state programs of integration of ethnic communities within the national 

state and civil society [4]. Such model of development does not deny "ethnicity factor" and its value in 

life of society and the person at all. The nation in its civic sense does not cancel, but on the contrary, 

opens an ample opportunity for ethnic self-identification and creation of amateur public organizations, 

the ethno cultural centers for the solution of the wide range of problems of Kazakhstan ethnos. 

Unfortunately, today the first model is becoming prevailing in realization of ethno politics of the state.  

Nowadays the political sphere is alienated from the ordinary citizens. The political space is 

colonized by executives and their partners in a business and financial community, political technologies 

of prevention and neutralization of conflicts become a significantly imperatives for the social reality 

formation. 

The administrative and political power is obliged to legitimize its own structures and functions 

while explaining and proving decisions made. Thus the political state-administrative technologies 

applied by the state should act as the mechanism of identification, formulation, integration, and 

realization of the national interests. Meanwhile the bureaucratic mechanisms of the government and 

informal networks of trustful patron-client relations do not allow the development of competitive 

environment for the public competition of the party and political programs. 

It is impossible to overcome the mutual alienation among the people and political elite as basic 

structural conflict of reforming society under the conditions of modern Kazakhstan with its entrenched 

administrative-command methods of management. The reunion is not possible either because of the 

absence of development traditions in Kazakhstan such as professionally trained political technologists, 
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a network of Think Tanks, etc that may allow to utilize the manipulative information and political 

communication. 

Analysis of cognitive dimensions of Kazakh ethnicity in its concrete contexts points to 

hybridism of origins forming it, defining its multiple-vector feature of group identification and 

mobilization in political processes. Kazakh traditional communication culture is totally in the field of 

genealogic discursive experiences, which stimulates the latent revival of Kazakh ethnicity models that 

realized through mechanisms of ethnical identification and re-tribalization.   

Now "the traditional project" is gradually becoming prevailing as the purposes of the guaranteed 

management of political processes demand refusal of ideals of the Kazakh ethnicity.  

The price for conformism leads to a boomerang effect, which would reflect in sharpening of a social 

inequality and latent increase of a role of ethnicity in the consciousness of Kazakhstan citizens. 

Geopolitical priorities and economic dependence on transnational financial-economic markets in the 

near future will mainly define the prevalence of certain scenario of actualization of identity bases of 

Kazakh ethnicity. 
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ADIYAMANLI DÎVAN ŞÂİRLERİ’NDE NA’T 

Muzaffer KARATAŞ341 

Özet 

Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarının başında Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Bu sebeple 

yüzyıllar içinde yazılan farklı edebî tür ve şekillerde dinî motifler oldukça sık yer tutar. Şiirlerde, 

neredeyse tüm peygamberlere değinilmiştir. Ancak Hz. Muhammed, İslâmiyet için nasıl zirvedeyse 

Klasik Türk Edebiyatı içerisinde yazılan şiirlerde de kendisinden en çok bahsedilen peygamberdir. 

Şiirlerinde İslâmiyet’i temel alan ve bu kadar çok işleyen bir edebiyat, elbette Hz. Muhammed’e de en 

çok yeri verecektir. Hz. Peygamber’i konu edinen Mevlid, Hilye, Esma-i Nebî, Miracnâme, Şefâatnâme, 

Kırk Hadis gibi pek çok edebî tür vardır. Bu türler arasında Hz. Peygamber’i öven şiirler olarak bir edebî 

tür hâline gelmiş olan Na’tlar, ilk sırada yer alır. Kutadgu Bilig’den başlayarak günümüze kadar yazılan 

Na’tlar, birkaç beyitten binlerce beyite kadar uzanabilmektedir. Klasik Türk edebiyatı içerisinde adına 

az rastlanılan Adıyamanlı Dîvan Şairleri, eserlerinde gazel, kaside gibi türlerin yanında Münâcât, 

Tevhîd, Na’t ve Medhiye gibi dinî konularda oldukça fazla şiir yazmışlardır. Çalışma, sayı olarak az da 

olsa Adıyamanlı Dîvan Şairleri’nin yazmış oldukları Na’tları ve bu Na’tların muhtevasını anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dîvan, Na’t, Şâir, Hz. Muhammed, Adıyaman 

NA’T IN DİVAN POETS FROM ADIYAMAN 

Abstract 

The Qur’an is the primary source of classical Turkish literature. Therefore religious motifs take 

place quite frequently in different literary genres and arrivals written over the centuries. In poems, 

almost all prophets are mentioned. However, just as Muhammad is at the top for Islam, he is the most 

mentioned prophet in the times written is Classical Turkish Literature. A literature that is based on Islam 

in its poems and that works so well, of course, is Hz. he will also give the most place to Muhammad. 

Mevlid, Hilye, Esma-ı Nebi, Miracname, which is about the prophet. There are many literary genres 

such as Şefaatname and Forty Hadith. Among these species, St. Na’ts, which has become a literary genre 

as poems praising the Prophet, takes the first place. Na’ts, written from Kutadgu Bilig to the present 

day, can range from a few couplets to thousands of couplets. Classic Turkish Divan Poets from 

Adıyaman, whose names are rarely seen in literature, have written many poems on religious subjects 

such as Münacat, Tevhid, Na’t and Medhiye as well as genres such as ghazal and eulogy. The study 

includes Na’ts written by Divan Poets from Adiyaman, albeit small in number, and these ıt describes 

the content on Na’ts. 

Keywords: Divan, Na’t, Poet, Hz. Muhammad, Adiyaman 

Giriş  

Klasik Türk edebiyatı, binlerce yıllık bilgi ve kültür birikiminin ürünüdür. Bu nedenle kaynaklar 

bakımından oldukça zengindir. Bu kaynak çokluğu ve çeşitliliği, şiirlerde geniş bir anlam derinliği ve 

hayal gücü ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu çeşitlilik ve çoklu kaynak içerisinde yine de Klasik Türk 

edebiyatının muhteva ve estetik anlayış bakımından İslâmî kültürün bir ürünü olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. 

“Klasik Türk edebiyatının en belirgin ve yaygın özelliği, temelinde dinî kültüre yer vermesidir. 

Bu özellik kullanılan malzeme itibarıyla bütün edebî tür ve şekillere hâkim olurken; yalnızca dinî 
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konularda kaleme alınmış binlerce manzume ve dinî konuların terennüm edildiği onarca tür 

edebiyatımızda küçümsenmeyecek bir yere sahiptir.” (Çelebioğlu, 1998: 349).  

Edebiyatımızda dinî konularda oldukça fazla türde ve sayıda şiirler yazılmıştır. Bunlar, tevhid, 

münâcât, esma-i Hüsna, mevlid, hilye, kırk hadis, mirâcnâme gibi. Dinî edebî türde yazılan şiirler 

arasında Hz. Peygamber’i konu edinen eserler ekseriyeti teşkil etmektedir. İslâmîyeti temel alan bir 

edebiyatın konu çokluğu olarak da İslâmîyetin göz bebeği ve sevgilisi olan Hz. Peygamber’e çokça yer 

vermesi kaçınılmazdır. 

“Hz. Peygamber’e duyulan sevgi, bağlılık ve hürmet hisleri, yalnızca klasik Türk edebiyatında 

değil; anonim, âşık ve halk edebiyatında, diğer yandan Tanzimat’tan günümüze kadar uzanan dönem 

edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. İlk İslâmî Türk eseri Kutadgu Bilig’den bugüne kadar uzanan 

bu çizgide, asırlardır Hz. Peygamber sevgisini dile getiren hacimli veya küçük binlerce manzumenin 

mevcudiyeti açıkça şu gerçeği ortaya koyar: Bütün dünyada hiçbir peygambere, hiçbir şahsa dair çeşitli 

şekil ve türlerde yüzyıllar boyunca devamlılık gösteren eserler kaleme alınmamıştır. Bu konuda Hz. 

Muhammed tektir, müstesnadır. Edebiyatımız da, Yüce Peygamber’le ilgili belirtilen türdeki sayısız 

örnekleriyle son derece zengindir.” (Yeniterzi, 2016: 1). 

Na’t 

Na’t kelimesi, bir şeyi ya da bir kişiyi överek anlatmak, onu vasıflandırmak, onun güzel ve iyi 

taraflarını methederek tarif etmek anlamlarına gelmektedir. Edebî bir terim olarak ise, Hz. Peygamber’i 

övmek, O’nun güzel vasıflarını anlatarak, şefâatine nâil olmak için yazılan şiirlere verilen isimdir. Na’t 

yazanlara na’t-gû; na’t söyleyenlere de na’t-han adı verilmiştir.  

Arap edebiyatında medih ya da methiye olarak başlayan bu tür, Türk edebiyatında na’t adını 

almıştır. Hz. Peygamber’e ait ilk methiyeler, İslâm dininin yayılması ile müslüman olanların Medine’de 

bir güç hâline gelmesiyle başlamıştır. Bu sonsuz ve karşılıksız sevgi o günden bugüne kadar na’tlarda 

kendini göstermiştir. 

“Hz. Peygamber’den çeşitli âyetlerde de övgüyle bahsedilmiştir. Bir başka ifadeyle na’t Hz. 

Peygamber’in şiirle yapılmak istenen portresidir.” (Onay, 2013: 499). Na’tlarda başlıca ele alınan husus, 

Hz. Peygamber’in bedenî güzelliği, hayatı, mucizeleri, kulluğu ve ahlakının mükemmelliği gibi 

konulardır. Diğer bir deyişle, Hz. Peygamber’in maddi ve manevi özelliklerinin güzelliğini övmek na’t 

yazmadaki başlıca amaç olmuştur. Bunun için şiiri tercih eden şâirler, “Edebiyatta sevgili için zikredilen 

bütün güzellikleri ve edebî tasvirleri Hz. Peygamber için de en üst seviyede kullanmışlardır.” (Onay, 

2013: 521). Şüphesiz ki “Peygamber, eşsiz benzersiz, bî-kıyas, bilâ-nazîr bir güzeldir.” (Onay, 2013: 

521-522). 

Hz. Peygamber ile ilgili Siyer, Siyer-i Nebî, Hilye, Muhammediye gibi isimlerde eserler de 

yazılmasına rağmen en geniş ve en zengin yeri Yüce Peygamber’in vasfına ve methine mahsus bir tür 

olan Na’tlar almaktadır. Na’tlar, birkaç beyitten başlayarak binlerce beyite kadar yazılmışlardır. 

“Na’tlar kahir ekseriyetle Hz. Peygamber’in kişiliği, mucizeleri, şefaati, ailesi, yakın çevresi, sahabîleri 

ve doğumundan ölümüne kadarki dönemde yaşanan gelişmeler gibi konuları bünyesinde barındırır, 

barındırmıştır. Yani bir kelimeyle na’tlar, Peygamberimiz (s.a.v.)’in şahsı etrafında teşekkül etmiş 

yapıtlardır, söylemlerdir (Yıldırım, 2020: 3). 

Na’t’ın Türk Edebiyatındaki Yeri Ve Önemi 

Hz. Peygamber’e duyulan sonsuz sevginin ürünü kabul edilen na’tlar, ilk islâmi eserlerle birlikte 

edebiyatımızda yerini almıştır. Bu yönüyle Türk edebiyatında yazılmış olan ilk na’t, Yusuf Has Hacib’in 

yazmış olduğu “Kutadgu Bilig” eseridir. Bu eserde on beş beyitlik bir na’t bölümü mevcuttur. Bu 
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bölümde Yusuf Has Hacib, Hz. Peygamber’in insanların en seçkini ve en iyisi olduğunu belirtmiştir. 

Daha sonra, Edip Ahmed Yükneki’nin yazmış olduğu “Atabetü’l-Hakayık” adlı eserde beş beyitlik bir 

na’t bölümü vardır. Yusuf Has Hacib ile başlayan na’t yazma geleneği Ahmed Yesevi’nin “Dîvân-ı 

Hikmet” adlı eserinden sonra Anadolu sahası dışında pek çok şâir tarafından devam ettirilmiştir. 

“Türk edebiyatında esmâ-i nebî, sîre, mevlid, mi’racnâme, mu’cizât-ı nebî, hilye, kırk hadis gibi 

türler arasında örnekleri en bol olan ve yaygın olan na’t XI. yüzyıldan itibaren Türkler’in yaşadığı hemen 

bütün bölgelerde yazılmış, günümüze kadar da kuvvetli bir gelenek hâlinde devam etmiştir. Sayıları 

binlerle ifade edebilecek olan na’tlar ayrıca bestelenerek cami ve tekkelerde okunmuş, birçok beyti 

hattatlar eliyle levhalara nakşedilip mescid, dergâh, ev ve dükkân gibi mekânları süsleyen birer sanat 

eseri olarak itibar görmüştür.” (Çiçekler: 2006,436). 

“Ali Şîr Nevâî, beş dîvânında da na’ta yer vermiş, aynı zamanda bir tertip hususiyeti olarak 

dîvânlarının gazeliyyât bölümünde, kafiye harfi değiştikçe ilk gazelin dinî muhtevâda, özellikle Hz. 

Peygamber medhinde bir na’t olmasına dikkat etmiştir.” (Yeniterzi, 2015: XVIII). Nevâî, dîvân ve 

mesnevilerinin tümünde ve mensur eserlerinde çokça na’t yazmıştır. Bu vesileyle na’t şâiri ünvanı 

almıştır. 

Anadolu sahasında yazılmış ilk na’tlar Yunus Emre’ye aittir. Bunlar, ilk Türkçe na’tlardır. 

“Yaşadığım süre içinde pak Muhammed’in yolunun toprağı ve tozuyum” diyen Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî ise Farsça na’tlar yazmıştır. Böylece na’t türü XIII. yüzyıldan itibaren edebiyatın vazgeçilmez bir 

türü hâline gelmiştir. 

Na’tlar, hem dîvân hem de halk ve tekke şâirleri tarafından kaleme alınmıştır. Ancak dîvân 

edebiyatında bu türün daha çok yer bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü “ İslâmî edebiyat geleneğinde 

dîvânların, mesnevîlerin tevhîd, münâcât ve na’t ile başlaması, bir kaide hâline gelmiştir. Bazı 

dîvânların, şâirin tercihine göre doğrudan na’tla başladığı da görülür.” (Yeniterzi, 2006:436). 

Dîvân edebiyatının gelişimine paralel olarak on dördüncü yüzyılda na’t yazma geleneği biraz 

daha artmıştır. On beşinci yüzyılda yaşamış hemen hemen tüm şâirler dîvân ve mesnevîlerinde na’tlara 

yer vermişlerdir. On altıncı yüzyılda dîvân şâirlerinin sayısının çokluğu na’t yazımındaki sayının 

artmasını sağlamıştır. Yüzyılın en başarılı na’tı ise Fuzûlî’nin muhteşem eseri “Su Kasidesi”dir.  

On yedinci yüzyıldan başlayarak sadece na’tlardan ibaret dîvânlar tertip edildiği görülmektedir. 

Nazîmin beş mürettep dîvânında değişik değişik nazım şekillerinden toplam 297 na’t bulunmaktadır. 

On sekizinci yüzyıl edebiyatımızda en çok na’t yazılan dönemdir. Bu yüzyılda bazı dîvânlar tamamıyla 

na’tlardan oluşturulmuştur. Bu yüzyılda da Nabî ve Şeyh Galib’in na’tları ünlüdür. On dokuzuncu 

yüzyılda edebiyatın yön ve tür değişikliklerine rağmen na’t yazan şâirlerin varlığı devam etmiştir. Na’t 

yazma geleneği Tanzimatla başlayan yeni Türk edebiyatı döneminde de yazılarak günümüze kadar 

devam etmiştir. 

Dîvân edebiyatında yazılmış olan binlerce na’t içerisinde şöhrete ulaşmış ve şaheser konumunda 

olan eserler şunlardır: 

1. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi” 

Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün 

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su 

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola 

Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su 

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 

İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su 
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Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ 

Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su 

Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam 

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su 

2. Şeyh Galib’in “Efendim” redifli müseddes-i mütekerriri. 

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin Efendim  

Bî-çârelere devlet-i sermedsin Efendim 

Divân-i ilâhide ser-âmedsin Efendim 

Menşur-ı “Le-amrük”le mü'eyyedsin Efendim. 

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin Efendim 

Hak’dan bize sultân-ı mü'eyyedsin Efendim 

**** 

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda  

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda 

Gül-bâng-ı kudûmün çekilir Arş-ı Hudâ’da 

Esmâ-i şerîfin anılır arz u semâda. 

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin Efendim 

Hak’dan bize sultân-ı mü'eyyedsin Efendim. 

3. Nabî’nin “bu” redifli na’t’ı. 

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dur bu  

Nazargâh-ı İlâhîdür makâm-ı Mustafâ’dur bu  

Felek mâh-ı nev bâbü’s-selâmun cilvegâhıdur  

Bunun kandîlidür hûr matla‘-i nûr-ı ziyâdur bu  

Habîb-i kibriyânun hâbgâhıdur fazîletde  

Tefevvuk-kerde-i ‘arş-ı cenâb-ı kibriyâdur bu  

Bu hâkün pertevinden oldı deycûr-ı ‘adem zâ’il  

‘Amâdan açdı mevcûdât çeşmi tûtiyâdur bu  

Mürâ‘at-i edeb şartıyle gir Nâbî bu dergâha  

Metâf-ı kudsiyândur bûsegâh-ı enbiyâdur bu 

“Na’tlar ve sâir dinî muhtevâlı şiirlerde sanatkârın şâir tabiatı, mü’min sıfatıyla buluşur. 

Dolayısıyla na’t söylemek artık bir edebî faaliyet olmaktan ziyâde anlam ifade eder. Bir bakış açısına 

göre na’t kaleme almak, Hz. Peygamber’e salât ü selâm getirmenin, yani “salvele” emrinin edebiyattaki 

tezahürüdür. Bu yönüyle na’t yazmak veya okumak, ibâdet boyutu da kazanmaktadır.” (Sarıkaya, 2014: 

26). 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nde Na’t 

Adıyaman, kadim kültüre sahip bir şehirdir. Bu kültür içerisinde yetişmiş nice dîvân şâiri vardır. 

Çalışmada, 19. yy. ile 21. yy. arasında Adıyaman’da yaşamış olan Adıyamanlı 23 dîvân şâirinin 

dîvânları incelenmiştir.  Bu şâirlerden 8 tanesinin na’t yazdığı tespit edilmiştir. Rıf’at Efendi, Ali Rıza 

Efendi, Âsım Efendi, Hafız Mahmut Efendi, Hicri Efendi, Haydar Efendi, Besnili Sıdkî Efendi ve 

Sarışeyhoğlu Ömer Mazhar Efendi dîvânlarında na’tları bulunan Adıyamanlı dîvân şâirleridir.  
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Eski Türk edebiyatında na’tlar üzerine yaptığı çalışmasında Emine Yeniterzi (Dîvân Şiirinde 

Na’t,Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1993), na’tların muhteva bakımından müştereklerini tespit ve tasnif 

etmiş, böylece klasik edebiyatımızda Hz. Peygamber’in ne surette tavsif edildiğine dair bir çerçeve 

ortaya çıkmıştır. Adıyamanlı 8 dîvân şâirinin yazmış olduğu na’tlar aşağıdaki maddelerde bu muhteva 

anlayışı içerisinde incelenmiştir. 

1. Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları 

İslâmî kültür çerçevesinde Esmâ-i Hüsnâ olarak adlandırılan Allah’ın isimlerini zikretmek 

anlayışı Dîvân edebiyatının hüküm sürdüğü yıllar boyunca sıkça şiirlerde kullanılmıştır. Allah’ın 

isimlerinden sonra manzum veya mensur eserlerde en çok kullanılan isim Hz. Peygamber’in isim ve 

sıfatlarıdır. Hatta, Esmâ-i Nebî adı altında müstakil eserler oluşturulmuştur. Rivâyete göre Hz. 

Peygamber’in isim ve sıfatlarını yazan, okuyan, evine ya da işyerine asan kimseler dertlerden, 

sıkıntılardan ve belalardan uzak kalırmış. Hz. Peygamber’in sayısı bine ulaşan ve hepsi birer övgü 

mahiyetinde olan isim ve sıfatları Kur’ân-ı Kerim’de, hadislerde, kutsal kitaplarda belirtilmiştir. 

Bununla birlikte dinî ve edebî kültürümüzde yalnızca O’na has olan isim ve sıfatlar da kullanılmıştır.  

Dîvânlarında na’t bulunan Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nin hepsi şiirlerinde Hz. Peygamber’in 

isim ve sıfatlarını zikretmişlerdir. 19. yy. şâirlerinden olan Rıfat Efendi şu beytinde Hz. Peygamber’in 

isimlerini şöyle sıralamıştır: 

İsm-ü pâkin Ahmed ü Mahmûd u Mustafa 

Ümmetin ezkârı mutlak esselâtü vesselam 

20. yy. şâirlerinden Âsım Efendi de Hz. Peygamber’in en çok kullanılan isim ve sıfatlarını 

şiirinde şu şekilde dile getirmiştir: 

Enbiyâdan itibar ü fazlın ezyeddir senin 

Şöhretin yerde Muhammed gökte Ahmeddir senin  

* 

Şefâat maden-i kân-ı atasın yâ Resulallah 

Nebîlerden Muhammed Mustafasın yâ Resulallah 

* 

Nebîler serveri Hakkın Habibi Mustafa sensin 

Şeh-i evlâd-ı âdemsin Reis-i enbiyâsın sen 

* 

Uluvv-i şânını bildirdi sübhanellezi esra’ 

Ebü’l-ervahı bâlâ kadr-i ulâ cahıdır Ahmed   (Ruhların babası anlamında) 

19. yy. şâirlerinden müderris Hafız Mahmut Efendi’nin aşağıdaki beytiyle başlayan şiiri 

Adıyaman Ulu Cami’de minberin solundaki küçük dolapta muhafaza edilen sakal-ı şerîf üzerine 

yazılmış ve oraya asılmıştır. İnsanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilen Muhammed (a.s) 

anlamındadır. 

Lihye-i pâki Resulü’s-sakaleyn 

Etti tenvir ‘uyûn-u ümemi 

19. yy. Dîvân sahibi ünlü şâirlerinden Besnili Sıdkî Efendi de on üç beyitlik na’tında 

Muhammed ismini redif olarak kullanmıştır. 

Zemîne zînet-efzâdır Muhammed 

Zamâna feyz-bahşâdır Muhammed 
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* 

Sıfâ-ı pâk-ı Hakka oldu mir’at 

Makâm-ı cem’i esmâdır Muhammed  

2. Âyet ve Hadisler 

Hz. Muhammed’e ait bir tür olarak ortaya çıkan na’tlarda, İslâm dininin yüce kitabı, Hz. 

Peygamber’in en büyük mucizesi ve Dîvân edebiyatının ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’den 

iktibaslara yer verilmiştir. Dîvân şâirleri, şiirlerinde anlam derinliğini sağlamak için kimi zaman 

iktibasları tamamen şiir içine yerleştirmiş, kimi zaman da âyet ve hadisin bir parçasını alarak şiirini 

bütünlemiştir. Söz konusu İslâm dininin yüce peygamberi olunca Kur’ân-ı Kerim’de O’nunla ilgili 

söylenmiş olan âyet ve hadisler na’tlarda sıkça yer bulmuştur. Adıyamanlı Dîvân Şâirleri de na’t yazma 

geleneği dışına çıkmamış ve şiirlerinde iktibaslara yer vermişlerdir. 

Rıfat Efendi, Hz. Peygamber’in ölüleri ihya eden İsa ve Meryem gibi hoşdem olduğunu 

belirtmiştir. Hz. Peygamber’in Allah’a yakınlığını ifade için Dîvân şiirinde en çok kullanılan 

iktibaslardan olan “Kabe Kavseyn”i kullanmıştır. Hz. Peygamber’in Cebrail olmadan Mirâc gecesi 

geçtiği son makamı anlatıp Allah’a iki kaş arasındaki uzaklıktan daha yakın olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca bu iktibas Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nin na’tlarında en çok kullandıkları iktibastır. 

‘Nefahtü fîhi min-rûhî’342 dem-ü feyz-ü hayâtındır 

Kılan mevtâyı ihyâ hoşdem-i İse’bn-ü Meryem’sin 

* 

Şeb-i İsrâ güzârın Kâbe Kavseyni ev ednâ343’de 

Kelîm-i Hakka hemdem nice bin esrâre mahremsin  

Âsım Efendi, Adıyamanlı Dîvân şâirleri içinde şiirlerinde iktibaslara en çok yer veren şâirdir. 

Şâir, Hz. Peygamber’in Allah yanındaki değerini, enbiyâlar arasındaki seçkin yerini aşağıdaki iktibasla 

göstermiştir. 

Hil’at-ı levlâk ile tac le-amrükle344 seni 

Enbiyâdan eyledi mümtaz Rabbü’l-âlemîn 

* 

Ol şeb Mirâcında geçtin makâm-ı sidreden 

Hakka oldun kabe kavseyni ev-adnâ345dan yakın 

Hz. Peygamber’in “ev ednâ” âyetiyle işaret edilen yakınlık makamına ulaştığı bu kutlu gecenin 

bir adı da Şeb-i İsra’dır. Âsım Efendi, Hz. Peygamber’in şânının ve isminin yüceliğinin bu gecede 

bildirildiğini ifade etmiştir. 

Uluvv-i şânını bildirdi sübhanellezi esra’346 

Ebü’l-ervahı bâlâ kadr-i ulâ câhıdır Ahmed 

Âsım Efendi, aşağıdaki beytinde de Hz. Peygamber’in âlemlere rahmet için gönderildiğini 

anlatmıştır. 

Merhaba ey şâh-ı pür-fadıl ve serir levlâk 

                                                           
342 “Ruhumdan O’na ruh üfürünce” Hicr, 29. 
343 “İki yay uzunluğu kadar yahut daha yakın” Necm, 9. 
344 “Senin ömrüne and olsun ki” Hicr, 72. 
345 “İki yay uzunluğu kadar yahut daha yakın” Necm, 9. 
346 “O, Allah ki eksik ve noksanlıktan uzaktır.” İsra, 1. 
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Geldi şânında senin nezim ve mâ-erselnâk347 

Besnili Sıdkî Efendi, Hz. Peygamber’in gizli bir hazine olduğunu, yaratılmışların en temizi ve 

yücesi olduğunu, âlemlere rahmet için gönderildiğini anlatmıştır.  

Zât-ı pâkindi hadîs-i küntü kenzen348’den garaz 

Hilkatindi illet-i gâiye-i halk-ı ümem 

“Tâc-ı levlâk ü le amrük” iktibası ile de Besnili Sıdkî Efendi, Allah’ın bu hadisle Hz. Peygamber 

olmasaydı kâinatı yaratmayacağını, O’nun için felekleri tertip ettiğine işaret etmiştir. 

Tâc-ı levlâk349 ü le-amrük350 hulkına ilbâs idüp 

Tertîb kıldı seni izzetle Rabbü’l-âlemîn 

* 

Vücûdu rahmeten li’l-âlemîn351dir 

Şefi-i dâr-ı uhrâdır Muhammed 

3. Hz. Peygamber’in Bedenî Özellikleri 

Hz. Peygamber’in bedenî özelliklerinin anlatıldığı eserlere edebiyatımızda “Hilye” adı 

verilmektedir. Hilye, zamanla Hz. Peygamber’in bedenî özelliklerinin yanında bazen de ahlakî 

özelliklerinin anlatıldığı bir tür hâline gelmiştir. Bu türün edebiyatımızda en önemli eseri, 16. yüzyılda 

Hakanî Mehmed Bey’in “Hilye”sidir.  Dîvân edebiyatında Hz. Peygamber’in bedenî unsurları şiirlere 

konu edilirken fizikî unsurları tek tek ele alınmış, O’nun bedenî vasıfları ve güzelliği anlatılmıştır. 

Allah’ın Habib’i olan Hz. Peygamber, dış görünüşü ile bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı ve hiç 

kimsenin kendisine benzeyemeyecek şekilde eşsiz bir güzelliğe sahip olduğu Kur’ân-ı Kerim’de 

geçmektedir. Na’tlarda, bu eşsiz güzellik ve O’na duyulan sevgi ve saygının ifadesi kelimelere 

dökülmüştür. Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, Hz. Peygamber’in bedenî özelliklerini anlatırken kimi zaman 

“zât-ı pâk, vücûd-ı pâk, nûr-ı pâk” gibi ifadelerle bütünüyle güzelliğini anlatmaya çalışmış; kimi zaman 

da saç, kaş, yanak, boy, diş, dudak, el, parmak gibi bedeninin bir parçasını benzetmeler yaparak tasvir 

etmişlerdir. Bu yönüyle na’tlar, aynı zamanda bir hilye özelliği de taşımaktadır. 

Rıfat Efendi’nin aşağıdaki beyitte belirttiği gibi Hz. Peygamber, eşsiz, benzersiz ve rûhu’l-

mukaddestir.  

Vücûdun bâdi’i îcâd ü tîn-i unsû’l-akdem 

Sen ol rûhu’l-mukaddes mümkünâta sırr-ı âdemsin 

Cenâb-ı Hakk’ın bütün maddî ve manevî güzellikleri bir arada topladığı biricik sevgilisi, O’dur. 

“Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim ve halkı yarattım.” diyen Cenâb-ı Allah’ın cemâline bir 

ayna olarak yarattığı en güzel insandır. (Yeniterzi, 1989:340) Âsım Efendi, aşağıdaki beytinde Hz. 

Paygamber’in pâk vücudunun bütün insanlığa baştanbaşa örnek olduğunu ve O’nun Allah’ın sırrına 

mahrem olduğunu dile getirmiştir. Çünkü O, “Ruhların Babası’dır.” 

Vücûd-ı pâkindir bais-i vücudu halka serteser  

Ebü’l-ervahdır sırr-ı Hakka mahrem Muhammed 

Hz. Peygamber’in bedenî özelliklerini şiirinde en çok işleyen Adıyamanlı Dîvân Şâiri Besnili 

Sıdkî’dir. Şâir, Hz. Peygamber’in fiziksel özelliklerini tek tek ele alıp teşbihler yaparak şiirini 

                                                           
347 “Biz seni (ancak âlemlere rahmet için) gönderdik.” Enbiya, 107. 
348 “Ben (gizli) bir hazineydim.” 
349 “Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” 
350 “Senin ömrüne and olsun ki” Hicr, 72. 
351 “Biz seni (ancak âlemlere rahmet için) gönderdik.” Enbiya, 107. 
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güzelleştirmiştir. Sıdkî, aşağıdaki beytinde Hz. Peygamber’in boyunu bahçenin servi ağacına, yanağını 

Beytü’l-harem’in süsüne benzetmiştir.  

Ey nihâl-i kâmetin serv-i çemen-zâr-ı kadem 

Ârızın pîrâye-bahş-ı ravza-i Beytü’l-harem 

Şâir, Hz. Peygamber’in, dudağını paha biçilemez bir yakuta, dişini derya içindeki bir inciye, 

saçını nûr ve karanlık mayasına benzetmiştir.  

La’line nisbet ile yâkut seng-i bî-behâ 

Seng-rîze nezd-i dendânında mervârîd-i yem 

* 

Oldu ayrı duhterin kavs-ı kazâ tîr-i kader 

Subh-ı rûyun leyl-i mûyun mâye-i nûr-ı zalam 

Ayrıca, Ay’ın bu kadar ihtişamlı bir makama sahip olmasının sebebini de Hz. Peygamber’in nûr 

cemalinin güzelliğinden aldığı şerefe bağlamıştır. 

Almasaydı mâh eger mihr-i cemâlinden şeref 

Târem-i a’lâda bulmazdı makâm-ı muhteşem 

Besnili Sıdkî, Hz. Peygamber’in bedenî özelliklerini na’tlarında en çok ele alan şâirdir. Öyle ki 

dîvânında na’t başlıkları altındaki dokuz beyitlik altı numaralı na’tta ilk altı beyitte Hz. Peygamber’in 

bedenî özelliklerini ele almıştır. Hz. Peygamber’in yüzünün insanın yaratılışına, cemâlinin ay ve güneşin 

güzelliğine, kaşının kubbe-i virâneye sebep olduğunu; gözünün yâdigarının nergis, saçının ise sünbül 

ve reyhan olduğunu, yanağının bülbülün inlemesine sebep olduğunu dudağının da kevser suyu olduğunu 

dile getirmiştir. 

Özündür hilkat-i ekvâna bâ’is 

Yüzündür fıtrat-ı insana bâ’is 

* 

Cemâlin tal’at-ı hurşîd u mâha 

Hayalin gerdiş-i devrâna bâ’is 

* 

Bozulduysan n’ola eyvâ-ı Kisrâ 

Kaşındır tâkını vîrâne bâ’is 

* 

Dü-çeşmin yâdigârı oldu nergis 

Saçındır sünbül ü reyhâne bâ’is 

* 

Hevâ-yı gönce-i ruhsâr-ı âlın 

Nevâ-yı bülbül-i nâlâna bâ’is 

* 

Mey-i sahbâ-yı la’lin neş’esidir  

Safâ-yı Kevser-i Rahmân’a bâ’is 

4. Hz. Peygamber’in Mucizeleri 
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Peygamberler tarihi dikkate alındığında her peygamberin bazı mucizelerle yaratıldığı 

görülmektedir. Allah, peygamberlere bazı olağanüstü özellikler lütfetmiştir. Bir nevi mucize, 

peygamberlerin isbatını sağlamaktadır. “İslâm dininin yüce peygamberi Hz. Muhammed’in na’tlarda 

Kur’ân-ı Kerim mucizesiyle birlikte ayın ikiye bölünmesi, bir avuç toprakla bir ordunun yenilmesi, 

parmaklarından suların akması, avcunda taşların tesbihi, diktiği fidanın hemen meyve vermesi, 

bereketiyle yemeğin artması, pişmiş kuzunun zehirlendiğini haber vermesi, uykudayken gönlünün 

uyanık kalması, önündekileri ve arkasındakileri görmesi, bulutun gölgelemesi, kendi gölgesinin 

olmaması gibi diğer mucizelerine yer verilir.” (Yeniterzi, 1989:461).  

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, şiirlerinde Hz. Peygamber’in mucizelerine sıkça yer vermişlerdir. 

Rıfat Efendi, aşağıdaki beytinde Hz. Peygamber’in meşhur parmağı ile ayı ikiye böldüğünü, O’nun 

mucizesinin bir sonu olmadığını ve buna isbata gerek olmadığını söylemiştir. 

Mûcîz-i bürhânına yokdur nihâyet leyk-i bir 

Parmağın kıldı mâhı şak esselâtü vesselam 

20. yy. şâirlerinden Âsım Efendi, Hz. Peygamber’in hem parmağından su akması hem de 

parmağı ile ayı ikiye bölmesi mucizesini şu beyitte işlemiştir: 

Esselâtü vesselam ey parmağından aktı su 

Esselâtü vesselam ey mâhı kıldın iki şak 

* 

Esselam ey gökyüzünde iki şak oldu kamer 

Parmağından kıldığın demde işaret esselam 

Âsım Efendi, Hz. Peygamber’in Mirâc gecesi göğe yükseliş mucizesini anlatırken Hz. İsâ’nın 

göğe çıkışına teşbih etmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber’in sadece ay ya da güneşle mucizesinin 

anlatılamayacağını, O’nun mucizelerinin bir sınırının olmadığını ifade etmiştir. 

Esselam ey bulmadı bir vech ile Mirâcını 

Gerçi İsa da göğe kıldı azimet esselam 

* 

Firkat ve şecer şems ve kamer mi yalnız 

Haddan efzûn senin mûcize-i âsârın 

5. Hz. Peygamber’in Şefâati 

Dîvân şâirlerinin Hz. Peygamber’e duydukları sonsuz sevginin karşılığı olarak yazdıkları 

na’tlarda, O’nu methetmekle birlikte asıl amaç, O’nun şefâatine kavuşma arzusudur. “Dolayısıyla 

na’tlar sadece Hz. Peygamber’i öven manzumeler olmakla kalmamış; her şâirin samimi bir dille 

günahkârlığını arz edip, O’ndan şefâat talep ettiği istişfâ veya istimdâd mahiyetinde şiirler olmuştur.” 

(Yeniterzi, 2015: XXX) Hz. Peygamber’in: “ Her peygamberin kendine has ve kabule mazhar olan bir 

duası vardır. Onunla Allah’a dua etmiştir. Ancak ben duamı âhirette ümmetime şefâat etmek için 

saklıyorum.” Hadis-i Şerif’inde belirtildiği üzere O, na’tlarda Şefiü’l-Müznibin’dir. Yani günahkârların 

şefâatçisidir. Ümmetinin günahlarına şefâat edeceği, kıyâmet gününde “Ümmetim” diyerek imân 

edenleri koruyacağı, şefâat yetkisinin O’na ait olduğu ve insanların şefâat için başvuracağı tek makam 

oluşu ifade edilmiştir. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarının neredeyse tamamında Hz. Peygamber’e şefâat dileği ile 

bir ya da birkaç beyit yazmıştır. Özellikle na’tlarının son beyitlerinde Hz. Peygamber’e ellerini açarak 

yardım ve şefâat dileğinde bulunmuşlardır. Na’tlarında en çok Hz. Peygamber’in methedildiği bölümler 

vardır. Methedilmeden sonra en çok yeri şefâat dileğinde bulunulan beyitler almaktadır.  
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Rıfat Efendi, bir na’tının başında bir na’tının da sonunda Hz. Peygamber’e yalvararak, günahkâr 

olduğunu ve kıyâmet gününde kendisine şefâat etmesini O’ndan dilemiştir. 

Yüzüm kara günahkârem ziyâde yâ Resûlallah 

Anın çün kalmışam zulmet serâda yâ Resûlallah 

* 

Rıf’at-ı bîçâreyi red eyleme rûz-u mahşer  

Mücrime ancak şefâat kânı sensin yâ Resûl 

19. yüzyıl şâirlerinde Ali Rıza Efendi de Hz. Peygamber’in ayağının tozundan beklediği ümidin 

şefâat olduğunu şöyle dile getirmiştir.  

Huzura halı mâlı fil bâlını arz eyleyip gelmiş 

Rıza’nın iltiması hâk-i pâyından şefâattir 

Âsım Efendi, yazmış olduğu na’tların neredeyse tamamının son beyitlerinde Hz. 

Peygamber’den medet ve şefâat için kendisine şefâat dilemiştir. Şâir, günahkâr olduğunu söylemiş ve 

kıyâmette kendisine ve tüm ümmete şefâatte bulunması için Hz. Peygamber’e yalvarmıştır. Çünkü hasta 

kalplere devâ olacak şifâ ve merhem verecek olan Hz. Muhammed (sav)’dir. 

İki âlemde ana da destegîr ol yâ Resûl 

Bir günahkâr ümmetindir Âsım-ı zârı hazîn 

* 

Niçin olsun derûn-ı mevkıf-ı mahşerde şermende 

Şef-i dets-giri Âsım-pirahıdır Ahmed 

* 

Senden ey şâh rû-siyeh gark-ı günah Âsım dahi 

Rûz u şeb ağlar diler ihsân-ı himmet esselam 

* 

Âsım lütfuna muhtacım eyâ Seyyid-i halk 

Seyyiatım ile mahşerde hâcil etme beni 

* 

Resûl-ı Kibriyâ’ya tut yüzün Âsım tazarru ile 

Derûn-ı derdini arz eyle muhtac-ı devâsın sen 

* 

Yâ beni Âsım-ı dil-hastayı red etme medet 

Kapuna geldi senin zâra hazîn ve gam-nâk 

Haydar Efendi de na’tında günahkâr olduğunu, perişan olduğunu, gece-gündüz ağladığını ve 

kıyâmet gününde Müslüman olduğu için şefâat beklediğini söylemiştir.  

Amân yâ fahr-ı âlem dehr-i süflide perîşânım 

Günahkâr olduğumdan rûz u şeb nâlân-ı giryânım 

* 

Habîb-i Kibriyâ cemiyet-i rûz-ı kıyâmette 

Şefâat eylemez mi müslimânım ehl-i imânım 
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Besnili Sıdkî, na’tında günahkâr ve çaresiz olduğunu, şefâat beklediğini, O’na Hz. Peygamber 

şefâat etmezse kimsenin kurtaramayacağını söylemiştir. Hz. Peygamber’e “Şefiü’l-Müznibinsin” yani 

günahkârların şefâatçisisin, beni de kıyâmet gününde kurtar diye yalvarmıştır. 

Rû-siyâhım pür-günâhım ‘âcizim bî-çâreyim 

Bâb-ı lütfundan beni mahrum kılma kıl kerem 

* 

Sen şefâat eylemezsen kim halâs eyler beni 

Çün şefi‘ü’l-müznibînsin rûz-ı mahşer lâ-cerem 

* 

Yüz urup yüz karasıyla ilticâ etdim sana 

Pür-günâh olsam ne gam sensin şefi‘ü’l-müznibîn 

6. Hz. Peygamber’in Diğer Peygamberlerden Üstünlüğü 

Hz. Muhammed, son peygamberdir. Kendinden önce gelen dinleri iptal etmiş, en son, en 

mükemmel ve ebedî din olan İslâmiyet’i tüm insanlığa tebliğ etmiştir. Bu sebeple O, peygamberlerin en 

büyüğü ve en yücesidir. Peygamberliği bütün insanlığın üzerinedir ve tüm insanları ve milletleri 

kapsamaktadır. Son ve hakikî dinin tebliğ edicisidir. “Ebedî dinin sahibi, ebediyyet mülkünün 

minberinde hutbesi okunan bir sultandır. Öyle bir sultan ki, mahşerde kurulacak İlâhî mahkemede tek 

sözü geçen, yalnızca O’nun hükmü yerine getirilen, sözü Allah yanında makbul olan bir şâhlar şâhıdır.” 

(Yeniterzi, 1989:499) 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarında Hz. Peygamber’in diğer peygamberlerden üstün 

olduğunu, O’nun hem insanlık için hem de peygamberler arasındaki yüceliğini dile getirmişlerdir. 

Rıfat Efendi, “Sensin yâ Resûl” redifli na’tında Hz. Peygamber’in peygamberlik mührünün 

sahibi ve peygamberlerin lideri olduğunu söylemiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber’den sonra Tevrât, Zebûr 

ve İncîl’in hükümsüz kaldığını, kıyâmete kadar furkan sahibinin Hz. Muhammed olduğunu dile 

getirmiştir. 

Sendedir mühr-i nübüvvet sendedir kadr-i âlâ 

Mürselînin serveri sultanı sensin yâ Resûl 

* 

Nesh olundu hikmet-i Tevrat u Zebûr u İncîl 

Tâ kıyâmet sâhib-i furkânı sensin yâ Resûl 

Âsım Efendi, na’tlarında Hz. Peygamber’in enbiyânın mührü olduğunu, diğer peygamberlerin 

O’ndan yardım beklediğini, Allah’ın Habib’i ve insanoğlunun iftiharı olduğunu, hiçbir peygambere emr-

i Mirâc’ın gelmeyip sadece O’na geldiğini ve kâinatın yaratılış sebebinin Hz. Muhammed olduğunu 

ifade etmiştir. 

Esselam ey enbiyâlar senden istimdâd eder 

Zâtına mahsusdur ferd ü şefâat esselam 

* 

Habib-i kibriyâdır seyyid-i âlem Muhammed 

Nebi-yi muhteremdir mefhâr-ı âdem Muhammed 

* 

Müyesser olmadı peygamberane emr-i Mirâcı 

Sünûf-u enbiyâya server-i hatem Muhammed 
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* 

Muhammed olmasaydı kâinat olmazdı peydâ 

Anın çün bu şerefle azâm-ı akdem Muhammed 

Hafız Mahmut Efendi de na’tında Hz. Peygamber’in cihânın yaratılışına bahis olduğunu, risâlet 

duvarının kapısı olduğunu söylemiştir. 

Ey bais-i îcâd-ı cihân maden-i ihsan 

Sensin çün zâhir ü der-i divâr-ı risâlet 

Besnili Sıdkî, dîvânındaki ikinci na’tında arka arkaya yazmış olduğu beyitlerde Hz. 

Peygamber’in diğer peygamberlerden üstünlüğünü anlatmıştır. Şâir, Hz. Âdem’in Hz. Peygamber’e olan 

bağlılığından cenneti terk ettiğini, Hz. Peygamber’in pâk ruhu olmasa Hz. Nûh’un yaşayamayacağını, 

Nemrûd’un ateşini Hz. İbrahim’e gül bahçesine çevirenin, Hz. Mûsâ’ya gece karanlığında yol 

gösterenin, Hz. Îsâ’ya meziyet verenin Hz. Peygamber olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, tüm evliyâ ve 

enbiyâların O’ndan himmet beklediğini, bütün insanlığa iltizam verenin O’nun lütfu olduğunu 

söylemiştir. 

Cân ü dilden rû-yı gendüm-gûnuna meftun olup 

Terk-i bâğ-ı cennet etdi Âdem-i âlî-himem 

* 

Rûh-ı pâkin olmasa mevdû-ı sulb-ı Nûh’da 

Keşti-i âlemde aslâ bâkî kalmazdı neşem 

* 

Nâr-ı Nemrûd’u gülistân eyleyen İbrâhim’e 

Nûr-ı rûyundu senin ey pâdişâh-ı muhterem 

* 

Vâdi-i hayretde kalmışken şeb-i târîkde 

Eyledi Mûsâ’ya şem-i himmetin keşf-i zalâm 

* 

Görmese tıb-hâne-i feyzinde Îsâ meziyet 

Eyleyebilmez idi âlemde ihyâ-yı raham 

* 

Enbiyâ vü evliyâ senden umarlar himmeti 

Bâb-ı lütfun kıldı Mevlâ hâs ü ‘âma mültezem 

7. Hz. Peygamber’e Atfedilen Edebî ve Tasavvufî Motifler 

Hz. Peygamber’in âyet ve hadislerde geçen anlatımı, isim ve sıfatları, bedenî özellikleri, 

mucizeleri, şefâati gibi konularla birlikte na’tlarda O’na atfedilen edebî ve tasavvufî motifler de vardır. 

Dîvân şâirleri kimi zaman teşbih yaparak kimi zaman da istiare yoluyla bu motifleri kullanmışlardır. 

Atfedilen Hz. Peygamber ve O’nun yüceliği olunca tabi ki edebiyatın en güzel ve en müstesna motifleri 

kullanılmıştır. Dîvân şâirlerinin genel hatlarıyla Hz. Peygamber’e atfettiği motifler başlıca şunlardır: 

Gül, güneş, ay, bulut, ayna, bülbül, deniz, âb-ı hayât, dürr-i yetîm, öz, imâme, sultan, şâh, tabib, tûtî vb. 

Bu motiflerin her biri Hz. Peygamber’in o güzel özelliklerini anlatmak için şiirde kullanılmıştır. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarında Hz. Peygamber’e atfedilen yukarıdaki motiflerden en 

çok şâh, sultan, gül, ay gibi motifleri kullanmışlardır.   
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Rıfat Efendi, bu beytinde Hz. Peygamber’e “sâdık âşıkların sultanı sensin yâ Resûl” diye, 

sesleniyor. Burada sultan anlamında “Hâkân” motifini kullanmıştır. 

Âşık-ı sâdıkların hâkânı sensin yâ Resûl 

Feyz-bahş-ı zümre-i irfânı -ı sensin yâ Resûl 

Ali Rıza Efendi, Hz. Peygamber’e “sen iki âlemin feleğin en üst makamının şâhısın” diye, 

sesleniyor. Şâir, beytinde “mâh, şâh ve şehinşâh” motiflerini bir arada kullanmıştır. 

Sen ol mâh-ı felekcâh-ı şehinşâh-ı dû âlemsin 

Der-i lütfunda şâhlar, sernihada bâb-ı hayrettir 

Âsım Efendi, Hz. Peygamber’e sen öyle bir şâhsın ki Mirâc gecesinde Mikâil ve Cebrâil senin 

memurlarındır” demiştir. 

Sen ol şâhsın oldular memur emr-ü hizmetin 

Leyle-i esrâda Mikâil ü Cebrâil-i Emîn 

Âsım Efendi, ilk beytinde Hz. Peygamber’in peygamberlik kulesinin ay’ı fazilet kevserinin 

muazzam bir şâhı olduğunu söylemektedir. Şâir, ikinci beytinde Hz. Peygamber’e yüceliğin ve 

üstünlüğün güneş’i olarak seslenmektedir. Son beyitte de Hz. Peygamber’e “sen, insanlığın şâhı, 

enbiyânın reyisisin” demektedir.  

Balı burç-ı risâlette hakikat mâhıdır Ahmed 

Fazilet kevserinde bir muazzem şâhıdır Ahmed 

* 

Esselam ey âfitab-ı burç u rif‘at esselam 

Esselam ey vâkıf-ı esrâr-ı hikmet esselam 

* 

Nebiler serveri Hakkın Habibi Mustafa sensin 

Şeh-i evlâd-ı âdemsin Reis-i enbiyâsın sen 

Hafız Mahmut Efendi, diğer Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nden farklı olarak “bülbül” motifini 

kullanmıştır. Hz. Peygamber’i aşağıdaki beytinde risâlet bahçesinin güzel sesli bülbülü ve o bahçenin 

taze goncası olarak nitelemiştir.  

Ey bülbül-i hoş nağme-i gülzâr-ı risâlet 

Vey gonca-i sehray-ı çemenzâr-ı risâlet 

Besnili Sıdkî, ilk beyitte Hz. Peygamber’e “sen öyle muazzam bir sultansın ki Cem’in kadehi 

bile dilenci çanağına dönmüştür” demektedir.  İkinci beyitte Hz. Peygamber’in ilâhi âlemin güneşi ve 

insanlık âlemini süsleyen bir ay olduğunu söylemektedir. Üçüncü beyitte Hz. Peygamber’in dünya ve 

âhiretin şâhı olduğunu söylemektedir. Son beyitte de Hz. Peygamber’e “Sen öyle bir Sultân-ı Arabsın 

ki senin teşrif ettiğin zaman Acem mülkünün ateşi sönmüştür.” demektedir.  

Sen ol Sultân-ı muazzamsın ki taht-ı bahtda 

Sagâr-ı ihsânını der-yûze eyler câm-ı Cem 

* 

Cemâli âf-tâb-ı burç-ı lâhût 

Meh-i nâsût-ı pîrâdır Muhammed 

* 

Aceb midir olursa fahr-ı kevneyn 
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Şeh-i dünyâ vü ukbâdır Muhammed 

* 

Sen o Sultân-ı Arab’sın ki tuyup teşrîfin 

Söndü âteş-gede-i satveti mülk-i Acemin 

8. Hz. Peygamber’e Na’t Başlığı Altında Yazılmış Olan Mevlidler 

Mevlid, İslâm edebiyatında Hz. Peygamber'in doğum gününde yapılan kutlama merasimlerine, 

bu merasimlerde okunmak üzere yazılan ve bestelenen manzum şeklindeki edebî metinlere verilen 

isimdir. Mevlîd, İslâm edebiyatında müstakil bir edebî türdür. Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya 

"doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere 

verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.  

Edebî bir terim olarak “mevlîd”, Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatından kısa bölümleri ve 

mucizelerini anlatan mesnevi tarzındaki metinlerin tümüne verilen isim olmakla beraber, İslâm 

edebiyatında bir edebî türdür.  

Günümüzde Türkiye'de bu türün en tanınan örneği, Süleyman Çelebi‘nin 15. yüzyıl tarihli 

"Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi) ismini taşıyan manzum, Türkçe eseridir. Bu nedenle "mevlid" 

kelimesi ile kastedilen çoğunlukla Süleyman Çelebi'nin söz konusu eseridir. Türk edebiyat literatüründe 

63 mevlid yer alır. Bu eserlerin en meşhuru, Süleyman Çelebi tarafından 15. yüzyılda yazılmış olandır. 

Diğer mevlidlerin hemen hepsi Süleyman Çelebi'nin mevlidine naziredir. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nden Hicri Efendi ve Sarışeyhoğlu Ömer Mazhar Efendi 

dîvânlarında na’t başlığı altında mevlid yazmışlardır. 

19. yüzyıl Adıyamanlı Dîvân Şâiri Hicri Efendi, dîvânında çoğunlukla gazel, murabba ve tahmis 

yazmıştır. Eserde yer alan na’t başlığı altında ise Hz. Peygamber’in doğumu ve bu doğumdan sonra 

dünyanın güzelleşmesini mevlid türünde dörtlükler hâlinde yazmıştır.  

Pertev-i hüsn-ü kudumun âleme verdi ziyâ 

Doğdun ey şâh-ı risâlet nur-u nev geldi âyâ 

Tâze canlar bahşı kıldın ey Habib-i Kibriyâ 

Şevk-i şâd ile deriz biz yâ Muhammed merhaba 

* 

Hazret-i Âdemden evvel ruhunu halk etti Hakk 

Leyki hilkatte sana ol etti işbahan sabak 

Şimdi ufk-i maksada geldi tulu‘unla şafak 

Suph-i sâdık eyledi feyz-i müebbet merhaba 

* 

Şân-ı ulviyette mümtâz-ı cihânsın ta ebed 

Nâm-ı iclâlinda birleşti hemen ism-i ahad 

Ümmetin elbet diler her hal için senden meded 

Sensin ancak bu meziyyetle müeyyed merhaba 

* 

Nûr-ı pâkin şa‘şaa bahşa-yı dünyadır bugün 

Kayd-ı gamdan kâinat mutlak muarradır bugün 

Feyz-i revnak-dardan âlem musaffadır bugün 

Makdem-i teşrifin oldu feyz-i emcet merhaba 

* 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
https://tr.wikipedia.org/wiki/Manzum_hik%C3%A2ye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mesnevi
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman_%C3%87elebi_(edebiyat%C3%A7%C4%B1)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%AElet%C3%BC%27n_Nec%C3%A2t
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Yâd-ı mevlûdunla Hicri derdmend-i pür-zünûb  

Eyler istişfevi senden hâmili derd-i uyûb 

Zârdan âzâde kılsın bizi Allamü’l-guyûb 

Afv ü safha mahşer-i kübrâda mesned merhaba 

20. yüzyıl Adıyamanlı Dîvân Şâirleri’nden Sarışeyhoğlu Ömer Efendi de na’t-ı şerif başlığı 

altında Hz. Peygamber’in doğumunu mevlid türünde anlatmıştır. Hz. Peygamber’in doğuşuyla bütün 

kâinatın nurlandığını, herkesin ve her şeyin mutluluktan coştuğunu dile getirmiştir. 

Doğdu bezme yine mâh-ı münevver bu gece  

Tal‘atınla rûşen oldu mâh-ı enver bu gece 

* 

Geliyor cûş u hurûşa havz-ı kevser bu gece 

Müjdeler ümmetine doğdu server bu gece  

* 

Tanzîm olur kevn ü mekân bu gece 

Tezyîn olur arş u Rahman bu gece 

* 

Teşrîf eder âleme Sultân bu gece  

Olacak dîn-i mübîne ulu rehber bu gece 

* 

Lütfediyor Hazret-i Sübhân bu gece 

Açılıyor sünbül-ü reyhan bu gece 

* 

Bahşediyor bizlere Yezdân bu gece 

Saçacak cümle cihâna dürr ü cevher bu gece 

Besnili Sıdkî, dîvânındaki yedinci na’tın son beytinde Hz. Peygamber’in mevlidine tebrik 

yazmanın faydasız olduğunu; zaten toplumdaki nizâmın ve şiiri yazmanın sebebinin Hz. Peygamber 

olduğunu söylemektedir. 

N’ola mevlûduna nazm ile yazarsam tebrîk 

Çünki sensin sebeb-i nazmı nizâm-ı ümemin 

Sonuç 

Türk edebiyatında Hz. Peygamber’e olan sevginin karşılığı olarak Esmâ-i Nebî, mevlid, hilye, 

kırk hadis gibi türlerde şiirler yazılmasına rağmen en çok yazılan tür na’ttır. Edebiyatımızda on üçüncü 

yüzyılda yazılmaya başlanan ilk na’t örnekleri Dîvân edebiyatı döneminde bir gelenek hâline gelmiş ve 

yaygınlığını devam ettirmiştir. Tanzimat’ın ilanı ile birlikte günümüze kadar na’t yazma kültürü devam 

etmiştir. Edebiyatımızda manzum ya da mensur birçok na’t yazılmıştır. 

Şâirleri na’t yazmaya sevk eden sebeplerin en büyüğü ve birincisi Hz. Peygamber’e duyulan 

sevgidir. Bu öyle bir sevgidir ki na’t türünün yüzyıllardır devam etmesini ve bu türde sayısız müthiş 

eserler yazılarak zengin bir edebiyat oluşmasını sağlamıştır.  

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’t yazma konusunda Dîvân edebiyatı kültürünü devam 

ettirmişlerdir. Çalışma konusunu teşkil eden yirmi üç şâirden sekiz tanesi dîvânlarında na’t ya da na’tlar 

yazmışlardır. Adıyamanlı Dîvân Şâirleri içerisinde en çok na’t yazanı 20. yüzıl şâiri Âsım Efendi’dir. 

İkinci sırada en çok na’t yazan şâir ise 19. yüzyıl şâiri Besnili Sıdkî Efendi’dir. 
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Na’tların sayıca fazlalığı yanında muhteva yönünden de bir zenginlik dikkat çekmektedir. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarında en çok Hz. Peygamber’i methetme konusunda şiir yazmışlardır. 

Medihle birlikte Hz. Peygamber’in diğer peygamberlerden üstünlüğü ve O’ndan şefâat dilemek de konu 

edinilen diğer özelliklerdir. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarını genellikle beyitler hâlinde yazmışlardır. Na’t yazan sekiz 

dîvân şâirinden sadece Hicri Efendi na’tını dörtlükler hâlinde yazmıştır. Na’tların iki tanesi hariç 

genellikle Hz. Peygamber’in medhi, üstünlüğü, mucizeleri ve şefâat dileği üzerine yazılmıştır. Ancak 

Hicri Efendi ve Sarışeyhoğlu Ömer Mazhar Efendi’nin yazmış oldukları ve na’t başlığını taşıyan şiirleri, 

Hz. Peygamber’in mevlidi üzerine yazılmıştır. 

Adıyamanlı Dîvân Şâirleri, na’tlarını yazarken “Na’t” veya “Na’t-ı Şerif” başlıklarının yanında 

“Medhiye ve Münâcât” başlıklarını kullanarak Hz. Peygamber’e olan sevgilerini dile getirmişlerdir. 

Ayrıca, hangi başlık altında yazılırsa yazılsın şâirlerin kullanmış oldukları dil genellikle çok ağır 

değildir. Sade şiirlerin çokluğu dikkat çekmektedir. Şâirler, uzun terkiplerden ve tamlamalardan 

kaçınmışlardır. Hz. Peygamber’in medhine kaynak olan Kur’ân-ı Kerim’den alınan âyet ve hadis 

iktibasları ile şiirlerini süslemişlerdir. 

Sonuç olarak, tüm kâinatın sevgilisi, Allah’ın Habib’i, son peygamber Hz. Muhammed (sav)’e 

duyulan samimi sevginin şiirdeki göstergesi olan na’t yazma geleneğine Adıyamanlı Dîvân Şâirleri de 

na’tları ile katılmış ve Dîvân edebiyatımız için katkıda bulunmuşlardır. 
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DEMOCRATIZATION AND GOVERNANCE REFORMS IN TURKEY DURING 

THE JDP (2002-2015) 

Namig MAMMADOV352 

Abstract 

 Justice and Development Party's (JDP) reforms in the field of governance are a part of the 

process of the democratic reform movement in Turkey in general. As part of this reform process, the 

initiative to change public administration and the coups of the presidential administration system as a 

result, as well as the Constitutions adopted after those coups, can be proof of this. Although the 1961 

Constitution of Turkey was in force for 20 years, the new Constitution adopted in 1982 contained its 

main provisions related to governance, and the form of governance of the country was established as a 

parliamentary republic. According to the constitution, members of the legislative power were elected by 

general election for a period of 4 years. Elections were organized on the basis of the proportional election 

method. The president of the country was elected by the parliament for a period of 7 years. 

 In Turkey, the main forces that came up with and defended the ideas of changing the governance 

system of the republic were ideologically "right" oriented parties. Since the 1970s, these parties have 

emphasized the need for change in both their programs and election manifestos. 

 As a result of the elections held in November 2002, the Justice and Development Party came to 

power, as well as in other fields, it began to propose reforms in the state administration, including the 

parliamentary republic administration system, and to take concrete steps in this direction. 

 2007 is a breaking point in the process of change in the political system. On April 24, 2007, JDP 

nominated A. Gul for the presidency, and on April 27, the first round of presidential elections was held 

in the parliament, and on May 6, the second round was held, but the number of 367 was not reached. 

Thus, there was a blockage in the system and the JDP government decided to renew the elections and 

set the date of early parliamentary elections on July 22, 2007. 

 In addition to early parliamentary elections, the JDP reached an agreement with Motherland 

Party on a constitutional amendment that would include the election of the president by the people in 

order to avoid a repeat of the 367 crisis as a result of the system lock-down. These constitutional changes 

were adopted by a majority of 68.95 percent in the referendum held on October 21, 2007. Thus, the 

method of electing the president by the parliament, which continuously created a crisis in the system, 

was ended and the process of "democratization of the position of the president" was started. In 2014, the 

president was actually elected by the people for the first time. 

 Keywords: Turkey, Reforms, JDP, Elections, Constitution, Presidential Elections 

ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ TÜRKİYƏDƏ 

DEMOKRATİKLƏŞMƏ VƏ İDARƏETMƏ İSLAHATLARI  

(2002-2015) 

 

Xülasә 

 Ədalәt vә İnkişaf Partiyasının (AK Parti - ƏİP)  idarәetmә sahәsindәki islahatları ümumilikdә 

Türkiyәdә hәyata keçirilәn demokatik islahat hәrәkatı prosesinin bir hissәsini tәşkil edir. Bu islahat 

prosesi çәrçivәsindә dövlәt idarәetmәsinin dәyişdirilmәsi tәşәbbüsü vә bunun nәticәsi olaraq dövlәt 

çevrilişlәri, hәmin çevrilişlәrdәn sonra qәbul edilmiş Konstitusiyalar da bunun sübutu ola bilәr. 

                                                           
352 Dr., Azerbaijan National Academy of Sciences Baku, mammadov.namig@yahoo.com 
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Türkiyәnin 1961-ci il Konstitusiyası 20 il müddәtindә qüvvәdә olsa da, 1982-ci ildә qәbul edilәn yeni 

Konstitusiya onun idarәetmә ilә әlaqәdar әsas müddәlarını yenidәn ehtiva etmiş oldu, ölkәnin idarәetmә 

forması parlamentli respublika olmaqla tәsbit edildi. Konstitusiyaya әsasәn, qanunverici hakimiyyәt 

üzvlәri 4 il müddәtinә ümumi seçki ilә seçilirdilәr. Seçkilәr proporsional seçki üsulu әsasında tәşkil 

olunurdu. Ölkәnin prezidenti parlament tәrәfindәn 7 il müddәtinә seçilirdi. 

 Türkiyәdә respublikanın idarәetmә sisteminin dәyişdirilmәsi fikirlәrini ortaya atan vә müdafiә 

edәn әsas qüvvәlәr ideoloji olaraq “sağ” yönümlü partiyalar olmuşlar. 1970-ci illәrdәn etibarәn bu 

partiyalar hәm proqramlarında, hәm dә seçki bәyannamәlәrindә dәyişiklik ehtiyaclarını vurğulamışlar.  

 2002-ci ilin noyabrında keçirilmiş seçkilәr nәticәsindә hakimiyyәtә gәlәn Ədalәt vә İnkişaf 

partiyası digәr sahәlәrdә olduğu kimi dövlәt idarәçiliyi, o cümlәdәn parlamentli respublika idarәetmә 

sistemindә dә islahatlar keçirmәk tәkliflәrini irәli sürmәyә vә bu istiqamәtdә konkret addımlar atmağa 

başladı.  

 Siyasi sistemdә dәyişiklik prosesindә 2007-ci il qırılma nöqtәsidir. 24 aprel 2007-ci ildә ƏİP 

Abdulla Gülün prezidentliyә namizәdliyini irәli sürmüş vә aprelin 27-dә TBMM-dә prezident seçkilәrini 

ilk turu, mayın 6-da isә ikinci turu hәyata keçirilmiş, lakin 367 sayına nail olunmamışdır. Belәliklә, 

sistemdә tıxanıqlıq yaranmış vә ƏİP hökumәti seçkilәrin yenilәnmәsinә qәrar verәrәk erkәn parlament 

seçkilәrinin tarixi kimi 22 iyul 2007-ci il tarixini müәyyәn etmişdir.  

Erkәn parlament seçkilәri ilә yanaşı, ƏİP sistemin kilidlәnmәsi nәticәsindә 367 böhranının bir 

daha tәkrar olunmaması üçün prezidentin xalq tәrәfindәn seçilmәsini dә özündә ehtiva edәn 

Konstitusiya dәyişikliyi mәsәlәsindә ANAP ilә razılığa gәldi.  Bu Konstitusiya dәyişikliklәri 21 oktyabr 

2007-ci ildә hәyata keçirilәn referendumda 68.95 faiz sәs çoxluğu ilә qәbul edilmişdir.  Belәliklә, 

sistemdә davamlı olaraq böhran yaradan prezidentin TBMM tәrәfindәn seçilmәsi üsuluna son qoyulmuş 

vә “prezident vәzifәsinin demokratiklәşdirilmәsi” prosesi başladılmışdır. 2014-cü ildә prezident ilk dәfә 

әmәli olaraq xalq tәrәfindәn seçilmişdir.  

Açar Sözlәr: Türkiyә, İslahatlar, ƏİP, Seçkilәr, Konstitusiya, President Seçkilәri 

Giriş 

 2002-ci ilin noyabrında Türkiyәdә tәkpartiyalı siyasi hakimiyyәti formalaşdırdıqdan sonra ƏİP 

ölkәdә genişmiqyaslı islahat proqramlarını irәli sürdü vә bunların reallaşdırılmasına başladı. Hәmin 

islahatlar içәrisindә ölkәnin idarәetmә sistemini demokratik әsaslarla yenidәn formalaşdırmaq vә 

Konstitusiya islahatları keçirmәk mühüm әhәmiyyәt kәsb edirdi. Bu, o dәrәcәdә hәyati bir problemә 

çevrilmişdi ki, hәtta ƏİP hakimiyyәtdә qalması mәsәlәsi dә sual altına düşmüşdü. Bununla belә, siyasi 

rәhbәrlik hәr nә qәdәr özünün hakimiyyәtdә qalma mәsәlәsini tәhlükәyә atmış olsa da, siyasi iradә 

nümayiş etdirdi, xalqın dәstәyinә ümid bağlayaraq tutduğu yoldan geri addım atmadı vә islahat 

proqramını davam etdirdi. Ümumilikdә, siyasi sistemdәki bu dәyişiklik ƏİP-in Türkiyәdә 

demokatiklәşmәni hәdәflәyәn daha böyük miqyaslı islahat hәrәkatının bir hissәsini tәşkil edirdi. Çünki 

Türkiyәdә prezident idarәetmә sisteminә keçmәk parlamentar sistem çәrçivәsindә tәşkil edilәn 

münasibәtlәrinin әhali, vәtәndaş vә seçilmişlәr lehinә yenidәn dizayn edilmәsi mәnasına gәlirdi. Bu 

baxımdan yeni sistemә keçid vә hәyata keçirilәn islahatlar Türkiyәdә yeni bir dövrün başlanğıcı kimi 

qәbul edilә bilәr.  

 1. Türkiyәnin 1961 vә 1982-ci İl  Konstitusiyalarının Əsas Xüsusiyyәtlәri 

 Ümumiyyәtlә, Türkiyәdәki mövcud idarәetmә sisteminә baxış birtәrәfli olmamış, bunun 

tәrәfdar vә әleyhdarları olmuşdur.  Mәlum olduğu kimi 1960-cı ilin mayında Türkiyә Respublikası 

tarixindә ilk silahlı çevriliş baş verdi. Bu çevriliş nәticәsindә hakimiyyәti әlә keçirәn rejim yeni bir 
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Konstitusiyanın da hazırlığına başlamış vә 1961-ci ildә hәmin konstitusiya hazırlanaraq qüvvәyә 

minmişdir. Hәmin Konstitusiyaya әsasәn, formalaşmış sistem - parlamentli respublika idarәetmәsi 

1980-ci il çevrilişindәn sonra qәbul edilmiş 1982-ci il Konstitusiyası ilә müәyyәn dәyişikliklәrlә yenә 

dә saxlanılmışdır. Professor S. K. Akgünün fikrincә, 1961-ci il konstitusiyası demokratik idarәetmәnin 

әn mühüm prinsipi olan hakimiyyәtin bölgüsü, yәni qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtlәrinin 

bir-birindәn ayrılması çәrçivәsindә inkişaf etdirilmişdir/formalaşdırılmışdır [Akgün S.K.:181]. 

Preambula, 6 bölmә vә 157 maddәdәn ibarәt Konstitusiyaya әsasәn, qanunverici hakimiyyәt 2 palatalı 

parlamentә, icra hakimiyyәti isә mәclisdә çoxluq qazanan partiyanın nümayәndәlәrindәn seçilmiş baş 

nazirә verilirdi. Parlamentin yuxarı palatası hesab olunan senat 165, milli palata isә 450 deputatdan 

ibarәt idi. Senatın 15 üzvü prezident tәrәfindәn ömürlük tәyin olunur, digәr 150 nәfәri isә 6 il müddәtinә 

seçilirdi. Milli palata üzvlәri isә 4 il müddәtinә ümumi seçki ilә seçilirdilәr. Seçkilәr proporsional seçki 

üsulu әsasında tәşkil olunurdu. Ölkәnin prezidenti parlament tәrәfindәn 7 il müddәtinә seçilirdi. 

Konstitusiyaya әsasәn, mәhkәmә hakimiyyәti bir neçә instansiyadan ibarәt olan mәhkәmәlәrә aid idi vә 

onların hakimlәri tәyin edilirdi. Yeni Konstitusiya ilә yaradılmış yeni orqan isә Konstitusiya mәhkәmәsi 

idi ki, bu da TBMM qanun vә qәrarlarının Konstitusiyaya uyğunluğuna nәzarәt edirdi [Турецкая 

республика:142-145]. Türkiyәnin 1961-ci il Konstitusiyası 20 il müddәtindә qüvvәdә olsa da, 1982-ci 

ildә qәbul edilәn yeni Konstitusiya onun idarәetmә ilә әlaqәdar әsas müddәlarını yenidәn ehtiva etmiş 

oldu, ölkәnin idarәetmә forması parlamentli respublika olmaqla tәsbit edildi. Bununla belә, hökümәtin 

sәlahiyyәtlәri artırılmış oldu [Турецкая республика: 148]. 1961-ci il çevrilişindәn sonra yeni 

Konstitusiyanın hazırlanması üçün tәşkil olunan hәr üç komissiyada tәmsil olunan professor Hıfzı 

Veldet Velidedeoğlu 1961-ci il Konstitusiyasını belә tәqdim etmişdir: “Bu Konstitusiya Türk millәtinin 

bütün tarixindә aldığı әn kәskin dönüşdür, çünki bu Konstitusiya Türk xalqının bütünlüklә inkişafı, 

aydınlıq vә rifaha qovuşması mәqsәdilә hazırlanmış milliyәtçi, sosial, inqilabçı vә xalqçı bir 

Konstitusiyadır. Bu mәqsәdә çatmaq üçün edilmәsi lazım olan şeylәri görmәk başqa, bunları hәyata 

keçirmәk işi isә tam başqadır. 27 May bunları hәyata keçirmәmiş, lakin inkişaf yolunu açıq vә dәqiq 

görә bilmәk üçün vizual dairә müәyyәn etmiş vә 1961-ci ildә Türk xalqı tәrәfindәn qәbul olunan 

Konstitusiya ilә bu yola açılan qapının açarlarını vermişdir. Bu sәbәbdәn 1961-ci il Konstitusiyası 

qәnaәtimizcә, Türkiyәnin tәnzimatdan bu yana davam edәn siyasi vә sosial inkişaflarının, tәkamül vә 

inqilablarının әn önәmli әsәridir. Bu Konstitusiya Türk xalqının insanlıq, heysiyyat vә haqlarını, fikir 

vә vicdan azadlıqlarını qoruyan demokratik bir nizam içindә iqtisadi bir planla inkişaf edә bilmәsinin 

dәqiq reseptidir” [Akgün S.K.:182-183]. 1961-ci il Konstitusiyasına münasibәt baxımından 

Konstitusiyanın hazırlanması komissiyasının rәhbәri olmuş professor Ənvәr Ziya Karalın fikirlәri dә 

әhәmiyyәtli ola bilәr. Onun fikrincә, Konstitusiyalar onları hazırlayanların vasitәsilә müәyyәn bir 

dövrdә vә müәyyәn istiqamәtdә xalqın meyllәri vә inanclarını göstәrir. Bu baxımdan yeni 

Konstitusiyamız yaxın tariximizdә ard-arda gәlәn müasir bir hüquqi dövlәt formalaşdırmaq yolunda 

hәyata keçirilәn inqilabi hәrәkatın nәticәsi kimi görünmәkdәdir. 1961-ci il Konstitusiyasının bir inqilab 

nәticәsindә hazırlanması, mәtnindә xüsusi bir maddә ilә Atatürk inqilabları prinsiplәrinin әks 

etdirilmәsi, dövlәtin әsas prinsiplәrinә yeni mahiyyәt gәtirilmәsi vә hakimiyyәt qolları arasında yeni bir 

tarazlıq yaratması ilә inqilabi xarakter qazanmışdır [Akgün S.K.:183].  

 Qeyd edilәn fikirlәri ifadә etmәklә S. K. Akgün  1961-ci il Konstitusiyasının üstünlüklәrini, 

onun demokratik әsaslarla vә xalqın iradәsinә uyğun şәkildә hazırlandığını müdafiә etmiş vә 

araşdırmasında bunlara geniş yer ayırmışdır. Bununla yanaşı, o hәmin Konstitusiyanın formalaşdırdığı 

şәrtlәrlә ölkәdә baş verәn siyasi böhranlar, tez-tez dağlaraq yenidәn formalaşan hökumәt kabinetlәri vә 

tәrkibindә müxtәlif fikir ayrılıqlarının olduğu koalisiyalı hökumәtlәrin mövcudluğunu da tәbii vә qәbul 

edilә bilәn kimi qiymәtlәndirmiş, mövcud vәziyyәtin saxlanılmasına tәrәfdar çıxaraq, prezidentli 

respublika idarәetmәsinә keçilmәsini dolayısıyla uyğun görmәmişdir. Onun fikrincә, 1961-ci il 

Konstitusiyası ilә mәclisdә çoxluq qazanan partiyanın xalqın suverenliyi әleyhinә hәr hansı addım 
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atması mәhdudlaşdırılmışdır. Zaman, Türkiyәdә bunun döğruluğunu sübuta yetirmişdir. Konstitusiya 

ilә formalaşdırılan qurumlar, 1960-cı ildәn sonrakı Türkiyә siyasi hәyatının müxtәlif dönüş nöqtәlәrindә 

dәfәlәrlә bu şübhәlәrin haqlılığını subuta yetirәn hadisәlәrin, tәşәbbüslәrin qarşısında duran qalxanlar 

oldu. Türkiyә uzun illәr boyu koalisiyalı hökumәtlәr tәrәfindәn idarә edildikdәn sonra, 2002-ci ildәn 

bәri davam edәn tәkpartiyalı iqtidar ilә qeyd etdiyimiz narahatlıq-qoruma, bu günlәrdә dә tәkrar 

yaşanmaqdadır. Bu gün iqtidar partiyasının boyük sәs çoxluğuna malik olduğu Mәclisdә Türkiyә 

Respublikasının laikliyini tәhdid edәcәk qәrarları qәbul etdirә bilmәmәsinin 1961-ci il Konstitusiyasının 

formalaşdırdığı qurumların hәlә dә mövcudluğu... sayәsindә olmasını qeyd etmәliyәm [Akgün 

S.K.:187].   

 2. Türkiyәdә Mövcud Rejimin Dәyişdirilmәsinә İlk Tәşәbbüslәr 

 Türkiyәdә respublikanın idarәetmә sisteminin әtrafındakı fikir ayrılıqları 1970-ci illәrdәn 

başlanmışdır. Mövcud idarәetmәnin dәyişdirilmәsi fikirlәrini ortaya atan vә müdafiә edәn әsas qüvvәlәr 

ideoloji olaraq “sağ” yönümlü partiyalar olmuşlar. 1970-ci illәrdәn etibarәn bu partiyalar hәm 

proqramlarında, hәm dә seçki bәyannamәlәrindә dәyişiklik ehtiyaclarını vurğulamışlar. Hәmin 

sәnәdlәrdә bir tәrәfdәn mövcud sistemin çatışmayan tәrәflәri qeyd edilmiş, digәr tәrәfdәn isә özlәrinin 

irәli sürdüyü modellәri tәqdim etmiş vә prezidentin vәzifә vә öhdәliklәri,  seçilmәsi üsulu ilә әlaqәdar 

bir sıra tәkliflәr irәli sürmüşlәr. Türkiyәdә dövlәtin idarәetmәsini nәzarәtdә saxlayan himayәedici 

tәşkilatlanma vә sistemdәn yararlanan elit qruplar isә dәyişiklik tәlәblәrinә israrlı bir şәkildә qarşı 

çıxmışlar. Türkiyәdә idarәetmә sistemi müzakirәlәri parlamentar sistemin böhranı üzәrindә çox 

dayanmış vә әksәrәn prezidentli, bәzәn dә yarıprezidentli idarәetmәyә keçilmәsi fikri irәli sürülmüşdür. 

Sistemin dәyişdirilmәsinә qarşı çıxanlar isә mövcud vәziyyәtin davam etdirilmәsini istәyәn vә sistem 

üzәrindәki dolayısıyla da olsa mövcud olan iqtidarları sarsılacaq olan tәbәqәlәrdir. Bu müzakirәlәrdә 

tәrәflәr bir – birilә rәqabәtdә olan bir sıra arqumentlәr irәli sürmüşlәr. Prezidentli respublika sistemini 

müdafiә edәnlәr “koalisiyalı hökumәtlәrә son qoyulması vә siyasi istiqrar”,  “idarәetmәdә ikibaşlılığın 

aradan qaldırılması”,  “effektiv icraedicilik” vә “demokratiyanın güclәndirilmәsi” arqumentlәrini dilә 

gәtirmişlәr. Bunun әksinә, prezidentli respublika sisteminin әleyhinә çıxanlar isә “tәk adam 

idarәetmәsi”, “rejim dәyişikliyi”  vә “federalizmә yol açma” kimi iddiaları sәslәndirmişlәr [Koç A.: 

151-192].  

 Türkiyәdә siyasәtin prezidentlik sisteminә uyğun dizayn edilmәsi müzakirәsini bir proqram 

daxilindә ilk dәfә  Milli Görüş әnәnәsinin tәmәlindә yer tutan Milli Nizam partiyası (MNP) vә Milli 

Sәlamәt partiyası (MSP) başlatmışdır. 1970-ci ildә qurulan MNP  proqramında inkişaf vә dövlәt 

xidmәtlәrinin mәhsuldar, sürәtli vә effektiv idarә edilә bilinmәsi üçün Konstitusiya dәyişikliyini irәli 

sürmüşdür. Bundan әlavә “icraedici orqanın daha qüdrәtli olması vә sürәtli çalışa bilmәsi üçün 

respublika rәhbәrinin tәk dәrәcәli olmaqla seçilmәsi icra orqanı quruluşunun prezidentlik sisteminә görә 

tәnzim” edilmәsinin vacibliyi irәli sürülmüşdür [MNP- program ve tüzük:10]. MSP  isә 1973-cü il seçki 

bәyannamәsindә dövlәt vә hökumәt idarәetmәsindәki bacarıqsızlığın inkişafın qarşısını aldığı vә 

zәiflәtdiyinә diqqәt çәkәrәk xalqa prezidentlik sistemini gәtirәcәyini vәd etmişdi. Milliyәtçi Hәrәkat 

partiyasının yaradıcısı vә uzun müddәt әrzindә rәhbәri olmuş Alparslan Türkeş ölkәnin prezidentlik 

idarәetmәsi sisteminә duyduğu ehtiyacı eyni dövrdә sәslәndirmişdir. 1975-ci ildә nәşr edilәn Tәmәl 

Görüşlәr adlı kitabında qüvvәtli, adil vә sürәtli icra üçün idarәetmә gücünün tәk әldә toplanmasının 

lazım olduğunu vә Türkiyәnin tarix vә adәtlәrinә uyğun olaraq prezidentlik sistemini müdafiә etdiyini 

çox açıq bir şәkildә ifadә etmişdir [Türkeş A.:164]. Türkeş qeyd edilәn kitabda irәli sürdüyü siyasi 

sistem vә idarәetmә quruluşu ilә әlaqәdar bunları vurğulamışdır: “Milli dövlәtin idarәetmә gücünün 

başının ikiyә bölünmәsi sәlahiyyәtlәri zәiflәtmәsi baxımından son dәrәcә narahatedicidir. Biz bu 

gerçәklәrin işığı altında prezident vә baş nazir vәzifәlәrini Dövlәt rәhbәri adı altında birlәşdirmәk vә 

idarәetmә orqanının sahibini tәk adam etmәk әzm vә qәrarındayıq. Başqanlıq sistemi adlandırdığımız 
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bu ideyamızın qәbul edilmәsi halında Dövlәt rәhbәri referendum üsulu ilә bilavasitә müllәtin özü 

tәrәfindәn seçilәcәk...İnkişaf sürәtli vә cәsur qәrarların qәbulunu tәlәb edir. Millәtin demokratik bir 

şәkildә bilavasitә seçdiyi bir dövlәt rәhbәri isә hәmin şәkildәki qәrarları asanlıqla qәbul edә bilәcәkdir” 

[Türkeş A.:172-173] Belә anlaşılır ki, sosial-iqtisadi inkişaf üçün güclü icraedici hakimiyyәtin tәsis 

edilmәsi vә dövlәt-millәt birliyinin yaradılması ilә demokratiyanın güclәndirilmәsi Milli Görüş әnәnәsi 

vә MHP-nin prezidentli respublika sistemi tәkliflәrinin әn әsas reallıqlarıdır. Əslindә bu reallıqlar bir-

birilә әlaqәli şәkildә dәyişiklik ehtiyaclarının arxa planındakı әsl problemi işarә etmәkdәdir. Türkiyәdә 

1923-cü ildәn etibarәn tәsis edilәn idarәetmә mexanizmlәri (tәk partiya idarәetmәsi vә himayәedici 

parlamentarizm) dövlәt – millәt birliyini tәmin edәn vә sosial fәrqliliklәri tәminat altına alan qanuni 

iqtidarlar ortaya çıxara bilmәmişdir [Aslan A.:7-8]. Türkiyәdә tәk partiya idarәetmәsi ardınca 

çoxpartiyalı sistemә keçidlә fәrqli sosial qrupların siyasәtә vә parlamentә daxil olmaları üçün kanallar 

açılmış vә geniş kütlәlәr tәrәfindәn qanuni görülәn sәlahiyyәtin tәsis edilmәsi üçün vacib olan şәrtlәrin 

hәyata keçirilmәsi kimi görünmәkdәdir. Əslindә Türkiyә Respublikasının qurulmasından etibarәn 

dövlәtin nәzarәtini әlindә saxlayan bürokratik elita xüsusilә 1961-ci il Konstitusiyası ilә inkişaf etdirdiyi 

xüsusi mexanizmlәr vasitәsilә seçkini qazanmadan iqtidarda qalmasını tәmin edәcәk bir parlamentar 

sistem dizayn etmişdi. Əslindә 12 sentyabr 1980-ci il çevrilişindәn sonra yeni Konstitusiyanın tәsis 

edilmәsi prosesindә prezidentlik vә yarı-prezidentlik sistemi bәrabәr vaxtlı olaraq gündәmdә 

tutulmuşdur. 1980-ci il çevrilişi әrәfәsindәki prosesdә TBMM-dә prezident seçkilәrindә yaranmış 

kilidlәnmә (115 turdan artıq tәkrarlanan seçki prosesi) hәm yeni sistem ehtiyacını ortaya çıxarmış, hәm 

dә sistem formalaşdırılması zamanı prezidentin birbaşa xalq tәrәfindәn seçilmәsi mәsәlәsinin әtrafında 

geniş müzakirәlәrin başlanmasına şәrait yaratmışdır. Lakin 1982-ci il Konstitusiyasını hazırlayan hәrbi 

xunta idarәetmәsi prezidentlik vәzifәsini “ideloji üst-üstә düşmә” tәmәlindә himayәdar zehniyyәti 

qoruyucu bir missiya üzәrindәn tәqdim etdiyi üçün hәmin müzakirәlәri yatırmışdır. 1982-ci il 

Konstitusiyası da hәrbçilәrin müşahidә vә nәzarәtindә demokratik olmayan bir anlayışla hazırlanmış vә 

parlamentar sistemә görә dizayn edilәn, müşahidә vә nәzarәti hәrbi vә mülki bürokratiyaya verilәn geniş 

sәlahiyyәtlәrlә tәmin edilmişdir. Demokratik sistemin daşıyıcıları olan partiyalar isә mәdudlaşdırılmış 

bir şәkildә siyasәt hәyata keçirmәyә mәhkum edilmişdilәr [Miş N., Duran B.:52-60]  

3. Ədalәt vә İnkişaf Partiyasının Konstitusiya Dәyişikliyi vә Demokratiklәşmә İdeyası vә 

Bunun Reallaşdırılması İstiqamәtindә Fәaliyyәti  

 2000-ci illәrin әvvәllәrindәn siyasi sistemdә dәyişiklik tәlәblәri Rәcәb Tayyib Ərdoğan 

tәrәfindәn sәslәndirilmәyә başlanmışdır. 2002-ci ilin noyabrında keçirilmiş seçkilәr nәticәsindә 

hakimiyyәtә gәlәn Ədalәt vә İnkişaf Partiyası (AK Parti - ƏİP) digәr sahәlәrdә olduğu kimi dövlәt 

idarәçiliyi, o cümlәdәn parlamentli respublika idarәetmә sistemindә dә islahatlar keçirmәk tәkliflәrini 

irәli sürmәyә vә bu istiqamәtdә konkret addımlar atmağa başladı. R.T.Ərdoğan baş nazirliyinin ilk 

illәrindә qatıldığı televiziya proqramında prezidentli respublika idarәetmәsinә sisteminә keçilmәsinin 

siyasәtdәki әsas arzularından biri olduğunu vә bunun hәyata keçirilmәsi vәziyyәtindә Türkiyәnin bir 

sıçrayış hәyata keçirәcәyinә inandığını açıq şәkildә ifadә etmişdir [Erdoğan: Başkanlık sistemi benim 

arzumdur. Hürriyet, 20 Nisan 2003].  

 2007-ci il siyasi sistemdә dәyişiklik prosesindә qırılma nöqtәsidir. “367 böhranı” ilә prezident 

seçkilәrinin qarşısının alınması ardından siyasi sistemdә dәyişiklik mübarizәsi yeni bir mәrhәlәyә 

qәdәm qoymuşdur. 1961-ci vә 1982-ci il Konstitusiyalarının müәyyәn etdiyi çәrçivәdә Türkiyәdә 

prezidentlәr “ideoloji uyğunluq” şәrtinә görә seçilmişdir. Bu mәnada, sekulyar vә milliyәtçi olmayan 

vә qurulmuş himayәdar nizama uyğun gәlmәyәn prezidentlәrin seçilmәsi әngәllәnmiş vә prezidentin 

TBMM tәrәfindәn müәyyәn edilmәsi böyük ölçüdә bu mәqsәdi gerçәklәşdirmәyә xidmәt etmişdir 

[Aslan A., Miş N. ve Eren A.:15-23]. 367 böhranı olaraq adlandırılan yeni bir seçki üsulu gündәmә 

gәtirilmәsi ilә әlaqәdar müzakirәlәrә 2005-ci ildәn etibarәn başlanılmışdır. Bu böhran bundan әvvәlki 
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prezidentlәrin TBMM-dә seçilmәlәri prosesindә hәr hansı bir problem yaratmayan seçki üsulunun 

müzakirәyә açılmasına gәtirib çıxarmışdır. Müzakirә keçmiş Ali mәhkәmә baş prokuroru Sabih 

Kanadoğlu tәrәfindәn irәli sürülmüşdür. S.Kanadoğlu prezident seçkisi üçün lazım olan üçdә iki sәs 

çoxluğunun (seçkinin gündәmә gәtirilmәsi üçün) mütlәq olduğunu vә seçkinin әn azı 367 deputatın hazır 

olması vә sәs vermәsi halında gündәmә gәtirilә bilәcәyini iddia etmişdir. Uzun prosesin ardından, 24 

aprel 2007-ci ildә ƏİP Abdulla Gülün prezidentliyә namizәdliyini irәli sürmüş vә aprelin 27-dә TBMM-

dә prezident seçkilәrini ilk turu hәyata keçirilmişdir. Cümhuriyyәt Xalq Partiyası (CXP-CHP) 367 

arqumentinin dә tәlәb etdiyi kimi seçkiyә qatılmamışdır. ƏİP xaricindәki partiyaların prezident 

seçkilәrinin hәyata keçirilәcәyi açılışlara qatılmaması sәbәbilә dә Mәclisdә 367 sәs çoxluğuna nail 

olunmamışdır. İlk turda sәsvermәyә 361 deputat qatılmış vә A.Gül 357 sәs almışdır. Dolayısı ilә CXP 

ilk turda 367 iclas yetәrsayına nail olunmadığı sәbәbilә ilk turun lәğv edilmәsi üçün Konstitusiya 

Mәhkәmәsinә müraciәt etmişdi. TBMM-dә prezident seçkilәrinin ilk turunun hәyata keçirildiyi günün 

gecәsi Baş Qәrargah tarixә “e-memorandum” adı altında daxil olan bәyanatı rәsmi internet saytında 

yerlәşdirdi. Ordunun әvvәllәr dә etdiyi kimi, mülki siyasәtә müdaxilә etdiyi mәnasına gәlәn bәyanatında 

bu ifadәlәr öz әksini tapmışdır: “Son günlәrdә Prezident seçkilәri prosesindә önә çıxan mәsәlә laikliyin 

müzakirә edilmәsi mövzusuna yönәlmiş vәziyyәtdәdir. Bu vәziyyәt Türk silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn 

narahatlıqla izlәnilmәkdәdir. Unudulmamalıdır ki, Türk silahlı qüvvәlәri bu müzakirәlәrdә tәrәfdardır 

vә laikliyin mütlәq müdafiәçisidir. Bundan әlavә, Türk silahlı qüvvәlәri lazım olduqda münasibәtini vә 

davranışlarını açıq vә dәqiq bir şәkildә göstәrәcәkdir” [Genelkurmaydan çok sert Açıklama, Hürriyet, 

29 Nisan 2007]. Bu böhranın ardınca, 1 may 2007-ci ildә Konstitusiya Mәhkәmәsi sәs çoxluğu ilә 367 

sayının iclas yetәrsay olduğunu vә prezident seçkilәrinin ilk turunun nәticәlәrini lәğv edildiyini 

açıqlamışdır. 2007-ci il mayın 6-da TBMM-dә seçkilәrin ilk turu tәkrar edilmiş, lakin 367 sayına nail 

olunmamışdır. Belәliklә, sistemdә tıxanıqlıq yaranmış vә ƏİP hökumәti seçkilәrin yenilәnmәsinә qәrar 

verәrәk erkәn parlament seçkilәrinin tarixi kimi 22 iyul 2007-ci il tarixini müәyyәn etmişdir. Erkәn 

parlament seçkilәri ilә yanaşı, ƏİP sistemin kilidlәnmәsi nәticәsindә 367 böhranının bir daha tәkrar 

olunmaması üçün prezidentin xalq tәrәfindәn seçilmәsini dә özündә ehtiva edәn Konstitusiya dәyişikliyi 

mәsәlәsindә ANAP ilә razılığa gәldi.  Bu Konstitusiya dәyişikliklәri 21 oktyabr 2007-ci ildә hәyata 

keçirilәn referendumda 68.95 faiz sәs çoxluğu ilә qәbul edilmişdir.  Belәliklә, sistemdә davamlı olaraq 

böhran yaradan prezidentin TBMM tәrәfindәn seçilmәsi üsuluna son qoyulmuş vә “prezident 

vәzifәsinin demokratiklәşdirilmәsi” [Aslan, Miş, Eren:15-23] prosesi başladılmışdır. 2014-cü ildә 

Türkiyәdә prezident xalq tәrәfindәn seçilmişdir.  

 Nәticә 

 Türkiyәdә 1960 -cı il çevrilişindәn sonra formalaşmış dövlәt idarәetmә rejimi (1961-ci il 

Konstitusiyası ilә) 1980-ci il çevrilişindәn sonra qәbul edilmiş 1982-ci il Konstitusiyası ilә müәyyәn 

dәyişikliklәrlә qüvvәdә saxlanılmışdır. Hәmin sistemә, xüsusilә dә onun nәticәsindә formalaşan 

qısamüddәtli koalisiya hökumәtlәrinә qarşı çıxılması ilk dәfә olaraq 1970-ci illәrdә sağ yönümlü 

partiyalar tәrәfindәn başlanılmışdır. 2002-ci ildә hakimiyyәtә gәlәn ƏİP vә onun lideri R.T. Ərdoğan da 

ölkәdә formalaşmış bu sistemin demokratiklәşdirilmәsi vә hәmin sahәdә islahatların keçirilmәsi üçün 

hakimiyyәtinin ilk illәrindәn fәaliyyәtә başlamışdır. Əlbәttә rejimin tәrәfdarları tәrәfindәn tәzyiqlәrlә 

qarşılansa da, hakimiyyәt siyasi iradә nümayiş etdirәrәk sona qәdәr mübarizә aparmış vә xalqın dәstәyi 

ilә 2007-ci ildә Konstitusiya dәyişikliyi etmәyә nail olmuşdur. Nәticәdә, 2014-cü ildә dövlәt başçısı 

xalq tәrәfindәn seçilmәyә başlanılmış vә R.T. Ərdoğan prezident seçilmişdir. 
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TOKAT MERKEZ KÖYLERİNDE MEZARLIKLAR ETRAFINDA TEŞEKKÜL 

EDEN MEMORATLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Onur DEMİRCAN353 

Özet 

Tokat, tarihi boyunca birçok medeniyete, uygarlığa ve devlete ev sahipliği yaparak bünyesinde 

kültürel gelişmeleri ve çeşitliliği barındırmaktadır. Kültürel zenginliğe sahip olan Tokat’ın henüz 

keşfedilmemiş birçok maddi ve manevi değerleri mevcuttur. Bu değerler, günümüze sözlü olarak 

ulaşmıştır. Sözlü kültür anlatıları içerisinde masallar, efsaneler, destanlar, halk hikâyeleri ve 

memoratları sayabiliriz. Memorat, olağanüstü ferdî bir tecrübe yaşayan veya tecrübenin sahibinden 

dinlenmiş ve bir başkasına aktarılmış, toplumun gerçekliğine inandığı anlatılardır. 

Halkın kimi inanç ve değerlerini bünyesinde barındıran memoratlar, birçok farklı mekânda vuku 

bulmuş olaylar ağızdan ağıza aktarılarak kolektif hafızaya kaydedilmiştir. Bu mekânlar şu şekilde 

sınıflandırılabilir: Tüm pis yerler; tuvaletler, çöplükler, bataklıklar, ıssız yerler; eski ahırlar, samanlıklar 

ve merekler, her türlü yıkıntı ve terk edilmiş yerler, ormanlıklar, kamuya açık alanlar; mezarlıklar, 

şehitlikler, boğazlar, dört yol ağızları ve ırmak kenarı gibi yerlerdir.   

Bu çalışmada Tokat merkez köylerindeki mezarlıklar etrafında teşekkül eden memoratlara yer 

verilmiştir. Sözlü kültür ortamında yaratıldıktan sonra kolektif hafızaya aktarılan memoratlar, 

günümüzde dijital kültürün toplum nezdinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu anlatılar süreklilik 

kazanmıştır. Çalışmamızda sözlü kültüre ait bu unsurlar yazılı kültür ortamına aktarılarak kolektif 

hafızadan silinmesinin engellenmesi ve Türk kültürüne katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada 

kaynak tarama, saha incelemesi, yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş görüşme/mülakat ve gözlem 

yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin Tokat özelinden hareketle Türk kültürüne ve 

halkbilimi disiplinine çeşitlilik kazandıracağı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, Mezarlıklar, Memoratlar 

A RESEARCH ON MEMORATES FORMED AROUND CEMETERIES İN CENTRAL 

VILLAGES OF TOKAT  

Abstract 

Tokat has hosted many civilities, civilizations and states throughout its history and hosts cultural 

developments and diversity. Tokat, which has cultural richness, has a lot of material and spiritual values 

that have not yet been discovered. These values have survived to the present day orally. Oral culture 

narratives include fairy tales, legends, epics, folk-tales and memorates. A memorat is a narrative that 

has been heard and passed on to another person who has had an extraordinary individual experience or 

has been told by the person who has had the experience, and which the community believes to be true. 

Memorates, which embody some beliefs and values of the people, have been recorded in the 

collective memory by transmitting events that took place in many places by word of mouth. These places 

can be classified as follows: All filthy places; toilets, garbage dumps, swamps, deserted places; old 

barns, haystacks and barns, all kinds of ruins and abandoned places, woodlands, public places; 

cemeteries, martyrdoms, straits, crossroads, and riversides.   

                                                           
353 TÖMER, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, onurdemircan97@gmail.com 
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In this study, memorates formed around the cemeteries in the central villages of Tokat are 

included. Memorates, which were created in an oral culture environment and then transferred to 

collective memory, have gained continuity with the spread of digital culture in today's society. In our 

study, these elements of oral culture were transferred to the written culture environment in order to 

prevent their erasure from collective memory and to contribute to Turkish culture. The study employed 

literature review, field research, guided and non-guided interviews and observation methods. It has been 

thought that the data obtained in the study will bring diversity to Turkish culture and folklore discipline 

with reference to Tokat. 

Keywords: Tokat, Cemeteries, Memorates 

Giriş 

Toplumların anlatma ve dinleme ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamanın en kolay yolu 

sözle giderilir böylelikle de sözlü anlatılar sürekli var olmaktadır. İnsan çoğu zaman kendi başından 

geçen bir olayı bazen de toplum nezdinde yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Böylelikle de sözlü kültür 

geleneği meydana gelmeye başlamıştır. Sözlü kültür geleneği içerisinde masallar, efsaneler, destanlar, 

halk hikâyeleri ve memoratları sayabiliriz. Bu çalışmada, memoratlar üzerine bir araştırma yapılacaktır. 

Sözlü kültür geleneğindeki halk anlatılarının yazıyla kayıt altına alınmamasından dolayı 

unutulmaya başlanmıştır. Yazılı kültürün temel noktası da bu yok olma problemi ile birlikte meydana 

çıkmaktadır. Yazılı kültürün amacı, sözlü kültür ortamında üretilen ve halkın kolektif hafızasında 

bulunan ürünlerin zaman ilerledikçe kaybolmasını engelleyerek yazıya aktarmak ve nesiller arası 

sürekliliğini sağlamaktır.  

Memoratlar, bireyin başından geçmiş ferdi olağanüstü olayların gerçekleşmesiyle meydana 

gelen halk anlatıları olarak bilinmektedir. İlk olarak memorat adını 1934 yılında İsveçli halkbilimci Carl 

Wilhelm Von Sydow tarafından kullanılmıştır (Çobanoğlu, 2021: s. 25). “Sydow’un efsane türü olarak 

gördüğü memoratların tanımlamasıyla ilgili çeşitli itirazlar olmuş ve farklı görüşler dile getirilmiştir. 

Günümüzde ağırlık kazanan ise kendi karakteristik özellikleri bulunan müstakil bir tür olduğudur” 

(Sevindik ve Yaman, 2018: s. 388).  

Sydow’a göre memorat, anlatıların başından geçen kişiden derlenmesi gerektiğini belirtmiştir 

ve bu tanım uzun bir süre kullanılmıştır. Pentikäinen, Sydow’un birinci şahıstan sınırlamasına karşı şu 

tanımı yapmıştır: “Doğaüstü deneyimi yaşamış kişi ile onu anlatan kişi arasındaki anlatım zincirinde en 

fazla iki halka vardır. Bu da aktarım zincirinin dört kişiden oluşturmaktadır” (Pentikäinen, 1970: s. 115). 

Linda Dégh ve Andrew Vasonyi yaptıkları çalışmada sadece dördüncü kişiden değil, beşinci ve daha 

sonraki anlatıcılardan öğrenilmiş hikâyeleri memorat olarak değerlendirir (Dégh ve Vazsonyi, 1974: s. 

227). 

Tuğrul Balaban, memoratı şu şekilde tanımlamaktadır: “Metafizik öge ya da güçlerle, görme, 

fiziksel temas ya da his gibi daha zayıf bir yolla kurulan iletişimi ifade eden genellikle kişisel tecrübeye 

dayalı anlatmalardır” (Balaban, 2015: s. 90). 

Yaşar Kalafat, “halk inançlarında görünenin içinde görünmeyeni anlatabilen, batının zahire 

yansıyabilmiş halk inançları içerisindeki mitolojik genleri taşıyan en canlı hücreleri gibidirler” şeklinde 

memoratı açıklamıştır (Kalafat, 2018: s. 93). 

Erman Artun, “yaşanıldığına inanılan metafizik bir hadisenin, kişinin kendisi veya bir başkası 

tarafından anlatıldığı hikâyeye verilen addır” şeklinde ifade etmiştir (Artun, 2014: s. 353). 

Doğan Kaya, “bazı insanlar cin, peri, mekir, alkarısı, şeytan ile muhatap olduğunu ifade ederler. 

Bunu etrafındakilere korku, heyecan ve telaşla anlatırlar. Kimileri de duymuş olduğu bu hatırayı 
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başkalarına nakleder. Bu tip anlatmaların hepsi memoratlar içinde değerlendirilir” şeklinde ifade 

etmektedir (Kaya, 2014: s. 552). 

Kvideland’ın tanımı şu şekildedir: “tabiatüstü ferdi tecrübenin yaşayan veya ondan dinlemiş 

birisi tarafından anlatılan şahsa bağlı hikâye” (Kvideland, 1991; akt. Çobanoğlu, 2021: s. 26) 

şeklindedir. “Bu tanımda yer alan “tabiatüstü” kavramıyla kast edilmek istenen “öteki dünya” ve farklı 

bir boyutta olmanın yanı sıra “insanlarla beraber aynı mekânları paylaşan, cin, peri, şeytan, alkız, 

karabasan veya çeşitli ruhlardan oluşan ve sosyal bir hayat yaşadığına inanılan” varlıklarla “görme, 

konuşma, dokunma, hissetme, rüya veya bunlardan başka bir yolla” kurulan bir iletişimdir. Memoratlar 

da, bu şekilde kurulmuş bir iletişimle yaşananların yaşayan veya ondan dinleyen birisi tarafından 

anlatılmasıdır” (Çobanoğlu, 2021: s. 25).  

Kvideland memoratların oluşum şeklini şu şekilde ifade etmektedir: “Memoratlarda anlatılan 

olağanüstü tecrübe sıklıkla karanlıkta ve çoğunlukla psikolojik olarak patlama noktasına gelmiş 

bunalım, stres ve uyku ile uyanıklık arası bir hâlde oluşmaktadır” (Kvideland, 1991; akt. Çobanoğlu, 

2021: s. 39). Ancak bu görüş; cinler, periler, cadılar, kara kedi, koç vb. suretinde gezen çeşitli olağanüstü 

varlıklar ve güçler ile din uluları etrafında şekillenen anlatmaları pek çok açıdan sınırlandırır. Mitik 

dünya görüşünün yoğun bir biçimde görüldüğü Türkiye ve Türk Dünyası’nda, adı geçen varlık, şahsiyet 

veya güçlerin orta dünyanın sakinleri olduğudur. Dolayısıyla memoratların oluşumlarını belli bir sınır 

içine alarak bu orta dünya gerçekliğini görmezden gelmek olacaktır (Polat, 2020: s. 13). 

Memoratların en temel özelliği, olağanüstü olaylar olmasının yanı sıra anlatıcılar tarafından 

tecrübe edilmiş ya da tecrübe eden bir kişiden bizzat duyulmasıdır. Bu özelliği ile de anlatıcının kendini 

inandırma çabası söz konusu olmaktadır. Bu yönüyle efsaneden farkını ortaya koymaktadır. Efsanelerde 

tecrübe sahibi bilinmemektedir.  

Bu önemli özelliği daha iyi anlayabilmek için efsane ve memorata örnek olarak şu anlatılar 

verilebilir: 

“Adamın biri hamamda yıkanırken tellağın ayaklarının ters olduğunu görür. Telaşlanarak 

oradan ayrılmak ister. Oradakilerin hepsinin ayaklarının ters olduğunu görür. İyice korkmaya başlar. 

Koşarak gidip kapıdaki bekçiye olanları anlatır. Bir bakar ki onun da ayakları ters” (Çobanoğlu, 2021: 

s. 30). Bu anlatı bir efsanedir. Çünkü anlatı olağanüstü özellikler taşımaktadır lakin mekânın nerede 

olduğu ve kim tarafından tecrübe edildiği bilmemektedir. Buradaki mekân ve kişiler her hangi bir yer 

veya kişiler olabilmektedir. 

“Etimesgut talebe yurdunda kalırken başıma korkunç bir olay geldi. Banyo yapmak için sıra 

bana geldiğinde çok geç olmuştu. Gittiğimde benden başka kimsenin kalmadığını gördüm. Abdest 

bozmak için tuvalete yöneldiğimde oda arkadaşımı gördüm. Soğan kabuklarını güzelce tuvalet taşının 

etrafına diziyordu. Soğan kabuklarının şokunu atlatamadan ayaklarının ters ve vücudunun kıllı olduğunu 

gördüm. O an üstüme geldi, “evimi yıkma” dedi. O an kendimden geçmişim. Sabah kendime geldiğimde 

ellerimde sıkı sıkıya soğan kabuklarını tutuyordum.” (Sevindik ve Yaman, 2018: s. 390). Bu anlatı 

memorattır. Çünkü anlatı birinci örnekte verdiğimiz gibi olağanüstüdür aralarındaki fark ise mekân ve 

tecrübe sahibinin belli olmasıdır. Anonim değildir, şahsidir. 

“Efsane geçmişte olup bitmiş hadiseleri nakleder, memoratın hayata daha yakın olması onun 

inanılırlığını ve toplum üzerindeki tesirini artırır.” (Balaban, 2015: s. 90). 

Memoratların sabit bir şekli yoktur. Farklı şekillerde tecrübe sahiplerinin karşısına çıkmaktadır. 

Anlatma esnasında yaşadığı olağanüstü olayı inandırmak amacıyla anlatı da değişimler yapılmaktadır.  

Bu çalışma da Tokat merkez ve köylerinde derlediğimiz memorat anlatılarına yer verilmiştir. 

Tokat, Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 
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yıllık tarihi boyunca çeşitli uygarlıklara, devletlere ve imparatorluklara ev sahipliği yapmış olup ticaret 

ve kültür merkezi hâline gelmiştir. Böyle bir tarihe sahip olması kültürel zenginliğe ulaşmasını 

sağlamıştır. Kültürel zenginliğe sahip olan Tokat’ın henüz keşfedilmemiş birçok maddi ve manevi 

değerleri mevcuttur. Bu değerler, günümüze sözlü olarak ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı da Tokat ve 

merkeze bağlı köylerde sözlü olarak kolektif hafızada yaşamına devam eden memorat anlatılarını yazılı 

kültüre aktararak yok olmasını engellemektir. 

Halkın kimi inanç ve değerlerini bünyesinde barındıran memoratlar, birçok farklı mekânda vuku 

bulmuş olaylar ağızdan ağıza aktarılarak kolektif hafızaya kaydedilmiştir. Bu mekânlar şu şekilde 

sınıflandırılabilir: Tüm pis yerler; tuvaletler, çöplükler, bataklıklar, ıssız yerler; eski ahırlar, samanlıklar 

ve merekler, her türlü yıkıntı ve terk edilmiş yerler, ormanlıklar, kamuya açık alanlar; mezarlıklar, 

şehitlikler, boğazlar, dört yol ağızları ve ırmak kenarı gibi yerlerdir.  

Bu çalışma da Tokat merkez ve köylerinde derlediğimiz memorat anlatılarından mezarlıklar 

etrafında teşekkül eden anlatılara yer verilmiştir. Mezarlık toplum nezdinden her zaman korkulan, tek 

başına gidilmeyen, geceleri uğranılmayan ve olağanüstü olayların gerçekleştiği yer olarak bilinmektedir.  

Halk inançlarında, olağanüstü hâlleriyle insanların yaşamlarına etkilerini belirten cin adı verilen 

esrarlı yaratıkların varlığına inanılır. Geleneksel ve sosyal olarak varlığına inanılan bu yaratıklarla çeşitli 

şekillerde iletişime geçildiğine dair memoratlar anlatılır. Cinlerin insanlara hemen her şekilde 

görülebileceklerine inanılır. İnsan kılığında, olağanüstü bir şekilde göründüğü gibi kara kedi, oğlak, 

keçi, teke, köpek, tavşan, tilki, eşek, ördek, civciv, tavuk, kuzu, manda, yılan kılığı şekline girmeleri de 

son derece yaygındır (Çobanoğlu, 2021: s. 92-93). Cinlerin tenha yerlerde düğün yaptığı ve çevredeki 

insanların düğündeki davul ve zurna seslerini duyduğuna dair memorat anlatıları vardır.  

Bizim köyün mezarlığının yanında bazı insanlara yaşlı biri görünüyor. Geçen aylarda da benim 

başıma geldi. Mezarlığın oradaki musalla taşında oturuyordum. Bir zaman geçtikten sonra bir tane yaşlı 

dede belirdi. Nasıl geldi? Nereden geldi? bilemiyorum. Bir anda karşıma dikildi. Bembeyaz elbiseli, nur 

yüzlü biriydi. Benim kolumdan tuttu. “gel gel gel” diye seslenmeye başladı. Ben de bir anda kaçmaya 

çalıştım ama kaçamadım. Abimi aradım, dedi ki “hemen musalla taşına gel” dedim. Sonrasını 

hatırlamıyorum. Abimler geldiğinde baygın bir şekilde musallanın yanında yatarken bulmuşlar beni. 

KK.1 

Benim kayınıma gelmişler. Mezarlıkta yatmış bir gün ona üç harfliler karışmış. Üç harfliler 

yılan şeklinde gözüne gözükmüş. “Abi beni boğuyorlar” diye “bana geliyorlar” diye koltukların üstünde 

bağıra bağıra hopluyormuş, durduramıyorlarmış. Hocaya götürmüşler ona bir muska yazmış. Daha 

sonra da kendine gelmiş. KK.2 

Abimin başına gelmiş. Tarladan dönerken Kılıç Ali’nin tarlasının orada bir mezar vardı. Orada 

mekir peyda olurmuş. Abimde tarladan gelirken atıyla, atın terkisine binmiş. Abim ata vururmuş, at 

gitmezmiş öyle anlatırdı. Mekir su olursa sudan geçemezmiş. Abim “ya Allah ya Bismillah” deyince atı 

kurtarmış terkisinden mekir inmiş. Oradaki mezarın orada çoğu kişinin gözüne görünürmüş. İt gibi 

köpek gibi arka sıra gelirdi sonra da farklı bir şekle dönermiş. Yolda yapılınca dozercilerle benim aram 

iyiydi. Kepçe mezarlığın orada bir yere itince birer metrelik kemikler çıkmış. KK.3 

Bir gün av dönüşünde saat dört, dört buçuk gibi mezarlığın yol üzerinde okulun orada 

bekliyorum. Biz ben emsali iki akrabanın sesleri geliyor ama kendilerini göremiyorum. Ay ışığı da 

gündüz gibi parlıyor. Önümde büyükçe bir fare geçti. Besmeleyi çektim sesler kesildi. Farede kayboldu. 

Bunu kime anlattıysam onun fare değil cin olduğunu söylediler. KK.4 

Ben bunu başkasından duydum. Yine bizim eski mezarlığın orada gerçekleşmiş bu olayda. 

Annemin kuzeni mezarlığın yanında kedi görmüş. Annemin kuzeni demiş ki “şu kediyi alayım da ahıra 
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götüreyim fareleri yakalasın.” Kediyi ahıra bırakmış. Sabah ahıra gittiğinde kedi yerine büyük bir kefen 

görüyor. KK.5 

Annemin kuzeninin anlatmış olduğu bir şey daha var. Bu olaydan yan köylerden birinde olmuş. 

Avlunlar da dört köy var. Neyse yan köyden gelirken eski mezarlığın oradan geçiyorlarmış. Gece artık 

avdan mı gelmişler bilmiyorum. Neyse gece mezarlığın oradan birileri düğün yapıyormuş gibi. Bir grup 

düğün yapıyormuş. Bu o gruba doğru tüfeği doğrultmuş sıkmış ama patlamamış. Tekrar denemiş yine 

patlamamış. Köye gelmiş sonra hocaya anlatmış o da “iyi ki patlamamış demiş. Çünkü o düğün yapanlar 

cinler” demiş. KK.5 

Eskiden babam mal güdermiş. Gece olunca sesler duyarlarmış. Mezarlık tarafından davul 

seslerinin geldiğini söylerdi. Arkadaşlarından bazıları uyur, bazıları nöbet tutarmış. Uyanık olanlar 

uyuyanları kaldırırmış davul sesleri geliyor diye. “Korkma ne sesi” derlermiş. Daha sonrasında 

uyuyanlar uyanınca onlarda davul seslerini duymuş. Bir de mezarlığın oradaki taş yığınında ateş 

yandığını, ateşin yukarı doğru çıktığını görürlermiş. Bizim buralarda bu ateş şeytan ateşi derler. 

Şimdilerde bu ateşi gören kimse yok. Babamın başından bunlar geçmiş. Öleli yedi ay oldu. Bize hep 

anlatırdı. KK.6 

Sonuç 

İnsan var olduğu andan itibaren çevresini ve çevresindeki canlı-cansız tüm varlıkları 

anlamlandırmaya başlamıştır. Gördüğü, duyduğu her varlığı, olayı kendi anlamlılık dünyasında bir yere 

koymaya çalışmıştır. Özellikle ilksel dönem insanı için olağanüstü varlıklar ve olaylar kompleks bir 

yapıdadır. Bu varlıklar ve olayları anlamlandırabilmek için anlatım dediğimiz insanın kültürel süreç 

içindeki yaşadığı zihinsel değişim ve dönüşümünü rahatlıkla okuyabildiğimiz sözlü ve yazılı anlatılar, 

salt artistik metinler olmayıp yaratıldığı toplumun kültürel bir aynasıdır. Bu bağlamda metinler, mitik 

dönemden şimdiye kadar olan sürece kadar ki insan zihninde yer almasının sebebi öteki olanla kurulmuş 

olan iletişimdir. Burada öteki dediğimiz kavram diğer insanlar, hayvan, olağanüstü varlıklar vs. olarak 

ele alınabilir. İnsan kültür dediğimiz olguyu öteki üzerinden şekillendirmiştir. Öteki ile girdiği çeşitli 

etkileşimler sonucu ortaya koyduğu bilgi ve birikim halk anlatıları aracılığıyla artistik bir şekilde 

aktarılmıştır. Böylelikle ele alıp değerlendirdiğimiz, insan zihni için karmaşık olan ölüm ve mezarlık 

kavramları etrafında oluşan memorat metinlerinde insanın kendi dışındaki varlıklarla olan 

münasebetliklerine sıkça yer verilmiş olup bu metinlerin yaratımı ve aktarımı ile bireysel ve sosyal 

anlamda psikolojik rahatlamalar görülmüştür. Ele aldığımız metinlerde görülen bireylerin başına gelen 

bu olağanüstü olayların kolektif bir paylaşım atmosferinde anlatılması, bireye destek olma işlevlerini 

doğurmuştur. Bu metinlerde daha çok cinlerin karşımıza çıktığı görülmüştür. Bazen bir insan suretinde, 

bazense bir hayvan şeklinde görüldükleri tespit edilmiştir. Bu metinler performans açısından her ne 

kadar ferdi özellikler gösterse de anlamsal bir okuma yapıldığında görülecektir ki toplumsal olana ait 

metinler olup toplumsal ilişkilerin değerlendirilmesi bakımından da önemli yere sahip olduğu 

söylenebilir. 
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TATAR YAZAR GALİMCAN İBRAHİMOV’UN İLKBAHAR BAŞI ADLI ESERİNDE 

EDATLAR 

Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU354 

Özet 

Tatar edebiyatının klasikleri arasında yer alan yazar, dilci, muharrir, eleştirmen, devlet adamı, 

eğitimci olan Galimcan İbrahimov Tatar edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. “Zeki Şakertneñ 

Medreseden Kuvıluvı” (Öğrenci Zeki’nin Medreseden Kovulması), “Yaş Yürekler” (Genç Kalpler), 

“Yaz Başı” (İlkbahar Başı), “Dingezde” (Denizde), “Söyü Segadet” (Sevgi Saadet), “Kötüvçiler” 

(Çobanlar), “Tabigat Balaları” (Tabiat Çocukları), “Beznen Könner” (Bizim Günler) gibi eserleri 

kaleme aldı. “Yana Keşeler” (Yeni İnsanlar), “Kızıl Çeçekler” (Kızıl Çiçekler) adlı uzun öyküsü, “Tiren 

Tamırlar” (Derin Kökler), “Kazak Kızı” adlı romanları Tatar edebiyatı tarihinde yerini almıştır. 

İbrahimov yazarlığınının yanı sıra aynı zamanda dilcidir. Tatar gramerciliğinin gelişmesine eserleriyle 

katkıda bulunmuştur. “Tatar Sarıfı”, “Tatar Nahvi”, “Tatar İmlası”, “Edebiyat Kanunları”, “Tatar Tele 

Grammatikası” (Tatar Dili Grameri) gibi önemli gramer, dil eserleri Tatar Türkçesinin o dönemki 

değişimini, eğilimlerini ortaya koymaktadır. Galimcan İbrahimov’un “Yaz Başı” (İlkbahar Başı) adlı 

eseri Arap alfabesiyle Kazan’da 1912 yılında Ümid Matbaasında basıldı. Daha sonra Kiril alfabesiyle 

defalarca basıldı. Arap harfli metnin incelenmesi dilin o dönemki kullanımı ve yazılışıyla ilgili 

unsurların tespiti açısından önem arz etmektedir. Kiril harfli metinlerde birçok kelimenin yazım ve 

imlası değişime uğramıştır. Galimcan İbrahimov’un “Yaz Başı” (İlkbahar Başı) adlı eserinin Arap 

alfabesiyle yapılan baskısındaki edatlar ele alınacak, ayrıca eser tanıtılacaktır. Bildiride Tatar Türkçesi 

kökenli edatların, Arapça, Farsça vb alıntılanan edatların kullanımı, yazım ve imlası belirlenecek, Arap 

harfli metin esas alınarak incelenecek, edatların o dönemki kullanılış tarzı tespit edilecek, edebi 

örneklerle, çevirisiyle, transkripsiyonla birlikte gösterilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Edatlar, Tatar Türkçesi, Galimcan İbrahimov, Tataristan 

PREPOSİTİONS İN THE TATAR AUTHOR GALİMCAN IBRAHİMOV’S STORY EARLY 

SPRİNG 

Abstract 

Galimcan İbrahimov, a writer, linguist, writer, critic, statesman and educator, who is among the 

classics of Tatar literature, has brought many works to Tatar literature. “Zeki Şakertneñ Medresede 

Kuvıluvı” (Student Zeki’s Expulsion from School), “Yaş Yürekler” (Young Hearts), “Yaz Başı” (Early 

Spring), “Dingezde” (At Sea), “Söyü Segadet” (Love Bliss), “Kötüvçiler” (Shepherds), “Tabigat 

Balaları” (Children of Nature), “Beznen Könner” (Our Days). “Yana Keşeler” (New People), “Kızıl 

Çeçekler” (Red Flowers) his novels “Tiren Tamırlar” (Deep Roots), “Kazak Kızı” (Daughter of 

Kazakhs” took their place in the history of Tatar literature. Ibrahimov is a linguist as well as a writer. 

He contributed to the development of Tatar grammar with his works. Important grammatical and 

linguistic works such as “Tatar Sarifi” (Tatar syntax), “Tatar Nahvi” (Tatar Grammer), Tatar İmlası 

“Tatar Spelling”, “Edebiyat Kanunları” (Literary Laws), “Tatar Tele Grammatika” (Tatar Language 

Grammar) reveal the changes and tendencies of Tatar language story. Galimjan Ibrahimov’s work “Yaz 

Bashi” (Beginning of Spring) was published in 1912 in Umid Printing House in Kazan with the Arabic 

alphabet. It was later reprinted many times in the Cyrillic alphabet. The examination of the Arabic script 

is important in terms of determining the elements related to the use and writing of the language at that 
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time. The spelling and spelling of many words in Cyrillic texts have changed. The prepositions in the 

Arabic alphabet edition of Galimjan Ibrahimov’s work titled “Yaz Bashi” (Head of Spring) will be 

discussed, and the work will be introduced. In the paper, the use, spelling and spelling of the prepositions 

of Tatar language origin, the prepositions quoted from Arabic, Persian will be determined, the Arabic 

script will be examined on the basis of the text, the usage style of the prepositions at that time will be 

determined, and will be shown with literary examples, translation and transcription. 

Keywords: Prepositions, Tatar Language, Galimjan Ibrahimov, Tatarstan 

Giriş 

Galimcan İbrahimov ve İlkbahar Başı Adlı Eser Hakkında  

Galimcan İbrahimov 12 Mart 1887 tarihinde Ufa’ya bağlı Siterlitamak ilçesinin Sultanmurat 

köyünde dünyaya geldi. 21 Ocak 1938 tarihinde vefat etti. Öykü, novel, roman türünde Tatar 

Türkçesiyle eserler kaleme aldı. İlköğrenimini köy medresesi ve Rus okulunda aldı. 1906-1908 yılları 

arasında Ufa’da Galiya Medresesinde okudu (Valiullina, Guryanova, Tuhmatullina, Juravleva, 2020: 

60). Galimcan İbrahimov Tatar edebiyatının klasik yazarlarından ve Tatar dilciliğinin gelişmesindeki 

önemli dilbilimcilerden biridir. Eserleriyle Tatar edebiyatının gelişmesinde ve modernleşmesinde 

önemli pay sahibidir. Çarlık döneminin son yıllarını ve Sovyet döneminin ilk yirmi yılını aydın, yazar 

olarak şahitlik etmiş bir şahsiyettir.  

19. ve 20. yüzyıl Tatar Türklerinde aydınlanma dönemidir. Tatar yazarlar Rusça, Osmanlıca, Arapça 

öğrenerek dünyadaki gelişmelerden haberdar oldular. 1905 Rus devrimiyle birlikte Tatar Türkçesiyle 

birçok gazetenin çıkması ve gazeteciliğin gelişmesi de bu aydınlanmada etkili olmuştur. Galimcan 

İbrahimov 1910’lu yıllarda artık usta bir yazar olarak Tatar edebiyat sahnesinde yerini almıştır (Öner, 

2007: 682). 

İlkbahar Başı adlı öykü yazarın ustalık döneminin başladığı 1910 senesinde kaleme alınmıştır. Eserde 

bir çocuğun ilkbaharda başından geçen hatırası anlatılmaktadır. Çocuğun daha önce büyüklerinden 

dinlediği masal, efsane ve halk anlatılarının bilinçaltına etkisi verilmiştir. Eser halkbilimi, çocuk 

psikolojisi açısından da incelenmeye değerdir. 

Kazan Tatar Türkçesi ve Edatlar 

Türk yazı dillerinden biri olan Tatar Türkçesi Kıpçak grubuna girmektedir (Poppe, 1961: 3). 

Kıpçak Türkçesi, Orta Türkçe devrinin batı koludur (Üner, 2020: 25). Tatar Türkçesi Orta (Kazan 

Tatarları), batı (Mişer), doğu (Sibirya Tatarları) olmak üzere üç ana şiveden oluşmaktadır (Yusupov, 

2013: 27). Adlardan sonra gelerek cümle içerisinde isimleri diğer ögelerle bağlayan kelimelere edat 

denir (Banguoğlu, 2019: 385). Anlamları cümle içerisinde kullanıldıkları sözcüklerle birlikte ortaya 

çıkan dilbilgisi görevli kelimelerdir (Alkaya, 2007: 36). Edatlar tek başına anlama taşımazlar ve çekime 

girmezler (Korkmaz, 2007: 1050).  Necmettin Hacıeminoğlu edatları addan türeyenler, yapısı ve kökeni 

bilinmeyenler, taklidi söz mahiyetinde olanlar, yabancı menşeli olanlar olmak üzere beş gruba ayırmıştır 

(Hacıeminoğlu, 1992: VI-VII). Mustafa Öner Bugünkü Kıpçak Türkçesi kitabında edatları yalın hâlle 

bağlanan edatlar, yönelme hâliyle bağlanan edatlar, çıkma hâliyle bağlanan edatlar olmak üzere üç 

grupta incelemiştir. Tatar Türkçesinde edatlar “beylekler” olarak adlandırılmaktadır (Öner, 1998: 251-

262). Yalın hâlle bağlanan edatlar kendisinden önce gelen yalın durumdaki adlara bağlanan edatlardır. 

Yönelme hâliyle bağlanan edatlar çekim edatlarına yönelme hâli ekiyle; çıkma hâliyle bağlanan edatlar 

çekim edatlarına çıkma hâli ekiyle bağlanmaktadır (Özeren, 2020: 649-661). Edatları Bugünkü Kıpçak 

Türkçesi kitabında olduğu gibi üç grup altında ele alacağız.  



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
628 

Ekleşme yoluyla edatlar oluşmaktadır. Kelime köklerine isimden isim yapım eki (kök+ +lı/+li) gelerek 

kelime edatlaşmaktadır (Ganiyev, 2013: 264). Metin içerisinde rastladığımız Tatar Türkçesinde gibi 

anlamında kullanılan “شيكللى” (şikélli), “шикел+ле” (şikéllé), “ سلىۇت ” (tösli), “төс+ле” (töslé) edatları 

ekleşme yoluyla oluşan edatlardır. Ayrıca Arapça “şekil” kelimesinde ilk hecede e>i ünlü daralması 

görülmektedir.  

Tatar Türkleri İslam dinini kabul ettikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Arap 

alfabesi serüveni yaklaşık on asır sürdü. Bu alfabeyle Türk yazı dillerinin tarihî özelliklerinin kayda 

geçirildiği ilk eserlerden biri Divanu Lugatit Türk’tür. Kaşgarlı Mahmut eserinin giriş kısmında ve bazı 

bölümlerde Türk yazı dillerinin, lehçelerinin gramer özelliklerinden bahsetmiştir (Öztürk, 2020: 32). 

Arap alfabesi Türk ulusları tarafından reforme edilmiştir. Kazaklar, Tatarlar, Başkurtlar ve Arap 

alfabesini kullanan diğer Türk halkları yirminci yüzyılın başında kullandıkları alfabeyi ıslah etmişlerdir. 

Galimcan İbrahimov’un “Yaz Başı” (İlkbahar Başı) adlı eseri reforme edilmiş Arap alfabesiyle 

Kazan’da yayınlanmıştır. Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan yapılan tercümelerle birlikte edebî dillerine 

birçok yeni unsurlar girmeye başladı. Tatar Türkçesi kökenli edatların yanı sıra Arapça, Farsça kökenli 

edatlar da edebî metinlerde görünmeye başladı. Tatar Türkçesinde birçok edat kullanılmaktadır ancak 

biz burada sadece eserde geçen edatları inceleyeceğiz.  

İlkbahar Başı Adlı Eserde Edatlar 

Yalın Hâlle Bağlanan Edatlar 

 ”bélen: “birlikte, beraber / بله ن

قارشى الغانلغمنى  بله نشول سوزلردن صوڭ ئهنى نڭ كوزمدن، ماڭَليمدن اوبو ون قبرگه كرگانچى اونۇتا الماسلق بر طۇيغو 

 حاضرده ايس مده صاقليم̣

Şul süzlerden śоñ eninéñ küzémden, mаñlаyımdan übüvén ķabérge kérgençé оnıtа аlmаslıķ bér ŧоyġo 

bélen ķarşı аlġanlıġımnı ħeżerde isémde śаķlıym (İbrahimov, 1912: 3). 

Bu sözlerden sonra annemin gözümden, alnımdan öpmesini kabre girene kadar unutamayacak 

bir duyguyla karşıladığımı hâlâ hatırımda muhafaza ediyorum.  

 ”buyı: “boyu, boyunca / بويى 

سيڭا نيچه ئهپه ى كيرك؟ ديب اتۇ شا باشَلدق̣  -كيڭ و يوقا تاشلر جيىنادق ده دولقۇنسز كول اوستندن:  بويندهتاو   

Tav buyındа kiñ ve yuķa tаşlаr cıynаdıķ dа dulķunsız kül östénden “Siña niçe epey kirek?” dib аtuşа 

bаşlаdıķ (İbrahimov, 1912: 13). 

Dağ boyunda geniş ve ince taşlar topladık ve dalgasız gölün üstünden “Sana kaç yufka ekmek 

lazım?” diyerek atmaya başladık. 

 ”çiķli: “kadar / چيكلى

، دى̣ چيكلى انى مينم بابام كورگان: بويى اون بش صاژين قالونلغى ات  

Аnı miném bаbаm kürgen: buyı unbiş śajın kоlаç, ķalınlıġı аt çiķli, di (İbrahimov, 1912: 17). 

Onu benim dedem görmüş. Boyu on beş sajın kulaç, kalınlığı аt kadarmış. 

 ”dib “diye, için / ديب

ئه يتوب ب  اوچوناشانديغمدن، بو مينم  ديبته رورلك نوميرلر اويالماسلقغنه توگل، ئه نينى تمام رضالندرورلق، حتى ايسى كي

 بترگسيز زور بخت ايدى
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Nоmérler оyalmаslıķġınа tügél, eniné tamаm riżаlаndırurlıķ, ĥetta iséné kitérürléķ dib ışandıġımdan, 

bu miném öçön eytéb bétérgéséz zur beħét idé (İbrahimov, 1912: 2). 

Notlarım sadece utandırmayacak seviyede değil annemi tamamen razı edecek seviyedeydi; hatta 

notlarımdan annemin aklı gidecek diye inandığımdan bu benim için anlatıla anlatıla bitirilemeyecek 

derecede büyük bir saadetti. 

 ”ġınа: “sadece / غنه

بله ن سيزه، هر نه رسه آنڭ چيگى بولماغان ماتورلغينه، موڭينه باش اييه، بارلق ييرن آنڭ  هر كم ياز دى، هر كم آنى اچى، جانى

بولغان شادلقغا، بختكه چوما̣  غنهيه شر نگنه، طن غنهگوزه للگى چولغى ده يومشه ق  

Her kém “yaz” di, her kém аnı éçé, cаnı bélen size, her nerse аnıñ çigé bulmаġan mаturlıġınа, mоñınа 

bаş iye, bаrlıķ yirén аnıñ güzellégé çоlġıy dа, yоmşaķġınа, yeşéréngine, ŧınġınа bulġan şаdlıķķa, 

beħétke çumа (İbrahimov, 1912: 7). 

İlkbahar diyen herkes baharı gönlüyle ruhuyla hissediyor, her şey onun sınırsız güzelliğine, melodisine 

baş eğiyor, her yer onun güzelliğiyle sarılıyor, yumuşakça, gizlice, sakince bir mutluluğa, saadete 

dalıyor.  

 ”kébék: “gibi / كبك

آناردن گل اولم ايشيگنه كيلگه ن تۇسلى، كشى آنى كورسه هيچ ترى قال الميدر كبك، اولم شونلردن بولۇر شيكللى طۇيَل، جيندن، 

بقۇندن بيگره ك، شوناردن قۇطم اۇچا ايدى̣ الباستى، صو اناسى و او  

Anardan gél ülüm éşégéne kilgen töslé, kéşé anı kürse héç bir téré ķala almıydır kébék, ülüm 

şunlardan bulur şikéllé ŧoyıla cénden, аlbаstı, śu аnаsındаn, ubķundаn bigrek min şunlаrdаn ķoŧum oça 

idé (İbrahimov, 1912: 16). 

Ondan tamamen ölüm kokusu (kapısına) geliyor gibi, insan onu görse hiçbir şekilde canlı 

kalamayacak gibi, ölüm sanki bunlardan olacakmış gibi benim cinden, albastıdan, su anasından, 

girdaptan çok bunlardan ödüm düşüyordu.  

 ”kébi: “gibi / كبى

لل ه نى بله ن طول ئلل ه ن نه ر سه م،  ئلل ه قايا سيكره، ئبولوب شادلغم اچكه صيمى، كوڭل  كبىسه ماتور، سۇ يكۇملى هر نه ر 

 ده تاشۇب، توگلورگه طۇرا تۇسلى حس ايتله ايدى̣ 

Her nerse mаtur, söykömlé kébék bulub, şаdlıġım éçke śıymıy, küñél elle ķaya sikére, elle nersem, elle 

ni bélen ŧulа dа tаşub tügélürge ŧоrа töslé ĥis itéle idé (İbrahimov, 1912: 4). 

Her şey güzel, sevimli geliyor, mutluluğum içime sığmıyor, gönlüm kimbilir nereye sıçrıyor, her 

şeyim ne bileyim bir şeylerle doluyor, taşıp dökülecek gibi hissediliyordu. 

ولى بولسه ده نيكدر آنى ئه نى اوزندن ايشته سى كيله، نى ديب ده ئه يتۇب جيتكره الماغان بر ياقنلق ايله باغَلنغان آنامنڭ انى ش

طۇ يا ايدم̣  كبىاوقوغانن طڭليسم كيله، شونده بر لذت، بر به يره م بار  ̣̣ 

Şulаy bulsа dа, nikdér аnı eni аvızındаn işétesé kile, ni dib de eytüb citkére аlmаġan bér yaķınlıķ bélen 

bаġlаnġan аnаmnıñ аnı uķuġanın tıñlıysım kile, şunda bér leźźet, bér beyrem bar kébi ŧoya idém 

(İbrahimov, 1912: 2). 

Öyle olsa da her nedense bunu onun ağzından duymak, ne söylesem de ifade edemeyeceğim bir 

yakınlıkla bağlandığım annemin karneyi okuduğunu dinlemek istiyorum, bunda bir zevk ve bir 

bayram gibi hissediyordum. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
630 

طۇيام كبى بغرم.... طرشقانسڭ ديگان سوزلر ئه لى ده قولغمده طۇرا  

Beġırém... ŧırışķansıñ” digen süzler elé de ķоlаġımdа ŧоrа kébi ŧоyam (İbrahimov, 1912: 3). 

Yavrum… Gayret etmişsin,” şeklindeki sözlerinin hâlâ kulağımda kalmış gibi hissediyorum. 

 ”öçön: “için / اۇچۇن

توگل، تيك قزغينه بول غنه ، مين جاينڭ، بۇركه ر، اوزون، اسسى كونلرنده يراق صولرغه بالق قابدروغه بارۇب،  اۇچۇ نبالقى 

لۇ ب يۇرى، شوند ه اوزمه زور بر رحآت تابا ايدىم̣ كۇن بويى ئه لسره ب، تا  

Balıķı öçön tügél ték ķızġına bula ġına, min ceynéñ börkev, оzon, éssé könlerénde yıraķ śulаrġа bаlıķ 

ķabtırırġа bаrub, kön buyı elséreb, tаlub yöriy, şundа üzéme zur reħet tаbа idém (İbrahimov, 1912: 5). 

Balığı için değil sadece ilginç olduğu için, ben yazın nemli, uzun, sıcak günlerinde nehrin uzak 

kıyılarına balık avlamaya gidip gün boyu hâlim kalmayana, yorulana kadar yürürdüm. 

 ”éçénde: “içinde / اچنده

̣تارتدى اڭهيچ بر قورقوغه قاراميچه، مو ل،ڭبالقلىسى بولماغانغه، كو چيكلى ڭمون اچندهبز بلگان صولر   

Béz bélgen śulаr éçénde mоnıñ çiklé bаlıķlısı bulmаġanġа, küñél, hiç bér ķurķugа ķarаmıyçа, mоñа 

tаrtdı (İbrahimov, 1912: 8). 

Bizim bildiğimiz bu yerler arasında bunun gibi balıklı yer olmadığı için, kalbimiz hiçbir korkuya 

bakmayarak, bizi buraya doğru çekti. 

 ”çaķlı: “-e doğru, -e yakın / چاقلى

̣كيتوگه قاراغانده، بيك زورهم نق قابقان بولوده برده شك يوق ادى بۇقاتى آل چاقلىبو   

Bu çaķlı ķatı аlub kitüvge ķarаġandа, bik zur hem nıķ ķabķan buluvdа bér de şik yuk idé (İbrahimov, 

1912: 10). 

Bu kadar belirgin şekilde alıp götürmesine bakıldığında, çok büyük ve sağlam şekilde oltayı 

kaptığından hiçbir şüphe yoktu. 

̣ر ادىبيان ايته ل چاقلىاغاچلرغه اورالوينه  نۇتيره ياقده غى قال ڭقويرغينه آن نۇهم اشانماوده ممكن توگل، آلر اژداهانك قال  

Hem ışаnmаv dа mömkin tügél: аlаr ajdahanıñ ķalun kоyrıġınа, аnıñ tire yaķdаġı ķalun aġaçlаrġа 

urаluvınа çaķlı beyan iteler idé (İbrahimov, 1912: 18). 

Hem inanmamak da mümkün değil. Onlar ejderhanın kalın kuyruğuna, onun etrafındaki ağaçlara 

dolanmasına kadar anlatıyorlardı. 

 ”śаyın: “her / صاين

، آنڭ حقنده سۇيله نگان قورقنچلر آياقَلنۇب، قارشمه چغار، كبى طۇيلو كۇ چه يه بارا، كوزم ئهل جى، مۇل صاينقامۇشقه ياقنايغان 

 جى كيلۇب، ذهنم يات، قورقنچ  بر عالمگه كرۇب يوغال طۇرا ايدى̣ 

Ķamuşķa yaķınаyġan śаyın, аnıñ ħаķındа söylengen ķurķınıçlаr аyaķlаnub ķarşımа çıġаr kébi ŧоyıluv 

köçeye bаrа, küzém elce, mölcé kilüb, źihéném yat, ķurķınıç bér ġаlemge kéréb yuġаlа ŧоrа idé 

(İbrahimov, 1912: 19). 

Kamışlığa yaklaştıkça onun hakkında anlatılan korkunç şeyler ayaklanıp karşıma çıkıyormuş gibi 

hisler güçleniyor, gözüm kararıp, zihnim yabancı, korkunç bir âleme girip yok oluyordu. 

  ”töslé: “gibi / تۇسلى
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، سيكه رسى، دوليسى، ئه لل ه نيندى بييك ييرلرگه منه سى، يغَلسى كيله ايدى̣ تۇسلىته نمده تيرمه صيماغان بر كۇچ، بر درد بار   

Tenémde tiréme śıymаġan bér köç, bér dert bаr töslé: sikéresé, dulıysı, elle nindiy biyék yirlerge 

ménesé, yıġılаsı kile idé (İbrahimov, 1912: 6). 

Tenimde derime sığmayan bir güç, bir dert var gibi, insanın zıplayası, gürleyesi, daha nasıl yüksek 

yerlere çıkası düşesi geliyordu. 

طۇيام هر مينوتده مۇنا ئهله گه ......... ديب طۇرا ايدم̣ تۇ سلى لكن انسزده اولگى بالقنى اوزم آلۇر   

Lekin аnsız dа evvelgé bаlıķnı üzém аlur töslé ŧoyam, her minutdа muna élege, muna élege... dib ŧоrа 

idém (İbrahimov, 1912: 10). 

Lakin zaten balığı ilk ben tutacağımı hissediyorum, her dakika işte düşüyor, işte düşecek diyordum.  

 ”şikélli “gibi / شيكللى

باشم گل يامان صورتلر بله گنه طولۇب، خاضر قارشمه اون باشلى، تاباقداى كوزلى، تاو كبى زور آژداها كيلۇب چغارده مينوتى 

طۇيا باشَلدم̣بله ن مينى يۇتار شيكللى   

Bаşım gél yamаn śuretler bélen géne ŧulub, ħeżér ķarşımа un bаşlı, tаbaķdаy küzlé, tav kébi zur ajdaha 

kilüb çıġаr dа minutı belen miné yоtаr şikélli ŧоya bаşlаdım (İbrahimov, 1912: 19). 

Aklım tamamen kötü suretlerle dolmuş, şimdi karşıma on başlı, tabak gibi gözlü, dağ gibi büyük bir 

ejderha çıkar da hemen beni yutar gibi hissetmeye başladım. 

 ”śımаn: “gibi / صمان

و حاضر گنه قاوشقان بو ايسكى  اڭيا ب،ۇاوزمنى عمرمده برنچى مرتبه ايرل ،ڭشوندى ماتور كونده، شوندى زور شادلقدن صو

̣ادى يَلۇط صمانلل ه نرسه ده  هلل ه نيندى بر قزق ده، راحت ده، ئ هئ اڭتانشلرم اچنده كورو مي  

Şundıy mаtur könde, şundıy zur şаdlıķdаn śоñ üzémné, ġоmérémde bérénçé mertebe аyrılub, yañа ve 

ħezér géne ķavışķan bu iské tаnışlаrım éçénde kürüv miña elle nindiy bér ķızık dа, reĥet de, elle nerse 

de śımаn ŧoyılа idé (İbrahimov, 1912: 4). 

Böyle güzel bir günde, böyle büyük bir sevinçten sonra kendimi, hayatımda ilk kez ayrıldığım ve 

yeniden daha şimdi kavuştuğum bu eski tanışlarım içinde görmek bana nasıl ilginç, keyifli geliyor çok 

şey de benzer gibi hissediliyordu. 

Yönelme Hâliyle Bağlanan Edatlar 

 ”küre: “göre, yüzden / كوره

ماليلرنڭ اقرنَلوينه آچو وم كيلدى̣  كورهشوڭا   

Şuñа küre mаlаylаrnıñ aķrınlаvınа аçuvım kildé! (İbrahimov, 1912: 6). 

Bu yüzden çocukların yavaşlamasına sinirlendim! 

بو قاموشلق مينى بيك شيكله ندره اڭا ياقين كيلو حتى اسمنگنه ايشتوده كوڭلگه بر قاوشاو بيره باشلى ايدى̣ كوره وڭا ش   

Şuñа küre bu ķamuşlıķ miné bik şiklendére, añа yaķın kilüv tügél, ĥettа isémén géne işétüv de 

küñélge bér ķavşаv bire bаşlıy idé (İbrahimov, 1912: 7). 

Bu yüzden de bu kamışlık beni çok şüphelendiriyor, ona yaklaşmak şöyle dursun hatta ismini bile 

duymak kalbime titretme vermeye başlıyordu. 
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 ”bаşķa: “başka / باشقه

Çönki bu, bérden, bik śаy, bıçraķ ikénçéden, аndа méli bаlıķķa bаşķa bér nerse de ķalmıy (İbrahimov, 

1912: 6). 

̣بر نه ر سه ده قالمى باشقهچونكه بو، بردن، بيك صاى، بچراق ايكينچيدن، آنده ملى بالقغه  ̣ 

Çünkü orası evvela sığdı, ikinci olarak da kirliydi, orada küçük balıklardan başka bir şey yoktu. 

Çıkma Hâliyle Bağlanan Edatlar 

 ”arı: “sonra / ارى

̣دي ايكان، نه يله ئه جَلنغه يوخا ارى اننان دى ده، ايكان شى يه چه مڭگه سه تيدرمه زيان ياقغه تيره اژداها اگرده  

Eger de ajdaha tire yaķġa zıyan tiydérmese, méñgeçe yeşiy iken de, di, аndаn аrı “yuħа” cılаnġа 

eylene iken, di (İbrahimov, 1912: 18). 

Eğer ejderha etrafına zarar vermezse bin yaşına kadar yaşar ondan sonra basilisk yılanına 

dönüşürmüş. 

 ”birlé: “beri, itibaren / بيرلى

 شهادتنامه قولمه كرگاندن بيرلى، مين آنى مڭ تابقر اوقوغان، اندا نى بارن ياتدان اوق بلگان ده ايدم. 

Şehаdetnаme ķulımа kérgenden birlé, min аnı méñ tаbķır uķuġan, аndа ni bаrın yadtаn uķ bélgen de 

idém (İbrahimov, 1912: 2). 

Karnem elime geçtiğinden beri, ben karneyi bin kez okumuş, karnede yazılanların hepsini artık ezbere 

biliyordum. 

لى تاولر ايله چيكله نگان بولغانغه، اورمانلى بله باشَلغاندن بيرلى كولنڭ قبله و قوياشچقش ياقلرى بيك بيييك و بيك زور اورمان

ارت اغاچلر انده غى اقَلنلر اراسنده تۇرلى يمشلر جيارغه يۇرى و شونلقدن بولر ايسكى بر تانش و ياقن   مونڭ قالون، قويى و ق

 كبى طۇيَللر ايدى̣ 

Külnéñ ķıyblа ve ķоyaşçıķış yaķlаrı bik biyék ve bik zur urmаnlı tavlаr éle çiklengen bulġanġа, üzémné 

bele bаşlаġandаn birle, mоnıñ ķalun, ķuyı ve ķart aġaçlаrı, аndаġı aķlаnlаr аrаsındа törlé yiméşler 

cıyargа yöriy ve şunlıķdаn bоlаr iské bér tаnış ve yaķın kébék ŧoyılаlаr idé (İbrahimov, 1912: 8). 

Gölün kıble ve doğu tarafları çok yüksek ve oldukça gür ormanlı dağlarla çevrelenmekteydi, aklım 

yetmeye başladığından beri buranın kalın, gür ve yaşlı ağaçları, buradaki açık alanlar аrаsındа çeşitli 

yemişler toplamak için dolaşıyorum, bu yüzden bunlar bana tanıdık aşina geliyordu.  

 ”śоñ: “sonra / صۇڭ

اراده راحت و ته ملى بر طنلق الدى̣ صوڭ  شوندن  

Şundаn śоñ аrаdа reĥet ve temlé bér ŧınlıķ аldı (İbrahimov, 1912: 3). 

Ondan sonra aramızda huzurlu ve tatlı bir sessizlik oldu.  

Arap 

Alfabesiyle 

Yazılışı  

Latin 

Alfabesine 

Çevriyazısı 

Kiril 

Alfabesiyle 

Yazılışı 

Latin 

Alfabesine 

Çevriyazısı 

Türkiye 

Türkçesinde 

Yazılışı 

 arı ары arı sonra ارى

  bаşķa башка başka  başka باشقه

 birlé бирле birlé beri, itibaren  بيرلى



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
633 

 ,bélen белән bélen birlikte بله ن

beraber 

 buyı буе buyı boyu, boyunca بويى

 çaķlı чаклы çaklı -e doğru چاقلى

 çiķli чикле çiklé kadar چيكلى

 dib дип dip diye, için ديب

 ġına гына gına sadece غنه

  éçénde эчендә éçénde İçinde  اچنده

 kébék кебек kebek gibi كبك

 kébi кеби kébi gibi كبى

 küre күрә küre göre, için كوره

 öçön өчен öçén için اۇچۇن

 śаyın саен sаyın her صاين

 śоñ соң śоñ sonra صۇڭ

 śımаn сыман sıman gibi   صمان

 şikélli шикелле şikéllé gibi شيكللى

 tösli төсле töslé gibi تۇسلى

Sonuç 

İlkbahar Başı adlı eserde geçen edatlar cümlelerden alıntı yapılarak, iktibas edilen cümlenin 

altına Türkiye Türkçesinde anlamı verilerek incelendi. Edatların Arap alfabesiyle nasıl yazıldığı, Arap 

alfabesinden Latin alfabesine çevri yazısı ve Türkiye Türkçesindeki anlamı tablo şeklinde verildi. 

Edatlar “Yalın Hâlle Bağlanan Edatlar”, “Yönelme Hâliyle Bağlanan Edatlar”, “Çıkma Hâliyle 

Bağlanan Edatlar” olarak üç grupta incelendi. Arap Alfabesiyle “ نۇچۇا ” öçön şeklinde yazılan “için” 

edatı Kiril Alfabesiyle yazılırken ö>é değişikliğine uğramış “өчен” öçén şeklinde yazılmıştır. Arap 

Alfabesiyle “تۇسلى” töslé şeklinde yazılan gibi edatı Kiril Alfabesiyle “төсле” töslé şeklinde 

yazılmıştır. Arap Alfabesiyle “صاين” śаyın şeklinde yazılan “her” edatı Kiril Afabesiyle yazılırken “y” 

ve “ı” ünlü ve ünsüzü “e” (kelime ortasında -yı-) diftonguyla “саен” sаyın şeklinde yazılmıştır. Arap 

Alfabesiyle “چيكلى” çiķli “kadar” edatı “i” ile yazılırken Kiril Alfabesiyle kapalı “é” ile “чикле” çiklé 

şeklinde yazılmıştır. Dilin gelişimi kültür tarihiyle doğrudan alakalıdır. Tatarların İslam dinini kabulle 

Arap alfabelerini kullanmaya başlamaları dillerine Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan kelimelerin 

girmesini sağladı. Eski Türkçeye, Kıpçak Türkçesine has birçok edatın yanı sıra Arap ve Fars kökenli 

edatlar da Arap alfabesi ve İslam medeniyeti dairesi sayesinde Tatar Türkçesine dâhil olmuştur. Alfabe 

değişikliğiyle edatların yazılışlarında değişiklikler olmuştur. Alıntılanan cümleler eserdeki orijinal 

yazılış şekilleri korunarak Arap alfabesiyle verildi. Hemen altına Latin alfabesine çevri yazısı ve Türkiye 

Türkçesine aktarması verildi. Bu şekilde o dönemde Tatar Türkçesinde Arap alfabesine basılan bir 

eserin matbu harf şekilleri, fonetiği ve yazım imla durumları da ilgilenen araştırmacılar tarafından 

gözlemlenme imkânı sunuldu. Edatların Arap alfabesiyle yirminci yüzyıl başındaki eserlerde yazım 

şekilleri tespit edildi. Arap, Latin, Kiril alfabesiyle basılan eserler incelenip mukayeseli çalışmalar 

yapıldıkça dilin evrimi, gelişimi daha net şekilde ortaya çıkacaktır.  
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ÇİÇEKLERİN GAM UNSURU OLARAK KULLANIMI: ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ 

ÖRNEĞİ 

Özcan TUNÇADAM355 

Özet 

Tabiat unsurları, klasik Türk şiirinde çeşitli sanatlarla şairlere ifade imkânları sağlar. Çiçekler 

de Klasik Türk şairlerinin söz dağarcığında yer alan önemli tabiat unsurlarındandır. Sevgilinin güzelliği 

dile getirilirken çiçeklerden yararlanılır. Çiçekler benzetme, istiare gibi sanatlarla rengi ve/veya şekliyle 

sevgilinin güzelliği için benzetilen olarak şiirde kullanılır. Bunun yanı sıra klasik Türk şiirinde aşk 

yüzünden her daim gam ve kederde olan, vücudu yaralarla bezenmiş âşığın durumunu ifade etmek için 

de çiçekler, yararlanılan tabiat ögeleridir.  

İlmiye sınıfının zirvesine kadar çıkmış olan Şeyhülislâm Yahyâ, gelenek dairesinde şiir yazan 

ve şiirlerinde din dışı muhtevayı öne çıkaran rindâne tarzın önemli temsilcilerindendir. Geleneğin 

belirlediği sınırlar dâhilinde, şiirde âşık rolünü üstlenmiştir. Bu gelenekte âşık; sürekli ayrılık acısı 

çeker, dert ve belalarla karşı karşıya kalır, sevgili veya talihten yana yüzü gülmez, kaderin türlü 

belalarına düçar olur, gönlü ve vücudu sürekli yaralıdır. Şeyhülislâm Yahyâ da bir gazelinde aşk derdiyle 

içinde bulunduğu durumu çiçeklerin türlü kullanımıyla dile getirir. Yahyâ gül, sümbül, nilüfer, erguvan 

gibi çiçekleri yaralı durumunu dile getirmek için gazeline konumlandırır. Bu bildiride çiçeklerin söz 

konusu gazeldeki kullanımı, klasik Türk şiirinin gelenek tarafından belirlenen çerçevesi göz önünde 

bulundurularak ve başka şairlerden de örneklere yer verilerek izah edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyhülislâm Yahyâ, Çiçekler, Gül, Sümbül, Nilüfer, Erguvan 

THE USE OF FLOWERS AS AN ELEMENT OF SORROW: THE EXAMPLE OF 

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ  

Abstract 

Elements of nature provide poets with the opportunity to express themselves with various arts 

in classical Turkish poetry. Flowers are also important elements of nature in the vocabulary of classical 

Turkish poets. Flowers are used to express the beauty of the beloved. Flowers are used in poetry as 

similes for the beauty of the loved one with their color and/or shape through arts such as similes and 

metaphors. In addition to this, flowers are the elements of nature that are used to express the state of the 

lover, whose body is adorned with wounds, who is always in sorrow and grief because of love in 

Classical Turkish poetry. 

Şeyhülislâm Yahyâ, who has risen to the top of the science class, is one of the important 

representatives of the rindane style, who writes poetry within the framework of tradition and emphasizes 

the non-religious content in his poems. Within the limits determined by the tradition, he assumed the 

role of lover in poetry. In this tradition, the lover constantly suffers from separation, faces troubles and 

troubles, does not smile for his beloved or luck, falls into various troubles of fate, his heart and body are 

constantly injured. In one of his ghazals, Şeyhülislâm Yahya expresses his situation with the trouble of 

love with various uses of flowers. Yahya positions flowers such as roses, hyacinths, water lilies, and 

redbuds in his ghazal to express his injured condition. In this paper, the use of flowers in the 

aforementioned ghazal will be tried to be explained by considering the framework of classical Turkish 

poetry determined by tradition and by giving examples from other poets. 

                                                           
355 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim 

Dalı, ozcantuncadam@gmail.com   
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Giriş 

Her sabah başka bahâr olsa da ben uslandım, 

Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım. 

Yahya Kemal 

Klasik Türk şiiri, diğer birçok sanat dalında olduğu gibi estetik ve kompozisyon faktörleri 

etrafında şekillenir. Vezin, kafiye, redif, aliterasyon, asonans gibi ahenk unsurları, edebî sanatlar ve 

nazım biçimi ondaki estetik ve kompozisyonu sağlar. Klasik Türk şiirindeki estetik, malumun ilamı 

değildir. Bunun temelinde İslam estetiği vardır. İslam estetiğine göre kâinat bir remizler âlemidir. 

Sanatçı, bu remizler âleminin hakikatini öğrenmeyi amaçlar. Dolayısıyla reel dünyaya ayna tutmaz, 

onun remizlerini çözmeye çalışır (Açıl 2015: 4-5). Şairler, hemen hemen her söylemi bu anlayış 

çerçevesinde mazmunlar ve edebî sanatlarla ortaya koyar. Günlük konuşma dilini kullanmaz. Şairin dil 

ve anlatımında sanatsal ifadeler belirleyici rol üstlenir. Şiirin tezahüründeki söz konusu estetik anlayış, 

gelenek olarak kendini gösterir. Her şair geleneğe tabidir. Şiirin nazım şekli, muhtevası, muhtevanın 

işlenişi, edebî sanatların kullanım tarzı gelenek tarafından belirlenmiştir.  

Türklerde ve Osmanlı’da bahçe kültürü (Açıl 2015: 5) büyük bir öneme sahip olduğundan klasik 

Türk şiirindeki muhteva unsurlarından biri çiçektir. Şairler, çiçekleri şiirin muhtevasına dâhil ederken 

edebî sanatların olanaklarından faydalanır. Çiçekleri genel olarak sevilen veya övülenin güzelliğini ya 

da güzellik unsurlarını ifade etmek için bir araç olarak kullanır. Burada belirleyici faktör gelenektir. Söz 

gelimi gül, kırmızı rengi ve kokusundan dolayı bu gelenekte daha çok sevgilinin yüzü, yanağı, ağzı, 

dudağı, bedeni, teni için benzetilen olarak kullanılır. Ayrıca Hz. Peygamber’i simgeler. Lale, yine aynı 

benzerlik ilişkisi içinde ele alınır. Sümbül, şekli ve kokusundan ötürü sevgilinin saçlarıyla; nergis, 

sevgilinin gözleriyle; yasemin, sevgilinin saçları ve sinesiyle; nilüfer, sevgilinin yanağı, dudağıyla ve 

güneş, ay, yıldız gibi kozmik unsurlarla; erguvan, yine renk bakımından sevgilinin yüzü, yanağıyla ve 

şarapla özdeşleştirilir (Bayram 2001). Öte yandan geleneğin şaire biçtiği bir rol de vardır. Buna göre 

şair, âşıktır ve her daim ayrılıktadır. Aşk acısı çekmektedir. Sevgiliden bir karşılık bulamaz. Bunların 

neticesinde bitmeyen bir gam ve kederle ömür geçirmektedir. Tek gayesi ise sevgiliye kavuşmaktır.  

Çiçekleri şiirinin muhtevasına dâhil eden klasik Türk şairlerinden biri Şeyhülislâm Yahyâ’dır. 

Şeyhülislâm Yahyâ (d. 1561?-ö. 1644), 17. yüzyılda yetişen büyük bir şair ve din âlimidir. Sekiz 

padişahın saltanatını görür, IV. Murat’ın (sal. 1623-1640) iltifat ve dostluğunu kazanır. IV. Murat’la 

beraber Bağdat ve Revan seferlerine katılan şair, Osmanlı ilmiye sınıfının zirvesine ulaşarak adı anılan 

önemli şeyhülislâmlardan biri olur (Ertem 1995: I-VI). Kâtip Çelebi ve Naîmâ, kendisini Ebussuut 

Efendi’den sonraki en büyük şeyhülislâm olarak nitelendirir (akt. Ertem 1995: VI). Şeyhülislâmlık 

makamında yaklaşık 18 yıl görev yaparak bu makamda en uzun süre kalan dördüncü şeyhülislâm olur 

(Ertem 1995: VII). Yahyâ, ilmî kişiliğinin yanı sıra şairliğiyle de ünlenir. Klasik Türk edebiyatının 

önemli şairleri arasında yer alır, gazelleriyle şöhretini artırır. Gazel sahasındaki ustalığıyla 17. yüzyılın 

en önemli gazel şairi mertebesine ulaşır. İstanbul Türkçesiyle sade şiirler yazarak Bâkî’den sonra bu 

tarzı sürdürür. İstanbul Türkçesini sade ve külfetsiz kullanan usta isimlerinden biri olarak Bâkî ile 

Nedîm arasında âdeta bir köprü vazifesi görür (Ertem 1995: X-XVIII; Kavruk 2001: XXII-XXVII; 

Bayraktutan 1990: 1-66). Şeyhülislâm Yahyâ’dan söz eden kaynaklar, onun dinî bir kişilik veya kimliğe 

sahip olmasına rağmen şiirlerinde din dışı muhtevaya yer verdiğini dile getirir. Oysa şairin din dışı 

muhtevaya yer vermesi onun dinî kimliğiyle değil, gelenek içinde üstlendiği rolle ilgilidir. O, bu şiir 

geleneğinde bir şeyhülislâm olmanın ötesinde rint bir âşık olarak yer alır. Bu açıdan bakıldığında rindane 

tarzın büyük temsilcisi Bâkî ile aralarında dinî kimlik bakımından bir makam terfisinden öte fark yoktur. 
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Rindane tarzın önemli temsilcilerinden olan Şeyhülislâm Yahyâ’nın şiirlerinde çiçekleri 

kullanım tarzı gelenekle uyumludur. O da birçok şiirinde çiçekleri sevgilinin güzelliği ya da güzellik 

unsuru için benzetilen olarak kullanır. Ancak gazellerinin birinde, diğer bazı şairlerde de örnekleri 

görüldüğü üzere çiçekleri gam ve kederini ifade etmek için kullanır. 

Şeyhülislâm Yahyâ’da Çiçeklerin Gam Unsuru Olarak Kullanımı ve Benzer Örnekler 

Şeyhülislâm Yahyâ, şair olarak geleneğin belirlediği çerçevede âşık tipini temsil eder. Yukarıda 

da ifade edildiği gibi klasik Türk şiirinde âşık, aşk ve ayrılık yüzünden bitmeyen bir derde düçar 

olmuştur. Bununla birlikte talihten yana yüzü gülmez. Gam ve kederin odağı durumundadır. Âdeta 

dünyanın bütün dert yükü onun omuzundadır. Şair içinde bulunduğu bu kederi, çeşitli kalıp ifadelerle 

ortaya koyar. Beli iki büklümdür, sinesi yaralar içindedir, kanlı gözyaşları döker. Gönlü kırıktır, sabırsız, 

kararsız, çaresiz, zayıf, takatsizdir. Aklı başından gitmiştir. Durmadan inlemektedir, inledikçe ah 

kıvılcımları saçmaktadır. Hercai bir sevgiliye âşık olmakla beraber sadıktır. 

Şairler, kısmen belirtilen bu dertli hâllerini ifade ederken günlük hayattan, günlük hayatta 

kullanılan eşyadan, kozmik unsurlardan, tabiattan faydalanır. Hâlini arz için sayılan bu unsurları 

somutlaştırma yoluna başvurarak birer simge olarak kullanır. Şeyhülislâm Yahyâ da aşağıda yer verilen 

gazelinde tabiattan devşirdiği çiçekleri alışılmışın ötesinde gamlı hâlini ifade etmek için kullanır. Daha 

çok sevgilinin güzelliğinin, güzellik unsurlarının sembolü olan çiçekler, gazelde gamlı hâlini 

somutlaştırmak için kullanır. 

Gazel: 

Nesîm-i nev-bahârî gibi geçdi nâvek-i dil-ber  

Açıldı sînemün bâğında yer yer kırmızı güller  

Açılmış gülşen-i mihnetde bir pür-dâne sünbüldür  

Nişân-ı seng-i cevrünle tenümde her elif yer yer  

Gören dir rûy-ı zerdüm dîde-i gam-dîde ağlarken  

Bitürmiş cûybâr-ı vâdî-i hicrânda nîlüfer  

Ser-â-pâ katre katre kanlu yaşıyla gören çeşmüm  

Nihâl-i erguvân-ı gülsitân-ı derd ü mihnet der  

Bahâr-ı âlem-i gam yok diyenler var ise Yahyâ  

Vücûd-ı dâğ-dârun rûy-ı zerdün anlara göster  (Kavruk 2001: 69) 

Gül 

Nesîm-i nev-bahârî gibi geçdi nâvek-i dil-ber  

Açıldı sînemün bâğında yer yer kırmızı güller  

(Sevgilinin ok kirpikleri, ilkbahar rüzgârı gibi geçti, göğsümün bağında yer yer kırmızı güller 

açıldı.) 

Klasik Türk şiirinde sevgilinin yüzünü, yanağını, dudağını, tenini temsilen kullanılan gül; bu 

beyitte şairin göğsünde açan yaralar için benzetilen olmuştur. Sevgilinin ok kirpikleriyle kanlar içinde 

kalan şairin sinesideki yaralar birer güle benzemektedir. Sine bu yönüyle bağa yani gül bahçesine 

dönmüştür. Dikkat çeken diğer bir husus, bu durumdan memnuniyet tavrının görünmesidir. Şair bundan 

şikâyet ediyor gibi görünmez. Çünkü sevgilinin bakış oklarına muhatap olmuştur. Ayrıca sinesindeki 
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yaralar güle yani sevilen bir çiçeğe; sinesi bir gül bahçesine yani baharın göstergesine, zevk ve sefanın, 

sevgiliyi görmenin mekânına dönüşmüştür.  

Fuzûlî, aşağıdaki beyitte aynı doğrultuda gülleri vücudundan dökülen kanları, kanlı yaralarını 

dile getirmek için kullanır. O da bu yönüyle vücudunu yine bir gül bahçesi olarak belirtir. 

Vaslından ayru n’ola kanum tökülse gül gül 

Ben gülbün-i hazânem bu fasldur bahârum    Fuzûlî (G 213/3) 

Fehîm, Bâkî ve Mesîhî benzer ifadeleri ortaya koyan diğer şairlerdir. 

Ol gonca verüp hançer-i hûn-rîzine ruhsat 

Sînem gül-i sad-berg-i gülistân gibi olsa    Fehîm-i Kadîm (G 255-4) 

Gül gibi pâreledün sînemüzi ‘aşk ile lîk 

Almaduk bûy-ı vefâ gonca-i handânundan    Bâkî (G 389/2) 

Şol denlü zahm urdı bana tîr-i gonca-fem 

Kim güller ile toldı tenüm gülistân-veş     Mesîhî (G 110/2) 

Sünbül 

Açılmış gülşen-i mihnetde bir pür-dâne sünbüldür 

Nişân-ı seng-i cevrünle tenümde her elif yer yer 

(Cevrinin taş izleriyle tenimde elif gibi yer yer görünenler, sıkıntı gülşeninde açılmış 

tomurcuklarla dolu sümbüldür.) 

Şair, gazelin bu beytinde de vücudunu gül bahçesine benzetir. Bu sefer sevgilinin cevr 

taşlamalarına maruz kalmıştır. Cevr taşlarının teninde bıraktığı izler, çok tomurcuklu sümbüldür. Klasik 

Türk şiirinde daha çok sevgilinin saçlarıyla özdeşleştirilen sümbül, bu beyitte âşığın teninde oluşan 

taşlanma izleriyle ilişkilendirilmiştir. Şair, yine taşlanma münasebetiyle olsa da sevgili tarafından 

muhatap alındığı için memnuniyet tavrını sürdürmektedir. 

Sine veya tenindeki yaraları sümbüle benzeten örnekleri Bâkî, Şeyh Gâlib, Nev’î gibi şairler de 

vermiştir. 

Var ise bencileyin âşık-ı zâr olmışdur 

Gök gök itmiş döginüp cismini yir yir sünbül     Bâkî (K 24/10) 

Harîm-i sîne sünbülzârdır çeşm-i kebûdundan 

Belâ-yı âsumân bîzârdır çeşm-i kebûdundan     Şeyh Gâlib (G 293/1) 

Şevk ile sinesini itmez idi yir yir çâk 

Olmasa bencileyin âşık-ı şeydâ sünbül     Nev’î (K 30/24) 

Nilüfer 

Gören dir rûy-ı zerdüm dîde-i gam-dîde ağlarken  

Bitürmiş cûybâr-ı vâdî-i hicrânda nîlüfer 

(Sararmış benzimi görenler, gam görmüş gözlerimin ağlarken ayrılık vadisinin ırmağında 

nilüfer bitirdiğini söylerler/zannederler.) 
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Nilüfer, klasik Türk şiirinde sevgilinin yanağı ve dudağı için benzetilen olmakla birlikte 

özellikle sarı renginden dolayı daha çok güneş, ay, yıldız gibi gök cisimleriyle ilişkilendirilir. Şairin bu 

beytinde gam, keder ve ayrılıktan sararmış yüzü belirtmek için kullanıldığı görülür. Nilüfer, akarsu ve 

göllerde biten bir çiçektir (Bayram 2001: 761-768). Dolayısıyla şair, sararmış yüzünü nilüfere 

benzetirken onun kaynağı olarak da ırmağa dönüşen gözyaşlarını işaret eder. Şeyhülislâm Yahyâ, 

aşağıdaki beyitte de sararmış yüzünü nilüfere benzetir. 

Sen gülüp açılmada gülşende verd-i ter gibi  

Ben gözüm yaşına gark olmakda nîlûfer gibi Şeyhülislâm (Yahyâ G 406/1) 

Bâkî ve Amrî sararmış yüz ile nilüfer, gözyaşı ile ırmak arasında kurulan benzerlik ilgisini şiire 

taşıyan şairlerdendir. 

Cûy-bâr-ı vâdî-i gam eşk-i çeşm-i ter yiter 

Rûy-ı zerd ol cûy-bâra berg-i nîlüfer yiter Bâkî (G 49/1) 

Cûy-bâr-ı eşküm içre çihre-i zerdüm benüm 

Görinür âb-ı revân içinde nîlüfer gibi Bâkî (G 499/4) 

Rûy-ı zerdüm gözlerüm cûyında gam nîlûferi 

Kanlu yaşum hâr-ı müjgânda gül-i sîrâb-ı ışk Amrî (G 51/2) 

Erguvân 

Ser-â-pâ katre katre kanlu yaşıyla gören çeşmüm  

Nihâl-i erguvân-ı gülsitân-ı derd ü mihnet der 

(Gözlerimi baştan aşağı damla damla kanlı gözyaşlarıyla görenler, gam ve derdin gül bahçesinin 

erguvan fidanıdır der.) 

Erguvan, kırmızı renginden ötürü sevgilinin yüzü, yanağı, dudağı için ve şarap için benzetilen 

olarak klasik Türk şiirinin muhtevasında yer alır. Bununla birlikte âşığın kanlı gözyaşları ya da kanlı 

gözyaşı döken gözleri de erguvana benzetilerek ifade edilir (Demirel 2009). Şairin beytinde damla damla 

kanlı yaşlar döken gözler, gam ve keder gül bahçesindeki erguvana benzetilmiştir. Şeyhülislâm Yahyâ, 

aşağıdaki beytinde ise vücudu ile erguvan arasında ilgi kurar. Burada fail yine gözyaşıdır. 

Erguvân şekline döndür tenüm ey dîde benüm  

Nahl-i mihnetdür ana su yerine kan yürisün     Şeyhülislâm Yahya (G 292/2) 

Nev’î, Fasihî, Mezâkî kanlı gözyaşlarını erguvana benzeten diğer şairlerdir. 

Tenüm hûn-ı sirişkümden nihâl-i ergavânîdür 

Vücudum oldı vîrân şehr-i rûyum za’ferânîdur     Nev’î (G 59/1) 

Hasret-i la’lünle cânâ bâde kan oldu bana 

Eşk-i hûnînüm şarâb-ı erguvân oldu bana    Fasîhî (G 4/1) 

Saçılsun şerha şerha sîneden hûn-i dil-i sad-çâk 

Vücûdum ser-te-ser hem-reng-i nahl-i ergavân olsun     Mezâkî (G 343/3) 

Son Beyit 

Bahâr-ı âlem-i gam yok diyenler var ise Yahyâ  

Vücûd-ı dâğ-dârun rûy-ı zerdün anlara göster 
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(Yahyâ, gam âleminin baharı yoktur diyenler olursa yaralarla dolu vücudunu, sararmış benzini 

onlara göster.) 

Şair, gazelinin son beytinde herhangi bir çiçeği anmaz. Ancak bahar üzerinden dolaylı olarak 

çiçeklere göndermede bulunur. Gamlı dünyasının bir bahara benzediğini belirtir. Yaralarla bezenmiş 

vücudu, sararmış yüzü bunun ispatıdır. Vücudundaki yaralar gül, sümbül, erguvan; sararmış yüzü 

nilüferdir. 

Sonuç 

Klasik Türk şiirinde çiçekler, sevgilinin veya övülenin güzelliklerini, güzellik unsurlarını ifade 

etmede kullanılan başat sembollerdendir. Öte yandan bahar aylarının göstergesi, sevgilinin görüldüğü 

veya ona kavuşulduğu gül bahçelerinin süsüdür. Gelenek dairesinde çiçekler daha çok bu çerçevede 

şiirin muhtevasına girmekle birlikte âşık rolündeki şairlerin gam ve kederlerinin somutlaştırılmasında 

kullanılan semboller olarak da görülür. Şeyhülislâm Yahyâ ve diğer birçok klasik Türk şairinde 

çiçeklerin gam unsuru olarak kullanıldığını, bu hususun klasik Türk şiirinin tema ve konularından 

olduğunu bu doğrultuda söylemek mümkündür. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÂŞIK ŞİİRİNDE YAŞNAME GELENEĞİ 

Özlem ÜNALAN356 

Özet 

Âşıklık geleneği, halk şairi veya âşık olarak adlandırılan kişiler tarafından sazla veya sözle icra 

edilen ve temelleri İslamiyet öncesi şiir geleneğine dayanan halk şiiri geleneğidir. Halk şairleri yüzyıllar 

boyunca her konuda irticalen şiir örnekleri vermişlerdir. Ayrıca koşma, semai, varsağı ve destan nazım 

şeklinin usullerine uygun şiirler söylemişlerdir. Uzun uzadıya anlatmak istediklerini destanlarda dile 

getirmişler; deprem, savaş, sel, salgın hastalık gibi her türlü doğal afeti ve toplumsal hadiseyi 

destanlarında anlatmışlardır. Bunların dışında ele aldıkları konuya göre bekçi destanı, hayvan destanı, 

yemek destanı vb. destan çeşitleri vardır. Bu destanlardan biri de insan ömrünü yaş basamaklarına göre 

ele alan ve yaş destanı olarak da isimlendirilen yaşnamelerdir. Bu tür destanlarda şairler kendi 

hayatlarını veya bir genç kızın yaşadığı fiziki ve ruhi değişimi belli yaşlar çerçevesinde ortaya koyarlar. 

Bir nevi öğütname özelliği de taşıyan bu şiirler yaşname, hayat destanı, ömür destanı ve yaş türküsü 

olarak da adlandırılmaktadır.  

Günümüzde âşıklık geleneği devam ettiği gibi bu geleneğe mensup halk şairleri yaşname 

geleneğini de devam ettirmektedirler. Bu çalışmadaki amacımız XI. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi ile 

başlayan yaşname geleneğinin, verdiğimiz şiir örnekleri doğrultusunda günümüz âşık şiirinde de devam 

ettiğini göstermektir. Ayrıca tespit ettiğimiz yeni yaş destanları muhteva ve şekil bakımından 

incelenerek bu şiirlerin yaşname geleneği içindeki yerleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Yaş Destanı, Halk Şairi 

YASNAME TRADITION IN MINSTREL POETRY FROM PAST TO PRESENT 

Abstract 

The tradition of minstrelsy is a tradition of folk poetry performed by saz or verbal by people 

who are called as folk poets or minstrels and whose foundations are based on pre-Islamic poetry 

tradition. Folk poets have given examples of poetry as improvisational in every subject for centuries. In 

addition, they recite poems in accordance with the methods of kosma, semai, varsag (types of folk poem) 

and epic poems. They expressed in epics what they wanted to tell at length; they described all kinds of 

natural disasters and social events such as earthquake, war, flood, epidemic in their epics. Apart from 

these, there are various kinds of epic such as guard epic, animal epic, food epic, etc. according to the 

subject they deal with. One of these epics is yasname, which deals with human life according to age 

steps and are also call it age epics. In such epics, poets reveal their own lives and the physical and 

spiritual changes experienced by a young girl within the framework of a certain age. These poems, which 

also have the characteristic of a kind of sermon, are also called age poetry, life epic and age folk song. 

Today, as the tradition of minstrelsy continues, the folk poets who belong to this tradition also 

continue the tradition of agename. Our aim in this study is to show that the tradition of the age, which 

started with Hoca Ahmet Yesevi in the 11th century, continues in today's minstrel poetry in line with 

the poetry examples we have given. In addition, the new age epics we have identified will be examined 

in terms of content and form, and the place of these poems in the tradition of agename will be evaluated. 

Keywords: Minstrelsy Tradition, Age Epic, Folk Poet 
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Giriş 

İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar geçen süre zarfında fiziki ve ruhi birtakım değişimler 

yaşar. Bu değişimler bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerinde her insanının 

yaşayabileceği belli başlı evrelerdir. Bu evrelerin de kendine mahsus özellikleri vardır. Örneğin 

bebeklikte yürümeye başlayan kişi, çocuklukta okulla tanışır, belli bir yaşa erdikten sonra ise gözü 

görmez olur ve beli bükülür. Bununla birlikte her insanın hayatında üzüntü veya mutluluk verici 

hadiseler bulunur. Hemen her konuda şiir örnekleri veren halk şairleri insan ömrü konusunda da şiirler 

yazmışlardır. Bu doğrultuda âşıkların insan ömrü, gençlik ve ihtiyarlık üzerine yazdığı çok sayıda şiirleri 

vardır. Halk şairleri bu şiirlerde insanoğlunun geçirdiği ortak yaşam evrelerini veya kendi hayatlarında 

karşılaştıkları olumlu, olumsuz durumları dile getirirler. Bu tür şiirleri yaşnamelerden ayıran en önemli 

husus; yaşnamelerde şairlerin insan ömrünü yaş basamakları çerçevesinde ele almalarıdır.  

Doğu Anadolu ve Azerbaycan âşıkları arasında mahresname olarak isimlendirilen yaş 

destanları, insanın ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar olan süreç içinde yaşadığı fiziksel ve ruhsal 

merhaleleri yaş basamakları çerçevesinde anlatan şiir türleridir. Yaş destanları, yaşname, yaş türküsü, 

ömür destanı, hayat destanı ve vücudname olarak da isimlendirilebilir (Çelebioğlu, 1985, s. 151, Akar, 

2001, s. 573, Kaya, 2004, s. 11, Karasoy, 2009, s. 140). Yaşnameler “insanın yaratılışını, yaşayışı ve 

edebi dönüşü anlatır” (Memmodova Kekeç, 2017, s. 101). Erman Artun, yaşnameleri “âşık şiirinde 

genellikle insanın ana rahmine düşmesinden itibaren ortalama yüz yaşına kadar insan ömrünün 

aşamalarını, yıllara göre karakterize ederek anlatan destanlar” olarak tanımlamıştır (Artun, 2014, s. 487). 

Yaşname türü âşıkların; tecrübeleri, duyguları ve düşünceleri doğrultusunda, insan ömrünü belli yaş 

döngüleri çerçevesinde ele almasıyla ortaya çıkmıştır (Kaya, 2007, s. 779). Bu tür destanlar insan 

ömrünü ele aldığı gibi insanın doğumdan önceki ve ölümünden sonraki hayat serüvenini de 

anlatmaktadır. Ölüm ve ötesi, kabir hayatı, sırat, cennet veya cehenneme gidişi de anlatan yaşnameler 

bulunmaktadır. Bu hususlar yaşnamelerin dinî yönünü ortaya koyar. Yaş destanları insanların fiziki ve 

ruhi değişimlerini anlatmalarının yanı sıra insan ömrünün gelip geçiciliği ve insanoğlunun benzer 

süreçleri geçirdiği konusunda okuyucuyu uyarır (Artun, 2009, s. 41). Bu tür destanlarda âşıklar, 

insanoğlunun yaşam serüvenini dikkatle gözlemleyip şiire aktarırken inceden inceye nasihat vermeyi de 

ihmal etmezler. Bu bağlamda yaşnameler hikemî şiir türlerinden olması sebebiyle öğütname özelliği 

gösterirler (Akar, 2001, s. 573).  

Âmil Çelebioğlu ilk yaş destanı örneğinin Yusuf Has Hacib’e ait olduğunu bildirmiş ve Kutadgu 

Bilig’in 364 ile 377 arasındaki beyitlerini yaşname örneği olarak değerlendirmiştir (Çelebioğlu, 1985, 

s. 168-170). Söz konusu bu beyitlerde sadece 30. 40. 50. ve 60. yaşlardaki insanoğlunun özelliklerinden 

söz edilmekte gençlik ve ihtiyarlık dönemi karşılaştırılmaktadır. Bu nedenle Kutadgu Bilig’in 364 ile 

377 arasındaki beyitlerinin tam anlamı ile bir yaşname olduğu söylenemez fakat yaşname türüne en 

yakın ilk örnek olduğu ifade edilebilir.  

Türk edebiyatının ilk yaşname örneklerinden biri de Ahmed Yesevî’nin 88 dörtlükten oluşan 

hikmetleridir (Kaya, 2004, s.13). Ahmet Yesevî doğum öncesinden başlayarak 63 yaşına kadar olan 

süreçte, hayatının çeşitli safhalarını yaş basamakları çerçevesinde dile getirmiştir (Eraslan, 1991, s. 59-

65). Ahmet Yesevî’nin yaşnamesi daha sonra yaşnameler için bir arketip olmuştur. Aynı zamanda 

tasavvufi özellikler gösteren ilk yaşnamedir (Memmodova Kekeç, 2017, s. 101).   

Yaşnameler 11. yüzyıldan günümüze kadar edebî bir gelenek olarak devam eden ve halk 

edebiyatı içinde zengin örneklerin verildiği bir destan çeşidi olmuştur. Âşık edebiyatındaki ilk yaşname 

örneğini ise XVI. yüzyılda Azerbaycan’da yaşayan Kurbanî vermiştir (Kaya, 2007, s. 779). Yaşname 

yalnızca Anadolu’da değil Türk dünyasının farklı bölgelerinde de söylenen bir destan türüdür. Bu 

konuda Âmil Çelebioğlu Türk Dünyasında Yaşnameler isimli çalışmasında Türk dünyasının farklı 
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bölgelerinden alınmış çok çeşitli yaşname örneklerine yer vermiştir. Osmanlı, Kırgız, Karahanlı, 

Türkmen, Kazak Türkçeleriyle yazılmış elli beş yaşnameyi değerlendirmiştir. Ali Akar Kazak 

Türkçesinden Dört Yaşname Örneği isimli çalışmasında da Âmil Çelebioğlu’nun söz etmediği Kazak 

Türkçesi ile yazılmış dört yaşname örneğini sunmuştur (Akar, 2001, s. 574). Oğuz M. Yorgancıoğlu 

1999’da Lefkoşa’da Resimli Yaş Destanı kitabını yayımlamış ve çalışmasında Kıbrıs yaş destanlarına 

yer vermiştir (Yorgancıoğlu, 1999). Doğan Kaya tespit ettiği doksan dokuz yaş destanını 2004 yılında 

yayımladığı Yaşname isimli kitabında çeşitli açılardan değerlendirmiş ve bu destanları tasnif etmiştir 

(Kaya, 2004). Bunların dışında son yıllarda yaşnameler üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılmaya devam 

etmektedir.  

Yaşnamelerin temelinde insanoğlunun doğumdan ölüme devam eden yaşam serüveni 

mevcuttur. Şairler bu tarz şiirlerde bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerindeki genel geçer 

evreleri anlattıkları gibi kendi hayatlarını etkileyen olumlu ve olumsuz durumları, acıları, mutlulukları, 

başarı ve başarısızlıkları, hastalıkları da dile getirebilirler. Sadece doğum ve ölüm arasını değil doğum 

öncesini, anne karnında yaşananları, ölüm sonrasını ve kabir hayatını anlatan şiirler de bulunmaktadır. 

Bazı yaşnameler âşıkların çeşitli yaş basamakları ekseninde rüya görüp bade içmesini, saz çalmayı 

öğrenmesini, şiir söylemeye başlamasını anlatmaktadır. Bu tür yaşnameler o âşığın gelenek içindeki yeri 

ve şiir tarzı hakkında bize fikir verir. Bunların dışında sevgilinin veya herhangi bir genç kızın çeşitli 

yaşlardaki fiziki ve ruhi değişimlerini anlatan yaşnameler de bulunmaktadır. Âmil Çelebioğlu konu 

bakımından yaş destanlarını şu şekilde tasnif etmiştir:  

“1. Umûmî olarak insan ömrüyle ilgili yaşnameler 

 2. Kız ve kadın ömrüyle ilgili yaşnameler 

              3. Şairin hayatıyla ilgili yaşnameler 

              4. Ömrün mevsimlere, vs.ye benzetilerek tasnifi (Çelebioğlu, 1985, s. 153-154). Doğan Kaya 

ise yaşnameleri muhtevaları bakımından beş gruba ayırmıştır: 

“1. Bütün insanları konu edinen yaşnameler 

2. Kızları/kadınları konu edinen yaşnameler 

3. Şairlerin kendi özel hayatlarını ele aldıkları yaşnameler 

4. Sosyal tenkit konulu yaşnameler 

5. İnançla ilgili yaşnamelerdir.” (Kaya, 2004, s. 15-16).   

Yaşnameler insan ömrünü uzun uzun anlatan şiirlerdir, çok sayıda dörtlüklerden oluşur ve 

genellikle 11’li hece ölçüsü ile yazılır. Bunun dışında 7’li, 8’li, 12’li ve 15’li hece ölçüsüyle yazılan 

yaşname örnekleri de bulunmaktadır. Dörtlüklerle yazılmış pek çok yaş destanı olmakla birlikte beyit 

ve bentlerle yazılmış şiir örnekleri de mevcuttur. Koşma biçimindeki yaşnameler genellikle 11’li hece 

ölçüsüyle yazılmıştır ve dörtlük sayısı 4 ile 88 arasında değişmektedir. Beyitlerle yazılan yaşnameler 

ise mesnevi ve gazel biçiminde kafiyelenmiştir. Bu yaşnamelerin dışında tekerleme ve bilmece 

biçiminde söylenen anonim türler de bulunmaktadır. Doğan Kaya yaşnameleri yapılarına göre dörde 

ayırmıştır: 

“1. Koşma tarzında söylenmiş yaşnameler 

2. Beyitlerle söylenmiş yaşnameler 

3. Bentlerle söylenmiş yaşnameler 

4. Serbest tarzda söylenmiş yaşnameler” (Kaya, 2004, s. 17-18). 
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Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için çok sayıda antoloji kitabı, tez ve şairlerin müstakil 

kitapları incelenmiş şu ana kadar yayımlanamayan yaşnameler tespit edilip değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın amacı yeni tespit edilen yaşnameleri tanıtmak, metinlerin muhteva ve şekil bakımından 

değerlendirmesini yaparak yaşname geleneğinin günümüz âşık şiiri içinde devam ettiğini göstermektir. 

Tespit edilen yaşname şairleri, bunların doğum ve ölüm tarihleri şu şekildedir: 

1. Ali Cevat Yürekli (Âşık Yürekli) (d.1950/ö.-) 

2. Ali Rıza Aslan (d.1946/ö.-) 

3. Âşık Bekir (d.1918/ö.?) 

4. Ayşe Çağlayan (d.1939/ö.2008) 

5. Azimet Karatekin (d.1932/ö.-) 

6. Beyzade Aslan (d.1966/ö-) 

7. Binali Kadak (Kağızmanlı Yoksulî) (d.1925/ö.1993) 

8. Cemal Alper (Âşık Divanî) (d.1960/ö.-) 

9. Eyüp İnci (Silleli Mansur) (d.1907/ö.1991) 

10. Hacer Alioğlu (Âşık Yakutî) (d.1962/ö.-) 

11. Hacı Daştan (Bayburtlu Hicranî) (d.1908/ö.1969) 

12. Hacı Resul Eser (Tokatlı Püryânî) (d.1931/ö.2006)  

13. İbrahim Günışığı (Âşık Giryanî) (d.1922/ö.1998) 

14. Kul Hüseyin (d.?/ö.?)  

15. Ali Minhaci (Âşık Minhacî) (d.1862/ö.1901) 

16. Muhittin Kaynar (Dindarî) (d.1901/ö.1966) 

17. Ömer Bal (d.1916/ö.?) 

18. Selahattin Dündar (Âşık Dündar) (d.1946/ö.-) 

19. Eşref Tonbuloğlu (Âşık Eşref) (d.1945/ö.-) 

20. Vahdettin Işıldak (Âşık Nizamoğlu) (d.1946/ö.-) 

21. Zeki Yıldırım (Âşık Zeki) (d.1958/ö.-) 

Bu âşıkların yaşnameleri dışında anonim olan başka yaşname örnekleri de tespit edilmiştir fakat 

şairleri belli olmadığı için bu çalışmada onlara yer verilmemiştir. Yukarıda yer alan halk şairleri 20. ve 

21. yüzyıl âşıklık geleneğini temsil eden halk şairlerindendir ve bunlardan on tanesi şiirlerini icra etmeye 

devam etmektedir. Listede bulunan her bir şairin yaşnamesini vermek makale hacmini aşacağı için 

çalışmada on yedi şairin yaşnamesine yer verilmiştir. Aşağıda yer verilecek yaşname metinleri şairlerin 

isimlerine göre alfabetik sıraya konulmuş ve her bir yaşname numaralandırılarak sıralanmıştır. Yaşlar 

dizini verilirken de her şairin yaş basamağıyla ilgili söyledikleri, verilen numarayla eşleştirilmiştir. Söz 

konusu yaşname örnekleri şu şekildedir:  

Ali Minhaci (Âşık Minhacî) 

“Felek 

    … 
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Henüz değdim on üç on dört yaşına 

Ciladân sevdaya saldırdın felek 

On beşinden yiğirimiye yol oldu 

Otuzun da çevre yanım bir oldu 

Kırk yaşımda aklım başıma geldi 

Hayrımı şerrimi bildirdi felek 

Ellisinde ömrüm yarısını geçti 

Altmış dedim elim ayağım şaştı 

Yetmişinde yolum yokuşa düştü 

Merdiven merdiven indirdin felek 

Sekseninde azalarım üzüldü 

Doksan dedi ferman berat yazıldı 

Yüz yaşında can cesetten üzüldü 

Minhacî sabiye döndürdün felek” (URL-1). 

-2-  

Ali Rıza ASLAN 

“Yaşamak Mevsim Gibi   

Ne de küçük dedi dudak büktüler  

Işık vurdu aydınlandı her yanım  

Soğuk suyu bedenime döktüler  

Doğduğumu ben o zaman anladım  

Gözlerim kapalı biraz acınca  

Her bir yanı birbirine katınca  

Ağladıkça annem meme açınca  

Çocuk olduğumu o an anladım  

Yaşım yedi oldu benimsediler  

Kalem, defter, silgi, önlük verdiler  

Öğretmen bu erken öğren dediler  

Okullu olduğumu o an anladım  

On üçünde değişti bakışlarım  

Neden titrek elim kalp atışlarım  

Fırıl fırıl sıcak göz akışlarım  

Olgunlaştığımı o an anladım  

Yirmili yaşlarda ona baktılar  

Bu güzel dediler takı taktılar  

Düğün dernek edip beni yaktılar  

İşin ciddiyetini o an anladım 

Otuzlarda işe güce dalmışım  

Çoluk çocuk demiş eşe kanmışım  

Sevmeden yaşamış boşa yanmışım  

Boşa yandığımı çok geç anladım  
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Ellilere merdiveni kurmuşuz  

Hırs olunca koştukça yorulmuşuz  

Neleri yaşamış neyi bulmuşuz  

Torunlar gelince anca anladım  

… 

Sekseninde hava nedir görülmez  

Doksanına girenler de sevilmez  

Yaş yüz ise ortalıkta görünmez  

Ört üstümü öldüğümü anladım” (URL-2). 

-3- 

Azimet KARATEKİN 

“Yaş Destanı 

Nutfeden azmedip geldi cihana 

Tazeden filizlenmiş fidana benzer 

Atılır kucağa sevilir candan 

Oynar yuvada civana benzer 

Beş yaşın varınca durur gözetir 

Gülşen bahçesini düzer bezetir 

Yavaş yavaş cihana elin uzatır 

Tomurcuklanmış güllere benzer 

On yaş ilkbaharda gülşen bağıdır 

On beşinde güvenilir gönül bağıdır 

Yirmisinde taze yiğitlik çağıdır 

Yirmi beşte kükreyen aslana benzer 

Otuzuna varanda güzelleşir seçilir 

Otuz beşte akan sularınan içilir 

Kırk yaşında günahlardan çekilir  

Kırk beşinde dalgasız limana benzer 

Ellide eylersin ahbabından firâk 

Elli beşte kalırsın gönülden ırak 

Tutmaz şirâzen bozulur evrâk 

Kasırga uğramış harmana benzer 

Altmışında eğilir beli bükülür 

Altmış beşte gözden yaşı dökülür 

Yetmişinde düşer kuvvet çekilir 

Yetmiş beşte dökülen hâzâna benzer. 

Seksende kesilir fırsat tutamaz eli  

Söyleyemez sözünü eyvâh kekeler dili 

Seksen beşte şaşırır bulamaz yolu 

Dağ başında tutulmuş borana benzer 

Doksanında bilemez sağ ile solu 

Böyle giderse ne olur Hafız’ın hâli  
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Doksan beşte kurur bağında gülü 

Yüzünde geldi geçti yalana benzer” (Karatekin, 2017, s. 206-208). 

 -4- 

Beyzade ASLAN 

“Sevdiğimden Ayırdı 

… 

On beşinde sevda girdi özüme 

Uyku haram oldu benim gözüme 

Ellerimi vurdum iki dizime 

Felek beni sevdiğimden ayırdı 

Yirmisinde veremliydi bu çağım 

Zümrüt köyü oldu sevda otağım 

Viran oldu gitti diktiğim bağım 

Felek beni sevdiğimden ayırdı 

Yirmi beşte koştum gurbet ellere 

Sevdam aşikârdı düştü dillere 

Dertli vurdum sazımdaki tellere 

Felek beni sevdiğimden ayırdı 

Dert kederle otuzuna ulaştım 

Aşılmaz denilen dağlardan aştım 

Rüya âleminin içine düştüm 

Felek beni sevdiğimden ayırdı 

Yaşım geldi otuz beşine çıktı 

Beyzâde’yi sevda çilesi sıktı 

Beni yakın dostlar içerden yıktı 

Felek beni sevdiğimden ayırdı” (Tamir, 2008, s. 131-132). 

 -5- 

Cemal ALPER (Âşık Divanî)  

“Yaş Destanı 

İnsanoğlu bu dünyaya gelince 

Ana kucağında kalmayı ister 

Üç, beş, altı yaşlarına varınca 

Âlemde olanı bilmeyi ister 

On yaşında güller açar bağında 

On beşinde duman yoktur dağında 

Yirmisinde yaşar altın çağında 

Ününü dört yana salmayı ister 

Yirmi beşte sevdiğine can katar 

Otuzunda çelik kalkanlar tutar 

Otuz beş deyince şafağı atar 

Yitirdiği ne ise bulmayı ister 
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Kırk yaşında yüreğine yağ düşer 

Kırk beşinde üzerine çığ düşer 

Ellisinde saçlarına ağ düşer 

Her şeyi gözünden silmeyi ister 

Elli beşte koca dünya dar olur 

Altmışında artık ihtiyar olur 

Altmış beşte sırrı aşikâr olur 

Tekrardan dünyaya gelmeyi ister 

Yetmişinde dizde yoktur kuvveti 

Yetmiş beşte kesilmiştir kısmeti 

Sekseninde ucuz sanar cenneti 

Bedava verseler almayı ister 

Divanî yaşamı getirsen dile 

Seksen beşte konuştuğu nafile 

Doksanında eremez ki menzile 

Yüz sene yaşasa ölmeyi ister” (Kuş, 2011, s. 145-146). 

-6- 

Eşref TONBULOĞLU357  

“Yaş Şiiri 

On üç on dördüne değince yaşı 

Bir sevda peşinde hallenir kızlar 

Sevdanın derdine düşünce başı 

Henüz küçükken bellenir kızlar 

On beşinde kaynar gençlik kanında  

On altında bir can ister canında 

Ölü gibi yatmaz yatan yanında 

Oranız buranız ellenir kızlar 

On yedide baktığına göz eder  

On sekizde yatağını köz eder 

On dokuzda yıktığını toz eder 

Sizi gören ahraz dillenir kızlar 

Yirmisinde güzelliği yerinde 

Duramaz yerinde yirmi birinde 

Aklı sevdiğinde gözü yârinde 

Çözer düğmeleri yellenir kızlar 

Yirmi ikide adam arar yemiye 

Yirmi üçünde bak koyununda memiye 

Yirmi dörtte kimler yâr demiye 

Yirmi beşte aklı dellenir kızlar 

                                                           
357 Tokatlı Âşık Şeref Tonbuloğlu’nun iki adet yaşnamesi tespit edilmiştir. Burada verilmeyen yaşnamesi on bir yaşından, 

yirmi beş yaşına kızlar hakkında yazılan bir yaş destanı örneğidir. Destan metni için bk. Muhammed Avşar, Âşık Eşref 

Tonbuloğlu (Hayatı, Sanatı ve Eserleri) C. II. (ed. Prof. Dr. İsa Özkan), Ihlamur Yayınları, İstanbul 2022, s. 231.  
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Otuzunda vahtı zamanı geçer 

Kırkında ateşi dumanı geçer 

Ellisinde çayır çimeni geçer 

Bağınız bahçeniz bellenir kızlar 

Altmışında ne çayır bozu kalır 

Yetmişinde ne tadı tuzu kalır 

Sevdası Eşref’e bir muzu kalır 

Gelen bu dünyadan yollanır kızlar” (Avşar, 2022, s. 230-231). 

-7- 

Eyüp İNCİ (Mansur) 

“Yediden On Beşe Çocuk Dediler  

Yediden on beşe çocuk dediler 

Yaptığım kusuru hep affettiler 

On beşe kadar delikanlıymış 

İdrak edemezmiş, baş dumanlıymış 

Yaş kırkı bulunca akıl durulur 

Gençlik geçer tam ortaçağ durulur 

Çocuk geçim derken yaş altmış eder 

İhtiyarlık denen şey takip eder 

Olsa olsa yaşın doksana varır 

Nadiren yüz belki birkaç aşırır 

Bu yaştaki insan acep nedir, bil 

Hürmet rağbet kalmaz, olur sersefil 

Allâmeyi cihan olsa da bu an 

Bir dahî, milyoner veya hakan 

Ölse diye hep gözüne bakılır 

Kırık küfe gibi ayağa takılır 

Topraktan gelmiştir, toprağa âşık 

Kulak duymaz, gözler karmakarışık 

Diri diri gömülmez ki mezara 

Alan olmaz ki götürsen pazara 

Nimetin büyüğü ölüm erişir 

Onun adın alan torun yetişir 

İnsanın bekası eğer bu ise 

Hiç fenalık yapmaz iyi düşünce 

Mansur orta çağı buldun şimdi sen 

İhtiyarlık kaldı en son merteben” (Alkan, 1991, s. 235-236). 

-8- 

Hacer ALİOĞLU (Âşık Yakutî)  
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“Başlar      

Doğuşuyla başlar insan hayatı 

Etrafa sevgisin vermeye başlar 

Altı yedi yaşta olan bitene 

Aklı daha yeni sarmaya başlar 

On beşinde gelir sevda çağına 

On sekizde girer gönül dağına 

Yirmisinde bakmaz varın yoğuna 

Kendi hayallerin kurmaya başlar  

Yirmi beşte deli dolu zamanı 

Otuzunda tüter başta dumanı 

Otuz beşte sığmaz bir yere canı 

Felekten hesabı sormaya başlar 

Kırk yaşında gelir olgun yaşına 

Kırk beşinde agu katar aşına 

Ellisinde aklar düşer başına 

Her şeyin farkına varmaya başlar 

Elli beşte yoklar sağın solunu 

Altmışında bulur artık yolunu 

Altmış beşte büker dertler belini 

Hayat artık onu yormaya başlar 

Yetmişinde sızı iner dizine 

Yetmiş beşte çizgi dolar yüzüne 

Sekseninde perde iner gözüne 

Etrafı bulanık görmeye başlar 

Seksen beşte söner yürekteki kor 

Doksanında olur piri ihtiyar 

Yüz yaşında hiç olur mu bahtiyar 

Yakutî düşünüp durmaya başlar” (Ünalan, 2011, s. 145-146). 

-9- 

Hacı DAŞTAN (Bayburtlu Hicranî) 

“Kesilir 

Kırk yaşına kadar yaşasa bir kul 

Hükmeden pazıdan kuvvet kesilir 

Elli defterine geçende ömrün 

Bükülür kaddin de kamet kesilir 

Gençlikte olmalı sağdaki ferman 

Sonra demeyesin amelim noksan 

Altmışa erende olursun pîr fan 

Farzı işlemeden sünnet kesilir 

Mükerrem buyurdu ehl-i imana 

Kul deyi bizi getirdi cihana 

Bir kulun yaşı varsa seksene 
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Nefsi iklim almaz fırsat kesilir 

Doksana erende ömrün temâşı 

Tanımazsın daha kavim kardaşı 

Ecel yastığına koyunca başı 

Zem olur her yandan kısmet kesilir 

Hasret kâmı düşer ehl ü ayâlan 

Bakan olmaz dahi o düşkün halan 

Geride varisler göz diker malan 

Koyarlar taksime kıymet kesilir” (Kayaoğlu ve Kırtan, 2006, s. 559).  

-10- 

Hacı Resûl ESER (Tokatlı Püryânî) 

“Geldim 

Tarih bin dokuz yüz tam otuz birde 

Emroldu annemden dünyaya geldim 

Elendim de çaputlara belendim 

Emdim de sütünü gıdaya verdim 

Gaflet içindeydim çok idi uykum 

O Hüda’dan başka yok idi korkum 

Sayıldı günlerim çıkınca kırkım 

Vücût kemâl buldu imlaya geldim 

Kader öyle bizim ile dolaştı 

Aylarım sayıldı günlerim geçti 

Nice yaşım oldu yılım yaklaştı 

Aldı gözlerimi zindana geldim 

Bilmedim kendimi ben de ne idim 

Çok ızdırap çektim bittim tükendim 

Nice vardım on beş yaşına değdim 

Pişman oldum niye cihana geldim 

Derdim bizim gibi bir dertli var mı? 

Geniş dünya bize her zaman dar mı? 

Nice yaşım vardı oldu yigirmi 

Bazı kara bazı zindana geldim 

Başıma geleni anlatam size 

Kulak versin dostlar söylenen söze 

Nice yaşım vardı değdi otuza 

Karıştım kâmile irfana geldim 

Hakka hakikate böyle bağlandım 

Sabır köşesinde kaldım eğlendim 

Yaşım otuz birdi ben de evlendim 

Belledim yeniden ayana geldim 

Haktan istediğim budur niyazım 

Yurda hizmetimiz her zaman lazım 
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Otuz beş yaşında oldu çift kuzum 

Bilmedim kendimi ne yana geldim 

Sıdkınan bağlandım Hazret-i Pire 

İsteyen kuluna ol Mevla vere 

Nice yaşım vardı değdi kırk bire 

Arz ettim Mevlâna Konya’ya geldim” (Kaçar, 2000, s. 67-69).  

    … 

-11- 

İbrahim GÜNIŞIĞI (Âşık Giryanî) 

“Benzer 

On yaşına gelmiş ise bir güzel  

Yüzü parlar al bir goncaya benzer 

On birinde kirpikleri ok olur 

On ikide gözler geceye benzer   

On üçünde sanki ilkbahar olur 

On dördünde tomurcuklar bar olur 

On beşinde gönüllere yâr olur 

On altıda boyu yüceye benzer 

On yedide sürmelenir gözleri 

On sekizde tatlı gelir sözleri 

On dokuzda tutar aşk krizleri  

Yirmisinde tüten bacaya benzer 

Yirmi beş yaş güzelliğin çağıdır 

Otuzunda var aklını dağıtır  

Otuz beş yaş gençliğin son çağıdır  

Kırk yaşında yaşlı kocaya benzer  

Kırk beşinde işten çekilir eli 

Ellisinde lâl olur şeyda dili 

Elli beşte ağarır saçının teli 

Altmışında boyu cüceye benzer 

Altmış beşte yapamaz hiçbir işi 

Yetmişinde dökülür bütün dişi 

Yetmiş beşte bilemez yazı kışı 

Sekseninde bilmem niceye benzer 

Seksen beşte duymaz olur kulağı  

Doksanında tutmaz olur ayağı 

Doksan beşte yaklaşır ölüm çağı 

Yüz yaşında sözü ricaya benzer 

Yüz yaşına gelen kimse az olur 

Gelse bile aklı yok bir kaz olur 

Giryan yazar sözleri ikaz olur 

Kuzu dişler çıkar inciye benzer” (Bektaş, 2019, s. 165).  
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-12- 

Kul Hüseyin 

“Ömür Destanı 

Âdemoğlu dünyaya gelince 

Taze açılmış fidana benzer 

Bir yaşına kadem basınca 

Bülbül gibi şakır gülşene benzer 

İki yaşında kalkar oturur 

Üç yaşında açuk manalar getürür 

Dört yaşında hamaylisin götürür 

Beş yaşında bağ u bostana benzer 

Altısında fehmeder düşünü 

Yedisinde düşürür dişini 

Sekizinde fehmeder işini 

Dokuzunda mah-ı tabana benzer 

On yaşında taze güldür kokulur 

On birinde gül gibi açılur 

On ikisinde boy gösterür seçilür 

On üçünde selvi revana benzer 

On dördünde mahbubluğu çağıdır 

On beşinde gören aklın dağıdır 

On altısında sanki cennet bağıdır 

On yedisinde kaşlar kemana benzer 

On sekizinde fehmeder arını 

On dokuzda gözedür şikârını 

Yirmisinde kimse bilmez sırrını 

Talimin almış şahana benzer 

Yirmi beşinde bir hoşça görünür 

Otuzunda akan sular durulur 

Otuz beşinde meclislerde anılur 

Yarana karışmış irfana benzer 

Kırk yaşında gazel gibi bağlarda 

Kırk beşinde günahların ağlarda 

Ellisinde suphana bel bağlar da 

Yüklemiş yükünü kervana benzer 

Elli beşinde ettikleri düş olur 

Altmışında pirlik gelür kış olur 

Altmış beşinde gözleri yaş olur 

Dağ başına çıkmış güneşe benzer 

Yetmişinde ağrı iner dizine 

Yetmiş beşte duman çöker gözüne 

Sekseninde kimse bakmaz yüzüne 

Baykuş oturmuş virane benzer 
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Seksen beşinde beli bükülünce 

Doksanın defterin dürülünce 

Kul Hüseyin yüz yaşına varınca 

Denesi savrulmuş harmana benzer” (Özmen, 1998, s. 335-336). 

-13- 

Muhittin KAYNAR (Âşık Dindarî) 

“Dünyaya Gelişim 

Bir katre su iken vakit gelince  

Devredip maderde kana benzedim 

El ayak küllisi tertip olunca 

Küçük cisim bir insana benzedim 

Sekizde dokuzda onda mektepte  

Eylendim bir zaman hulk-i edepte 

On beşte yirmiye ilm-i talepte 

Bundan sonra bir tufana benzedim 

Tam yirmi yaştı bulanık çağım 

Bir nefs-i havaya açıp bayrağım 

Otuz sekiz kırka kaptı tuzağım 

Tevbekârla şadumana benzedim” (Oğuz, 1994, s. 67-68). 

… 

-14- 

Ömer BAL 

“Kızlar Hakkında Destan 

Gözleri olur tilki  

Kız olursa on iki  

Cevahir taşı olur  

Malik olur oruce  

Kız varanda on üçe 

Saçlari yassi olur 

Artık yırtılır perde 

Kız varanda on dörde 

Başka dünyası olur 

Tamam düşer ateşe 

Kız varanda on beşe 

Babaya asi olur 

Gözi dişarda kaldi 

Kız olursa on altı 

Başka havasi olur  

Emsalini bulanda  

On yediye varanda 

Bekâr ağası olur 
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Eğer güzel olursa  

On sekizi bulursa 

Tamam ayvası olur  

Çoğusini takarse 

On dokuza çıkarsa 

Elin mirası olur 

Eğer bana sorarse 

Kız yirmiye çikarse 

Bana sor nasi olur 

Her bir sudan içende 

Kız yirmiyi geçende 

Güzel sarmasi olur  

Emsalini bulanda 

Yirmi iki olanda  

Tifek arması olur 

Biraz ömür görürse 

Yirmi üçe varırse 

Kabak dolmasi olur 

Gözünden yaş akarse 

Yirmi beşe çikarse 

Başka formasi olur 

El evinde kalanda 

Yirmi altı olanda 

Altın bozması olur 

Gençliğin çoğu gitti 

Olurse yirmi yedi 

Siyah yazmasi olur 

Çocuklar olur ikiz  

Olursa yirmi sekiz 

Tarla kazmasi olur 

Düşünür gece gündüz  

Eğer olursa otuz 

Bir o…. masi olur 

Yari dökülür dişi 

Bulunursa otuz beşi 

Kabak çorbası olur 

Olur ehtiyar tilki  

Eğer bulursa kırkı 

Eşek torbasi olur 

Yüzünden kan dökülür 

Beli başı bükülür 

Her bir damar çekilir 
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Evun tarabasi olur” (Duman, 1995, s. 101-102). 

 -15- 

Selahattin DÜNDAR (Âşık Dündar)          

“Bir Güzel Ki 

Bir güzel ki on dördüne girende  

Oturur gençliğin çeşme başına 

Gece gündüz ayna düşmez elinden  

Sürmeler çekilir, hilâl kaşına 

On beşine girer süzülür çıkar, 

Kokular sürünür, çiçekler takar 

Yemek yapmak ister tavayı yakar,  

Tuz da koymaz pişirdiği aşına 

On altı yaşında zülfünü tarar, 

Gönül meselesi verdiği karar 

Nerde falcı görse falını sorar 

Düğünler, nişanlar girer düşüne 

Sevdanın iyisi yakışır gence 

Sinesini yakar inceden ince 

Aylar geçip on yediye girince 

Artık benzer toylu tavus kuşuna 

On sekize girer günler eklenir, 

Sokakta görünmez evde teklenir 

Hemen her gün bir dünürcü beklenir  

Giden gelinlerin ağlar peşine 

Kınalar yakılır evlenir gider 

El açar Allah’a bin şükür eder 

Çol çocuk içinde dağılır keder, 

Gönülden bağlanır evde işine 

Dündar aşkın badesini içende 

Sonuç budur eş eşini seçende 

Cicili bicili günler geçende 

Yatar arkasını döner eşine” (Halıcı, 1992, s. 190-191). 

-16- 

Vahdettin IŞILDAK (Âşık Nizâmoğlu)   

“Yaş Destanı 

Yıl kırk dokuz idi dünyaya geldim 

İlkinde ağlayıp susmak öğrendim 

Sevgide en büyük annemi bildim 

Emzirdi sütünden emince kandım 

Bir iki demeden söze karıştım  

Annem babam ile sevda yarıştım 
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Yaşım beş demedi ilme giriştim  

Hayat bundan başka yok diye sandım 

Okuduğum kitap elif ba oldu 

İlkokul çağımda kemâlin buldu 

Açık olan zekâm daha da doldu 

İnsan ilimledir ilime döndüm 

Yaşım dokuz oldu sevda başladı 

Cismani hayatta kaldı kışladı  

Daha ilerledi kalbe işledi 

Gün geçti gün oldu yandıkça yandım 

Yaşım yirmi üçtü aşkım nâr oldu  

Sevgimiz bitmedi intizâr oldu  

Sevdam bar vermedi bana ar oldu  

Can içinde yanan ben de bir candım 

Bir ara sevdanda arı bıraktım 

Yaşamı serveti varı bıraktım  

Yaş otuz üç oldu sırrı bıraktım 

Kemâlet arayan ayrı insandım” (Aydın, 2010, s. 441-442). 

… 

-17- 

Zeki YILDIRIM (Âşık Zeki)  

“Otuz İki Temel Taşım 

Otuz iki temel taşım var iken  

On yaşında birden döküldü gitti  

Yaşamım boyunca dünya var iken  

Hayat bana zindan dar oldu gitti 

On beş yirmi ile hayat duygusu  

Uçan turnalara insan saygısı 

Ellisinden sonra yaşam kaygısı 

Elli beşten hayat zor oldu gitti 

Altmışına varsa en güzel varlık  

Yetmişine kadar oralım arlık  

O zaman çekersin nefeste darlık  

Yetmiş beşten sonra har oldu gitti 

Attığım adımı bile bilirsem 

Bugünü yarını görebilirsem  

Sekseninden sonra duyabilirsem  

Doksanı bastonla kor oldu gitti 

Yedi ile yetmiş yıllar arası 

Çekerim çileyi bitmez yarası 

Zeki’ye de bir gün gelir sırası  

Toprakla yâr olup yer oldu gitti” (KK.1). 
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2. Yaşlar Dizini 

Yaşlar dizini her şairin yaşnamesinde geçen belli yaşlarla ilgili bilgileri ihtiva eder. Yaşlarla 

ilgili verilen bilgiler şiir numaraları ile eşleştirilmiştir. Yaşlar dizini oluşturulurken şairlerin her bir yaş 

basamağındaki düşüncesine yer verilmiştir. Bazı şairler yaş basamaklarını belli yaş aralıkları olarak 

vermiş, bazıları kendi hayatlarında önem arz eden yaşların özelliklerini belirtmiştir. Şairlerin yaş 

basamaklarını vermede bir istikrarı yoktur, bu tamamen şairin kendi üslubuna veya kendi hayatında 

önemli bulduğu yaşa göre değişir. Bununla birlikte şairlerin belli yaşlara yoğunlaştığı da görülür. 

Doğum, çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerindeki bazı yaş basamaklarında, şairler o yaşın özelliğini 

dizelerde vurgularlar. Doğum ve bebeklik dönemi, on beş, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş ve seksen 

yaşı ihtiva eden ve genellikle onarlı yaş basamakları oluşturan bu dönemlerden şairler sıkça söz ederler.  

Doğum ve Bebeklik Dönemi  

Işık vurdu, her yanım aydınlandı. Bedenime soğuk suyu döktüler. (2) 

Taze filizlenmiş fidana benzer, kucağa atılır sevilir, civana benzer. (3) 

Ana kucağında kalmayı ister. (5) 

Etrafına sevgisini vermeye başlar. (8) 

Bin dokuz yüz otuz bir de emroldu, annemden dünyaya geldim, çaputlara belendim. (10) 

Taze açmış fidana benzer. (12)  

Bir katre su iken vakit geldiğinde küçük bir insana benzedim. (13) 

Yıl kırk dokuzda dünyaya geldim, susmayı öğrendim, sevgide en büyük annemi bildim. (16) 

1 Yaş  

Bülbül gibi şakır gülşene benzer. (12) 

2 Yaş 

Kalkar oturur. (12)  

3 Yaş  

Açık manalar getirir. (12) 

4 Yaş  

Hamaylisin götürür. (12) 

3-5-6 Yaş Arası  

Âlemde olanı bilmeyi ister. (5) 

5 Yaş 

Durur gözetir, tomurcuklanmış güllere benzer. (8) 

Bağı bostana benzer. (12) 

İlme giriştim. (16) 

6 Yaş  

Düşünü fehmeder. (12) 

6-7 Yaş Arası 

Olup bitene aklı yeni sarmaya başlar. (8) 

7 Yaş 

Benimsediler, kalem, silgi, önlük verdiler. (2) 
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Dişini düşürür. (12) 

7-15 Yaş Arası  

Çocuktur. (7) 

8 Yaş  

İşini fehmeder. (12) 

8-9-10 Yaş  

Mektepte. (13) 

9 Yaş 

Mahı tabana benzer. (12) 

Sevda başladı. (16) 

10 Yaş  

Güller açar bağında. (5) 

İlkbaharda gülşen bağıdır. (8) 

Yüzü parlar, al goncaya benzer. (11) 

Tazen güldür kokuludur. (12) 

Otuz iki temel taşım döküldü. (17) 

11 Yaş 

Kirpikleri ok olur. (11) 

Bülbül gibi açılır. (12) 

12 Yaş 

Gözler geceye benzer. (11) 

Boy gösterir, seçilir. (12) 

Cevahir taşı olur. (14) 

 13 Yaş 

Bakışlarım değişti. (2) 

İlkbahar olur. (11) 

Selvi revana benzer. (12) 

Saçları yassı olur. (14) 

13-14 Yaş  

Felek sevdaya saldırdı. (1) 

Bir sevda başında hallenir. (6) 

14 Yaş 

Tomurcuklar bar olur. (11) 

Mahbubluğu çağıdır. (12) 

Başka dünyası olur. (14) 

Gözüne sürme çeker, çeşmenin başına oturur, elinden ayna düşmez. (15) 

15 Beş  

Güvenilir gönül bağıdır. (3) 
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Sevda girdi özüme. (4) 

Duman yoktur dağında. (5) 

Gençlik kanında kaynar. (6) 

İdrak edemez, başı dumanlı. (7) 

Sevda başına gelir. (8) 

Dünyaya geldiğime pişman oldum. (10) 

Gönüllere yâr olur. (11) 

Aklın dağıdır. (12) 

Babaya asi olur. (14) 

Süzülerek çıkar, koku sürünür, elinden ayna düşmez. (15) 

15-20 Yaş Arası 

Yol oldu. (1) 

İlim talebesi. (13) 

Hayat duygusu ve turnalara saygı var. (17) 

16 Yaş 

Boynu yüceye benzer. (11) 

Cennet bağıdır. (12) 

Başka havası olur. (14) 

Zülfünü tarar, falcılara falını sorar. (15) 

Bir can ister canında. (16) 

17 Yaş 

Baktığına göz eder. (6) 

Gözleri sürmelenir. (11) 

Kaşlar kemane benzer. (12) 

Bekâr ağası olur. (14) 

Tavus kuşuna benzer. (15) 

18 Yaş  

Yatağını köz eder. (6) 

Gönül dağına girer. (8) 

Sözleri tatlı gelir. (11) 

Arını fehmeder. (12) 

Ayvası tam olur. (14) 

Sokağa çıkmaz, evde dünürcü bekler. (15) 

19 Yaş  

Yıktığını toz eder. (6) 

Aşk krizleri tutar. (11) 

Şikârını gözetir. (12) 

Elin mirası olur. (14) 

20 Yaş 

Düğün, dernek edip beni yaktılar. (2) 

Taze yiğitlik çağıdır. (3) 

Bu çağım veremliydi. (4) 

Altın çağını yaşar. (5) 
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Güzelliği yer eder. (6) 

Varına, yoğuna bakmaz. (8) 

Bazı kara, bazı zindana geldim. (10) 

Tüten bacaya benzer. (11) 

Sırrını kimse bilmez. (12) 

Bulanık çağım. (13) 

Nasıl olacağını bana sor. (14) 

21 Yaş 

Yerinde duramaz. (6) 

22 Yaş 

Yemeye adam arar. (6) 

Tifek arması olur. (14) 

23 Yaş 

Koynundaki memeye bak. (6) 

Kabak dolması olur. (14) 

Aşkım nar oldu. (16) 

25 Yaş 

Kükreyen aslana benzer. (3) 

Gurbet ellere koştum. (4) 

Sevdiğine can katar. (5) 

Aklı dellenir. (6) 

Deli dolu zamanı. (8) 

Güzelliğin çağıdır. (11) 

Hoşça görünür. (12) 

Başka forması olur. (14) 

26 Yaş  

Altın bozması olur. (14) 

27 Yaş  

Siyah yazması olur. (14) 

28 Yaş 

Tarla kazması olur. (14) 

30 Yaş 

Çevrem, yanım bir oldu. (1) 

İşe güce dalmışım. Çoluk, çocuk demiş, eşe kanmışım. (2) 

Güzelleşir, seçilir. (3) 

Aşılmaz dağlar aştım, rüya âleminin içine düştüm. (4) 

Çelik kalkanlar tutar. (5) 

Vahtı zamanı bekler. (6) 

Başta dumanı tüter. (8) 

Kamile karıştım, irfana geldim. (10) 

Aklını dağıtır. (11) 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
662 

Akan sular durulur. (12)  

Bir o…. masi olur. (14)  

31 Yaş 

Evlendim. (10) 

33 Yaş 

Sırrı bıraktım. (16) 

35 Yaş 

Akan sularla içilir. (3) 

Beni yakın dostlar içerden yıktı. (4) 

Şafağı atar. (5) 

Canı bir yere sığmaz, felekten hesap sormaya başlar. (8) 

Çift kuzum oldu. (10) 

Gençliğin son çağıdır. (11) 

Meclislere alınır. (12) 

Kabak çorbası olur. (14) 

38-40 Yaş Arası 

Tuzağı kaptım. (13) 

40 Yaş 

Aklım başıma geldi. (1) 

Günahlardan çekilir. (3) 

Yüreğine yağ düşer. (5) 

Ateşi dumanı geçer. (6) 

Akıl durulur. (7) 

Olgun yaşına gelir. (8) 

Kuvveti kesilir. (9) 

Yaşlı kocaya benzer. (11) 

Gazel gibi bağlarda. (12) 

Eşek torbası olur. (14) 

41 Yaş  

Konya’ya Mevlana’ya geldim, elli âşıkla yan yana geldim. (10) 

45 Beş  

Dalgasız limana benzer. (3) 

Üzerine çığ düşer. (5) 

Aşına agu katar. (8) 

İşten çekilir eli. (11) 

Günahların ağlarda. (12) 

50 Yaş  

Ömrümün yarısı geçti. (1) 

Merdiveni kurmuşuz. (2) 

Ahbabından firak eylersin. (3) 

Saçlarına ağ düşer. (5) 
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Çayır, çimeni geçer. (6) 

Başına aklar düşer. (8) 

Lâl olur şeyda dili. (11) 

Süphana bel bağlardım. (12) 

Yaşam kaygısı var. (17) 

55 Yaş  

Koca dünya dar olur. (5) 

Sağını solunu yoklar. (8) 

Gönülden ırak kalırsın. (3) 

Bükülür kaddin de kamet kesilir. (8) 

Saçının teli ağarır. (11) 

Ettikleri düş olur. (12) 

Hayat zor oldu. (17) 

60 Yaş 

Elim ayağım şaştı. (1) 

Artık ihtiyar olur. (5) 

Çayır bozu kalmaz. (6) 

İhtiyarlık denen şey takip eder. (7) 

Yolunu bulur. (8) 

Belin bükülür. (3) 

Piri fan olursun. (9) 

Boyu cüceye benzer. (11) 

Pirlik gelir kış olur. (12) 

65 Yaş 

Sırrı aşikâr olur. (5) 

Dertler belini büker. (8) 

Gözünden yaş dökülür. (3) 

Hiçbir işi yapamaz. (11) 

Gözleri yaş olur. (12) 

70 Yaş 

Yolum yokuşa düştü. (1) 

Kuvvet çekilir. (3) 

Dizde kuvveti yoktur. (5) 

Tadı tuzu kalmaz. (6) 

Dizine sızı iner. (8) 

Dizine ağrı iner. (12) 

Bütün dişin dökülür. (11) 

Nefeste darlık çekersin. (17) 

75 Yaş  

Kısmeti kesilmiştir. (5) 

Yüzüne çizgi dolar. (8) 

Dökülen hazana benzer. (3) 

Yazı kışı bilemez. (11) 
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Gözüne duman çöker. (12) 

Har olur gidersin. (17) 

80 Yaş 

Azalarım üzüldü. (1) 

Hava nedir görülmez. (2) 

Eli tutamaz, kekeme olur. (3) 

Cenneti ucuz sanır, bedava verseler almayı ister. (5) 

Gözüne perde iner, etrafı bulanık görmeye başlar. (8) 

Nefsi iklim almaz, fırsat kesilir. (9) 

Niceye benzer. (11) 

Duyabilirsem. (17) 

85 Yaş 

Yolu bulamaz. (3) 

Konuştuğu nafile. (5) 

Yürekteki kor söner. (8) 

Kulağı duymaz olur. (11) 

Beli bükülür. (12) 

90 Yaş  

Ferman berat yazıldı. (1) 

Girenler de sevilmez. (2) 

Sağı solu bilemez. (3) 

Menzile eremez. (5) 

Piri ihtiyar olur. (8) 

Kardeşi kavimi tanımazsın. (9) 

Ayağı tutmaz. (11) 

Defter dürülür. (12) 

Bastonla kor oldu gitti. (17) 

95 Yaş 

Bağında gülü kurur. (3) 

Ölüm çağı yaklaşır. (11) 

100 Yaş 

Can cesetten üzüldü. (1) 

Ortalıkta görülmez. (2) 

Gelir geçer, yalan olur. (3)  

Ölmeyi ister. (5) 

Bahtiyar olmaz. (8) 

Sersefil olur, rağbet kalmaz, pazara götürsen kimse almaz. (7)  

Sözü ricaya benzer. (11) 

Denesi savrulmuş harmana benzer. (12)  

Ölüm ve Sonrası 

Nimetin büyüğüdür, adını alan torun yetişir. (7) 

Zem olur, her yandan kısmet kesilir. (9) 
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3. Yaşnamelerin Muhteva ve Şekil Yönünden Değerlendirilmesi  

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16 numaralı yaşnamelerin nazım birimi dörtlüktür. Bu 

yaşnameler koşma biçiminde kafiyelenmiştir ve bunlarda 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır. 14 numaralı 

yaşname üçlük biçiminde ve 7’li hece ölçüsüyle yazılmış sadece son dizeler dörtlük olarak verilmiştir. 

1 ve 7 numaralı yaşnameler ise beyitler hâlinde yazılmıştır. 1 No.lu yaşname on üç-on dört yaşlarından 

başlayarak yüz yaşına kadar olan ve şairin kendi hayatını anlatan bir yaşnamedir. Yaşname, yaş 

basamakları çevresinde ilerleyen zamana ve feleğe dair şikâyet içerir. 2 No.lu yaşname doğumdan 

başlayarak yüz yaşına kadar şairin kendi hayatından kesitler içeren bir yaşname örneğidir. Şair yaş 

basamakları ile yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri dile getirmiştir. 3 No.lu yaşname bütün insanları 

konu edinen genel bir yaşname özelliği gösterir. Doğumdan yüz yaşına kadar insanlarda yaşa bağlı 

olarak gelişen durumları anlatır. Beş yaşından itibaren yaş basamaklarını beşerli biçiminde vermiştir. 4 

No.lu yaşname on beşten otuz beşe şairin hayatındaki önemli hususları konu edinir. Ayrıca şair 

sevdiğinden ayırdığı için feleğe karşı sitemkârdır. 5 No.lu yaşname tüm insanlığı konu edinen bir 

yaşname örneğidir. On yaşından yüz yaşına beşerli yaş basamakları doğrultunda insan ömrünü anlatır. 

6 No.lu yaşname on üç, on dört yaşından başlayarak yetmiş yaşına kadar kızların ve kadınların yaşadığı 

fiziki ve ruhi değişimlere yer verir. 7 No.lu yaşname yedi yaşından başlayarak ölüm ve sonrasını ele alır 

ve şairin kendi hayatından izler taşır. 8 No.lu yaş destanı doğumdan yüz yaşına insanoğlunun yaşam 

serüvenini dile getirir. 9 No.lu yaş destanı kırk yaşından ölüm sonrasına insan ömrünün geçirdiği 

safhaları anlatır. 10 No.lu yaşname şairin doğumundan başlayıp kırk bir yaşına kadar geçen süreçte 

hayatına dair önemli bilgileri ihtiva eder. 11 No.lu yaş destanı kız/kadın hayatını konu edinen bir 

yaşname örneğidir. Yaşname, on yaşından yüz yaşına bir kadının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri 

gözler önüne serer. 12 No.lu yaşname doğumdan ölüme insan hayatını konu edinen genel nitelikli bir 

yaşnamedir. Yaşnamede yaşlar bir yaşından yirmi yaşına kadar birer birer, yirmi yaşından yüz yaşına 

kadar da beşer beşer sıralanmıştır. 13 No.lu yaşname doğumdan başlayıp kırk yaşına kadar şairin 

hayatından kesitler sunar. Ayrıca şair yaşnamesinde üç çocuğuyla olan problemlerinden ve yaşadığı 

evlat acısından da söz etmiştir. 14 No.lu yaş destanı, on iki yaşından kırk yaşına kız/kadın hayatını konu 

edinen bir yaşname örneğidir. 15 No.lu yaşname de muhteva açısından 13 No.lu yaşname ile aynıdır. 

On dördünden on sekizine bir kızın geçirdiği değişimleri dile getirir. 16 No.lu yaş destanı doğumdan 

otuz üç yaşına şairin kendi hayatını anlattığı bir yaşnamedir. Ayrıca şair bir arayış içinde olduğunu ve 

aradığını sonunda bulduğunu dizelerine aktarmıştır. 17 No.lu yaşname de konu olarak 16 No.lu yaşname 

ile aynıdır. Bu yaşname şairin on yaşından doksan yaşına yaşadıklarını ve kendi hayatına dair 

temennilerini içerir. Muhtevalarına göre yaşnameler şu şekilde tasnif edilebilir:  

1. Şairin kendi hayatını konu edinen yaşnameler  

1 No.lu Ali Minhaci’nin “Felek” isimli yaşnamesi 

2 No.lu Ali Rıza Aslan’ın “Yaşamak Mevsim Gibi” isimli yaşnamesi 

4 No.lu Beyzade Aslan’ın “Sevdiğimden Ayırdı” isimli yaşnamesi 

7 No.lu Eyüp İnci’nin “Yediden On Beşe Çocuk Dediler” isimli yaşnamesi  

10 No.lu Hacı Resûl Eser’in “Geldim” isimli yaşnamesi 

13 No.lu Muhittin Kaynar’ın “Dünyaya Gelişim” isimli yaşnamesi 

16 No.lu Vahdettin Işıldak’ın “Yaş Destanı” 

17 No.lu Zeki Yıldırım’ın “Otuz İki Temel Taşım” isimli yaşnamesi  

2. Bütün insanları konu edinen genel nitelikli yaşnameler 

3 No.lu Azimet Karatekin’in “Yaş Destanı”  

5 No.lu Cemal Alper’in “Yaş Destanı” 

8 No.lu Hacer Alioğlu’nun “Başlar” isimli yaş destanı 
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9 No.lu Hacı Daştan’ın “Kesilir” isimli yaş destanı  

13 No.lu Kul Hüseyin’in “Ömür Destanı” 

3. Kız/Kadın hayatını konu edinen yaşnameler 

6 No.lu Eşref Tonbuloğlu’nun “Yaş Şiiri” isimli yaşnamesi 

11 No.lu İbrahim Günışığı’nın “Benzer” isimli yaşnamesi  

14 No.lu Ömer Bal’ın “Kızlar Hakkında Destan” isimli yaşnamesi 

15 No.lu Selahattin Dündar’ın “Bir Güzel Ki” isimli Yaşnamesi   

Sonuç  

Her ne kadar günümüzde, âşıklık geleneği içinde bulunduğumuz çağın gereklerine uyarak 

birtakım değişim ve dönüşümler gerçekleştirse de bu geleneği temsil eden âşıklar, sazlı veya sözlü 

şekilde şiirlerini icra etmeye devam etmektedirler. Birçok konuda şiirler söyleyen âşıklar, kendi 

hayatlarını veya insan ömrünü yaş basamakları doğrultusunda anlatarak yaşname geleneğini günümüzde 

de sürdürmektedirler. Bu çalışmada verilen örnekler bu düşünceyi doğrulamaktadır. Âşıkların şiirlerinde 

söz ettikleri yaş döngüleri, onların hayatlarından birer kesit içerdiği gibi genel manada tüm insanlığın 

ortak yaş basamaklarında karşılaştığı durumları da ihtiva eder. Şairler yaşnamelerde yalnızca fiziki 

değişimlerden söz etmezler. Yer yer hayata, zamana, feleğe, sevdikleri kıza veya ailelerine dair şikâyette 

bulunurlar. Bu nedenle yaşnameler bir tür olmasının yanı sıra şairlerin ruh hâllerini ve hayata bakış 

açılarını yansıtan önemli ürünlerdendir. Çalışmada yer verilen yaş destanlarının dörtlükler biçiminde, 

11’li hece ölçüsüyle yazıldığı ve genellikle şairlerin kendi hayatlarını konu edindiği tespit edilmiştir. 

Yaşnameler geçmişten günümüze örnekleri verilmeye devam eden Türk halk şiirinin önemli türlerinden 

biridir. Âşıklık geleneği devam ettiği sürece yeni yaşname örnekleri de verilmeye devam edecektir.  
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK AYDINININ İSTİBDAD VE SİYASAL 

PARTİDEN HAREKETLE MEŞRUTİ YÖNETİM ALGISI (1876-1924) 

Pasha GULUZADE358 

Özet 

Türk toplumu tam anlamıyla modernleşme sürecine XIX yüzyılda girmiş sayılmaktadır. Bu 

sürecin bu kadar önemli olarak görülmesinin en temel nedeni devletin varoluşunu sürdürmesi sorunudur. 

Dönemin aydınlarına göre söz konusu süreci başarılı bir şekilde geçiren Türk toplumunun sürekliliği 

sorunu da çözülmüş olacaktı. Sonuçta Türkler durmadan toprak kaybeden veya taviz veren taraftaydı. 

Bu da dönemin aydınlarının odak noktası hâline gelmiş ve kendi görevlerini yapmak için bazı 

dönüşümlerin gerekli olduğuna karar vermişlerdi. Böylece Türkler de Batılı devletler gibi dönüşüm 

geçirerek onlara karşı koyabilecek bir duruma gelebileceklerdi. Devletin ordu, iktisat, eğitim gibi 

kurumlarının yanında yönetimin de dönüşüm geçirmesi gerektiği tutumu benimsenmişti. Bu dönemde 

hiç kuşkusuz esas örnek olarak Batılı devletler karşımıza çıkmaktadır. Dönemin Türk aydını da mevcut 

olan siyasal yapının değiştirilmesinin gerekliliğini düşünmekteydi. Böyle bir dönüşümün önemli olduğu 

kanısında varan düşünürler meşruti yönetimin Türk toplumu için daha uygun olduğuna inanmaktaydı. 

Bu amaç doğrultusunda düşünürler istibdadın kötü taraflarını gözler önüne sermeye çalışmıştır. 

Özellikle tek adamın yönetimi üzerinden hareketle onu eleştirmişlerdir. Buna karşılık ise meşruti 

yönetimde muhalefet ve siyasal partinin olduğunu vurgulanmaktaydı. Bu sayede yönetimin daha iyi 

olacağına ve içine düşülen durumdan kurtulacağına inanılmaktaydı. Çalışmadaki esas amaç dönemin 

Türk düşünürlerinin istibdad, siyasal parti ve muhalefete dair ortaya koyduğu görüşlerden hareketle 

meşruti yönetimin temellendirmesini yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Yönetim, İstibdad, Meşruti Yönetim, Siyasal Parti, Aydın 

JUSTIFICATION OF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT BASED ON TYRANNY AND 

POLITICAL PARTY ACCORDING TO TURKISH THINKERS IN THE PROCESS OF 

MODERNIZATION (1876-1924) 

Abstract 

Turkish society have entered the modernization process in its full sense in the 19th century. The 

main reason for this process is the problem of maintaining the existence of the state. According to the 

intellectuals of the period, the problem of the permanence of the Turkish society, which had successfully 

passed the aforementioned process, would also have been solved. Eventually, the Turks were on the side 

that was constantly losing territory or making concessions. This, became the focus of the intellectuals 

of the period, and they decided that some transformation was necessary in order to do their job. Thus, 

the Turks, like the Western states, would be able to transform and be in a position to resist them. 

According to them the government should undergo a transformation in the institutions of the state such 

as the army, economy, education and administration. Undoubtedly, Western states appear as the main 

example in this period. The Turkish intellectual of the period thought that it was necessary to change 

the existing political structure. Thinkers who thought that such a transformation was important believed 

that constitutional government was more suitable for Turkish society. For this purpose, thinkers have 

tried to reveal the bad sides of tyranny. Especially, they criticized it on the basis of the rule of one man. 

On the other hand, it was emphasized that there was an opposition and a political party in the 
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constitutional government. It was believed that by this transformation, the administration would be 

better and get rid of existent situation. The main purpose of the study is to justify the constitutional 

government based on the views of Turkish thinkers of the period about tyranny, political party and 

dissidence. 

Keywords: Transformation, Administration, Tyranny, Constitutional Government, Political 

Party, Thinker 

Giriş 

Modernleşme süreciyle beraber XVIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yönetimde birtakım 

değişiklikler yapılmıştı. Ama bu değişiklikler daha çok taşrada veya merkezde küçük amirliklerle 

sınırlıydı. Bazen merkezi yönetimde de değişiklikler görülse de, padişahın durumuyla ilgili herhangi bir 

yenilik sezilmemekteydi. Ama XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren padişahın durumu Batı 

devletlerinden örneklerle karşılaştırılarak sorgulanmaya başlamıştı. Bu mevcut sistemden artık memnun 

olmayan kesimin varlığı demekti. Batı`daki meşruti yönetimler Osmanlı aydınının ilgisini yeteri kadar 

çekmeyi başarmıştı. Bu yüzden istibdad yönetimine karşı eleştiri yazıları yazılmaya başlamıştı. Böylece 

mevcut sistemin yeterli olmadığının gerekçelindirilmesi süresine girilmiş oldu. Tek adam yönetimi 

olarak görülen istibdadın devletin kurtuluşu için uygun olmadığına kanaat getirilmişti. Mevcut sisteme 

karşılık olarak da meşruti yönetim desteklenmekteydi. Meşruti yönetimin kendi etkisini göstermesi için 

siyasal parti ve muhalefetin varlığı gerekmekteydi. Böylece ilk meşrutiyet zamanı yapılan hataların 

önüne geçileceğine inanılmaktaydı. 

İstibdad 

Tek adamın kendi istediği gibi devleti yönetmesi anlamına gelen istibdad yönetimi Osmanlı 

aydınları tarafından daha çok II. Abdülhamid`in padişah olduğu dönem olarak belirtilmektedir. Bu 

yüzden dönemin düşünürleri yaşadıkları sorun nedeniyle istibdad yönetiminin tanımını verirken bir 

anlamda duygusal tutum sergileyerek, II. Abdülhamid dönemini tasvir etmektedirler. Ağaoğlu`na göre 

aynı görüş ve fikre sahip bir toplumun yetiştirilmesi için istibdad tarzı yönetim gerekmektedir. Bu 

yönetimde en önde gelen şey padişahın inayeti ve lütfudur. Bu yüzden tüm memurlar bu amaç uğruna 

çalışmaktadırlar(Ağaoğlu, 2014:39). Padişahın tebaa üzerinde güçlü bir etki kurması, halktaki arzu ve 

iradelerinin öldürülmesi anlamına gelmektedir. Baha Tefvik nafiz bir hükümetin en önemli 

özelliklerinden biri olarak memurlarının mesuliyetsiz olmasını göstermektedir. Halkla ilgili karar 

vermede memur istediği gibi fertlere ceza veya mükafat verebilmektedir. Bu hükümet sorgulama, 

murakabe-i milliye gibi özelliklerden yoksundur. Hele eleştiriye hiç tahammül etmez ve halktan 

korktuğu için onların sakin kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu tip bir yönetimden gelişme değil, 

uyuşukluk ve ölüm beklenebilir(Tevfik, 1992:16). 

Prens Sabahattin`e göre tarihi olaylar hürriyet ve istibdad yönetimi, savaşlar sonucu gelişmiştir. 

İnsan ilk önce doğanın istibdadını yenmiş ve daha sonra kendi cinsinden olanların istibdadına boyun 

eğmek zorunda kalmıştı. Lakin toplumların az bir kısmı diğer insanların onlar üzerinde kurduğu istibdad 

yönetimine karşı mücadele etmiş ve bunu yenmiştir. Osmanlı toplumu bu toplumlar arasına girmeliydi. 

Bunun için cins ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin herkesin maddi ve manevi kuvvetini geliştirecek 

vasıtalar temin edilmeliydi(Karal, 1988:535). İslam alemindeki bozulmaların nedeni olarak istibdad 

meraklısı hükümdarları olduğunu söyleyen Ahmed Midhat`sa önceleri müslümanlar bir bayrak altında 

yaşarlarken şimdi parçalanmış hâle gelmişler demektedir. Despot hükümdarlar, şeriat hükümlerini kendi 

zorba iradeleri altına aldıkları için İslam alemi giderek birbirinden uzaklaşmış durumdadır(Ahmet 

Midhat, 2004:129). Bunun sonucu olarak diğer devletlerin boyunduruğu altına girmişlerdir. Düşünür bu 

süreçte müslümanların kendilerine dönüp bu işgalden kurtulmak yerine, bundan memnun olmalarına da 

şaşırmaktadır. Bir anlamda bu yönetim tarzı halk tarafından olağan olarak karşılanmış ve ona karşı 
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gelinmemiştir. XX. yüzyılın başlarında çıkan Molla Nasreddin dergisinde istibdad yönetimine hükümet 

ve onları destekleyenlerin anladıkları gibi ironik bir tanım verilmiştir. Memmedguluzade`nin tanımına 

göre istibdad fakir-fukaranın her zaman yardımına koşmak anlamına gelmektir ve daha çok 

müslümanların yaşadığı yerler olan İran, Rusya ve Osmanlı`nın tercih ettiği yönetim 

biçimidir(Mәmmәdquluzadә, 2004:19). 

Üç yönetim biçimi olduğunu kabul eden Suavi bunların monarşi, aristokrasi ve demokrasi 

olduğunu belirmektedir. Ona göre İslam`ın ilk dönemlerinde demokrasi vardı. Çünkü herkes halifeden 

hesap sorma hakkına sahipti. Demokrasi hangi toplumdaysa orada müsavat ve halkın idaresi var 

demektir. Çünkü toplum yekdil, sadık, yekcihet ve abid özelliklere sahiptir. Raşidi halifeler döneminde 

kalplerinde yalnız Allah korkusu olan bir ümmet vardı. Platon`un hayal ettiği müsavat İslam aleminde 

fiili olarak gerçekleşmişti(Suavi, 2011:319). Devlet İslam halifeliği ve tabii kanunları beraber yürüttüğü 

sürece ilerlemekte ve gelişmekteydi. Fakat bir zaman sonra Osmanlı padişahları istibdada eğilim 

gösterdikleri için sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. İstibdat yönetiminin oluşmasındaki en önemli etken 

halkın reylerinin alınmadan kanunların yapılmasıydı. II. Abdülhamit Han bu iki önemli etkene birden 

uyarak, gerilemenin önüne geçmek için sağlam adımlar atmıştır(Ahmet Midhat, 2004:131). “Üss-i 

İnkılap” eserinde Ahmed Midhat, Osmanlı padişahlarının neden istibdad yönetimini tercih ettiğini 

anlatmamaktadır. Eserde nasıl olduysa istibdada eğilim oluştuğu belirtilmektedir. Bu da bir anlamda 

temellendirmenin yarım kalması sorununu oluşturmaktadır. Düşünür belki de, dönemiin padişahı olan 

II. Abdülhamid`i kızdırmamak veya yenileşmeyle ilgili fikirlerini padişaha yakınlıktan yararlanarak 

yaptırabileceğini düşünmüş olabilir. 

İstibdat yönetiminde hukukun kökeni dini temele dayanmaktadır. Hükümdar istibdadta bütün 

yetkisini halktan değil, Allah`tan almaktadır. Yani hükümdar Allah tarafından halkı yönetmek için 

görevlendirilmiştir. Hükümdarın yetkisini sınırlayan din veya gelenektir(Resulzadә, 2014:50). Bu da 

ona istediğini yapma imkânı sunmaktadır. Resulzade`ye göre istabdat yönetiminde halkla hükümdar 

ilişkisi neredeyse yok derecesindedir. Çünkü Allah`ın görevlenderdiği kişi olarak görülen yönetimin 

başı sıradan halkan yüksek bir mevkiye sahipti. Hakimiyetin Allah tarafından padişaha verildiği 

görüşüne göre padişah çoban, halksa sürü rolünü oynar. Yani sorumluluk sadece çobana ait olduğu için 

kararların alınması ve uygulanması ona bağlıdır(Rәsulzadә, 1991:27). Çoban, ya kan dökmeyi seven 

biri, ya da daima barış taraftarı olmayı seçmektedir. Hakimiyet halka geçtiği zaman çobanlık statüsü 

ortadan kalkar. Halk kendi yöneticisi, yönetici de halk karşısında sorumlu hâle gelir. Bu dönemde daha 

çok padişahlık sistemindeki en üst makam eleştirilmektedir. Çünkü son karar mercii padişah olduğu için 

devlet politikasındaki tutum, onun tavır veya isteklerine göre belirlenmektedir. Resulzade`nin bu görüşü 

güçlü hükümdarlar için geçerli olsa da, sultana etki eden saray eşrafını da gözardı etmemek 

gerekmektedir.   

Devletle beraber hükümetin hükümdardan ibaret olduğu görüşü Doğu`da yaygındır. Dinimize 

göre hükümdar bilgi sahibi, liyakatli, akıllı ve halkın güven duyduğu biri olmalıdır. Ağaoğlu bu yüzden 

icma-i ümmetin iradesi ile işbaşına gelmesi gerektiğini benimsemektedir. Kısaca hükümdar maddi 

olarak halk, manevi olarak Allah karşısında yaptıklarından sorumludur. Ama eski İran nazariyesi 

benimsendikten sonra, hükümdarlar her yere hakim olan ve Allah`ın gölgesi olarak tanıtılmaya 

başlanmıştır. Bu suretle istibdad şekli kurulmuş oldu. Yani padişahın iradesi mutlak bir kudret sahibidir 

ve onlar istedikleri zaman kendi iradelerini bozabilme imkânına sahipler. Bu zihniyet bizde 

benimsendiği için meşrutiyetle de buna karşı gelinemedi. Kendi yaptığımız kanunları ilk kendimiz 

bozduk(Ağaoğlu, 2013:98). 

İslam alemi, birbirine zıt ve çürütülmüş fikirlerin oluşturduğu ahlaki sonuçlardan dolayı bugün 

hasta hâline gelmiştir. Genel düstur olan korku, azarlama, emel ve fayda fikirleri ahlaki değer sistemini 

zedelemiştir. Bunun yanlış olduğu görüşünde olan Filibeli özellikle, bu süreçte korkuyla daha çok 
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bencilliği, menfaati ve çekinme üzerinde kurulan ahlakın oluşturulduğunu belirtmektedir. Korku 

sayesinde fenalıktan kaçınmak fazilet değil ahlakın yokluğu anlamına gelmektedir. İslam ahlakının 

sevgi üzerinde inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Ahmed Hilmi, bu temel fikrin ortadan kaybolduğunu 

belirtmektedir. “Ne çare ki, bu temel fikir ortadan kaybolmuştur. “Kulların sorumluluğu”, “kaza ve 

kaderin” manası, “iki alemde dinin maksadı”, “dünyevi ve uhrevi saadet”, “çalışmanın ve icithadın 

gerekliliği”, “ilim ve idrakin kıymeti”, artık bu ümmete anlatılmalıdır. Zira bunlar bir dinin “hayati 

unsurları” hükmündedir. “Vatan”, “millet”, “vazife”, ve “insanlık”ın manasını artık bu ümmet anlayarak 

kabul etmelidir”(Şehbenderzade, 2009:553). Eğer düşüncede değişim yapılmazsa, o zaman Avrupa`nın 

fikir selleri, bizim esas düşüncelerimizi ve ona dayanan ahlakımızı süpürüp götürecektir. Bunun için iki 

yol vardır ki bulardan biri, o medeniyetle temas etmemektir. Filibeli bunun günümüzde neredeyse 

mümkün olmadığını belirtmektedir. İkincisiyse İslamiyet`in simasını kaybetmeden hakkıyla 

medenileşmektir. Bu da imkânsız değildir. Bir anlamda sentezin kurtuluş olduğunu savunan Filibeli, bu 

metodun İslam`ın kendi ilkelerine de uygun olduğunu söylemektedir(Şehbenderzade, 1991:554). 

Kanunları kendi isteklerine göre kullanan olmasaydı dünyadaki toplumların büyük bir 

bölümünü tek bir çatı altında toplamak mümkündü. Oysa tarihin belli dönemlerinde kanunları kendi 

isteklerine göre kullanan hükümdarlar sayesinde istabdat yönetiminin benimsenmesi sağlanmıştır. 

Devletin bütün yetkilerinin tek elde toplanması istibdada dönüşmesine yol açmaktadır. İstibdadın 

neticesi olarak insan topluluklarının parçalanması gerçekleşmiştir. “İşte Cenab-ı Hakk`ın insanoğluna 

bağışladığı kudreti, alemin mamur olması yolunda sarf etmek gibi akıllıca ve medeniyetçi bir hareketin 

tersine, mevcut mamurluğunu yıkıp harap edecek olan şiddetli ve uzun süren muharebelere harcatmak 

âdeti, sırf medeni toplumun hürriyetçi ve muntazam esasını değiştirmek heveslerinden ve işe esirce bir 

şekil vermek emellerinden doğmuştur”(Ahmet Midhat, 2004:119). İstibdat yönetimini önlemek için 

Ahmet Midhat, kanunların etkisi altında kalan bir toplum ve bu toplum için yararlı olan meşruti bir 

yönetimi ister. 

Modern devletin en önemli özelliği halkın yönetimi olduğunu belirten Akçura`ya göre, bu 

sayede halkın hepsi olmasa bile en azından çoğunluğu kendi mukadderatını azınlığın eline vermez. 

Modern devlet âdeta bir şirketi andırmaktadır. Sadece bu şirketin ortakları onun fertleridir. Yani devlet 

geliştiği veya zarar ettiğinde ortaklarına, yani fertlere de etki etmektedir. Hükümetler bu şirketin 

idarecileridir. Hem ortaklar hem de idareciler bu şirketin büyümesi ve güçlenmesi için 

çalışmalıdırlar(Akçura, 2012:14).  

Muhalefet ve Siyasal parti 

Meşruti yönetimde iktidar ve muhalefetin varlığı, alınacak her kararla ilgili farklı görüşlerin 

seslendirilmesine neden olmaktadır. Çünkü bir tarafın iyi olarak gördüğünün diğeri tarafından 

eleştirilmesi ortaya konulacak planın daha da kapsamlı ve gelişmiş olmasına olanak sağlamaktadır. 

Aydınlara göre modern devlet olmak için meşrutiyetin ilanından sonra siyasal partilerin kurulması 

gerekmektedir. Alınan kararlarda tartışmaları gerçekleştirecek taraflara ihtiyaç var ve bunun için 

partilerin kurulması öngörülmüştü. Böylece meşrutiyet sürecinin tamamlanması beklenmekteydi. 

Meşruti yönetim için siyasi partilere ihtiyaç varken, I. Meşrutiyet döneminde parti kurulmamıştı. Sadece 

Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi siyasetçi değil edebiyatçılardan oluşan bir grup vardı(Karal, 

1988:573). Bu yüzden II. Meşrutiyet zamanı siyasi partilerin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştu. Siyasal 

partilerin kurulması toplumsal ayrımcılığa etki edecek midir? Zaten mebuslar arasında görüş 

farklılığından doğan düşmanlık parti bazında da derinleşmeyecek mi? Partilerin kurulması için gerekli 

şartlar oluşmuş muydu? Özellikle muhalefetin hakları garanti altına alınmış mıydı? 

Osmanlı`daki meşruti devrimin sessiz bir şekilde ve toplumsal sınıfın farklı öğelerinin hepsinin 

yardımıyla yapıldığı görüşünde olan Said Halim`e göre, istibdad yönetimi artık istenmiyordu. Yeni 
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oluşturulmaya çalışılan yönetim Batı`da olduğu gibi meclisin etkisini artırmak için partiler kurmaya 

başlamıştı. Meşrutiyet sisteminin partisiz ilerleyemeyeceği görüşüne sahip aydınlar, bu sayede siyasal 

özgürlük ve meşrutiyet idaresinin güçleneceği düşünmektedirler. Yeni yönetimin Batı`daki gibi olması 

için neredeyse herşey yapılmıştı. Ama Batı`daki siyasal partilerin tarihi gelişimindeki seyir Doğu 

toplumlarından farklıydı. Oradaki siyasal partiler daha çok belli grupların çıkarları için kurulmuştu. 

Doğu`daysa böyle birşey yoktu ve bu Said Halim`e göre geçmiş ve günün gereklerinin tam 

anlaşılmadığının göstergesiydi. Meclisteki tartışmalar ve mebuslar arasındaki düşmanlık bunun en bariz 

örneği olarak görülmektedir(Said Halim, 2003:21-24). Bunun gibi birçok taklidin fiyaskosuyla 

sonuçlanan politikalar, ülkeyi insan düşüncesinin ürünü olan toplumsal ve siyasi kuramların at 

koşturduğu yer hâline getirmişti. Bu süreçte esas gaye demokratikleşmeydi. Ama, İslam toplumunun 

kendisinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu savunan Said Halim, eldeki demokrasinin 

geliştirilmesi gerektiği görüşünü benimsemektedir (Said Halim, 2003:28). Siyasal partilerin meclise 

girmesiyle muhalefet ve iktidar vekillerinin mücadelesi başlamış oldu. Bu mücadele daha çok kendi 

menfaat veya iktidarı elde tutma amacına odaklandığı için, halkın durumu yine ikinci plana itilmiş oldu. 

Muhalefetin amacı, hükümettekilerin kendi görevlerini yapmasını ve onları iyi bir şekilde 

çalışmaya mecbur etmekti(Şehbenderzade, 1991:17). Muhalefetin iktidara geldikten sonra onlardan 

önceki yöneticilerin hatalarını tekrar etmeyeceğini ve toplum için iyi bir şey yapacağını ümit 

edilmekteydi. Ama olaylar ve tecrübeler bunun sadece hayalden ibaret olduğunu göstermişti. Özellikle 

toplumun siyasi görüşlerinden dolayı ikiye ayrıldığını söyleyen Filibeli, hükümet taraftarlarının 

muhalifler nazarında cinayet işledikleri, muhalefet taraftarlarının da iktidar nazarında eşkiya çetesi 

olduğu görüşünün oluştuğunu belirtmektedir. “Maksadımız İttihat fırkasını aklamak veyahut ta bu 

fırkanın bilinen hatalarını örtmek değildir. Lakin bir fırkanın hataları, diğer bir fırkanın daha büyük 

hatalarını mazur göstermeyeceği gibi mesuliyeti dahi üzerinden atamaz”(Şehbenderzade, 1991:18). 

Filibeli her iki taraftan bakmaya çalışmış ve sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine dair kendi görüşlerini 

bildirmiştir. Burada siyasi amaç sadece toplumun iyiliği olmalıydı. 

Meclisin İslam`a uygun olduğunu savunanlara göre, alınacak kararlarla ilgili tartışmalar kamu 

yararına hizmetin bir göstergesidir. İnsanoğlunun bir takım ihtiyaçları vardır ki, onlar içtihadlar 

sayesinde gerçekleştirilmiştir. İçtihad kapısınının kapanmasıyla karşılaşılacak sorunlar için yeni 

tedbirlerin alınmasına ihtiyaç hissedilmektedir. Yani eski içtihatlarla günün mevcut sorunlarını çözmek 

imkânsız hâle gelmiştir (Şehbenderzade, 2009: 550). Bu yüzden yeni içtihatlara gerek vardır. Bunu inkar 

etmekse bir dini topluluğun manevi gıdasını inkar etmektir. Peki yeni içtihatlar nasıl olacak ve toplum 

tarafından nasıl karşılanacaktır? Çünkü yeni görüş bildirenlere karşı toplumsal tepkilerin olacağı 

olağandır. İçtihadlar şahsi görüşe dayandığı için onun toplum tarafından kabulü sorunu kendini 

göstermektedir. Yani yeni içtihadlara karşı çıkacak olan muhaliflerin olması durumu daha da karışık 

hâle getirmektedir. Özellikle mezhep ayrılığından kaynaklanan muhalif görüşler sorunu daha farklı 

boyutlara taşıyabilme potansiyeline sahiptir. İslam alemindeki mezhepler ayrımına değinen Filibeli, 

yeni içtihadlar için “İçtihat meclisi”nin oluşturulmasının doğru olacağı düşüncesindedir(Şehbenderzade, 

2009:551). Böyle bir meclisin yapması gereken ilk iş hiç kuşkusuz eskiden yararlı olup günümüzde 

sorunları çözmede yetersiz kalan içtihadları düzeltmek veya yenisini çıkarmaktır. Dini hükümlerin veya 

yorumların baskın olduğu bir toplumda çıkan yeni içtihadlara muhalif tavır sergilemek halk arasında 

dayanışma yerine parçalanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden meclisin oluşturulması ve önemli 

meselelerin orada tartışılması toplumsal sorunların çözümü için daha yararlı olarak görülmektedir. 

Muhalefet olmadan meşruti bir yönetimin olamayacağı görüşünde olan Gökalp, kurulacak 

muhalefetin kinci olmaması gerektiğine değinmektedir. Özellikle İttihat ve Terakki`ye karşı muhalif 

cephede olan Hürriyet ve İtilaf partisinin muhalefeti oluşturamayacağını söylemektedir. Çünkü onların 

en önemli amacı İttihat ve Terakki partisini dağıtmak ve yoketmektir. Zaten Hürriyet ve İtilaf, İttihat ve 
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Terakki`den ayrılanların kurduğu bir partiydi. Yani istediklerini elde edemeyenler tarafından 

kurulmuştu(Erişilgil, 2007:125). Bu yüzden de onlar gerçek muhalefet partisi olmaktan uzaktırlar. 

Dönemin düşünürleri partilerin kurulmasının önemini kabul etseler de, bu sistemin menfi veya 

müspet taraflarını düşünmemiş görünmektedirler. Said Halim`in de itiraf ettiği gibi partiler sayesinde 

meclisteki durum daha da karmaşık hâle geldi ve sorunların içinden çıkılamadı. Muhalefetin iktidar 

tarafından baskı altında tutulmasıyla ilgili pek de görüş belirtilmemiştir. Bu da iktidara gelecek olanların 

muhalefeti her zaman ezme isteğinin olacağını haber vermektedir. 

Sonuç 

İstibdad, korku üzerine kurulmuş ve bir kişinin istediğini yapmasıyla idare edilen bir yönetim 

biçimidir. İstibdatla yönetilen toplumda karar alma sürecinde halkın hiçbir etkisinin olmaması, onların 

isteklerinin ikinci planda olmasına delalet etmektedir. Böylece tebaa emre itaatle yükümlü olan ve 

kararlarda hiçbir yetkisi olmayan bir kesim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu toplumdaki sorunların 

yönetim tarafından bilinmemesine yol açar ki, burada en büyük sorumluluk hükümdara düşmektedir. 

Dönemin düşünürlerinin mevcut yönetimle ilgili görüşlerinde doğruluk payı çoktur. Ama bu kesimin 

istibdadla ilgili belirlediği tanım ve özellikler genel olarak kabul görülmüştür. Oysa kendinden güçlü 

devletlere karşı verilen mücadele dönemlerinde istibdad yönetimi ilk başvurulan idare sistemlerinin 

başında gelmektedir.  

İstibdad yönetimine karşı mücadele eden Osmanlı aydını meşrutiyetin ilanıyla bu yönetim 

türüne son vermeyi başarmıştı. Birinci Meşrutiyet`te olduğu gibi değil, nisbeten daha az yanlışlar 

yapılarak ilan edilen 1908`den sonraki meşruti yönetimi destekleyenler çoğalmıştı. Çünkü bu defa 

modernleşmek için yeni yönetim tarzının benimsenmesi gerektiğine inanan aydın, meşruti yönetimi 

halkın belli kesimlerine anlatmayı başarmıştı. Yukarıdan aşağıya doğru yapılan dönüşüm sayesinde 

çağdaş devlet olma hedefi gerçekleşecekti. Ama son yıllarını borç içinde geçiren, iç ve dış tehlikelere 

karşı koymaya çalışan bir devletin Balkan Harbi`nin ardından Dünya Savaşı`na girmesiyle daha da ağır 

bedeller ödemeye mecbur kaldı. Bu yüzden meşruti yönetimleri değerlendirirken o dönemki devletin 

durumunu gözönünde tutmamız gerekmektedir. Çünkü iki meşruti yönetim zamanı da hükümetin 

karşılaştığı durum neredeyse aynıydı. Bir taraftan devletin kurumlarındaki sorunlar, diğer taraftan da 

savaşlar ve baskılar Osmanlı`yı sorunlar içinde boğulmaya mahkum etmişti. 
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DİVAN ŞİİRİNDE KATMANLAR VE TASAVVUF 

Rabia Derya ÖZKARA359 

Özet 

Divan şiiri kafiye, redif gibi ahenk unsurlarının şekillendirdiği “ses katmanı” ile önce kulağa 

hitap eder. Bu Divan şiirinin olmazsa olmaz değişmeyen birinci katmanıdır. Divan şiirinde ikinci katman 

ise “anlam katmanı”dır. Anlam katmanında kelimeler, kavramlar hem gerçek anlamda hem de mecaz, 

soyut anlamda kullanılır.  Gerçek ve mecazın birlikte kullanılması Divan şiirinin yoruma açılmasını 

sağlar. Divan şiirinin anlam katmanında gözü, saçı, kaşı, ağzı vb. unsurları vasfedilen “yar” veya 

“sevgili” kavramı ile çizilen portreden farklı manaların çıkmasının sebebi de güzelliği betimlenen 

sevgilinin farklı olmasıdır. Kimileri bu şiirlerde vasfedilen güzelin gerçek bir insan bir kadın olduğunu, 

kimileri özellikleri anlatılan güzelin mutlak güzel olan yaratıcının yani soyut bir varlığın olduğunu iddia 

eder. Bu iki uçluluğun başladığı katman divan şiirinin zenginleşmeye başladığı katmandır. Bu katman 

içeriği tasavvufi ve kültürel anlamlarla dolu benzetmeliklerin kullanımıyla sembolizme doğru giden bir 

üslubu doğurmuş ve bir kelimeyle daha çok şey anlatma imkânı vermiştir. Mevlânâ, Nizâmî, Nesîmî,  

Fuzûlî, Niyâzî Mısrî, Şeyh Galib gibi büyük İran ve Türk şairlerinin tasavvufi felsefeyi anlam katmanına 

ince ince işlenmesiyle bu katmana tasavvufi katman eklenmiştir. Divan şiirinde anlam katmanı, zekânın 

bir göstergesi olan edebî sanatlarla bir kuyumcu inceliği ile işlenerek, örülerek “edebî sanatlar katmanı” 

olarak adlandırabileceğimiz üçüncü bir katmanla daha güçlendirilmiştir. Bu katman da büyük 

sanatçıların vazgeçemedikleri, dikkatle, ince ince işledikleri önemli bir katmandır. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Katman, Tasavvuf 

LAYERS AND SUFISM IN DİVAN POETRY 

Abstract 

Divan poetry first addresses the ear with the "sound layer" shaped by the elements of harmony 

such as rhyme and redif. This is the indispensable and unchanging first layer of Divan poetry. The 

second layer in Divan poetry is the "meaning layer". In the meaning layer, words and concepts are used 

both in the literal sense and in the figurative and abstract sense. The use of real and metaphor together 

enables Divan poetry to be opened to interpretation. Eye, hair, eyebrow, mouth etc. in the meaning layer 

of Divan poetry. The reason why different meanings emerge from the portrait drawn with the concept 

of "partner" or "beloved", the elements of which are described, is that the lover whose beauty is depicted 

is different. Some claim that the beautiful described in these poems is a real human being, a woman, 

while others claim that the beauty described in these poems is the creator of absolute beauty, that is, an 

abstract being. The layer where this two-sidedness begins is the layer where the divan poetry begins to 

enrich. This layer gave birth to a style that went towards symbolism with the use of similes, the content 

of which was full of mystical and cultural meanings, and gave the opportunity to express more with a 

single word. Mystical layer was added to this layer by finely processing Sufi philosophy into the 

meaning layer by great Iranian and Turkish poets such as Mevlana, Nizâmî, Nesîmî, Fuzûlî, Niyâzî 

Mısrî, Şeyh Galib. The meaning layer in Divan poetry is strengthened with a third layer, which we can 

call the "literary arts layer", by processing and knitting with a jeweler's delicacy with literary arts, which 

are an indicator of intelligence. This layer is also an important layer that great artists cannot give up and 

that they carefully and finely crafted. 

                                                           
359 MEB, Ankara, deryatuyan@yahoo.com 
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Divan Şiirinde Katmanlar ve Tasavvuf 

Divan şiiri geleneği şekil olarak kafiye, ölçü, nazım birimi gibi göze ve kulağa hitap eden estetik 

unsurlara önem verirken, anlam dünyası ve içerik bakımından ise Kur’an ve hadis gibi dinî kaynaklardan 

beslenen bir şiir geleneğidir. Tarlan bunu hâkim unsur olarak verir.  “Divan edebiyatında hâkim olan 

unsur dinî unsurdur.” (Tarlan, 2001, s. 15). Bu hâkim olan unsur nedeniyle şair ve yazarlar da kendilerini 

Müslüman kimlikleri ile tanıtırlar.360  

Divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi gibi çeşitli nazım şekilleri kullanılır. Bu nazım şekillerinde 

“saç, zülüf, hatt, kaş, kirpik, , göz, yanak, yüz, ağız, dudak, diş, çene, ben, alın, boy, göğüs, bel, bilek, 

el, bacak, ayak” gibi ortak uzuvlar üzerinde durulmuştur. İnsana ait bu uzuvlar için yapılan teşbihler ve 

kullanılan benzetmelikler divan şiirinin konusunun genel olarak kadın ve aşk üzerine olduğu fikrini 

verir.  

Divan şiirinin temel nazım biçimlerinden gazeli açıklarken Dilçin gazeli konularına göre 

rindâne, şuhâne, hikemî olmak üzere üçe ayırır ve özellikle gazellerin “aşk, sevgili, sevgilinin güzelliği 

ve içki”yi konu ettiğini belirtir. Bunu “Divan şiirinde yaygın olarak işlenen konu, sevgili ve sevgilinin 

saçının, kaşının, gözünün, kirpiğinin, yüzünün, beninin, ağzının, dudağının, boyunun, belinin… 

güzelliğidir. Divan şairi gazelini sevgilinin “vasf”ı ve “medh”i için yazar. Gazel söylemenin asıl amacı 

budur.” (Dilçin, 1986, s. 131) şeklinde ifade eder ve aynı kanaati bir başka yerde “..gazelde en çok 

işlenen konu kadın ve aşktır. Bunun yanı sıra sevgilinin güzelliği, çekiciliği, ona duyulan özlemin ve 

sevgilinin âşığa olan kötü davranışlarının verdiği ıstırap, rakibin âşık üzerinde uyandırdığı kızgınlık ve 

kıskançlık, feleğin ve talihin âşığa eziyeti de anlatılır. Bunun dışında meyhane, içki âlemleri, şarabın 

zevki, baharın verdiği neşe, talihin iyi ve kötü cilveleri çok işlenen konulardır. Dinle ilgili düşünceleri, 

tasavvuf, ham sofularla alay, hayat, dünya ve ahiret hakkında türlü görüş ve hikmetler de sık sık söz 

konusu edilmiştir.” (Dilçin, 1986, s. 140) şeklinde detaylandırır.  

Divan şiirinin ünlü şairi Fuzûlî de bu açıklamaları doğrular ve başlangıçta gazel yazmaktan 

çekindiğini, gazelin “aşk, âşık, mâşuk” bağlamında geliştiğini ve kendine has bir dili ve kelime 

dağarcığının olduğunu dile getirir: “Çünkü gazel âşığın gönül derdini şefkatli sevgilisine açması veya 

maşukun kendi hâlini sadık âşığına bildirmesi için yazılır. Bu alâka ise yeni yetişen gençler arasında 

veya temiz yürekli gençlerle arkadaşlık etmenin verdiği zevk ve heyecan ile olur. Gazel üslubunda 

müphem mazmunlar, muğlak lafızlar kimseye bir heyecan vermez. Gazelin kendine mahsus bir dili ve 

muayyen bir kelime âlemi vardır.” (Tarlan, 2001, s. 10). Fuzûlî, söylediği bu çekinceleri aşmış ve 

divanında 294 gazel yazmıştır.  

Tasavvufi bağlam kapsamında daha genel olarak ele alındığında gazel, kaside, mesnevi vb. 

edebî ürünlerde konu edilen aşk somut, mecazî bir aşk mıdır, yoksa soyut, platonik ya da daha ötesi ilâhî 

bir aşk mıdır? Tanpınar’ın bu soruya cevabı, divan şiirinde konu edilen aşkın platonik bir aşk olduğu 

ancak bunun hem toplumsal hem de tasavvufi yönü olan iki tabakayı birden veren bir istiare veya alegori 

şeklinde olduğudur. “…sevgiliye ait çizgiler onunla hükümdar tipinin yeryüzünde sadece bir aksi olduğu 

Allah’a kadar çıkar.” Ayrıca Tanpınar bu iki uca açık söylemin eski şiire bir derinlik kattığını söyler. 

“Bu çifte prestijin eski şiirin lirizmine her türlü dil davasının üstünde bir kesinlik ve derinlik kattığı 

muhakkaktır.” (Tanpınar, 1997, s. 9) der.  

                                                           
360 Beşerî konuları terennüm eden Nedim bile divanına “habîb-i kibriyâ” redifli bir naat ile başlamıştır (Nedîm, 

Nedîm Divanı, 1997, s. 5). 
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İdeal bir sevgili portresi çizilen bu şiirde sevgilinin cinsini tayin etmek de güçtür. (Tanpınar, 

1997, s. 9) Bu şiirde çizilen ideal yani kusursuz sevgiliye ait vasıfların Tanrı, peygamber, hükümdar 

veya sevilen bir insan için söylenmesi mümkündür. Tanpınar, “eski şiirin sıkı bir idealleştirme ile onun 

bir nevi öcü gibi olan çok realist ve iptidai bir günlük’ün arasında” dolaştığını söyler (Tanpınar, 1997, 

s. 11).   

Tarlan da bu iki uçluluğu Fuzûlî’nin şahsiyetini değerlendirirken yakalar ve divan şiirinin aşkın 

çeşitleri arasında nasıl gezindiğini şöyle ifade eder “… onu yer ile gök arasında alçalıp yükselen bir 

mizaç içinde görüyoruz. Beşerî zaafı onu toprağa yaklaştırırken, kültürü ve sentetik ideal aşk mizacı onu 

göklere yükseltiyor ve ekseriya bu alçalıp yükselişler onu, sanatın ruhu olan ibham bulutları içine 

sarıyor.” (Tarlan, 2001, s. 14).  

Kahraman ise bu çok yönlülüğü kaypaklık olarak görür: “Bu kavramlar, Divan Edebiyat’ında 

sık geçen, farklı mantıklarla farklı yorumlara kapı aralayan, kaypak anlamlı kelimelerdir. Kimisi söz 

konusu kelimelerden ‘mahbub’u, bir genç delikanlı, kimisi güzel bir kadın, kimisi hayali bir sevgili, 

kimisi de tasavvufi anlamda Allah olarak gösterebilmektedir.” (Kahraman, 1996, s. 276) Kahraman 

geniş kapsamlı bir değerlendirmeye giderek divan şiirinde “mahbub” kavramını Nedim dışında beşerî 

anlamda kullanan dikkate değer başka örnek olmadığını ifade eder (Kahraman, 1996, s. 275). 

Yukarıdan aşağıya farklı sevgililer için kullanılan bu ortak vasıflar divan şiirinin çok katmanlı, 

çok yönlü bir şiir olmasına ve farklı duyguları anlatmasına vesile olmuştur.  

Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun mesnevisinde bu iki uca açıklığı, kaypaklığı veya çok katmanlılığı 

görmek mümkündür. Leyla ve Mecnun’un aşklarının başlangıcı beşeri bir aşkın, bitiş noktası ise ilahi 

aşkın yansımalarıdır. Fuzûlî böylece aşkın her çeşidini eserinde ele alır ve hayatta her ikisin de olduğunu 

göstermenin yanında ideal olan aşkın Allah aşkı olduğu mesajını da verir. Tarlan bunu Fuzûlî Divanı 

Şerhi adlı kitabının önsözünde “Eserlerinde öyle anlaşılıyor ki, ilk hareket noktası olan beşeri güzellik 

üzerinde fazla durmuyor ve derhâl bir karine ile güzelliğin hakiki menbaına yöneliyor. Esasen tasavvufta 

her güzellik Hakk’ın güzelliğinin bir in’ikasıdır.” (Tarlan, 2001, s. 13) şeklinde dile getirir.  

Mutasavvıflar Hakk’ının güzelliğinin insanda tecelli ettiği ve mutlak güzelin Tanrı olduğu 

inancına sahiptir. “Tasavvuf ile alâkadar olan Divan Edebiyatı şairleri bir insan güzelliğine karşı 

aşklarını söyledikleri zaman onun şeffaf varlığından geçip güzelliğin hakiki sahibi olan Allah’a teveccüh 

ederler. Buna dair şiirlerinde ekseriya bir ipucu bulunur. Bunlara çok dikkat etmek icap eder. Sevgililer 

hemen daima mücerrettir. Bazı şairlerde bilhassa tarikata uzak olanlarda mecazî aşk terennüm edilir. 

Fakat o da gayet ihtiyatlı ve afifânedir. Bu gibi incelikleri uzun bir iştigal sonrasında görebilmek 

kabildir.” (Tarlan, 2001, s. 38). 

Fuzûlî yine Leyla ve Mecnun mesnevisinde mecazdan hakikate bir yol olduğunu aşağıdaki şu 

beyitte ifade eder : “Tahsîl kılup safâ-yı sîret / Görmişdi mecâzdan hakikat”b.2798 bunu aynı eserin 

dibacesinde edebiyat bahanesiyle mecaz yoluyla hakikate ulaşmak istediğini açıkça dile getirir : 

“Dutsam taleb-i hakîkate râh-ı mecâz/Efsâne behânesiyle arz etsem râz”  “Fuzûlî, iç içe geçmiş olan 

İslam ve tasavvuf kültürünü samimi bir şekilde yaşayan / taşıyan bir kişiliktir, onun için Hak âşığı demek 

mümkündür. Bir Hak âşığı olarak onun eserlerinde mecaz örtüsünün arkasına gizlemiş bir tasavvuf 

kültürü yatar. İlk bakışta aşk derken beşerî aşkı kastettiği düşünülse de Leyla ve Mecnun’un geneli ve 

diğer eserleri bütüncül bir bakış açısıyla düşünüldüğünde aşktan kastının “Allah aşkı” olduğu anlaşılır. 

Onun dili / üslubu çift yüzlü kumaşlar gibidir. Birden fazla yüzü / yönü / cephesi vardır. Bu çift yüzlülük 

/ çift katlı dokuma onun çoğu eseri ve kullandığı diğer terimler için de “hicran, vuslat, hâl, gam, ayna, 

hakikat, sır vb.” geçerlidir. Onun bu çok katmanlı dili onun eserlerinde beşerî aşkı veya tasavvufi aşkı 

bulmak isteyen her iki tür okuyucunun da zevk almasını sağlayan bir üsluptur. Şairin bu üslubu Leyla 
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ve Mecnun’u “açık yapıt”361 hâline getirmiştir. Aynı metin üzerinden farklı zihinsel ve ruhsal donanıma 

sahip kitlelere seslenebilmesi onun yoruma açık, zengin, mecazlarla, metaforlarla yüklü üslubunun 

neticesidir.” (Özkara, 2021, s. 108). 

Divan şairlerini, şiirlerini, eserlerini değerlendiren 16. yy’ın önemli şahsiyetlerinden Latifi, şiiri 

dini ve din dışı olmak üzere iki kısma ayırır.  Birincisi “Tevhidler, ilahiler, dini nitelikli didaktik şiirler 

ve doğruluğu telkin edenler… Bunlar bilginler ve fıkıhçılar yanına mubah ve meşrudur.” İkincisi ise 

“Hezel, hiciv ve yasaklanmış, dince hoş görülmeyen şeylerin övgüsü olan şiirler, aklen ve naklen kabul 

görmemiş, reddedilmişlerdir… Kısacası takvayı içine almayan, tevil niteliği olmayan, mecazî 

manalardan başka anlamlar yüklenmeyen, beliğ ve bedî şiir,[dir ve bunlar] “şiir şeytanın zurnalarından 

biridir.” Hükmüne dâhildir ve binlerce sanat ve güzellikle sihr-i halal da olsa atıl ve batıldır. Bir şartla 

ki önceki büyük şairler gibi tevil özelliği olsun, gerçeği ve mecazı içine alacak nitelikte bulunsun.” 

(Latîfî, 1999, s. 42) Onun bu sözleri dönemin kültürel kabulleri neticesinde şiirin konusunun dinî sınırlar 

tarafından çizildiğini ve bunun dışına çıkan şiirlerin çok sanatlı da olsa kabul görmediğini 

göstermektedir. Yine de şair iki uçlu şiirlerin gerçek ve mecazı bir arada içeren şiirlerin soyut ve yoruma 

açık olmaları nedeni ile kabulünün mümkün olduğunu da eklemiştir.  

Latifi, divan şairleri için “söz ustaları, şiir sanatları ve güzel hikâyeler ile gerçek hazinelerini 

bildirip inceliklerin sembollerini gizleyip bazen mesnevi nazım şekliyle tasavvuf erbabının 

mertebelerini bildirir, bazen de manalı beyitlerle gafilleri uyarırlar. Kimi zaman da güzelliği ve aşk 

hâllerini sebep edinip güzellerin âşıklara nazlanmalarını, aldırmazlık ve edalarını dile getirirler. Bazen 

de sevgi ateşinde kavrulanların inlemelerini nazmedip sevgilinin cevri ile rakibin zulmünü güzelce 

destanlaştırırlar.” (Latîfî, 1999, s. 9) demektedir. 

Latîfî, Kur’an temelli bir düşünce şeklinden yola çıkar ve “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü 

oradadır.”(Bakara-115) ayetini örnek vererek her şeyin bir ayet-i ilâhi362, ilâhi bir işaret olduğunu, her 

şeyde ondan bir veçhe olduğunu yani nakışta nakkaşın, bir binada veya eserde yapıcısının 

görülebileceğini, binaya yapılan övgünün de binaya değil binayı yapana olduğunu ifade eder. “Bunların 

her ne kadar görünüşte sözleri, güzel ve onun ayva tüyleri ile benlerini övmekse de aslında manen yüce 

yaratıcıyı övmektedirler… Kısacası güzellik, alımlılık, çekicilik ve tatlılık arifle Allah arasında bir 

şekildir. Kuşkusuz mana ehli şekilde kalmayıp her güzelin yüzünde ilahi güzelliğin pırıltılarını, mutlak 

güzelliğin nurlarını seyreder.” (Latîfî, 1999, s. 9, 10) İşte divan şiirini divan şiiri yapan “şarap” deyince 

“zülüf” deyince maddeden manaya kadar, pek çok rengi barındıran geniş bir yelpazeyi kapsamasıdır.  

Yelpazenin soyut olan kısımlarını anlamak, yorumlamak için geleneğin bu kelimelere yüklediği 

anlamların bilinmesi gerekmektedir. Latifi bu kelimeleri nasıl yorumlamak gerektiğini şu cümlelerle 

açıklamıştır: “Aslında, şairlerin mecazî şiir örtüleri ve gerçeği iltibaslarında def, mey, sevgili ve şarabı 

gösteren ibare ve istiareler gelirse, görünüşe bakıp bunları şarap, dilber, kol ve boy övgüsü olarak 

düşünmemek lazımdır. Tasavvuf ve gerçek bilenlerin dilinde her sözün bir manası, her ismin bir 

müsemması, her sözün bir tevili ve her tevilin bir temsili vardır.” (Latîfî, 1999, s. 10,11). 

Bina istiaresini, gülle devam ettiren Latîfî bir gülün rengine bakanların şekilci, kokusunu 

hissedenlerin ise mana ehli olduğunu söyleyerek aynı şeye bakan iki farklı zihnin farklı şeyler 

görebileceğini yani okuyucunun bakış açısının önemini vurgular. “Sözün kısası bunlar ister güzelleri 

methetsin, isterse dilberleri övsün Hakk’ı görebilen gerçek erlerle vahdete ulaşmış Allah dostlarının 

                                                           
361  Açık yapıtlar çoğul okumalara, çeşitli yorumlara izin veren kodları sanatçıda olan çok yüzlü, çok yanlı 

eserlerdir (Kolcu, 2019, s. 409-4017). 
362 “Âyât-ı İlahîye: Sevgilinin ayak izidir. Allah’ın sıfatı yani kâinattır.  İnsan ona yüzünü gözünü sürmeli ve onu 

sürme gibi gözüne çekmelidir ki görüş kudreti artsın.” (Tarlan, 2001). 
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yolunda gidenler, onları Celal ve Cemal sahibi yüce Allah’a ait görürler.” (Latîfî, 1999, s. 10, 11). 

Böylece Latifi divan şiirinin iki uçlu olduğunu verdiği gül örneği ile söylemiş olur.  

Aynı kanaatler bugün de devam etmektedir: “İşret ve harabat âlemleri kavramları gösteriyor ki 

‘mey’ ve ‘şarap’ gibi Divan Edebiyatında çokça kullanılan kavramlar, daha başka anlamlara işaret 

etmektedirler.” (Kahraman, 1996, s. 290). 

Yukarıda verilen görüşler değerlendirildiğinde divan şiirinin klâsik “ya-ya” mantığına göre yani 

bir şey “ya siyahtır ya beyazdır” şeklinde inşa edilmediği görülmektedir. Divan şiirinin daha çok 

doğruluğu ve yanlışlığının kanıtlanmasının mümkün olmadığı, dönüşümlü önermeler olarak nitelenen 

“hem-hem” mantığına daha uygun olduğu görülmektedir. Divan şairinin kullandığı “mey” kavramını 

hem içki hem aşk anlamında düşünmek mümkündür. Bunu hem okuyucu hem de aynı metni şerh eden 

açısından söylemek mümkündür. Divan şiirinin yapısını hem-hem mantığı çerçevesinde düşünerek 

yorumlamak hem divan şiirindeki çok katmanlılığı açıklamada hem de daha sağlıklı sonuçlara varmada 

yardımcı olabilir. 

Bu iki uçluluğu veya çok katmanlılığı divan şiirinde çok kullanılan “mey” ve “zülüf” kavramları 

çevresinde, bazı beyitlerle örneklendirmek mümkündür. 

16. yy divan şairlerinden Fuzûlî aşağıdaki beyitte kendi kendine “Zahit sual ederse”, “Meyden 

murat nedir?” diyerek kavramlarla ilgili ortada bir soru, sorun olduğunu dile getirir: 

Zâhid su’âl ederse ki meyden nedir murâd 

Bizde safâdır anda küdûret cevâb ana Fuzûlî   (Tarlan, 2001, s. 42) 

Fuzûlî sorunu gidermek için “Meyden murat nedir?” sorusunun cevabını verir.363 Kendisi gibi 

âşıklar364 ve yüzeysel düşünen, şiiri somut anlamıyla değerlendiren zahit için farklı olduğunu belirtir. 

Mey, Fuzûlî gibi âşıklar için safa, mutluluk kaynağı; zahit yani her şeyi somut anlamıyla düşünen, 

şekilciler için kuduret, sıkıntı kaynağı olacağını söyler. Şair meşrebe, düşünce şekline, yaşam tarzına 

                                                           
363  “Mey (Şarap): Aşktır, aşk-ı İlâhî veya hakikidir. Aşkın galebe gelmesi ve coşmasıdır. Âşıkları öldürür. Mest-

i harap eder. Hakiki aşk kalbi masivadan temizler, köpürür, üzerindeki su kabarcığı temiz ve şeffaf bir ayna hâlini 

alır. Şaraba “âb-ı âteşîn” denir. Şarap, ateş rengindedir. Şarap renk bakımından dudağa benzer. Tasavvufta dudak 

fenafillah olduğundan ve şarap da insanı kendinden geçirdiğinden mecazî ve hakiki manalarıyla bu benzeyiş 

mevcuttur. Kadeh, şarap aşktır, batındır. 

Âb-ı hayat: İnsanı kıyamete kadar yaşatır. 

Şarâb-ı nâb (halis şarap): Masivadan temizlenmiş bir aşktır. 

Dürd: Tortu demektir. Tortu bulanıktır. Tortu içmek, kadehini son damlasına kadar içmek yani aşkın yüksek 

mertebelerine erişmek ve erişenler için kullanılır. 

Pîr-i muğan, Sâkî: Mürşid-i kâmildir. Aşk şarabını sunar. Ona hizmet etmek, onun manevi feyzini almaktır. Sakî, 

tasavvufta mana âleminden “lâhut âleminden” feyiz veren, getirendir. 

Hammar: Meyhaneci, aşk dağıtır. Meyhaneye devam edenlerin hâlini ancak şarap yapıp satan bilir. 

Meyhane, Şaraphane, Harabat: İlâhî aşkın hazinesidir. Bir saadet ve afiyet mülküdür. Aşk şarabının, aşkın 

dağıtıldığı yerdir. Âşıkların yeridir. Şaraphane arifin batını içindir ki orada maarif ve hakayık ve İlâhî aşk vardır. 

Meyhane ehli: Aşk adamı. 

Kadeh: Aşk dolu gönüldür (Tarlan, 2001). 
364 Âşık: Âşıklar, sadece zühd, takva ile irfana, batıni bilgiye, asıl marifete erişilmeyeceğine inanırlar. Onlarca 

esas olan aşktır. Ne ilim ne takva. Âşıklar başka âlemdedir; onlar dünya nimetlerinden el etek çekmişlerdir. Onlar 

için cennet, sevgilinin diyarı ve onun visalidir. Âşıklığın nişanı olan sararmış yüz kemâli, ak saç göç zamanı 

geldiğini gösterir. Âşık cevir ister çünkü cevir âşıklar indinde lütuftur. Onlara göre dertsiz insan hastadır. Tedaviye 

muhtaçtır. Ona derman için dert vermek gerekir. Âşık diken, sevgili güldür. Gül diken sayesinde yetişir ve 

taravetini muhafaza eder. Âşık sevgilinin yolunun toprağındadır. Ancak o kadar sevgiliye yaklaşabilir. Tasavvufta 

yol toprağı, ayak izi İlâhî işaretlerdir. Âşık, kendinden eser kalmayacak derecede yok olmalıdır. Âşık bir bülbüldür, 

dünya ve masiva kayıtları onu dertli eder (Tarlan, 2001). 
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göre kavramların nasıl farklı algılandığını, bir divan şairi olarak bunun da farkında olduğunu 

açıklamıştır.  

Aşağıda bazı divan şairlerinden seçtiğimiz beyitlerle bu kavramların nasıl meşrebe göre sadece 

gerçek anlamda ya da tüm yorumlara açık bir şekilde, iki uca da kayabilen bir üslupla nasıl kullanıldığını 

örnekler üzerinden incelemek mümkündür. 

Câm içre mey ki dâ’ire salmış habâb ana 

Âyînedir ki aks salar âf-tâb ana  Fuzûlî  (Tarlan, 2001, s. 41) 

Bu beyitte temelde; bir kadeh ve kadeh içerisindeki şarabın üzerindeki hava kabarcığı ve ayna 

gibi ışığı yansıtan o hava kabarcığına güneşin aksedişi gerçekçi bir üslupla betimlenmiştir. Ancak metin 

açık uçludur ve daha soyut bir katman olan tasavvufi katmana göre yorumlamak da mümkündür. 

Tasavvufta “cam, kadeh” gönüldür. “Mey, şarap” ise aşktır. Şarabın üstündeki kabarcık, saflaşmış, ayna 

gibi olmuş temiz gönlü, güneş ise Hakk’ı anlatır ve temiz, aşkla dolu bir gönle Hak tecelli eder. Şair, 

ayrıca yuvarlak kadehin üstündeki yuvarlak hava kabarcığının üstüne yuvarlak ve kocaman güneşin 

yansımasını vermekle yani Güneş gibi büyük bir yıldızın küçücük bir kadehteki hava kabarcığına 

yansıyabilmesi ile yüce Allah’ın kulunun gönlüne nasıl sığdığını da bir şekilde somutlaştırarak anlatmak 

istemiştir. Görüldüğü gibi bu beyti her iki katmana uygun olarak yorumlamak mümkündür. İşte şairin 

gerçek anlamın üstüne tasavvufi katmanı hatasız oturtması oldukça büyük bir başarıdır. 

Ey esîr-i dâm-ı gam bir gûşe-i meyhâne dut 

Dutma zühhâdın muhâlif pendini peymâne dut Fuzûlî  (Tarlan, 2001, s. 130) 

“Ey gam365 tuzağına düşmüş esir, bir meyhane köşesini tut, zahitlerin muhalif öğüdünü tutma 

peymane yani kadeh tut.” Bu beyti somut olarak düşündüğümüzde Fuzûlî, kederli bir insana bir meyhane 

köşesinde kadeh kadeh içki içmesini önermektedir, deriz. Ancak Fuzûlî gibi dindar bir şairin bu anlamın 

ötesinde bir şeyler söylemek istediği aşikârdır.  Tasavvufi katmanda beyitte aşka düşen, derde düşen 

kişiye Allah adının anıldığı bir tekkenin, dergâhın bir köşesinde yer tutması ve kadehi yani gönlünü ilâhî 

aşk ile doldurması tavsiye edilmektedir. Bu beyit de iki yöne açık bir beyittir. Her iki anlam katmanı da 

sağlamdır.  

Muvahhidlere kılma inkâr zâhid 

Mey-i vahdeti sanma ümmü’l-habâ’isFuzûlî (Tarlan, 2001, s. 147)  

Hz. Muhammed “İçkiden sakınınız. O bütün kötülüklerin anasıdır.” buyurarak içkinin Kur’an 

ahlakındaki yerine işaret etmiştir. Ancak Fuzuli, vahdet meyinin bilinen meyler gibi kötülüklerin anası 

olarak düşünülmemesini ister. Böylece somut ve soyut içkiyi bir dizede anarak ikisinin farkını verir. 

Zahidin bahsettiği içki herkesin bildiği içkidir. Oysa muvahhitlerin bahsettiği mey, içki vahdet 366 

meyidir, aşktır 367 . Onlar Allah aşkıyla sarhoş olmuşlardır. Fuzûlî, burada yaptığı açıklamalarla 

kendisinin daha üst ya da farklı bir katmanda olduğunun altını çizmektedir. 

                                                           
365 Gam: Aşk derdi. Gamın merkezi gönüldür. Ve göğüs içindedir (Tarlan, 2001). 
366 Vahdet: Vahdete (serv) erişmek aşk ile olur. Seveceksin ve ıstırap çekeceksin, bütün varlığını yok edeceksin. 

Serv-i semen-ber: Kesret içinde vahdettir. 

Serv-i azad: Her kayıttan azade olan yani ıtlaka eren “vücud-ı mutlak” (Tarlan, 2001) 
367 Aşk: Hakk’a, hakikate, tevhide götüren sonsuz bir zevktir. Aşkta gaye, sevgilide kendisini mahvetmektir. 

Hakiki aşktan daima âşık ıstırap çeker. Aşk derdi yani hakiki aşk derdine derman yoktur. Âşık, hayatı müddetince 

seve seve çekecektir. Aşk topraktan yaratılmış olan insanı en değerli bir maden hâline getirir. Aşk, masivayı yok 

eder. Tasavvufta sevgi Allah’tan kuladır. Sonra kul Allah’ı sever. Aşk, ruhu temizler, onun için aşk şarabı zevkle 

içilir. Aşk ateşine yanan öyle yanmıştır ki daha fazlası tasavvur edilemez. Bir de aşk ateşine yanan Hak âşığıdır, 

böyle bir insanı Cenab-ı Hak cehennem ateşinde yakmaz. En büyük kemal aşk çılgınlığıdır. Aşk yolunun sonu 

manevi saltanattır. Aşk, insanı masivadaki bütün zevk veya azaplardan korur çünkü onlarla alakalanmaz (Tarlan, 

2001). 
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Vahdet-i vücut felsefesini şiirlerinde işleyen ve darağacına asılarak şehit edilen 15. yy şairi 

Seyyid Nesimî’nin şiirinde de “saki, piyâle, şarab-ı nab, mey iç-, mutrib, şarab” kavramlarının yoğun 

bir şekilde kullanıldığı görülmektedir: 

Çün kim gözüme gelmedi hergis hayâl-i hâb 

Sâkî getir piyâle vü doldur şarâb-ı nâb 

Nesîmî gibi mutasavvıfın bir şairin bu kelimeleri gerçek anlamında kullandığını düşünmek 

mümkün görünmemektedir. 

Fursat durur gelin bu gece içelim meyi 

Şem ile mutrib ü ben ü sen şâhid ü şarâb (Nesimî, 1990, s. 80) 

Nesimî’nin bu kavramları tasavvufi katmana uygun olarak işlediği ve meyle Allah aşkını, 

piyale(kadeh) ile gönlü, sakî ile Tanrı’yı kastettiği aşikârdır. Ancak bu şiiri onun divanının dışına çıkarıp 

şaire olan aidiyetini belirtmediğimizde kavramları gerçek anlamıyla düşünmemek de mümkün değildir.   

Şu beyitte ise Nedim’in hayata daha somut, realist bir bakış açısıyla baktığı görülmektedir: 

Hem-vâre humla hoş başı câm ile leb-be-leb 

Ümmü’l-habâ’is olsa n’ola duhter-i ʼineb (Nedîm, 1997, s. 276)  

“Küp ve kadeh daima dudak dudağa olmaktan hoşnuttur. Şarap kötülüklerin anası olsa ne olur.” 

Diyen Nedim’in ise sadece somut bir betimleme yapar ve şarabın kötülüklerin anası olmasının ne küp 

için ne de kadeh için bir sorun olmadığını dile getirir. Nedim’in tasavvufi katmana çıkma gereği 

duymadığı görülmektedir. Bu da şairlerin meşreplerine göre aşk, şarap gibi kavramları yorumladıkları 

görülmektedir. Çünkü aşkın bir çeşidi yoktur. Hayata da herkesin aynı noktadan bakmadığı açıktır. 

Bir câm bir de la’l-i lebin sundu muğ-beçe 

Pîr-i mugân olası meşrebimcedir  (Nedîm, 1997, s. 279)  

“Bir kadeh bir de lal gibi kırmızı dudağını sundu meyhaneci çırağı, meyhaneci olacak kişi 

meşrebimcedir.” Bu beyit de yoruma açıktır. Beyti iki katmanda da düşünmek mümkündür. Ancak 

“meşrep” kelimesi dikkate alınırsa bunun Nedim’in mizacı gereği daha realist bir betimleme olma 

ihtimali yüksektir. 

Medrese içre müderris verdügi min ilmden 

Yegdürür meyhânede bir câm vermek bir güzel Fuzûlî (Tarlan, 2001, s. 428) 

Aklın ve somut düşünmenin temsilcisi “medrese, müderris, ilm” üçlüsüne karşı Fuzuli’nin, 

“meyhane, câm, güzel” üçlüsünü yani aşkı tercih ettiği, kuru bir akıl ve ilim yerine o aşkı daha değerli 

bulduğu görülmektedir.  

İkinci olarak divan şiirinde çok sık kullanılan zülf”368  kavramı bağlamında divan şiirindeki 

katmanları farklı beyitlerle örneklendirmek ve insan sevgilinin zülfü, saçı ifadesinin nasıl Tanrı’nın 

zülfüne doğru kaydığını, nasıl anlam kaymasına uğradığını ve iki uçluluğu görmek mümkündür:  

                                                           
368 Zülf: Tamamen kesrettir ki içinde vahdet, hüviyet-i İlâhî gizlidir. Bütün bir zuhur ve madde âlemi içinde 

hüviyet-i Îlâhîyenin gizlenmesi ve türlü şekillerde görünmesi, künhüne varılamayan bir güzelliktir ki âşık, bunun 

karşısında hayrandır ve ağlar. Bu kesret âşığı perişan ve avare eder. Çünkü her güzelliğe ayrı ayrı bağlanabilir. 

Zülfün her telinde bir gönlün veya canın asılı bulunması budur. Gecedir, siyahtır, küfürdür. Zülf, o kadar uzundur 

ki yerlerde sürünür. Uzun zülüf âşığın ayağını bağlar. Kesret ise hadd-i zatında yoktur. Perişandır. Zülfün güzelliği 

perişanlığındadır. Zülf, yüzü yani vahdeti örttüğü için kâfirdir. Zülfün kıvrımları bir çengel gibi âşıkları avlar, 

kendine çeker. Zülf aynı zamanda “gayb-ı hüviyet”dir ki Hakk’ın zatının sıfatı olan eşya içinde kaybolması 

demektir. Zülf zincire benzetilir. Kıvrım kıvrımdır. Zülfün kıvrımlarının açılması, müşkillerin halledilerek vahdete 
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Gamdan âzâd olmadım kayd-ı belâyım şimdi ben 

Zülfü sevdâsıyla her şeb âşinâyım şimdi ben (Hâfız, 2017, s. 183)    

“Şimdi ben gamdan kurtulamadım, belaya bağlandım. Şimdi ben sevgilinin zülfünün karasıyla,  

sevdasıyla her gece tanışığım.”  

Bu beyit tüm yorumlara açık olmakla birlikte Ayntablı Hâfız, mutasavvıf bir şairdir ve zülüf 

kavramını tasavvufi anlamda kullanır. Gamdan yani Allah aşkından uzak değilim dolayısı ile aşka eşlik 

eden belalar beni bağladı. Âşık olmakla birlikte zülfünün siyahlığı yani kesretin her yanı sarması 

nedeniyle sevgilinin yüzünü görememektedir. Bu onun için bir bela, sıkıntı, üzüntü kaynağıdır. 

Ey diyen gayre gönül verme hanı bende gönül 

Ser-i zülfünde olan bahtı karadan gayrı                     Fuzûlî (Tarlan, 2001, s. 639)  

Fuzûlî, bu beyitte karşılıklı konuşma tekniğini kullanır ve divan şiirinin ana ikilisi olan “âşık ve 

mâşuk”u tiyatral bir teknikle sahneye çıkartır: 

Maşuk: Benden başkasına gönül verme! 

Âşık: Ey diyen “Benden başkasına gönül verme!” 

Âşık: Zülfünün ucunda olan bahtı karadan gayrı hani bende gönül? 

Tasavvufi anlayışta Allah, gayurdur yani çok kıskançtır. Bu beyitte sevgilinin kıskançlığının 

altının çizildiği ve âşığın gönlünde bir başka kişi ve şeylerin yani gayrın sevgisinin olmasını istemediği 

görülmektedir. Ancak sevgili kendini, veçhini, yüzünü zülfü ile örtmüştür. Sevgilinin parlak yüzünü 

örten zülfünün karalığından göremediği yani kesrete yani dünya güzellerine, güzelliklerine gönlünü 

verdiği için âşığın bahtı karadır. Hakk’ın yüzünü görememek, vahdete erememek, kesrete, dünyaya 

dalmak ise bir talihsizliktir. 

Zülfü kimi ayağın koymaz öpem nigârım 

Yoktur anun yanında bir kılca i’tibârım Fuzûlî  (Tarlan, 2001, s. 469) 

Bu beyit bugünün kelime dağarcığı çerçevesinde rahatlıkla anlaşılacak bir beyittir. Tasavvufi 

bağlamda “zülüf” yani kesret, madde insanlığın önündedir, Allah’ın nazarında ise maddenin değeri 

yoktur, tüm insanlığa sunulmuştur. Ayak, ayağın izi ayât-ı ilahidir ve âşıklar, Allah dostları görebilir. 

Ayak izini bile öpmeye izin verilmemesini şair itibarı olmamasına bağlıyor. Allah’a olan yakınlığını 

yeterli görmüyor.  

Zülüf kavramı halk edebiyatında tamamen gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Neşet Ertaş’ın 

aşağıdaki dörtlüğünde bu somut anlam görülmektedir: 

Zülüf dökülmüş yüze aman 

Kaşlar yakışmış göze aman aman 

Usandım bu canımdan aman aman 

Derd ile geze geze    

Yüzyıllardır divan şairlerinin bıkmadan sevgilinin gözünü, dudağını, kaşını vb. güzellik 

unsurlarını dönüp dönüp anlatmaları; sürekli meyden, kadehten bahsetmeleri, benzer teşbihleri 

kullanmaları bu çok katmanlılığın sonucudur. 

                                                           
yaklaşılmasıdır.  Zencir-i zülf masivasaki güzellikler demektir. İnsanı Hak’tan uzaklaştırır, fitnedir. İnsanı bağlar. 

Kâkül de zülüftür (Tarlan, 2001). 
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15. yy’da Haleb’te asılarak öldürülen mutasavvıf şair Nesîmî’nin aşağıdaki gazelinde güzellik 

unsurlarını teşbihlerle anlattığı görülmektedir. Ancak burada anlattığı sevgili kimdir, peygamber mi, 

Allah mı açık değildir. Ancak onun yaşantısı onun sevgilisinin soyut, İlâhi bir sevgili olduğunu 

düşündürür: 

Aceb la’lin mi şol yâ cân-ı ahbâb 

Aceb zülfün mü yâ zencîr-i pür-tâb 

Gözümden akan ey dil-ber gamından 

Aceb hun-âbe mi yâ eşk-i unnâb 

Aceb yüzün mü şol yâ harman-ı gül 

Aceb dişin mi şol yâ lü’lü-i nâb 

Aceb kaddin mi şol yâ serv-i bûstân 

Aceb haddin mi şol yâ verd-i sîr-âb 

Aceb aynın mı şol yâ sihr-i Bâbil 

Aceb kaşın mı şol yâ tâk-ı mihrâb 

Aceb şol mest-i sevdâya Moğol-Çin 

Benim bahtım mıdır yâ çeşm-i pür-hâb 

Nesîminin gözü yârın gamından 

Dürün dürci midir yâ bahr-ı sîm-âb  (Nesimî, 1990, s. 81) 

Yine Ayntablı Hâfız’ın “Müfteʻilün Fâʻilün Müfteʻilün Fâʻilün” vezniyle yazdığı aşağıdaki 

gazelinde pek çok güzellik unsuru verilmiştir. Gazel, genel olarak değerlendirildiğinde divan şiirinin 

yoruma açık iki uçluluğu, somuttan soyuta tüm yorumlara açık oluşu daha iyi görülmektedir: 

Bir kadi serv-i bülend bir leb-i laʻl-i şirîn 

Bir rûşen dil-pesend bir şeh-i hûb-i güzîn 

Kıldı beni pür-melâl eyledi âşüfte hâl 

Hâlimi kılmaz suʼâl kaşların eyler o çîn 

Gamzeleri hûn-feşân sözleri var bahş-ı cân 

Fitne-i devr-i zemân sâhir-i rây-ı zemîn 

Ruhları var gül gibi sacları sünbül gibi 

Benleri fülfül gibi gül yüzi ter yâsemîn 

Nergis-i mest-i harâb lebleri sâfî şarâb 

Sanki yüzi âftâb kaşı hilâl meh-cebîn 

Sahfe-i ʻışk-ı dile yazdı mahabbet hele 

Dest-i tahakküm ile basdı o mihr-i nigîn 

Hâfız-ı âşüfteyim ʻışk ile dem-besteyim 

Hecri ile hasteyim eylerim âh u enîn  (Hâfız, 2017, s. 177) 

Sonuç 

Divan edebiyatı terimleri, kuralları, kalıpları, sınırları, katmanları olan bir edebî şiir tarzıdır ve 

bu daire içerisinde şiir yazanlar divan şairi olarak sayılabilirler. Bunu bir satranç oyununa benzetmek 

mümkündür. Satranç; sınırlandırılmış bir zeminde, görevi belirli taşlarla, kendine has kurallarla oynanır. 

Bu sınırlar içerisinde oyun oynayıp rakibini yenene de satranç ustası denebilir. Satranç ustasının zekâsı, 
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kıvraklığı, oyuna hâkimiyeti onun ustalığının göstergeleridir. Sonuç olarak divan şairleri de aruz, kafiye 

ve belirli kavramlar çerçevesinde yani kendi kurallarını benimseyip bu kurallara göre şiir yazdıkları için 

divan şairi olmuşlardır. Satranç oyunun kurallarının dışına çıkanların satrancın dışında başka bir şey 

oynamaları gibi eğer başka kurallara göre hareket etselerdi divan şairleri de divan şairi olmazlar başka 

edebi sahaya dâhil olurlardı.  Yüzyıllardır nasıl satranç oyunu değişmeden geldiyse divan şiiri de 

yüzyıllarca kimliğini muhafaza etmeyi başarmıştır. Aynı oyundan sıkılanların elbette başka oyunları 

tercih etme hakkı vardır. Değişen kültürel yapılar elbette yeni yönelimlere kapı aralamıştır. Ancak bu 

yeni oluşumlar eskinin değerinden bir şey götürmemiştir. Divan şiiri tarih sahnesinde yer alan eşsiz bir 

mücevher gibi yerini almış ve araştırmacıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. 

Ayrıca satranç oyununu oynamanın yanında izlemek için de bir altyapı gerekmesi gibi bilgi, 

zekâ, estetik ürünü olan divan şiirlerini okumak, ses, sanat ve anlam katmanlarını anlamak için de hazır 

bulunuşluğun olması gerekir. Bu hazır bulunuşluğun herkeste olmayışı divan edebiyatı için zümre 

edebiyatı tanımlamasını doğurmuştur. Yine divan edebiyatının köklerinin Arap ve Fars kültürüne 

dayanması satrancın hangi kültürden geldiği kadar önemlidir. Önemli olan bir becerinin nasıl icra 

edildiğidir. Bugünün okuyucularına yani bizlere düşen divan şiirinin bu somuttan soyuta açılan, çeşitli 

renkleri içinde barındıran tüm katmanlarını anlamaya gayret etmektir. 
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TÜRK VE AZERBAYCAN HUKUKUNDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN MİRAS 

YOLUYLA KAZANILMASI 

Ramil KHALILOV369 

Özet 

Türk ve Azerbaycan Hukukunda taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılması hâllerinden olan 

miras yoluyla kazanılma konusu incelenmiştir. İster Türk isterse de Azerbaycan Hukukunda taşınmaz 

mülkiyetinin miras yoluyla kazanılması tescilsiz iktisap hâli olarak kabul edilmişdir. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin içinde kaldığı dönemde eşyanın mülkiyeti 

fertten alınarak topluma (devlete) verilmiş idi. Kişisel mülkiyet ise, Sovyet yurttaşlarının ihtiyaçlarını 

gidermeye yarayan bazı tüketim malları üzerindeki mülkiyet ile sınırlıydı. Dolayısıyla özel mülkiyet 

hakkı neredeyse hiç bulunmazken, bugünkü anlamda özel mülkiyet anlayışı bağımsızlıktan sonra 

yürürlüğe giren Azerbaycan Mülki Mecellesi ile getirilmiştir. Bu sebeple Azerbaycan Hukukunda Mülki 

Mecelle’de yer alan taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanma ile ilgili hükümlerin uygulama alanıyla 

bağlı gerçek bir mutabakat daha tam mevcut olmayıp aşikâr bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizlik 

ve karmaşık yasal kavramlar Mülki Mecelle’de yer alan kurallara da yansımış olup, çoğu durumda 

Azerbaycan Mülki Mecellesi’nde yer alan hükümlerin öğreti ve uygulamada yanlış anlaşılması ve 

kullanılmasına neden olmaktadır. 

Yukarıda gösterilen sebeple bu çalışmada taşınmaz mülkiyetinin miras yoluyla kazanılması 

durumu Türk ve Azerbaycan hukukları açısından karşılıklı olarak, öğretideki görüşler ve Yargıtay 

uygulaması dikkate alınarak incelenmektedir. Bunun için de özellikle, miras yolu ile taşınmaz 

mülkiyetinin iktisabının genel çerçevesi açıklanmakta, akabinde mülkiyeti kimlerin kazanabileceği 

açıklanmaktadır. Ulaşılan neticeler ve taşınmaz mülkiyetini miras yoluyla kazanılmasını ilgilendiren 

güncel gelişmeler çerçevesinde bu kurumun Türk ve Azerbaycan hukukundaki yeri de 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Mülkiyeti, Küllî İntikal, Miras Ortaklığı, Tereke, Tescilsiz 

İktisap, Açıklayıcı Tescil 

ACQUISITION OF IMMOVABLE OWNERSHIP BY INHERITANCE IN TURKISH AND 

AZERBAIJANI LAW 

Abstract 

The subject of gaining through inheritance, which is one of the cases of unregistered acquisition 

of immovable property in Turkish and Azerbaijani Law, has been examined. In both Turkish and 

Azerbaijani Law, the acquisition of immovable property by inheritance is accepted as unregistered 

acquisition. In the period when the Azerbaijan Republic was in the Union of Soviet Socialist Republics, 

the property of the goods was taken from the individual and given to the society (state). Personal 

property, on the other hand, was limited to the ownership of certain consumer goods that served the 

needs of Soviet citizens. Therefore, while the right to private property is almost non-existent, the 

understanding of private property in today's sense was introduced with the Azerbaijan Civil Code, which 

came into force after independence. For this reason, there is not a real agreement with the application 

area of the provisions regarding unregistered acquisition of immovable property in the Civil Code in 

Azerbaijan Law, and there is an obvious uncertainty. This ambiguity and complex legal concepts are 

                                                           
369 Dr., İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakü / Azerbaycan, ramilkhalilov1986@gmail.com 
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also reflected in the rules in the Civil Code and in most cases cause the provisions in the Azerbaijan 

Civil Code to be misunderstood and used in teaching and practice. 

For the reason shown above, in this study, the acquisition of immovable property through 

inheritance is examined mutually in terms of Turkish and Azerbaijani laws, taking into account the 

views in the doctrine and the practice of the Supreme Court. For this purpose, the general framework of 

the acquisition of immovable property by inheritance is explained, and then it is explained who can 

acquire the property. The place of this institution in Turkish and Azerbaijani law is also evaluated within 

the framework of the results achieved and current developments concerning the acquisition of real estate 

property through inheritance. 

Keywords: Real Estate Ownership, Universal Inheritance, Heritage Partnership, Estate, 

Unregistered Acquisition, Explonatory Registration 

I. Genel Olarak Mirasın Kazanılması 

Taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce iktisabının bir yolu da küllî intikal yoluyla mülkiyetin 

iktisabıdır. Miras hukukunun ana kurallarından biri, hususi mülkiyet ve bunun sona ermemesidir 

(devamlılığıdır). Bir başka anlatımla, şahısların özel mülkiyetine tâbi olan eşyalar, yine özel mülkiyete 

tâbi olacak şekilde ölümle başka kişilere geçmelidir, yoksa kamuya, yani devlete intikal etmemelidir. 

Eğer, bir kimsenin ölümü ile mülkiyet hakkı devam etmeyip, ölenin geride bıraktığı malvarlığı devlete 

geçseydi, gerçek bir mülkiyet hakkından söz edemezdik. Anılan durumda mülkiyet hakkı, sadece kişinin 

ölümü üzerine sona eren bir intifa hakkı düzeyine indirgemiş olurdu (Dural, Öz, 2022, N. 4; İmre, 

Erman, 2018, 2; Öztan, 2020, 4). İşte anılan sebeple miras hukuku bir şahsın ölümü ile onun mallarının 

ortadan kalkmasını değil, kural olarak bir veya birden fazla kişiye (mirasçılara) intikalini temin etmiş 

bulunmaktadır370 (Akkanat, 2004, 53). 

Türk Medenî Kanunu’nun (TMK) 599. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Azerbaycan Mülki 

Mecellesi’nin (AMM) ise 1243. maddesinin ilk üç fıkrası mirasın intikalini hüküm altına almaktadır. 

Medenî Kanun ile Mülki Mecelle’nin anılan maddeleri ile miras hukukunda, iki önemli ilke; 

“kendiliğinden iktisap” ve “külli halefiyet” ilkeleri önümüze  çıkmaktadır. 

İster Türk isterse de Azerbaycan hukukunda, mirasbırakanın 371  ölümü üzerine intikali söz 

konusu olan tüm malları herhangi bir irade açıklaması veya hiçbir işlem, talep ya da süreye gerek 

kalmaksızın, bir bütün hâlinde mirasçılara intikal eder. Bir başka anlatımla, mirasbırakanın ölümü 

                                                           
370 Şüphesiz ki, kişinin ölümünden önce malvarlığının aktifinde yer alan değerlerin hepsi intikale konu 

olmamaktadır. Örneğin, parasal değer taşıdıkları hâlde, intifa ve oturma (sükna) hakkı gibi hak sahibinin şahsına 

sıkı şekilde bağlı sınırlı aynî haklar miras yoluyla intikal etmezler. Daha önce sürenin dolması veya hak sahibinin 

talebi üzerine terkin edilmesi gibi bir sebeple sona ermemişlerse, hak sahibi ölünce kendiliğinden ortadan 

kalkarlar. Aynı şekilde, henüz doğmamış nafaka alacağı da mirasçılara geçmez. Söz konusu esas mirasbırakanın 

kişisel nitelik taşıyan edim yükümlülükleri açısından da geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için bk., Ayan, 2020, 331; 

Kılıçoğlu, 2019; 2 vd.; Serozan, Engin, 2019, §1 N. 145; Antalya, Sağlam, 2019, 10-11; İmre, Erman, 2018, 10; 

Süleymanlı, 2019, 248, 251; Allahverdiyev, 2004, 17, 41; Allahverdiyev, 2008b, 526. Mirasbırakanın banka ile 

yapmış olduğu “ömür boyu aylık gelir sözleşmesi”nden doğan alacak hakkının da mirasçılara geçemeyeceği 

hususunda bk. Yarg. 11. HD., 25.1.2002, E. 2001/8186, K. 2002/478 (Lexpera). Yarg. 11. HD., T. 15.9.1997, E. 

1997/5276, K. 1997/5714, “… Kooperatifler Yasası’nın 14. md.sine göre ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona 

erer. Ancak anasözleşmede ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmalarının sağlanabileceği 

hükme bağlanmıştır. … buna paralel olarak davalı kooperatife ait anasözleşmesinin 16. maddesinde ölen ortak 

için kooperatif yönetiminin nasıl hareket edeceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Davalı kooperatif yönetim kurulu 

murisin ölümünden sonra … ortaklığın düşürülmesine karar vermiştir. Ölen ortak hakkında ihraç kararı 

verilemez. Ortak hakkında anasözleşmenin 16. md.sine göre işlem yapılması gerekir” (Moroğlu, 2001, 1028). 
371 743 sayılı Medenî Kanun’da, mirasbırakan yerimi yerine “müteveffa”, “muris” (MK. m. 444, 446, 454, 495, 

509, 520, 531, 534, 543, 570, 582, 589, 603, 612) veya “vefat eden kimse” (MK. m. 452, 457, 462, 514, 587, 608), 

hatta ölüme bağlı tasarruflarda “vasiyetçi” (MK. m. 448, 497, 551) terimlerinin kullanıldığı gözlenmektedir. 
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üzerine geride bıraktığı mallarının sahibi, bu malların mirasbırakandan mirasçılara geçmesi ile değişir. 

Mirasbırakanın ölüm anı ile onun geride bıraktığı mallarının372 mirasçılara intikali arasında herhangi bir 

zaman boşluğu bulunmamaktadır (Akkanat, 2004, 53). 

II. Terekenin Mirasçılara Külli İntikali 

Bir kişinin ölümü ile, onun geride bıraktığı mirası belirli bir kişiye veya kişilere (mirasçı) geçer. 

Söz konusu duruma, mirasın geçişi denilir. Miras hukukunun temelini anılan intikal durumu oluşturur. 

Hem Türk hem de Azerbaycan hukuku, Roma ve Pandekt hukuklarında373  gelişmiş bulunan külli 

halefiyet374 prensibini kabul etmiştir.  

“Külli halefiyet ilkesi” (succesio per universitatem), mirasbırakanın ölümü ile tek bir hukukî 

olayla (mirasbırakanın ölümü ile) mirasçılara geçen malvarlığının (terekenin), anılan mirasçılar 

tarafından, bu terekede yer alan her bir hakkın devri için kanunda belirtilen şartların gerçekleştirilmesine 

ihtiyaç bulunmaksızın bir bütün olarak kazanılmasıdır (Oğuzman, 1995, 9; Öztan, 2020, 21; Ayan, 2020, 

45; Dural, Öz, 2022, N. 79, N. 80; Serozan, Engin, 2019, § 1 N. 69; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 90; 

Antalya, Sağlam, 2019, N. 148; Zevkliler, Ertaş, Havutçu, Acabey, Gürpınar, 2018, s. 401; Akıntürk, 

Ateş, 2020, 355; Allahverdiyev, 2004, 10; Allahverdiyev, 2008, 514; Nomer, Ergüne, 2020, N. 781; 

Zeytin, Ergün, 2020, 274; Antalya, Topuz, 2019, N. 694). Dolayısıyla külli halefiyet ilkesi ile korunan 

iki ana değer; mirasçıların mirasbırakanın ölümü ile herhangi özgülemeye gerek kalmadan 

kendiliğinden bir bütün olarak terekeyi kazanmaları ve mirasbırakanın alacak ve borçlarının da başka 

bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden mirasçılara geçmesi karşımıza çıkmaktadır. Mirasçıların bir 

bütün olarak terekeyi kazanmaları ile mirasçılar arasında eşitlik de sağlanmış olmaktadır. 

Mirasbırakanın alacak ve borçlarının başka bir işlem gerekmeksizin kendiliğinden mirasçılara geçmesi 

ile ise terekede yer alan her bir hak ve borcun tereke kapsamı haricinde kalması önlenmiş ve 

mirasbırakanın geride bıraktığı alacak ve borçlularının güvenliği de sağlanmış olmaktadır 

(Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 41; İmre, Erman, 2018, 11; Antalya, Sağlam, 2019, N. 151; Dural, Öz, 2022, 

N. 79, N. 80; Serozan, Engin, 2019, § 6 N. 4; Karataş, 2015, 359; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 91; Esener, 

1977, 2; Allahverdiyev, 2004, 43-44;  Allahverdiyev, 2008, 527; Hasan, 2003, 101; Lütfü, 2003, 4). 

Böylece külli halefiyet prensibinin unsurlarını oluşturan üç özellik (Serozan, Engin, 2019, § 1 

N. 69, § 6 N. 11);  mirasbırakanın ölümü üzerine geride bıraktığı mallarının tamamının, onun külli halefi 

olan mirasçılarına bir bütün olarak geçmesi, bir terekenin tek mirasçısının olması veya tek miras 

ortaklığının terekenin sahibi olması veterekede yer alan hak ve borçların kanunda öngörülen özel şartlara 

gerek kalmaksızın mirasçılara intikal etmesi özelliği bulunmaktadır.  

İşte külli halefiyet prensibinin anılan özelliklerini, TMK’nın 599. maddesi ile AMM’nin 1243. 

maddesi uyarınca bu ilkenin işlevini tam olarak anlayabilmemiz bakımından, ilk olarak bu prensibin 

                                                           
372 Hemen belirtelim ki, ölüm gerçek kişilere özgü bir durum olduğu için mirasbırakan daima gerçek kişidir (Çabri, 

2018, N. 71; İmre, Erman, 2018, 9; Serozan, Engin, 2019, § 1 N. 132; Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 4, 30; İnan, Ertaş, 

Albaş, 2019, N. 19; Allahverdiyev, 2004, 69, 185; Allahverdiyev, 2008, 543, 593; Zeytin, Ergün, 2020, 273; Öztan, 

2020, 18). Tüzel kişiler mirasçı olabildikleri hâlde, mirasbırakan olamazlar. Bu kişilerin mirasçılığı genellikle 

mirasbırakanın iradesinden kaynaklanmaktadr. Tüzel kişilerden sadece devlet kanuni mirasçı sıfatına sahiptir 

(Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 4; Öztan, 2020, 18). Tüzel kişiliğin sona ermesi hâlinde bunların malvarlıklarının 

geleceği Miras Hukuku kurallarına tâbi olmayıp, bu hususta getirilmiş bulunan özel düzenlemelere tâbidir (TMK 

m. 52 vd.; TTK m. 206 vd., m. 267, m. 434 vd., m. 489, m. 552; AMM m. 44 f. 1 c. 2, m. 44 f. 4, m. 59, m. 81, m. 

86, m. 92, m. 112, m. 113, m. 116). 
373 Roma hukukunda, külli halefiyet kavramı hakkında geniş bilgi için bk., Umur, 1999, 501-502. 
374 “Tümsel (tümel) halefiyet” terimi için bk., Köprülü, 1985, 9. Ayiter, Kılıçoğlu’na göre, mirasçılık, miras hukuku 

kurallarının bir kişiye mirasbırakanın ölümü dolayısıyla tanıdığı hak ve vazifeleri kapsar. Bu nedenle, külli 

halefiyete nazaran biraz daha geniş bir kavramdır. bk. Ayiter, Kılıçoğlu, 1991, 35.   
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ilkenin neticelerinin bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple şimdi ise külli halefiyet prensibinin 

neticelerini açıklayalım. 

III. Külli Halefiyetin Sonuçları 

A. Mirasın İntikalinin Mirasbırakanın Ölümüyle Birlikte Kendiliğinden Gerçekleşmesi - 

Kanunun Aradığı Özel Koşulların Gerçekleşmesinin Aranmaması 

Mirasbırakanın geride bıraktığı terekesinin mirasçılara intikali açısından kanunda belirtilen özel 

şartların sağlanması gerekmemektedir. Yukarıda TMK’nın ve AMM’nin mirasın kabulü ile ilgili 

maddelerini açıklarken belirttiğimiz üzere; külli halefiyet prensibi sonucu mirasın intikalinde, ölüm 

olayı ile mirasbırakana ait tüm hak ve borçlar bir bütün olarak mirasçılara intikal ettiğinden terekede yer 

alan anılan hak ve borçların mirasçılara intikali bakımından kanun tarafından belirtilen özel şartların 

sağlanması gerekmemektedir375 (Çabri, 2018, N. 19; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 91; Allahverdiyev, 

2008, 527-528; Öztan, 2020, 21; Zeytin, Ergün, 2020, 300). İntikali söz konusu olan mirasın geçmesinin 

gerçekleşmesi bakımından mirasçıların kabulüne376 gerek olmadığı gibi, onların söz konusu durumdan 

haberdar olup-olmamaları da bu sonucu değiştirmez. Mirasın intikali anı, mirasbırakanın ölüm anıdır 

(TMK m. 599; AMM m. 1243). Anılan durumu teyit eden başka maddeler de vardır. Örneğin TMK m. 

705 f. 2 ile AMM m. 139-1 f. 1, b. 3’de, taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz iktisabı durumlar içinde miras 

da sayılmıştır377. Mirasbırakanın ölümü ile, tapu kütüğünde başka bir işlem yapılmasına gerek kalmadan 

mirasçılar doğrudan mülkiyet hakkı kazanır. Tapuda şeklî olarak mirasbırakanın ismi olmasına rağmen 

                                                           
375 Burada kanun tarafından belirtilen özel şartlardan kasıt; hak ve borçlar bakımın her birinin geçisinde yapılması 

zorunlu olan, teslim, tescil, temlik gibi hukukî işlem ve olgulardır. 
376 Burada değinmemiz gereken bir nokta vardır. Mülki Mecelle’nin “mirasçının sessiz kalması” başlığını taşıyan 

1273-1. maddesine göre “Mirasçı bu Kanun uyarınca belirlenmiş sürede mirası kabul etmezse, bu Mecellenin 

sırasıyla 1262’ci ve 1263’cü maddeleri uygulanır”. Aynı Kanunun 1246. maddesine göre, “mirasçı, mirasçı 

olduğunu bildiği tarihten üç ay içinde mirası kabul eder. Mirasın açılmasından altı ay geçtikten sonra mirasın 

kabulüne izin verilemez”. Gördüğümüz gibi mirasın kabulu için üç aylık bir süre belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, 

söz konusu madde gereğince her türlü mirasın açıldığı tarihten - ölüm olayından (geçerli sebep olsun veya olmasın) 

altı ay geçtikten sonra mirasçı artık mirası kabul edemez. Fakat bu kabul edilemez bir durumdur. Burada kanun 

koyucunun amacı farklıdır. Mirasın kabulünün süreye bağlanması hâlinde tereke belirsiz bir duruma girecektir. Bu 

durumu kabullenirsek karşımıza, terekenin durumunun nasıl olacağı, kim veya kimler tarafından yönetileceği, 

terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilere karşı hangi davanın kimler tarafından ve hangi sıfatla 

açacakları şeklinde sorular çıkacaktır. Oysaki miras hakkı Anayasal bir haktır. Zaten miras hukukunun ana 

temellerinden biri de özel mülkiyet ve bunun devamlılığıdır. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer, ölümle mülkiyet 

sona erip, ölenin malları devlete intikal etseydi, gerçek bir mülkiyet hakkından söz edemezdik. Mülkiyetin, 

zilyetliğin mirasçısı olmazsa, alışveriş yaşamında kararlılık ve kalıcılık olmaz; ortada mülkiyet ve sözleşme 

kalmaz. Mecelle’nın anılan hükmündeki üç aylık süre mirasın reddiyle bağlı süredir. Öyle ki, mirasçı, kendisinin 

mirasçı olduğunu bildiği tarihten üç ay içinde mirası redd edebilir. Kanaatimizi Mecelle’nin 1255 ve 1256. 

maddeleri de desteklemektedir. Mecelle’nin “Mirasa Mülkiyet Hakkının Kazanılması” başlığını taşıyan 1255. 

maddeye göre, “Kabul edilmiş miras, onun açıldığı günden itibaren mirasçının mülkiyeti sayılır”. Dolayısıyla 

miras ölümle açıldığından (TMK m. 575; AMM m. 1145), mirasbırakanın ölümü anında kendiliğinden miras 

konusu malvarlığının mirasçılara geçtiği ve miras hukukunun da bu durum için getirdiği hükümlerin uygulamaya 

girdiği anlamına gelmektedir. Mirasbırakanın öldüğü anda, bu ölüm sonradan tespit edilse ve mirasçıların ölümden 

daha sonra haberleri olsa bile, miras onlara geçer ve miras hukukunun mirasbırakanın ölümüne bağladığı diğer 

tüm hukukî sonuçlar kendiliğinden doğar. Aynı zamanda ölüm anı ile malvarlığının mirasçılara intikali arasında 

herhangi bir zaman boşluğu bulunmayarak terekenin sahipsiz kalması önlenmiş olmaktadır (Aynı yönde AC. 

AYM, 24.2.2020 tarihli karar, http://www.constcourt.gov.az/decision/1109, 29.6.2021). Yine Mecelle’nin 1256. 

maddesi, “Mirasçı, miraçı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği tarihten itibaren üç ay içinde mirası 

reddedebilir. Geçerli bir sebep olduğu takdirde, mahkeme bu süreyi iki ay daha uzatâbilir. Mirasın reddi noterce 

resmîleştirilir” demektedir. Bununla da mirasbırakanın malvarlığının iradelerine, hatta bilgilerine bile gerek 

olmadan mirasçılara geçmesi sistemi, süreyle de sınırlı olsa, mirasçılara mirası ret hakkı tanınarak yumuşatılmış; 

böylece mutlak şekilde zorunlu mirasçılık önlenmiştir. 
377 AMM’nin miras üzerinde mülkiyet hakkının kazanılması düzenleyen 1255. maddesindeki “Kabul edilmiş 

miras, onun açıldığı günden itibaren mirasçının mülkiyeti sayılır” düzenlemesiyle de aynı sonuca varılmaktadır. 

http://www.constcourt.gov.az/decision/1109
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hakiki hak sahibi onun mirasçılarıdır. Mülkiyet hakkının kazanılması bakımından kanunda belirtilen 

ölüm olayının gerçekleşmesi yeterli bulunmaktadır; sonradan tapuda yapılacak tescil açıklayıcı 

niteliktedir (Antalya, Sağlam, 2019, N. 155; Antalya, Topuz, 2019, N. 694)378. 

B. Malvarlığının Bir Bütün Olarak İntikali 

Külli intikal ilkesinin en önemli neticesi, intikali söz konusu olan mirasın bir bütün olarak 

kazanılmasıdır. 

Külli halefiyet prensibi sonucu malvarlığının bir bütün olarak geçisinde, miras bırakanın sahip 

olduğu, intikali kâbil hukukî ilişkilerin ve hakların tamamı, nitelikleri veya amaçları açısından herhangi 

fark gözetilmeksizin ve halef olan bütün mirasçıların hep birlikte sahip olacağı şekilde intikal 

etmektedir. Kısaca, kanun koyucu mirasçılara geçen terekenin tümü için tek bir intikal tanınmış; başka 

miras intikali kavramına yer vermemiştir (Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 42; Allahverdiyev, 2004, 323; 

Yarg. HGK, T. 12.3.2008, E. 2008/21-235, K. 2008/248 (Lexpera); Yarg. 14. HD., T. 15.12.2020, E. 

2017/170, K. 2020/8453 (Lexpera)). 

Medenî Kanun’un 599. ve Mülki Mecelle’nin 1243. maddeleri, mirasbırakanın ölümü ile onun 

geride bıraktığı mirasının bir bütün olarak mirasçılara intikal edeceğini ifade etmektedir. Bunun neticesi 

olarak söz konusu ifade şekli yukarıda da açıklandığı üzere, mirasbırakanın sahip olduğu hukukî 

durumun, kapsadığı bütün hak ve borçları379 (Yarg. 19. HD., T. 9.12.2015, E. 2015/5386, K. 2015/16506 

(Lexpera); Yarg. 10. HD., T. 24.4.2017, E. 2016/16697, K. 2017/3626 (Lexpera); Yarg. 10. HD., T. 

5.3.2018, E. 2015/23585, K. 2018/1662 (Lexpera); Yarg. 10. HD., T. 8.5.2018, E. 2016/1546, K. 

2018/4446 (Lexpera) ile birlikte mirasçının şahsında devam ettirileceğini ifade etmektedir (İmre, Erman, 

2018, 343; Akkanat, 2004, 56; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 92; Çabri, 2018, N. 21; Allahverdiyev, 2008, 

527-528; Allahverdiyev, 2004, 44; Hatemi, 2018, 14; Serozan, Engin, 2019, 66, N. 69; Dural, Öz, 2022, 

N. 74, N. 84.). 

Şunu da önemle belirtelim ki, mirasçılara mirasbırakanın sahip olduğu haklarla birlikte, 

mirasbırakanın içinde bulunduğu hukukî ilişkiler de bir bütün olarak intikal etmektedir. 

Külli intikal prensibi, mümkün olduğu kadar mirasbırakanın hukukî durumunun aynı şekilde 

(olduğu gibi) devam ettirilmesi amacı taşıdığından mirasçı, mirasbırakanın devam eden hukukî 

ilişkilerine de dâhil olur. Böyle bir durumda önemli olan husus, söz konusu hukukî ilişkinin 

mirasbırakanın şahsına münhasır olup olmamasıdır (Akkanat. 2004, 57). 

C. Birden Çok Mirasçının Tereke Üzerinde Elbirliği İle Hak Sahibi Olması 

Mirasçıların birden fazla olması durumunda, kanun koyucu tereke paylaşılıncaya kadar zorunlu 

bir “miras ortaklığı” sistemi kabul etmiş ve terekede yer alan bütün değerler üzerinde mirasçıların 

                                                           
378  Mirasta tescilsiz kazanma sadece mirasbırakandan tek mirasçıya veya elbirliğiyle miras ortaklığına 

(mirasçıların birlikte hak sahipliğine) intikalde yasa gereği söz konusu olabilir. Başka bir ifadeyle, taşınmaz 

mülkiyetinin kazanılması tapu siciline tescille mümkündür. Söz konusu kuralın istisnaları sadece kanunda 

belirtilen durumlarla sınırlıdır (TMK m. 705 vd.). Bu durumlardan biri olan miras yoluyla kazanma, 

mirasbırakanın ölümüyle ona ait olan taşınmazların mirasçılara intikaliyle ilgili olup, mirasçılar arasında paylaşma 

yoluyla kazanma durumunda uygulanmaz. Zira, kanunda mirasın paylaşımı bir tescilsiz kazanma durumu olarak 

görülmemiştir (bk., Kılıçoğlu, 2019, 452; Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 723 vd; Ayan, 2020, 255; Oğuzman, Seliçi, 

Oktay-Özdemir, 2021, N. 1498; Nomer, Ergüne, 2020, N. 825). 
379 Yarg. 10. HD., T. 2.10.2018. E. 2018/5522, K. 2018/7319, “... borcun bizzat mirasbırakan tarafından yerine 

getirilmesi gereken şahsi edim borçları dışında, malvarlığından ifa durumunda olan maddi edim borçları 

mirasçılara intikal eder. Miras bırakanın borçları, ölümünden önce yaptığı hukukî işlemlerden, işlediği haksız 

eylemlerden, malvarlığında meydana gelen sebepsiz zenginleşmeden ve ölüm anına kadar oluşan birtakım olgular 

nedeniyle doğrudan doğruya kanundan doğabilir. Mirasbırakanın sorumluluğu bakımından borcun kaynağı önem 

arz etmemektedir” (Lexpera). 
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tamamının, istisnalar saklı kalmak kaydıyla (TMK m. 640 f. 2), iştirak hâlinde hak sahibi olacaklarını 

belirtmiştir (TMK m. 640; AMM m. 1157, m. 1157-1). 

Mirasçıların kendilerine geçen tereke üzerindeki hukukî durumuna ilişkin olarak işletilen 

elbirliği ile hak sahipliği ifadesi tarafımızdan bilinçli şekilde kullanılmıştır. 743 sayılı MK m. 581 c. 

2’de, terekenin mirasçıların mülkü olduğu ifade ederek, mülkiyet hakkından söz edilmekteydi. Fakat bu 

ifade, terekede mülkiyet hakkı dışında yer alan hakları kapsamına almadığından öğretide eleştirilmekte 

ve bununla sadece miras hukuku anlamında bir tam hakkın ifade edildiği kabul edilmekteydi. Bu sebeple 

öğretide, “iştirak hâlinde mülkiyet hakkı” yerine, “iştirak hâlinde hak sahipliği” ifadesine üstünlük 

tanımanın her türlü tereddütü bertaraf edeceği ve bu ifadenin kullanılmasının isabetli olduğu haklı olarak 

savunulmaktaydı (Dural, Öz, 2022, N. 1864; Ayiter, Kılıçoğlu, 1991, 193; Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 

45; İmre, Erman, 2018, 429-430; Yarg. 17. HD., T 31.12.2004, E. 2004/12090, K. 2004/14662, 

(Lexpera)). Öğretinin bu eleştirileri 4721 sayılı TMK’ya taşınmış ve Medenî Kanun’un 640. maddesinde 

“mülkiyet” ifadesi yerine haklı olarak “elbirliğiyle sahip olma” ifadesi kullanılmıştır (İnan, Ertaş, 

Albaş, 2019, N. 1821)380, 381. 

Şimdi söz konusu miras ortaklığının ne olduğunu, hukukî niteliğini ve sonuçlarına açıklayalım. 

1. Miras Ortaklığı Kavramı 

Miras açıldığı zaman, mirasbırakan geride tek mirasçı bırakmışsa, terekede bulunan değerler bu 

mirasçıya ait olacağı için terekenin yönetilmesi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun 

çıkmayacaktır. Terekeyle ilgili her türlü taahhüt ve tasarruf işlemleri de bizzat bu mirasçı tarafından 

yerine getirilir ve mirasbırakanın borçlarından da bu mirasçı sorumlu olur (Dural, Öz, 2022, N. 1863; 

Serozan, Engin, 2019, § 7 N. 1; Öztan, 2020, 335; Ayan, 2020, 349; Allahverdiyev, 2004, 369;  

Allahverdiyev, 2008, 659). Tek mirasçının bulunması durumunda terekenin sadece el değiştirmesi söz 

konusu olup ölen kişinin yerini mirasçı olan bu kişi almaktadır (Kılıçoğlu, 2019, 329). Başka bir ifade 

ile miras ortaklığından söz edilebilmesi için en azı iki mirasçının varlığı şart olduğundan, mirasbırakanın 

tek mirasçısının varlığı durumunda miras ortaklığı oluşmaksızın tereke mirasın açılması ile 

kendiliğinden el değiştirecektir (Kılıçoğlu, 1989, 20; Kılıçoğlu, 2019, 329; Sapanoğlu, 2011, 61, 62). 

Miras açıldığı anda, mirasbırakanın birden fazla mirasçısının bulunması durumunda ise tereke, 

hukukî bir bütün olarak kalır ve mirasçıların hepsine bir bütün olarak, bölünmemiş durumda geçer (Acar, 

2006, 122). Bu durum mirasın paylaşılmasına kadar da özel bir malvarlığı şeklinde varlığını sürdürür. 

Paylaşma tamamlanıncaya kadar, mirasçıların oluşturdukları ortaklık hukuken kendine özgü ortaklık 

olarak düşünülmüş382 ve bu ortaklık kanunda “miras ortaklığı”383 şeklinde tanımlanmıştır (Fidan, 2016, 

                                                           
380 Türk Medenî Kanunu’nun tercih ettiği bir sistemin Cermen hukukuna dayandığı hususunda bk., İmre, Erman, 

2018, 425, 427-429. Elbirliği mülkiyeti için ayrıca bk., Ayiter, 1961. Terekenin paylaşıldığı iddia edilip 

ispatlanmadığı sürece mirasçılar arasında elbirliği mülkiyeti hükümlerinin geçerli olacağı hususunda bk., Yarg. 

17. HD., T. 31.12.2004, E. 2004/12090, K. 2004/14662 (Lexpera). 
381 Terekede yer alan taşınır ve taşınmaz mallar açısından elbirliğiyle mülkiyet söz konusu olacaksa da, terekedeki 

diğer haklar üzerindeki mirasçılık durumunu da kapsaması açısından elbirliğiyle hak sahipliği ifadesi daha 

isabetlidir (Dural, Öz, 2022,  N. 1864, dn. 1161). 
382 Miras ortaklığını iştirak hâlindeki hak sahipliği ilişkilerinden ayıran en önemli fark, mal ortaklığı, aile malları 

ortaklığı ve adi şirket tarafların anlaşmasından (sözleşmeden) doğduğu hâlde, miras ortaklığının, mirasbırakanın 

ölümü ile, kendiliğinden ve kanundan doğmasıdır. bk. İmre, Erman, 2018, 429. 
383 Bu topluluk Mülki Mecelle’de şeriklik olarak ifade edilmiştir (AMM m. 1157). 
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6; Allahverdiyev, 2008, 658; Avcı, 2014, 3; Zevkliler, Ertaş, Havutçu, Acabey, Gürpınar, 2018, 198; 

Serozan, Engin, 2019, § 7 N. 1 vd.; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 1820; Akıntürk, Ateş, 2020, 359)384, 385. 

Miras ortaklığının devam ettiği sürece mirasçıların tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahipliği 

bulunmaktadır (Dural, Öz, 2022, N. 1866; Kılıçoğlu, 2019, 330; Kılıçoğlu, 1989, 19; Ayan, 2020, 45-

46, 350; İmre, Erman, 2018, 427; Antalya, Sağlam, 2019, 56, 401; Ayiter, 1961, 70; Kocayusufpaşaoğlu, 

1987, 675; Oğuzman, 1995, 314; Avcı, 2014, 3; Serozan, Engin, 2019, § 7 N. 9 vd.; Gençsan, 2011, 

1221; Şener, 2013, 2552; Akıntürk, Ateş, 2020, 359)386. Bu sebeple mirasçılardan herhangi birinin 

terekede yer alan mallar üzerinde tek başına tasarruf veya idare hakkı olmamakta (Yarg. 1. HD., T. 

25.2.2014, E. 2013/5323, K. 2014/4275 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 19.4.2018, E. 2015/9727, K. 

2018/9333 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 7.2.2019, E. 2016/3990, K. 2019/703 (Lexpera); Yarg. 1. HD., 

T. 12.9.2019, E. 2016/4436, K. 2019/4586 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 22.1.2020, E. 2016/14341, K. 

2020/360 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 17.2.2020, E. 2020/239, K. 2020/958 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 

2.12.2020, E. 2019/2066, K. 2020/6416 (Lexpera)); bir başka ifadeyle, “terekenin herhangi bir zerresi 

üstünde, herhangi bir bireysel hakkı” (Serozan, Engin, 2019, § 1 N. 95) bulunmamaktadır. Özellikle 

belirtelim ki, mirasbırakanın ölmeden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar da bu durumu devre 

dışı bırakamamaktadır. Mirasbırakan, külli halefleri arasında malvarlığını, yatım A’nın, katım B’nin 

şeklinde paylaştırma yapmış olsa bile, terekenin mirasçılar arasında paylaşımına kadar A ile B, hem yat 

hem de kat üzerinde elbirliği ile hak sahibi olacaklardır (Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 692; Serozan, Engin, 

2019, § 1 N. 95, § 1 N. 104, § 6 N. 12; Ulusu Karataş, 2015, 366; Antalya, Sağlam, 2019, N. 166, N. 

167). Yukarıda yaptığımız açıklamalardan yola çıkarak, miras ortaklığını, “mirasbırakandan 

mirasçılarına intikal eden tereke üzerinde, mirasın açılmasından paylaşmanın ifasına kadar kanundan 

doğan kendiliğinden oluşan ortaklık” şeklinde tanımlayabiliriz (Kılıçoğlu, 2019, 330).  

Böylece birden fazla mirasçı arasında tereke paylaşana kadar, elbirliği rejimine tâbi miras 

ortaklığı oluşur (TMK m. 640 f. 1; AMM m. 1157) (Serozan, Engin, 2019, § 7 N. 1 vd). 

2. Miras Ortaklığına Dâhil Olan Kişiler  

Bir kimsenin mirasçı sıfatını kazanabilmesi iki şekilde mümkündür; kanun belli esaslar 

gereğince mirasçıları belirlemiş olabileceği gibi, mirasbırakanın da kendi iradesiyle birilerini mirasçı 

atamış olması mümkündür.  

Türk ve Azerbaycan miras hukuku sisteminde mirasçıların kimlerden oluşacağını belirleme 

açısından karma bir sistem kabul edilmiştir. Anılan sistemde kanunun belli esaslar uyarınca tespit etmiş 

olduğu mirasçılar bulunmaktadır. Fakat bununla birlikte kanun koyucu mirasbırakana da belli sınırlar 

içinde kalmak koşuluyla mirasçılarını belirleme hakkı vermiştir. Kanun tarafından belirlenen koşullar 

çerçevesinde belirlenen mirasçı yasal mirasçı, mirasbırakanın kendi iradesiyle mirasçı sıfatı kazanan 

                                                           
384 Miras ortaklığı 743 sayılı Eski Medenî Kanun döneminde “miras şirketi” olarak ifade edilmekteydi. Dolayısıyla 

günümüzde de bunun uzantısı olarak kısıtlı da olsa miras şirketi ifadesiyle karşılaşılabilmektedir. Miras şirketinden 

de anlaşılması gereken yine miras ortaklığıdır. Benzer kararlar için bk. Yarg. 8. HD., T. 13. 06. 2014, E. 

2013/15271, K. 2014/12454 (KİBB); Yarg. 8. HD., T. 21. 04. 2014, E. 2013/12361, K. 2014/7744 (KİBB); Yarg. 

8. HD., T. 09. 05. 2014, E. 2014/7293, K. 2014/9101 (KİBB). 
385 Yarg. 2. HD., T. 27. 04. 2009, E. 2009/5387, K. 2009/8056, “… Mirasbırakanın birden çok mirasçısı varsa 

bunlar terekeye iştirak hâlinde sahip olurlar. Bu iştirak hâlinde hak sahipleri topluluğuna miras şirketi denir 

(TMK m. 640 f. 1). Hükmü şahsiyeti bulunmayan ortaklık mirasın açılmasıyla kendiliğinden doğar ve mirasın 

taksimine kadar devam eder. Terekenin tamamında veya bir kısmında yer alan haklarda mirasçılar ancak elbirliği 

ile tasarruf ederler (TMK m. 640 f. 2). Bu haklarla ilgili davaları birlikte açmak zorunda oldukları gibi üçüncü 

şahıslar da mirasçıların tümünü dava etmek zorundadırlar” (KİBB). 
386 743 sayılı Medenî Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce intikal etmiş miraslarda ise, mirasçılar arasında paylı 

(müşterek) mülkiyet esası geçerli olduğu için her mirasçının kendi payı üzerinde serbestçe tasarruf etmesi 

mümkündü. bk. Yarg. 16. HD., T. 15.2.1996, E. 1996/820, K. 1996/770 (Lexpera); İmre, Erman, 2018, 425, 428. 
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mirasçı ise, atanmış mirasçı şeklinde adlandırılır (Dural, Öz, 2022, N. 43; Antalya, Sağlam, 2019, N. 

197, N. 739; İmre, Erman, 2018, 12; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 75, N. 76; Allahverdiyev, 2004, 78; 

Allahverdiyev, 2008, 548-549; Ayan, 2020, 36; Serozan, Engin, 2019, § 1 N. 141, § 4 N. 130; Kılıçoğlu, 

2019, 26; Öztan, 2020, 18-19) 387. Bu sistemde yasal mirasçılığın mı yoksa iradi mirasçılığın mı asıl 

olduğu tartışmalı olmakla beraber, hâkim görüş, yasal mirasçılığın asıl olduğu yönündedir 

(Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 40; Dural, Öz, 2022, N. 51; Antalya, Sağlam, 2019, N. 102; Ayan, 2020, 

43-44; Allahverdiyev, 2004, 183; Kılıçoğlu, 2019, 12; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 83; Nar, 2016, 7, 

8)388. 

a. Yasal ve Atanmış Mirasçılar 

Mirasçı, mirasbırakanın ölümü ile terekede külli halef olarak hak sahibi olan kişiyi ifade eder 

(Dural, Öz, 2022, N. 43; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 71; İmre, Erman, 2018, s. 12; Ayan, 2020, 36; 

Akkanat, 2004, 38; Allahverdiyev, 2004, 113; Allahverdiyev, 2008, 566; Çabri, 2018, N. 75). Yukarıda 

ifade ettiğimiz gibi mirasçılar, yasal ve atanmış mirasçılar diye ikiye ayrılmaktadırlar. Bir kimse kanun 

gereği (mirasbırakanın iradesinden bağımsız olarak) kendiliğinden tereke üzerinde hak sahibi oluyorsa 

yasal mirasçılık söz konusu olur (Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 38; Dural, Öz, 2022, N. 43; İnan, Ertaş, 

Albaş, 2019 N. 74; İmre, Erman, 2018, 12; Öztan, 2020, 18, 35; Serozan, Engin, 2019, § 1 N. 141; 

Zeytin. Ergün, 2020, 273). Yasal mirasçıların mirasçılık sıfatını kazanabilmesi için mirasbırakanın 

ölüme bağlı tasarruf yapmasına gerek yoktur (Çabri, 2018, N. 75).  

                                                           
387 Azerbaycan Medenî Hukuk öğretisinde ve yargı kararlarında atanmış mirasçı kurumu hâla kabul gören bir 

müessese değildir. Hem öğretide hem de yargı kararlarında mirasbırakanın, mirasının tamamı veya belli bir oranı 

için bir kimseyi mirasçı ataması durumu ile yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla münferit malının bir kimseye 

vasiyet edilmesi durumlarının her ikisi vasiyet alacaklısı olarak kabul edilmektedir. Öğreti ve yargı tarafından 

kabul edilen görüş gereğince, eğer mirasbırakan özgür iradesiyle kendi malvarlığı üzerinde terekenin münferit bir 

unsuru veya bir oran ayrımı yapılmaksızın bir ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa, lehine tasarrufta bulunulan 

kimse vasiyet alacaklısı konumuna girmektedir. Öğretinin ve yargının bu kanaata gelmesinin temel sebebi ise, 

SSCB döneminde 1923 ve 1964 tarihli Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Mülki Mecellesi’nde atanmış 

mirasçı kurumuna yer verilmemesidir. 1923 yılı Mecellesi’nin vasiyet alacaklısını düzenleyen 492. maddesine 

göre, “Her bir vatandaş, mirasının tamamını veya onun bir kısmını yasal mirasçılardan birine veya birkaçına, 

aynı zamanda devlet organları ve kamu kurumlarına vasiyet edebilir”. 1964 yılı Mecelle’sinin konuyu düzenleyen 

537’inci maddesi de vasiyet alacaklısına benzeri tanım vermiştir. Madde metninden de anlaşıldığı üzere madde 

atanmış mirasçılığı düzenlemesine rağmen her iki Mecelle’nin anılan hükümleri vasiyet alacaklısı olarak kabul 

edilmekteydi. Aynı şekilde bağımsızlıktan sonra yürürlüğe giren 1 Eylül 2000 tarihli yeni Mülki Mecelle atanmış 

mirasçı kurumuna ayrıca yer vermemesine rağmen, Mecelle’nin “Vasiyet Anlayışı” başlıklı 1166. maddesi de 

andığımız diğer Mecelle’ler gibi atanmış mirasçılığı düzenlemektedir. Söz konusu maddeye göre, “Gerçek kişi, 

kendi mirasının tamamı veya bir kısmı için kendi mirasçısını ve yabancı bir kişiyi veya kişileri mirasçı olarak 

atayabilir”. Oysaki bir kimsenin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı 

atanması sayılmaktadır. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Mülki Mecelleleri hakkında geniş bilgi için 

bk., Kәrimli, 2013. 
388 Öğretide Saymen, saklı paylı mirasçıların bulunması durumunda yasal mirasçılığın, bulunmaması durumunda 

ise mirasbırakanın iradesinin üstün olduğu ayrımını yapmıştır (Saymen, 1958, 21 vd.). Dural/Öz’e göre ise, Türk 

Medeni Kanunuʼnda esas olan artık atanmış mirasçılıktır. Bu açıdan çoğunluk görüşünün savunduğu hukuki durum 

geçerli değildir. Başka bir deyiş ile, bugün yasal mirasçılık istisnai nitelikte olup atanmış mirasçılık yönünde ölüme 

bağlı tasarruf yapılmadığı takdirde ve ölçüde uygulama alanı bulur. Bu kapsamda, sağ kalan eş haricinde saklı pay 

oranları indirilmiştir. Bunun, mirasbırakana daha fazla tasarruf özgürlüğü tanımak amacıyla yapıldığı, “... saklı 

payları düzenleyen 506ncı maddesinde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün genişletilmesi yönündeki eğilimler 

göz önünde tutularak saklı pay oranları yeniden belirlenmiştir“ ifadelerini içeren gerekçeden de anlaşılmaktadır 

(Dural, Öz, 2022, N. 52). Serozan/Engin’e göre son zamanlarda saklı paylı mirasçılıktan mirasbırakanın ölüme 

bağlı tasarruf serbestliğine dayanan iradi mirasçılığa doğru kaymış durumdadır. Bunun demografik, ekonomik ve 

sosyal sebepleri bulunmaktadır. Özellikle aile yapısındaki köklü değişim bu rota değişikliğini tetikleyen önemli 

bir dinamik oluşturmaktadır (Serozan, Engin, 2019, § 1, N. 14, N. 61a). 
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Türk hukukunda mirasçıların belirlenmesi konusunda zümre sistemi kabul edilmiş olup, 

mirasbırakanın ölümünden sonra kimlerin tereke üzerinde hak sahibi olacağı bu sistemde yer alan sıraya 

göre tespit edilmektedir 389 . İlk olarak, önde olan zümrede mirasçı bulunması durumunda, sonraki 

zümreye geçilmez (İmre, Erman, 2018, 20; Allahverdiyev, 2004, 118; Allahverdiyev, 2008, 570-571)390. 

Türk Hukukunda mirasbırakanın eşi söz konusu zümre içinde yer almamasına rağmen, o da kanun gereği 

mirasçı sıfatını taşımaktadır. Azerbaycan hukukunda ise eş birinci sınıf yasal mirasçıdır (AMM m. 1159 

f. 1 b. 1). Aynı zamanda yasal mirasçıların bir kısmı - eş, altsoy ve anne-baba - saklı paylı mirasçılardır 

(TMK m. 505; AMM m. 1193) (Çabri, 2018. N. 76). 

Yine belirttiğimiz üzere mirasçılık sıfatı mirasbırakanın iradesinden de doğabilmektedir (TMK 

m. 516; AMM m. 1166). İşte mirasbırakan, yapacağı ölüme bağlı tasarrufla bir kimseyi terekede belli 

bir oranda doğrudan doğruya hak sahibi yapması durumunda atanmış mirasçılık söz konusu olur. Başka 

bir ifadeyle, atanmış mirasçılar, mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf işlem neticesinde 

mirasçılık sıfatı kazanmaktadırlar (İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 75; Dural, Öz, 2022, N. 43, N. 663; 

Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 38-39; İmre, Erman, 2018, 12; Öztan, 2020, 19; Serozan, Engin, 2019, § 1 

N. 141). Mirasbırakanın yapmış olduğu ikameli bir ölüme bağlı tasarrufun varlığı hâlinde ön mirasçı ve 

art mirasçının ikisi aynı anda miras ortaklığında yer alamaz. Ön mirasçı miras ortaklığında yer alsa bile 

art mirasçı bu sürede mirasçı sıfatına sahip olmamaktadır. Onun sadece beklenen hakkı bulunmaktadır 

(Akkanat, 2004, 124). Ön mirasçının ölümü veya mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufunda belirttiği 

belirli olguların gerçekleşmesi sonucunda art mirasçı ön mirasçının yerini alarak mirasçı sıfatını 

kazanmaktadır (Sarı Fidan, 2016, 14). 

Türk Hukukunda mirasbırakanın eşi bu zümre içinde yer almasa bile, o da kanun gereği 

mirasçılık sıfatını taşımaktadır391. Sağ kalan eş de diğer mirasçılar gibi tereke üzerinde elbirliğiyle hak 

sahibi olmakta ve miras ortaklığında yer almaktadır392. Türk Hukukundan farklı olarak Azerbaycan 

                                                           
389 Azerbaycan miras hukukunda yasal mirasçıların durumu Türk Hukukundakinden farklılık arz etmektedir. Yasal 

mirasçılık Mülki Mecelle’nin 63. bölümünde, 1159-1165. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre yasal 

mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, evlâtlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir (AMM m. 1159-1165). AMM’de 

TMK’dan farklı olarak yasal mirasçılığın temelini sınıf sistemi oluşturur. AMM’de mirasbırakanın ölümü ile 

mirasta hak kazanılmasında beş sınıflı bir sistem vardır. İşte mirasta mal paylaşımı sırasında kanuni mirasçı 

sıfatıyla hak sahibi olabilmek için beş sınıftan birinde yer almak gerekir. Beş dereceli sınıf sistemi şu şekildedir: 

birinci sınıfta yasal mirasçılar mirasbırakanın eşi, anne babası, evlâtlık ve altsoyu; ikinci sınıftaki yasal mirasçılar 

mirasbırakanın kardeşleri; üçüncü sınıftaki yasal mirasçılar ana ve baba tarafından olan büyük ana ve büyük baba 

ve onların ana ve babaları; dördüncü sınıftaki yasal mirasçılar teyzeler ve halalar, dayılar ve amcalar; beşinci 

sınıftaki yasal mirasçılar teyze, hala, dayı ve amca çocukları, bunların mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde onların 

çoçukları (m. 1159). 
390 Yarg. HGK, T. 14. 5. 2003, E. 2003/507, K. 2003/518, “… bu durumda alt soyu olmayan murisin mirasçısı ana 

ve babasıdır. Ana veya babası kendisinden evvel vefat etmiş ise, vefat etmiş olan ana veya babaya intikal edecek 

miras bu ana veya babanın alt soyuna ait olur. Muristen önce ölmüş olan ana veya babanın alt soyu olmadığı 

takdirde onun hissesi de sağ kalan ana veya babaya veya onlar ölmüş ise onların alt soyuna geçer, ölmüş olan 

ana veya babanın ana ve babasına bir başka deyişle üçüncü zümreye geçmez. Önce gelen zümrede mirasçı varsa 

sonra gelen zümredekiler mirasçı olamazlar, bir zümre içinde bir mirasçı muristen önce ölmüşse, miras onun alt 

soyuna geçer. Somut olayda murisin ana bir baba ayrı kardeşleri mevcut mevcut olup muristen önce ölen alt soyu 

bulunmayan babasının kardeşlerine ve onların çocuklarına bir başka deyişle murisin ikinci zümre mirasçıları 

varken üçüncü zümre olan muristen önce ölen büyük ana ve büyük babasının alt soyuna miras kalmaz mirasın 

tamamı ikinci zümre olan ana bir kardeşlerine kalır…” (Gençsan, 2011, 255). 
391 Sağ kalan eşe mirastan pay verilmesinin isabetli olup olmaması konusunda ayrıntılı bilgi için bk., Erman, 1986, 

6 vd. 
392 Sağ kalan eş, 3678 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönem itibariyle birinci zümre ile birlikte 

mirasçı olduğunda mülkiyet hakkını seçmişse ortaklığa dahil kabul edilmekteydi. 23 Kasım 1990 tarihi itibariyle 

3678 sayılı Kanun ile Medenî Kanun’da yapılan değişiklik sonucunda sağ kalan eşin mirasta kanuni intifa hakkı 

sahibi olabilme imkânı ortadan kalkmıştır. Söz konusu tarihten sonra gerçekleşen ölümler sonucu intikal eden 

miraslarda kanuni intifa hakkı söz konusu olmamıştır. bk., Oğuzman, 1995, 8. 
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Hukukunda ise eş birinci sınıf yasal mirasçılar içinde yer aldığından (AMM m. 1159 f. 1 b. 1)393 bu 

sınıfta yer alan diğer yasal mirasçılarla aynı oranda miras hakkına sahip olmakta ve miras ortaklığının 

üyesi olmaktadır (Allahverdiyev, 2008, 570; Allahverdiyev, 2004, 116-117). 

3. Tereke İle İlgili Kişiler  

a. Vasiyet Alacaklısının Durumu 

Mirasbırakan başkası yararına kazandırmayı ölüme bağlı tasarruf yoluyla da gerçekleştirebilir. 

Vasiyet alacaklısı olan kimse gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Örneğin, mirasbırakan 

yapacağı ölüme bağlı bir tasarrufla bir vakfa ya da bir şirkete belirli bir malı bırakabilir (Çabri, 2018, 

N. 88). Anılan şekilde, belirli mal bırakma yoluyla lehine kazandırmada bulunulan kimseye vasiyet 

alacaklısı denir (Dural, Öz, 2022, N. 668, N. 1684; Ayan, 2020, 37; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 636; 

Çabri, 2018, N. 87; Allahverdiyev, 2004, 182; Allahverdiyev, 2008, 591.)394.  

Vasiyet alacaklısı, kendisine vasiyet edilen şeyin mülkiyetini doğrudan kazanmış olmaz395. Bu 

imkân sadece yasal ve atanmış mirasçılara tanınmıştır. Çünkü vasiyet alacaklısı, mirasçıların aksine 

mirasbırakanın külli halefi değildir. Vasiyet alacaklısı, mirasbırakanın ölümü üzerine tereke üzerinde 

doğrudan hak sahibi olmayıp, vasiyet borçlusuna karşı ileri süreceği bir alacak hakkı elde etmiş 

olmaktadır (TMK m. 600; AMM m. 1232) (Kocayusufpaşaoğlu, 1987, 51, 260; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, 

N. 666; Dural, Öz, 2022, N. 673, N. 1684; Antalya, Sağlam, 2019, N. 115; Ayan, 2020, 37; İmre, Erman, 

2018, 122; Erman, 2020, 92; Çabri, 2018, N. 90; Zeytin, Ergün, 2020, 280, 301; Yarg. 2. HD., T. 

5.3.1997, E. 1997/1436, K. 1997/2409 (Lexpera); Yarg. 3. HD., T, 2.2.2010, E. 2010/174, K. 2010/1228 

(Lexpera))396. Şahsi bir hakka sahip olan vasiyet alacaklısı miras ortaklığında da yer almamaktadır. Hatta 

vasiyet alacaklısı olan kişinin aynı zamanda yasal mirasçı olması durumunda bile vasiyet, aynî bir etki 

                                                           
393 Türk Hukukunda sağ kalan eşin, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana farklı olanlarda mirasçı 

olmasına rağmen (TMK m. 499), Azerbaycan Hukukunda ise eş için böyle bir düzenlemeye yer verilmemektedir. 

Sebebi ise eşin birinci sınıf yasal mirasçılardan olmasıdır (AMM m. 1159 f. 1 b. 1). 
394 Öğretide bazı yazarlar vasiyet alacaklısı yerine “musaleh” terimini kullanmaktadır. bk. İmre, Erman, 2018, 13. 
395  Mirasbırakanın, ölümünden sonra toplu para ödenmesi konusunda yaptığı sigorta sözleşmesinden doğan 

hakkını vasiyet etmesi durumunda, TMK m. 601 f. 2’nin bunun kendisine temlikine gerek kalmaksızın, vasiyet 

alacaklısı tarafından doğruca, sigorta şirketine karşı ileri sürme imkânını tanımış olması, vasiyet alacaklısının 

yalnızca vasiyet borçlularına karşı bir alacak hakkı kazanmasının bir istisnası olarak gösterilmektedir. Başka bir 

ifadeyle, vasiyet alacaklısı, sigorta sözleşmesinden doğan istem hakkını doğrudan sigortacıya karşı 

kullanabilmektedir (Oğuzman, 1995, 285, dn. 95; Dural, Öz, 2022, N. 676; Serozan, Engin, 2019, § 6 N. 27a). Bu 

husus, Azerbaycan hukukunda Mülki Mecelle’nin m. 936 f. 2 hükmünde yer almaktadır. bk., Yolçiyev, 2013, 273. 

Yine benzer bir hüküm TTK m. 1493 f. 7’de bulunmaktadır. Hükme göre, “Sigortacıdan edimi istem ve tahsil 

yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara aittir”. 
396 Henüz kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış taşınmazlardaki belli bir dairenin belli kişilere vasiyet 

edilmesi durumunda açılan dava için bk., Yarg. 2. HD., T. 18.5.2001, E. 2001/3611, K. 2001/7844 (Lexpera); 

Yarg. 2. HD., T. 22.12.2008, E. 2008/18847, K. 2008/17480 (Lexpera). Yarg. 14. HD., T. 25.3.2019, E. 2016/8426, 

K. 2019/2629, “… Vasiyet alacaklısı, mirasbırakanın külli halefi olmayıp, cüzi halef olduğu için vasiyet olunan 

mal üzerinde doğrudan hak kazanması mümkün değildir. Vasiyet alacaklısının alacak hakkının hukuki sebebi olan 

vasiyet her ne kadar mirasbırakanın sağlığında yapılıyorsa da, bu bir ölüme bağlı tasarruf olduğundan, vasiyet 

alacağı ancak mirasbırakanın ölümü ile doğar. Vasiyet alacaklısı, kendisine vasiyet edilen şey üzerindeki mülkiyet 

hakkını ancak bu malın vasiyetin yerine getirilmesi (tenfizi) yoluyla kendisi adına tescili sonucunda kazanır. 

Vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona, yoksa yasal veya atanmış mirasçılara 

karşı açılır. …”  (Lexpera). Lehine vasiyet edilen kişinin mirasbırakandan sonra ölmesi durumunda dava açma 

hakkı onun mirasçılarına geçer. bk., Yarg. 2. HD., T. 22.10.1998, E. 1998/11346, K. 1998/11322 (Lexpera). Talebi 

yerine getirilmeyen vasiyet alacaklısının istihkak davası açabileceği hususunda bk., Yarg. 2. HD., T. 19.10.1995, 

E, 1995/9297, K. 1995/10674 (YKD, C. 22, S. 1, 1996, s. 16); Yarg. HGK, T. 22.6.1994, E. 1994/2-301, K. 

1994/422 (YKD, C. 21, S. 2, 1995, s. 184-187). Vasiyet alacaklısı henüz malik olmadığı için, kararlarda sözü 

edilen istihkak davası teriminin buraya uygun düşmediği açıktır. 
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doğurmayacaktır397, 398. Böyle bir ihtimalde yasal mirasçı, miras payından ayrı kendisine vasiyet edilmiş 

bulunulan malvarlığı değerinin kendisine ayrı olarak verilmesi konusunda diğer mirasçılara karşı bir 

alacak hakkına sahip olur (Akkanat, 2004, 59-60) 399. 

b. Ceninin Durumu 

TMK m. 28 f. 2’de çocuğun sağ doğmak şartıyla anne rahmine düştüğü andan itibaren hak 

ehliyetini kazanacağı belirtilmektedir. Anılan hükmün bir tamamlayıcısı olarak da Medenî Kanun’un 

582. maddesinde, ceninin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olacağı hüküm altına alınmıştır. AMM m. 25 

f. 2’ye göre “Gerçek kişinin hak ehliyeti doğulduğu andan itibaren yaranır”. AMM m. 25 f. 2’de gerçek 

kişinin hak ehliyeti, doğulduğu andan itibaren yaranacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmektedir. 

Mülki Mecelle, anılan maddenin devam eden 3. fıkrasında ise “Mirasçı olabilme hakkı maya bağladığı 

andan400 yaranır, bu hakkın kullanılması ancak doğumdan sonra mümkündür” şeklinde düzenlemeyle 

TMK’daki hükme pararel bir düzenlemeye yer vermiştir. Belirttiğimiz hükümlerden anlaşıldığı gibi, 

ceninin hak ehliyetine sahip olabilmesi ve mirasçı olma hakkı, sağ doğmak şartına bağlı olarak 

ertelenmiştir (İmre, Erman, 2018, 304; İnan, Ertaş, Albaş, 2019, N. 1444; Allahverdiyev, 2004, 72-73; 

Allahverdiyev, 2008, 545; Allahverdiyev, 2008a, 332). Bu durumda cenin, henüz miras ortaklığının 

üyesi olmamaktadır. Cenin bu ortaklığa sadece doğum üzerine girmektedir ve mirasçılıktan ileri gelen 

haklarını doğum anında ancak geçmişe etkili olarak kazanmaktadır. Zira ceninin mirasçılık hakkına 

ilişkin kurallar mirasbırakanın öldüğü ana kadar geriye etkilidir (Şener, 1988, 761; Şengün, 1971, 648). 

Anlaşıldığı üzere ceninin mirasçılığı sağ doğma geciktirici koşuluna bağlıdır (Ayiter, 1961, 73). 

Cenin, ana rahminde olduğu müddetce mirasçı sıfatını henüz kazanamadığından, anılan süre 

zarfında cenin adına yasal temsilcisinin mirası reddetmesi mümkün olmamaktadır. Görüldüğü üzere, 

kanuni mirasçıların mirası kazanmasında geçerli olan külli halefiyet ilkesi (TMK m. 599 f. 2; AMM m. 

1243 f. 1) uyarınca, cenin de mirasbırakanın ölümü üzerine tapu kütüğünde herhangi bir işlem 

yapılmasına gerek kalmadan aynî haklarını doğrudan iktisap eder (Kurt, 2011, 187; Akipek, Akıntürk, 

Ateş, 2020, 246). 

c. Gaibin Durumu 

Gaiplik, ölüm karinesinden farklı olarak, bir kimsenin içinde kaybolduğu durum, ölümünü kesin 

saydıracak bir hâl olmamakla birlikte, onun ölü olduğuna ilişkin kuvvetli kuşkulara kanun koyucu 

tarafından sonuç bağlanmasıdır (Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, 2021, N. 69; Dural, Öğüz, 2021, N. 

145). Kaybolan kimselerin askıda olan durumlarını sona erdirmek maksadıyla TMK m. 32, m. 33 ile 

AMM m. 40 hükümleri, gaipliğin mahkeme kararıyla kişiliği ortadan kaldıracağını hüküm altına 

almaktadır. TMK m. 32’ye göre, “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri 

haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların 

başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir”. Medenî Kanun’un 33. maddesine 

                                                           
397 Bunun tek istisnası, vasiyet alacaklısının tek başına mirasçı olması ihtimali olabilir (Akkanat, 2004, 59, dn. 

198). 
398 Öğretide Dural/Özʼe göre, vasiyet alacaklısı mirasbırakana mirasçı gibi külli halef olmadığı gibi, kendisine 

vasiyet edilen şey bakımından cüzi halef olarak da nitelendirilemez. Mirasbırakanın ölümü üzerine vasiyet konusu 

mal kendiliğinden vasiyet lehdarının malvarlığına girmiş sayılsa idi, cüzi halefiyetten söz edilebilirdi. Yazarlar, 

Türk hukukunda cüzi halefiyete tek örnek TMK m. 601 f. 2’deki mirasbırakanın yaptığı sigorta sözleşmesinden 

doğan hakkın vasiyet sebebiyle kazanımı olabileceği kanaatindedirler (Dural, Öz, 2022, N. 1684, dn. 1057). 
399 Kendisine vasiyet edilen bir taşınmazın mülkiyetinin vasiyet alacaklısı olan kişi adına tescili için, ilk olarak 

vasiyet borçlusu olan mirasçının bu taşınmazı kendi adına tapuda tescil ettirmesi gerekir. Mirasçı ancak taşınmazı 

kendi üzerine tescil ettirdikten sonra geçerli bir tescile muvafakat beyanında bulunabilir (Oğuzman, Seliçi, Oktay-

Özdemir, 2020, N. 1499, dn. 524). 
400 Anne rahmine düştüğü an demektir. 
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göre ise, “Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber 

alma tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir”. AMM m. 40 f. 1’e göre “Eğer gerçek 

kişinin nerde olduğu malum (belli) değilse ve iki yıl içerisinde o yaşadığı yerde gözükmemişse 

(bulunmamışsa), ilgili kişilerin dilekçesi üzerine mahkeme gerçek kişinin gaipliğine karar verebilir”. 

Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise “Gaiplik hakkında son bilgilerin alındığı günü belirlemek mümkün 

olmadıkta, gaip sayılabilme için sürenin hesaplanması, gaip hakkında son bilgilerin alındığı aydan 

sonraki ayın birinci gününden, bu ayı belirlemek mümkün olmadıkta ise, sonraki yılın ocak ayının 1’den 

başlar”. 

Türk hukukunda gaiplik kararının neticeleri, son haber gününe ya da ölüm tehlikesinin olduğu 

güne kadar geriye sonuç doğurur (Yarg. 1. HD., T. 2.11.1992, E. 1992/9384, K. 1992/12571 (Lexpera); 

Yarg. 14.. HD., T. 21.10.2020, E. 2016/16372, K. 2020/6495 (Lexpera)). Azerbaycan hukukunda ise bu 

kararın hükümleri, hakkında gaipliğine karar verilen kimseden son haber alındığı güne kadar geriye 

etkilidir (AC. AYM, 24.2.2020 tarihli karar http://www.constcourt.gov.az/decision/1109, 09.11.2022). 

Mirasın açıldığı tarih ile gaiplik kararının kesinleştiği an arasında geçen süre zarfında gaibin hayatta 

olup olmadığı belli değildir (Akipek, Akıntürk, Ateş, 2020, 262). İster Türk isterse de Azerbaycan 

kanununda söz konusu süre konusunda gaibin ne yaşadığı ne de öldüğüne ilişkin bir karine yer 

almaktadır. Dolayısıyla, gaibin bu devrede mirasçı veya mirasbırakan olması mümkün değildir 

(Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, 2022, N. 92; Dural, Öğüz, 2021, N. 171; Abik, 2005, 164; Akipek, 

Akıntürk, Ateş, 2020, 262; Əsәdov, 2017, 168-169; Əsgәrov, 2014, 135). Bu sebeple, gaiplik kararı 

alınıncaya kadar gaibin miras payı resmen yönetilir401 (TMK m. 586; AMM m. 40 f. 4)402, 403 ve TMK 

m. 588 hükmü uyarıca gaibin mirası mirasçılarına geçmez (Akipek, Akıntürk, Ateş, 2020, 262; Şahin, 

2019, 259).  

Gaiplik kararı kesinleştikten sonra ise kişinin karine gereğince öldüğü kabul edildiği için gaibin 

terekesi kendiliğinden mirasçılarına geçer. Medenî Kanun’un 587. maddesine göre 404 ,  mahkeme 

tarafından gaiplik hükmü verilen bir kişiye miras payı düşerse, gaip ölmüş olsaydı gaibe düşen miras 

payı kendilerine kalacak olan kişiler, ayrıca bir gaiplik kararı almak zorunda kalmaksızın, söz konusu 

miras payının teslimini isteyebileceklerdir (f. 1). Aynı zamanda, bu durumda gaibin mirasçıları miras 

ortaklığında yer alarak gaipten kendilerine intikal eden malvarlığını tescilsiz kazanmaktadırlar. 

                                                           
401 Resmen yönetilmeden maksat gaibe düşen miras payının mahkeme aracılığıyla yönetilmesidir (Abik, 2005, 

164; Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, 2022, N. 92; Akipek, Akıntürk, Ateş, 2020, 262; Dural, Öğüz, 2021, N. 

171). Sulh hukuk hâkimi resmen yönetilmeye re’sen karar verir (TMK m. 592 f. 1). Yarg. 1. HD., T. 8.10.2018, 

E. 2018/3938, K. 2018/13213 (Lexpera); Yarg. 1. HD., T. 25.11.2019, E. 2016/14004, K. 2019/6062 (Lexpera); 

Yarg. 1. HD., E. 2019/3496, K. 2020/6476 (Lexpera). 
402  Hakkında gaiplik hükmü verilmiş olan mirasçıya kayyım tayin edilmez; kendisine düşecek olan pay kanun 

hükmü uyarınca tereke hakimliğince yönetilir. bk. Berki, 1975, 135. 
403 Öğretide Sarı Fidan’a göre, mirasın açıldığı tarih ile gaiplik kararının kesinleştiği an arasındaki sürede gaip 

miras ortaklığında yer almaktadır. Fakat gaiplik kararının kesinleşmesiyle birlikte, ölüm tehlikesi veya son haber 

gününden başlayarak geçerli olmak üzere, gaibin miras ortaklığındaki üyeliği sona erer. bk., Sarı Fidan, 2016, 27-

28. 
404  Medenî Kanun m. 587 hükmünün metnini doğru şekilde anlamak için maddenin Hükümet gerekçesine 

bakmakta fayda vardır: “Kendilerine gaip olandan miras kalanların, gaibin mirasına el koyabilmeleri, her şeyden 

önce gaiplik kararı aldırmalarına bağlıdır. Gaiplik kararının verilmesinden sonradır ki, tereke malları güvence 

karşılığı gaibin mirasçılarına teslim edilir. Gaibin mallarının bunlara teslim edilmesinden sonra, bizzat gaibe bir 

başkasından miras kalırsa, ona düşecek miras payının, gaipliği nedeniyle kendilerine kalacak kişiler, ayrıca 

gaiplik kararı aldırmak zorunda kalmaksızın, onun mirasçılarının elde ettikleri gaiplik kararına da dayanabilirler. 

Gaibin mirasçıları da gaip olması nedeniyle miras payı kendilerine kalacak kimselerin elde etmiş bulundukları 

gaiplik kararına aynı şekilde dayanabilirler. Her iki gruba dahil olanların da, gaibin mallarına el koyabilmeleri 

için, gaiplik kararı aldırmaları zorunludur. Ancak gruplardan birine girenler bir gaiplik kararı aldırmışlarsa, 

diğerlerinin artık böyle bir karar aldırmalarına gerek kalmayacaktır.”. 

http://www.constcourt.gov.az/decision/1109
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IV. Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmanın giriş kısmında belirtildiği üzere, taşınmaz mülkiyetinin miras yolu ile kazanılması 

kurumu her iki ülkenin hukuk pratiğinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kişilerin ölümü üzerine onun 

geride bıraktığı malvarlığı, bu kişinin yasal ve atanmış mirasçıları tarafından tescilsiz kazanılmakta 

olup, Medenî Kanun ve Mülki Mecelle’nin öngördüğü tapu kütüğüne kaydı gerekmemektedir. Zira 

vasiyet alacaklıları, mirasbırakanın ölümü üzerine tereke üzerinde doğrudan hak sahibi olmayıp, vasiyet 

borçlusu kimseye karşı ileri süreceği bir alacak hakkına sahip olmaktadırlar. 

Taşınmazların daha sonra mirasçılar adına tapu kütüğüne kaydı açıklayıcı mahiyettedir. Hemen 

belirtelim ki mirasta tescilsiz iktisap durumu sadece mirasbırakandan tek mirasçıya veya elbirliğiyle 

miras ortaklığına geçen taşınmazlar bakımından yasa gereği söz konusu olabilir. Başka bir ifadeyle, 

miras yoluyla kazanma, mirasbırakanın ölümüyle ona ait olan taşınmazların mirasçılara intikaliyle ilgili 

olup, mirasçıların kendi aralarında paylaşma yoluyla kazanma durumunda uygulanmaz. Zira, kanunda 

mirasın paylaşımı bir tescilsiz kazanma hâli olarak hüküm altına alınmamıştır. 
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Lexpera  – Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi. 

YKD – Yargıtay Kararları Dergisi. 
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MUHARREM TAHSİN’İN “GEL KULAĞINA SÖYLEYEYİM” ADLI ESERİNDEKİ 

KELİME GRUPLARI 

Raşit KOÇ405 

Shenoll Sabit SAHITI406 

Özet 

Bir varlığı, bir kavramı, bir durumu veya fiili karşılamak için belirli kurallar içinde bir araya 

gelen ve tek bir kelime gibi kullanılan yargısız dil birimlerine kelime grubu denilmektedir. Dilimizde 

çoğu kez herhangi bir varlık, fiil veya durum bu tür kelime topluluklarınca karşılanır. Konuşma dilinde 

olduğu gibi yazı dilinde de kelime gruplarına rastlarız. Şairler, yazarlar duygu ve düşüncelerini 

anlatırken düşünce evrenlerini ifade ederken birden fazla kelimeden oluşan kelime gruplarını sıkılıkla 

kullanırlar. 

Türkiye dışında gelişen Türk edebiyatının temsilcilerinden biri olan Muharrem Tahsin, 

Bulgaristan’daki Türk edebiyatında çocuk edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla öne çıkan 

yazarlardan biridir. Bulgaristan’da Sofya Türkoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kırcaali’de 

öğretmenlik yapmış daha sonra Sofya’da gazetecilik yaparak yayın hayatını sürdürmüştür. Filiz çocuk 

gazetesinde gerçekleştirdiği faaliyetler onun Bulgaristan Türk çocuk edebiyatının önemli simlerinden 

biri hâline getirmiştir. Çocuk ruhunu, çocuk dünyasını iyi bilen yazar, çocuklara çok yakın duran ve 

onların sevdikleri folklor ürünlerini eserlerinde işleyerek çocuk hikâyeleriyle bu ürünleri Türk ve dünya 

çocuklarına tanıtmaya gayret etmiştir. 

Bu çalışmada, Bulgaristan Türk yazarlarından, Türk kültürüne, Türk düşüncesine, Türkçeye, 

Türk edebiyatına ve insanlığa eserleriyle hizmet etmiş, Bulgaristan Türk çocuk edebiyatının önemli 

isimlerinden Muharrem Tahsin’in çocuk edebiyatı alanında kaleme aldığı “Gel Kulağına Söyleyeyim” 

adlı kitabında yer alan kelime gruplarını tespit ederek yazarın dil ve anlatım evreni tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelime Grubu, Çocuk Edebiyatı, Muharrem Tahsin 

 

WORD GROUPS IN MUHARREM TAHSİN'S WORK “GEL KULAĞINA SÖYLEYEYİM” 

Abstract 

Nonjudgmental language units that come together in certain rules to meet an entity, a concept, 

a situation or an act and are used as a single word are called vocabulary groups. In our language, often 

any entity, verb, or situation is met by such collections of words. We come across word groups in written 

language as well as in spoken language. Poets and writers use multi-word groups of words frequently 

when expressing their universes of thoughts while expressing their feelings and thoughts. Muharrem 

Tahsin, one of the representatives of the Turkish literature that developed outside of Turkey, is one of 

the prominent writers in Turkish literature in Bulgaria with his work on children's literature. 

After graduating from the Department of Turkology in Sofia in Bulgaria, he worked as a teacher 

in Kırcaali and then continued his publishing life as a journalist in Sofia. Her activities in Filiz children's 

newspaper have made her one of the important figures of Turkish children's literature in Bulgaria. The 

                                                           
405 Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, rasitkoc@yyu.edu.tr 
406 Universiteti i Tetovës Fakulteti  Filozofik, Kuzey Makedonya, shenoll.sahiti75@gmail.com 
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author, who knows the spirit of children and the world of children well, has tried to introduce these 

products to Turkish and world children with children's stories by processing the folklore products that 

are very close to children and their loved ones in his works. 

In this study, Muharrem Tahsin, one of the important names of Bulgarian Turkish children's 

literature, who has served Turkish culture, Turkish thought, Turkish, Turkish literature and humanity 

with his works, will try to determine the language and expression universe of the author by identifying 

the word groups in his book titled "Gel Kulağına Söyleyeyim" written in the field of children's literature. 

Keywords: Word Groups, Children's Literature, Muharrem Tahsin 

Giriş 

Muharrem Tahsin, Bulgaristan’daki Türk edebiyatında çocuk edebiyatı üzerine yaptığı 

çalışmalarıyla öne çıkan yazarlardan biridir. Bulgaristan’da Sofya Türkoloji Bölümü’nden mezun 

olduktan sonra Kırcaali’de öğretmenlik yapmış daha sonra Sofya’da gazetecilik yaparak yayın hayatını 

sürdürmüştür. 

Filiz çocuk gazetesinde gerçekleştirdiği faaliyetler onu Bulgaristan Türk çocuk edebiyatının 

önemli simlerinden biri hâline getirmiştir. 

Çocuk ruhunu, çocuk dünyasını iyi bilen yazar, çocuklara çok yakın duran ve onların sevdikleri 

folklor ürünlerini eserlerinde işleyerek çocuk hikâyeleriyle bu ürünleri Türk ve dünya çocuklarına 

tanıtmaya gayret etmiştir. 

Bulgaristan Türk çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Muharrem Tahsin’in çocuk edebiyatı 

alanında kaleme aldığı “Gel Kulağına Söyleyeyim” adlı kitabında ilkokula yeni başlayan Meral adlı bir 

kız çocuğunun; evde, okulda, yakın çevrede yaşadıkları anlatılmaktadır. 

Kitabın girişinde okumayı henüz öğrenmemiş bir çocuğun ağzından şu ifadelere yer verilir:  

Nineciğim, 

Dedeciğim, 

Anneciğim,  

Babacığım,  

Ablacığım,  

Ağabeyciğim,  

Sevgili büyüklerim! 

Bana bu kitaptan bir öykücük okur musunuz? Okunanı dinlemek çok hoşuma 

gidiyor, ileride size yük olmam. Değil mi okula başlayacağım, bir daha kendim okurum. 

Şimdi sizi dinliyorum, lütfen…(Tahsin, 1996. 5) 

Girişte yer alan ifadelerden de anlaşılacağı gibi ilkokul seviyesindeki öğrencilere hitaben 

yazılmış olan eserin ilk bölümünde ana kahraman Meral’in şahsında dönemin Bulgaristan Türklerinin 

yaşadıkları kimlik ve isim değiştirme sıkıntısı ele alınmaktadır. Bulgaristan Türklerinin zorla adlarını 

değiştirilerek onları yok sayma ve sözde Bulgarlaştırma 1980’li yıllarda yaşanan önemli bir problem 

olmuş, bu nedenle Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız bu zulümden kurtulmak için Türkiye başta 

olmak üzere başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardı. 

Eserin ilk bölümü  “Neden Sen de Sevinmiyorsun?” başlığını taşımaktadır ve bu bölümde Meral 

oyuncak bebeğiyle konuşur. Bebeğiyle arasında geçen diyalog bize her şeyi anlatmaktadır. 

Gel cici bebeğim benim, gel! Gel de kulağına bir şey söyleyeyim. Güzzeeeel bir 

şey, sevinçli bir şey. Ama dur, neden bunca güzel, bunca sevinçli bir şeyi kulağına 
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fısıldayacakmışım? Açıkça söyleyemem mi söylerim. Varsın herkesler duysun. Bütün 

arkadaşlarım duysun, bütün komşular, bütün kasaba. Bütün dünya duysun isterse! 

Ben artık iki adlı değilim, bubuşum. Evde Meral, dışarıda Mirela değilim. Sade 

Meral’im şimdi. Her yerde. Evde, sokakta, anaokulunda, otobüste, dondurmacıda her 

yerde hep Meral’im artık  (s.6). 

Çocuk gözünden ve dilinden anlatılan olaylarla çocuklarımıza hoş vakit geçirtmeyi, okuma 

zevki ve alışkanlığı edindirmeyi amaçlayan eser aynı zamanda milli bilinç kazandırmayı 

amaçlamaktadır.  

Biz bu çalışmamızda Muharrem Tahsin’in esrinde kullandığı kelime gruplarını tespit ederek 

yazarın dil ve anlatım evreni tespit edilmeye çalışılacağız. 

1. Muharrem Tahsin’in Edebî Kişiliği ve “Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye 

Kitabının İçeriği 

Muharrem Tahsin (Muharrem Tahsinov) (1929-2007) 

Bulgaristan Razgrad ili Gökçesu köyü'nde (Sina Voda) dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, 

ortaokulu Razgrad'ta, liseyide  Şumnu'da tamamladı. Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji Anabilim 

Dalından mezun oldu. Kırcaali Türk Öğretmen Okulu'nda (Türk Pedagoji Mektebinde) bir yıl 

öğretmenlik yaptı. Sofya'ya atandı, gazeteciliğe başladı. Önce, Türkçe çıkan "Piyoner" başlıklı çocuk 

dergisinde çalıştı, sonra dergi kapatılınca "Halk Gençliği" gazetesine geçti. Bu gazete de kapatılınca 

"Yeni Işık" gazetesinde işe başladı. Uzun yıllar gazetenin "Kültür" bölümünün sorumlu editörlüğünü 

yaptı. Daha sonraları da emekliye ayrıldı. Vefat edinceye kadar Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin 

çocuklara ait basın organı Filiz gazetesini çıkardı (https://www.biyografya.com/biyografi/10592, 

Erişim Tarihi:15.09.2022). 

Muharrem Tahsin, hikâye, portre, eleştiri, söyleşi vb. yazılar yazdı. Bunlar dergi ve gazete 

sayfalarında yayımlandı. Bu çalışmaları kitaplarda toplandı. Yazarın "Ayak Sesleri" ve "Enser" adlı 

hikâye kitapları "Çarıklı Filozof" başlıklı bilmece derlemesi, "Biz Bize" adlı bir deneme kitabı vardır. 

1996'da “Gel Kulağına Söyleyeyim" başlıklı çocuk hikâyeleri kitabını yayımladı. 

Türkçenin okutulduğu yıllarda okul kitapları yazmıştır. Günün gerçekleri, yenileşme sancıları, 

hayat sevgisi Muharrem Tahsin'in işlediği esas konulardır. 2007 yılında Sofya’da vefat etti (Türk 

Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2018: Madde yazarı Mustafa Durmuş). 

1.1. Muharrem Tahsin’in Eserleri: 

Eser Adı  Basım yılı Eser türü  

Ayak Sesleri,   1966  Hikâye 

Gel Kulağına Söyleyeyim 1966 Hikâye 

Enser  - Hikâye 

Çarıklı Filozof 1969 Derleme 

Biz Bize  1969 Deneme 

Saksağanların Büyük Sevinci 1999 Hikâye 

Gözlerin Eleverdiği 2000 Hikâye 

AMAÇ 

 Çalışmamızın amacı, “Gel Kulağına Söyleyeyim” adlı hikâye kitabında yer alan kelime 

gruplarını tespit ederek Muharrem Tahsin’in dili kullanış biçimini ve anlam dünyasını saptamaktır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Razgrad
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6k%C3%A7esu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eumnu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sofya
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rcaali
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sofya
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Piyoner&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_I%C5%9F%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hak_ve_%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCkler_Hareketi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filiz_(gazete)
https://www.biyografya.com/biyografi/10592
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96yk%C3%BC_(edebiyat)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Portre
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
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YÖNTEM 

Çalışmamızda betimsel tarama yöntemlerinden doküman analizi tercih edilmiştir. Çalışmaya 

konu olan eser incelenerek eserde yer alan kelime grupları tespit edilmiş ve ilgili başlıklar altında 

gösterilmiştir. 

Kelime Grupları 

Dilde bazen bir kavramı, varlığı veya durumu karşılamak için tek bir kelime kullanmak yerine 

bazı kelime birlikleri, öbekleri tek bir kelime gibi kullanılır. Yargı bildirmeyen bu söz öbekleri cümle 

olarak değerlendirilemez. Fakat birden fazla kelime bir arada kullanıldığı için de kelime olarak 

adlandırılamamaktadır. Bu sebeple bu dil birimlerine kelime grupları ya da sözcük grupları 

denilmektedir.  

Leyla Karahan’a göre kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi 

karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş 

kelimelerden oluşan yargısız dil birimidir (Karahan, 2010: 39). 

Türkçedeki belli başlı kelime grupları şunlardır: 

1.  İsim Tamlaması 

İki veya daha çok ismin iyelik bağlantısıyla birbirine bağlanması ile oluşan kelime grubudur. 

İsim tamlaması tamlayanın ilgi hâlinin ekli veya eksiz olmasına ya da tamlamayı oluşturan unsurların 

niceliğine göre üçe ayrılır (Yüksekkaya, 2012:153).  

1- Belirtili isim tamlaması: Tamlayanın ilgi hâli eki, tamlananın iyelik eki aldığı tamlamalardır. 

2- Belirtisiz isim tamlaması: Çeşitli anlam ilişkileriyle bir araya gelen, tamlayanı ilgi hâli eki 

almayan, tamlananı üçüncü şahıs iyelik ekli olan kelime grubudur. 

3- Zincirleme isim tamlaması: Arka arkaya gelen birbirine bağlı iki veya daha çok isim 

tamlamasından meydana gelen tamlama türüdür. 

1.1. “Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan İsim Tamlamaları  

Kendilerine de çıkartmışlar ad kâğıdı.      Ad              +    kâğıdı (belirtisiz isim tamlaması) 

 tamlayan             tamlanan 

1- Arkadaşlarımın kimisi.  Belirtili isim tamlaması. 

2- Çukurun kıyısına dikkatle çömelerek ipin ucunu aşağıya bıraktı. 

Çukurun kıyısı: Belirtili isim tamlaması. 

İpin ucu: Belirtili isim tamlaması. 

3- Meral’in bacaklarına süründü. Belirtili isim tamlaması. 

4- Öğretmen Bulgarca şiir kitabını kapatarak ayağa kalktı. Şiir kitabı: Belirtisiz isim tamlaması. 

5- Meral, Tombul’un boynuna şal bağlarken. Belirtili isim tamlaması. 

6- Dışarıdan babasının sesi geldi. Belirtili isim tamlaması. 

7- Sıcacıktı babasının avucu. Belirtili isim tamlaması. 

2.  Sıfat Tamlaması 

Herhangi bir tür sıfat veya sıfat görevindeki kelime grubunun kendisinden sonra gelen bir ismi 

nitelemesi veya belirtmesiyle kurulan kelime grubudur (Yüksekkaya, 2012:155).  

  2.1. “Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Sıfat Tamlamaları 

1- Gel cici bebeğim benim, gel. Cici (sıfat) bebek (isim) 

2- Bir şey söyleyeyim.  Bir (sıfat) şey (isim) 
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3- Ben artık iki adlı değilim. 

4- Her yerde 

5- Çok çirkin 

6- İki yüzlü bir insansın sanki. ( bir insan; sıfat tamlaması) 

7- Bir salyangoz 

8- Kara nokta 

9- Islak otlar 

10- Çok seviyor 

11- Bu kız 

12- Meral bu konuşmaları gülümseyerek dinliyor.  (bu konu) 

13- İki ucunda iki mavi tutamağı var. (iki uç / iki mavi tutamak ) 

14- İki yeşil düğmecik. (iki / yeşil düğmecik; yeşil düğmecik) 

15- Bir süre 

16- Yeşil gözlerini memnun memnun yumdu. 

17- Köşeden uğrayan anaç bir kediye sokuldu. 

18- Çocuklar grupta yeni şiir ezberliyorlardı. 

19- İkinci dörtlüğü birkaç kez bir ağızdan tekrarladılar. İkinci dörtlük, birkaç kez, bir ağız: Sıfat 

tamlaması. 

20- Henüz altı yaşında ama üç dil biliyor. 

21- Duru beyaz yüzü kıpkırmızı oldu.  

22- Küçük Meral dedesiyle çayıra indi. 

23- Meral hepsinden birer ikişer koparıp güzel bir buket yaptı. 

24- Bir yaprağı ağzına götürüp ısırdı.  

25- Meral morlu fistanını savurarak kaydırağa koştu. 

26- Dokuzuncu ayda anne onu doğuruyor. 

27- Gelin gibi kenarları fırdolayı sarı çiçek kurusu, kirpik gibi. 

3.  Sıfat fiil grubu 

Bir sıfat fiil şekli ile bu fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime grubudur. 

3.1. “Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Sıfat Fiil Grupları  

1- Meral otlar arasına yuvarlanan topunu alırken orada bir salyangoz gördü. 

2- Yiyeceği otları ve yaprakları seçiyor. 

3- Köşeden uğrayan anaç bir kediye sokuldu. 

4- Akşama kendisini almaya gelecek olan annesine daha kapıdan müjdeleyecek öğretmenin 

sözlerini. 

5- İkinci kata kadar çıkan merdivende bir kızcağız. 

4.  Zarf fiil grubu 

Bir zarf fiil şekli ile bu zarf fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime grubudur. 

4.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Zarf Fiil Grupları  

1- Bükülerek sessizce yürüyor. (-erek zarf fiil ekiyle yapılmış) 

2- Alarak sundurmaya götürdü. 

3- Sağa sola bükülerek yürümeye başladı. 

4- Gülümseyerek dinliyor. 

5- Arkadaşları bakıp kalıyorlar. 
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6- Okuldan dönünce ipini aldı. 

7- Çukurun kıyısına dikkatle çömelerek ipin ucunu aşağıya bıraktı. 

8- Meral’e dönerek kendi dilinde seslendi. 

9- Öğretmen gözlerini kırpıştırarak o yöne döndü. 

10- Öğretmen Bulgarca şiir kitabını kapatarak ayağa kalktı. 

11- Meral hepsinden birer ikişer koparıp güzel bir buket yaptı. 

12- Bir yaprağı ağzına götürüp ısırdı. 

13- Meral anaokulundan ağlayarak çıktı. 

14- Meral kıkır kıkır gülerek içeri daldı. 

15- Meral morlu fistanını savurarak kaydırağa koştu. 

16- Meral yere bakarak yanaklarını şişirdi. 

5. İsim fiil grubu 

-mAk, -mA, Iş/-Uş ekli bir isim fiil şekli ile bu isim fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan 

kelime grubudur. 

5.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan İsim Fiil Grupları  

1- O anda bir ağlayış duyuldu.  

2- Başkasına iyi bir şey öğretmek çok yaralı bir iş. 

3- Sen bulmuşsun sahibine vermek de sana düşer. 

4- Uslu hemen sokulup öpmek istiyordu. 

5- Meral kapış kapış yem yiyen tavuklara doğru baktı. 

6. Edat grubu 

Bir isim veya isim soylu sözcükten sonra gelen edatın eklendiği kelime ile birlikte oluşturduğu 

sözcük grubudur. 

6.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Edat Grupları 

1- İki yüzlü bir insansın sanki (son çekim edatı) 

2- Tam bu kadar (olmuş) 

3- Lastik gibi sündü. (benzetme edatı) 

4- Biz dükkandan dönünceye kadar. 

5- Tam Meral’in avuçlarına göre, 

6- Sincap gibi zıplaması yok mu? 

7- Önlük gibi. 

8- Çıt pıt yarıya kadar tırmandı. 

9- Senin kadar ben de resim çizerim. 

10- Pamuk gibi ak bulutlar. 

11- Baba Metsa için Türkçe bir şiir söyleyecek. 

12- Bende birinci olacağım senin gibi. 

13- Gelin gibi kenarları fırdolayı sarı çiçek kurusu, kirpik gibi. 

7. Bağlama grubu 

Bağlaç ile birbirine bağlanmış aynı nitelikte iki veya daha çok sözcükten oluşan kelime 

grubudur. 

7.1. “Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Bağlama Grupları  

1- Annemle babam bugün kâğıdımı bile çıkartmışlar. 

2- Kendi adlarıyla çağrılacak. 
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3- Yavor elini tâ yukarıya kaldırarak ve bağırırcasına. 

4- Beğeniyorum ama babam öyle istiyor. 

5- Henüz altı yaşında ama artık üç dil biliyor. 

6- Seninle oynarken. 

7- Sokakta arkadaşlarımla oynarken. 

8- Benimle birlikte. 

9- Küçük Meral dedesiyle çayıra indi. 

10- Arkadaşlarınızın anneleri ve nineleri yapmış. 

11- Meral hemen bir turbo ile bir Bing Balo seçti. 

12- Ne istediğin zaman video seyredebiliyorsun ne de dışarı çıkabiliyorsun. 

13- Hem okuyor hem yazıyorsun. 

14- İyi ve güzel şeyleri başkalarına da öğretmeli. 

8.  Ünlem grubu 

Bir ünlem ile bir kelime veya kelime grubundan oluşan kelime grubudur. 

8.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Ünlem Grupları  

1- Gel cici bebeğim benim, gel! 

2- Vay, anladım cici bebeğim anladım! 

3- Çocuklar! Dedi. 

4- Bravo Meral! 

5- Ayyy, çok iğşi! 

6- Bravo! ilkokulda da devam et böyle. 

9.  Birleşik ad grubu 

Bir kişinin özel adı olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğu birleşik ad grubunu 

oluşturur. 

9.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Birleşik Ad Grupları  

1- Tatlıları üleştirmede Lele Lüsi’ye yardım ediyorlar. 

2- Baba Metsa için Türkçe bir şiir söyleyecek. 

10.  Birleşik fiil 

Birleşik fiil grubu iki şekilde kurulur: 

1- İsim soylu kelimelere etmek, eylemek, kılmak, yapmak, olmak yardımcı fiillerinin anlamca 

birleşmesinden oluşan kelime grubu. 

2- Zarf fiil biçimindeki bir fiille, bu fiildeki hareket, kılış, durum, veya oluşu tasvir niteliği taşıyan 

bir yardımcı fiilin özel bir anlam meydana getirecek şekilde birleşmesiyle oluşan kelime 

grubudur. 

10.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Birleşik Fiil Grupları  

1- Ama sen hiç merak etme şekerim. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

2- Özür dilerim.  (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

3- Tatlıları üleştirmede Lele Lüsi’ye yardım ediyorlar. (yardım et-) 

4- Bakıver ne kadar kocaman. (fiil+fiil’den oluşan birleşik fiil) 

5- Zoru gördü mü kulübesine saklanıveriyor. (fiil+fiil’den oluşan birleşik fiil) 

6- Hiç acele etmiyorlar. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

7- Arkadaşları bakıp kalıyorlar. (fiil+fiil’den oluşan birleşik fiil) 
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8- Öğretmen Bulgarca şiir kitabını kapatarak ayağa kalktı. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

9- Meral hemen kolları sıvadı. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

10- Bravo! İlkokulda da devam et böyle. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

11- Adam gülümseyerek başını salladı. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

12- Evde yalnız kaldığın için canın sıkılıyor. (canı sıkıl-) 

13- Meral, geç kalıyoruz. (İsim + fiil’den oluşan birleşik fiil) 

14- Peçka yerine Meçka deyivermiştim. (fiil+fiil’den oluşan birleşik fiil) 

15- Demek ben ona istediğimi yapabilirim. (fiil+ e bilmek) 

16- Lütfen şu naylonu çözüver. (fiil+fiil’den oluşan birleşik fiil) 

11.  Unvan grubu 

Unvan veya akrabalık ifade eden isimlerin kişi isimlerinden sonra gelmesiyle oluşan kelime 

grubudur (Yüksekkaya, 2012:158). 

11.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Unvan Grupları  

1- -Gospojo Draganova, dedi. (Draganova Hanım) 

2- Sen de mi bilememiştin Meral Abla? 

3- Şefket Abba kapı önündeki peykede ikindi kahvesini yudumluyordu. 

4- Şefket Ağababa gülümsedi. 

12.  Tekrar grubu 

Aynı, yakın veya zıt anlamlı iki kelimenin yan yana gelmesiyle ya da aynı kelimenin ikinci 

sırada, ünsüzle başlıyorsa ilk ünsüzü m’ye değiştirerek veya ünlüyle başlıyorsa başına m ünsüzü ilave 

edilerek tekrarlanmasıyla oluşan kelime grubudur (Yüksekkaya, 2012:158). 

12.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Tekrar Grupları  

1- Hem de bağıra bağıra söylerim.  

2- Usul usul başını çıkardı. 

3- Sağa sola bükülerek yürümeye başladı. 

4- Dokuna dokuna yolunu yokluyor. 

5- Aç susuz ölür. 

6- İpi de güzel mi güzel. 

7- Meral’i görünce yeşil yeşil yukarı baktı. 

8- Çıt pıt yarıya kadar tırmandı. 

9- Kedicik uslu uslu kulaklarını kıstı. 

10- Yeşil gözlerini memnun memnun yumdu. 

11- Bir de tek tek söyleyelim. 

12- Gözleri ışıl ışıl yerine oturdu. 

13- Çünkü bol bol vitamini var. 

14- Kadıncağız hoşnut hoşnut açıkladı. 

15- Salon cıvıl cıvıl. 

16- Çocuklar yalana yalana yiyorlar. 

17- Ağızları dolu dolu karşılık verdiler. 

18- Meral kıkır kıkır gülerek içeri daldı. 

19- Hadi hadi, dedi. 

20- Meral öfkeli öfkeli çıktı. 

21- Kuyruğunu sallaya sallaya sokuluyor. 

13.  Sayı grubu 
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Sıfat tamlaması meydana getiren, basamak sistemine göre sıralanmış iki sayının bir araya 

gelmesiyle oluşan kelime grubudur. 

13.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Sayı Grupları  

1- On beş Eylül geliyordu. 

14.  Kısaltma grupları 

Kelime grupları ve cümlelerden kısalma ve kalıplaşma yoluyla oluşan gruplardır. Bu gruplar 

genellikle isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil gruplarından kısalmış ve bunlardan bir kısmı kalıplaşmıştır. 

Oluşturduğu unsurlara göre kısaltma grupları isnat, yükleme, yaklaşma, bulunma, uzaklaşma, araç ve 

eşitlik grubu şeklinde türlere ayılır (Yüksekkaya, 2012:159). 

14.1.“Gel Kulağına Söyleyeyim” Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Kısaltma Grupları 

1- Açıkça söyleyemem. (eşitlik grubu) 

2- Aradan üç gün geçti. (ayrılma grubu) 

3- Evde Meral, dışarıda Mirela değilim. (bulunma grubu) 

4- Kaç kere duyduğum oldu dedemden. (ayrılma grubu) 

5- Kağıdımı göstereceğim. (yükleme grubu) 

6- Meral hadi dükkâna gidelim yavrum! 

Sonuç 

Her çocuk bulunduğu ortamda edindiği dil ve kültürel özelliklere göre kendi değer ve 

davranışını da oluşturur. Toplumlar kendi kültürlerini dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktardığından 

sözlü ve yazılı edebi unsurların hem dil hem de kültür aktarımı açısından önem arz etmektedir.  

Bu nedenle yazarın onca eserleri arasında “Gel Kulağına Söyleyeyim” adlı hikâye kitabını 

işlememizin bu sebeplere dayandığını söyleyebiliriz. Eserin çocuk dünyasına hitap etmesinin yanı sıra 

yazarın, milli değerlerimizi oluşturan sözlü halk edebî unsurlarını hikâyelerinde ustalıkla işlemiş olması 

dikkatimizi çekmiştir.  

Bulgaristan Türkleri arasında yetişen çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan 

Muharrem Tahsin’in  “Gel Kulağına Söyleyeyim” isimli çocuk kitabını incelediğimizde yalın bir 

anlatımı olduğunu, dilinin açık, anlaşılır ve sade olduğunu görürüz. Meral isimli ilkokula giden bir Türk 

çocuğunun; okul, aile ve yakın çevresindeki hayatını konu alan eserde zaman zaman Bulgaristan 

Türklerinin kullandıkları kelime örneklerini görürüz. Bunun yanında yazar kitabın bazı yerlerinde 

“Gospojo” gibi slav dillerine (Bulgarca) ait kelimeleri de görmekteyiz. Bu durum bize günlük dile 

Bulgarcadan kelimelerin geçmiş olduğunu göstermektedir.  

Kitabın bir çocuk edebiyatı eseri olması nedeniyle cümleler kısadır. Cümlelerdeki kelime 

sayılarının; 3-5, 5-7, 7-9 kelimeden fazla olmadığını görürüz. Bu nedenle de bazı kelime gruplarının çok 

kullanılmasına rağmen bazılarını da çok az tekrar edildiği göze çarpmaktadır. Çalışmamızda tespit 

ettiğimiz kelime grupları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. 

Kelime grubu adı Sayısı  

İsim tamlaması 7 

Sıfat tamlaması 27 

Sıfat-fiil grubu 5 
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Zarf-fiil grubu 16 

İsim-fiil grubu 5 

Edat grubu 13 

Bağlama grubu 14 

Ünlem grubu 6 

Birleşik ad grubu 2 

Birleşik fiil grubu 16 

Unvan grubu 4 

Tekrar grubu 21 

Sayı grubu 1 

Kısaltma grubu 6 

 

Tabloda görüldüğü gibi eserde en çok kullanılan kelime grubu 27 kelime grubuyla sıfat 

tamlamasıdır. Sıfatlar varlıkların sayısını, vasfını belirttiği için bir çocuk kitabı olan eserde çocukların 

kavrama ve anlama seviyelerine göre açıklayıcı, tanımlayıcı bir dil tercih edilmesi sebebiyle sıfat 

tamlaması sıkça kullanılmıştır. Sıfat tamlamasından sonra ikinci sırada 21 kullanımla tekrar grubunun 

geldiği görülmektedir. Tekrarlar anlatıma güç kattığı için ve tekrarların hatırda kalması kolay 

olduğundan tekrarlardan faydalanma yoluna gidilmiştir. Üçüncü sırada 16 kez kullanılan zarf-fiil grubu 

ve birleşik fiil grubu gelmektedir. Zarflar fiilleri niteler. Çocuk edebiyatı eseri olan kitapta durumdan 

çok hareket anlatan cümleler yer almaktadır. Bu nedenle zarf-fiil ve birleşik fiil grupları da sıkça 

kullanılmıştır.  

İncelediğimiz eserde en az kullanılan kelime grubu 1 kez kullanılan sayı grubudur. Kitapta 

kullanılan sayılar sıfat tamlaması oluşturan tekli sayılardır. Sayı grubundan sonra 2 kere birleşik ad 

grubunu ve 4 kere kullanılan unvan grubu gelmektedir. Yine kitapta kişi adlarının tek olarak 

kullanıldığını görüyoruz. Bu durum kitabın hitap ettiği yaş ve sınıf seviyesine göre daha sade ve yalın 

bir dilin tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak; Bulgaristan Türklerinin kültürel var oluşlarını sürdürmek için ortaya konulan 

eserlerden biri olan eğitici ve öğretici bir niteliğe sahip “Gel Kulağına Söyleyeyim” adlı hikâye kitabının 

Türk dünyası içerisinde bilinen bir çocuk edebiyatı eseri olarak tanınmasını ve bir gün her Türk çocuğun 

bu kitabı okumasını temenni ederiz.    
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ASPECTS OF ALBANIAN-TURKISH RELATIONS DURING THE YEARS 1928-1932 

BASED ON BRITISH ARCHIVAL DOCUMENTS 

Sali KADRİA407 

Abstract 

The paper aims to present some of the main moments of Albanian-Turkish relations from the 

years 1928-1932. Although the progress of these relations has been treated by various researchers, the 

study of the relations between the two countries remains a field that still requires further studies, not 

only to create a more realistic image of the traditional friendship that exists between the two peoples but 

at the same time to understand more accurately and fairly the situation of Albania in this period and its 

position in the Balkan region and beyond. 

The paper tends to treat concisely, some important issues, trying to give answers to such 

questions: Was the change in the form of the regime in Albania in September 1928 the cause of the 

fading of Albanian-Turkish relations? What was the approach of the leaders of the Turkish state to this 

new political development in Albania?; What was the reaction of the leaders of the Albanian state to the 

new developments that were taking place in the relations between the two friendly countries - did they 

do enough in this regard or could they not do more?; Was there a break in relations between the two 

countries during the years 1928-1932 or were they never officially broken?; Can we talk about a 

withdrawal of Albania from the traditional connection with Turkey during these years?; What was the 

role of Italy in the meantime and did it use its “good services” to normalize Albanian-Turkish relations 

during this period? 

The treatment of Albanian-Turkish relations in these years represents the importance of looking 

at some other aspects. First, their study indirectly brings to light the attitude of the other Great Powers 

towards these two countries. Secondly, it shows the right way how the leaders of these two countries 

showed themselves at the right height and proved themselves "statesmen" after they managed to 

overcome the deadlock created in the relations between them, avoided reluctance and egocentrism, using 

as a platform for rapprochement, holding the Second Balkan Conference in Istanbul, in 1931. 

Of course, the paper relies on British archival documents, as well as on the Albanian press of 

that period. 

Keywords: Albania, Turkey, Albanian-Turkish relations, Balkans, Great Powers 

This paper is focused on the relations between Albania and Turkey, during the short period of 

1928-1932. From the beginning of my presentation, I would like to emphasize that despite the different 

governments that have alternated in power in both countries alongside some small fluctuations in certain 

periods, an essential feature that can be observed in Albanian-Turkish relations is that those in generally 

they have been good.  

In respect of the scientific truth and the traditional friendship between the Albanian and Turkish 

people, I think that these short moments, when these relations were not at the desired level, should be 

clarified, in order to better illuminate our historical past and at the same time to look towards a better 
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future. Also, in order to be impartial regarding the documentary sources on which this paper would be 

based, I decided to use the British archival documents, avoiding Albanian and Turkish ones. 

At the beginning of 1928, Ahmet Zogu came to the conclusion that the establishment of the 

monarchical regime in Albania would have a better effect on maintaining order and peace within the 

country. This would further consolidate the Albanian state. Meanwhile, the republican form of 

government was unsuitable for the conditions in which Albania was at that time, whose stability could 

be put at risk both by internal insurrectionary movements and by provocations that came to it externally 

from neighboring countries.408  

As is known, on September 1, 1928, the Constitutional Assembly declared Albania a 

Democratic Parliamentary and Hereditary Kingdom with Ahmet Zogu King of the Albanians under the 

name Zogu I. Within a short time, the Albanian Kingdom was recognized by over twenty-five countries 

from all over the world.409  

Yugoslavia and Turkey took a different attitude from other countries towards the proclamation 

of the Albanian Kingdom. As early as September 1, 1928, Minister of Turkey (this was the diplomatic 

title/rank in that period) in Albania, Tahir Loutfi Bey,410 informed the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkey that the Constitutional Assembly of Albania declared the monarchy on this day, while President 

Ahmet Zogu had been declared King of the Albanians with the title Zogu I.411  

However, on September 5, 1928, the president of Turkey, Mustafa Kemal, stated categorically 

that Turkey would never recognize the new regime in Albania.412 Meanwhile, Tahir Loutfi Bey, the 

minister of Turkey in Tirana, had left for Ankara, without giving any explanation of the reasons for this 

sudden departure from Albania.413 

The questions naturally arise: What was the main motive that influenced Turkey not to recognize 

the Albanian Kingdom? Why did Ghazi Mustafa Kemal maintain this attitude towards the political 

developments taking place within a brother country? Was this an instant mistake or misunderstanding 

which happens to every human being, and which was later reversed out of anger to deny that it had 

simply been a slip of the tongue? Or was this a position clearly defined by Ghazi, who was stoic enough 

towards the republican form of the regime for other countries as well? 

The first argument is that the foreign press had aggravated the situation because they wrote that 

after Ahmet Zogu, Mustafa Kemal was soon expected to be proclaimed king.414 The situation was further 

worsened by Ghazi’s interview given to the French newspaper “Le Petit Parisien”, where he stated that 

“as long as I am alive, the Turkish government will never recognize this individual and the royal regime 

in Albania”.415  

                                                           
408 Ilir Ushtelenca, Diplomacia e Mbretit Zogu I-rë [Diplomacy of King Zogu I], Tiranë: Ermir, 1997, pp.199-200.  
409 The British National Archives, (hereinafter: TNA), Foreign Office (hereinafter: FO) 371/12846, Sir Robert M. 

Hodgson, British minister in Albania to the Lord Cushendun of Cushendun, Durrës, September 25, 1928; Gazmend 

Shpuza, Ataturku dhe Shqiptarët [Ataturk and the Albanians], Tiranë: Dituria, 1994, p.58 
410 The Turkish diplomat Tahir Loutfi Bey was considered one of Ghazi’s most trusted friends, who was transferred 

by the Turkish government from Belgrade to Tirana, as the Minister of Turkey in Albania. 
411  Hasan Bello, Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1912-1939 [Albanian-Turkish relations 1912-1939], botim i 

Institutit të Historisë të Qendrës së Studimeve Albanologjike [published by the Institute of History of the 

Albanological Studies Center], Tiranë: Kristalina-KH, 2015, f. 289. 
412 Ibidem. 
413 TNA, FO 371/12846, Sir R. M. Hodgson to the Lord Cushendun of Cushendun, Durrës, 23 tetor 1928. 
414 “King Kemal? An Angora report”, The Daily Telegraph, London: September 1, 1928, p. 1; “Kemal to follow 

suit?”, Manchester Guardian, London: September 1, 1928, p. 1; H. Bello, Marrëdhëniet shqiptaro-turke..., p. 289. 
415 TNA, FO 371/12846, Sir R. M. Hodgson to the Lord Cushendun of Cushendun, Durrës, 23 tetor 1928. 
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If we look carefully at the non-recognition’s episode, we notice that the announcement of 

Albania's transition to a new political regime reached Mustafa Kemal in Therapia, where he was in the 

midst of a wild feast. It is of interest to note that Ghazi had refused to recognize King Zog during an 

interview given under special circumstances, at 4 o'clock a.m. in the morning, when he was under the 

influence of alcohol. So it seemed clear that his heartfelt statement was uttered in the heat of the moment. 

At this time, the Turkish Prime Minister, Mustafa Ismet İnönȕ, issued categorical orders stating that in 

the future, no MP’s should act as an intermediary between a foreign representative and Gazi of Turkey. 

But what had to be done had happened.416 

These circumstances lead to the opinion, naturally based on the reason that, if we take into 

account the close ties of Yugoslavia with France as well as the not so friendly attitude of Yugoslavia 

towards Albania, perhaps the so-called “interview” of the French journalist in completely inappropriate 

circumstances, could it was a well-organized “trap” aimed at undermining Albania’s traditional 

friendship with a friendly country like Turkey. This position is further reinforced by the fact that, as 

soon as the article was published, the Turkish president’s statement caused consternation in Turkish 

government circles.417 

Examining the effects of this press’ statement, the British minister in Albania, Hodgson, thought 

that it could never be believed that Mustafa Kemal could be incited by the foreign press to act in the 

same way as did Ahmet Zogu, when he became a king.418 

The second argument is that Mustafa Kemal did not recognize the monarchical regime because 

he experienced very badly the abandonment of the republican form of government in Albania. However, 

the British ambassador George Russell Clerk in Angora said that anyone who knew the way of action 

of Mustafa Kemal, it was clear that for Ghazi it was not a big concern if the leader of a certain state was 

called “King” or “President”. Also, the British diplomat was convinced that the head of the Turkish state 

was not one of those men who could be encouraged by the foreign press to follow the example of Ahmet 

Zogu in Albania as it happened in the beginning of September of 1928 or as was the case of Reza Shah 

Pahlavi appointed as Shah (monarch) of Iran by the decision of Irani’s constituent assembly.419 

The third argument is that of a bad mood of the Turkish state’s leaders by the way how Albania 

behaved towards Turkey. The Minister of Foreign Affairs of Italy, Signor Dino Grandi, thought that the 

reluctance of the Turkish government to recognize the new regime in Albania could be related to the 

fact that the Turks felt affected by the fact that the Albanian monarchy had been announced without first 

consulting them.420 

The last argument is that Turkey’s refusal to recognize the Albanian Kingdom could have its 

origin earlier, since Turkey’s refusal could not come like a bolt from the blue sky. In fact, as early as 

the summer of 1927, Albanian-Turkish relations had suffered a slight crisis. At this time, the minister 

of Turkey in Albania, Tahir Loutfi Bey, had asked Ahmed Bey Zogu to engage Turkish officers instead 

of British organizers for the organization of the Albanian gendarmerie. The rejection of the Turkish 

                                                           
416 Ibid., FO 37113/559, Sir George R. Clerk to Sir Austen Chamberlain, Constantinople, June 5, 1929; Ibid., FO 

371/15147, Sir R. M. Hodgson to the Marquess of Reading, Durrës, November 3, 1931. 
417 Ibid., FO 37113/559, Sir George R. Clerk to Sir Austen Chamberlain, Constantinople, June 5, 1929. 
418 Ibid., FO 371/12846, Sir R. M. Hodgson to the Lord Cushendun of Cushendun, Durrës, October 23, 1928. 
419 Ibid., FO 371/12846, Sir Georg R. Clerk to the Lord Cushendun of Cushendun, Constantinople, November 6, 

1928. 
420 Ibid., FO 371/12846, Sir Ronald W. Graham to the Lord Cushendun, Acting Secretary of State for Foreign 

Office, Rome, November 9, 1928. 
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request by Ahmet Zogu caused the irritation of Mustafa Kemal, who had declared that he would soon 

teach Ahmed Bey who Ghazi was.421 

What was King Zog’s attitude towards Turkey’s refusal to recognize the Albanian Kingdom? 

From 1928 to 1932, King Zog maintained an ambivalent position regarding the orientation that 

Albania should have towards Turkey. At first, fueled by anger at the refusal to recognize the Albanian 

Kingdom, he was of the opinion that the weakening of Turkey’s relations with Albania did not pose any 

major problem for his country. Over time, when he began to rely more on a cool logic, he accepted the 

idea that the Albanian government had to find the right way to normalize relations with Turkey. 

From September to December 1928, King Zog felt a sense of nervousness towards Turkey. At 

this time, Ahmet Zogu thought that the breakdown of relations with Turkey could not bring serious 

consequences for the future of Albania. Therefore, he had expressed that if the recognition of the 

Albanian Kingdom by Turkey was not ensured within a short time, he would withdraw the Chargé 

d’Affaires of Albania from Angora.422 

However, in January 1929, King Zog seemed more reticent about the attitude towards Turkey. 

He expressed in confidence to the British minister in Albania the opinion that the issue of recognizing 

the new regime should not have taken such proportions. Therefore, he wanted to reduce this incident to 

the proper dimensions. Now King Zog seemed interested in finding the right way of action, so that the 

situation does not go to the point where Albania’s relations with Turkey to be interrupted.423 

The talks held in Paris by the former Foreign Minister of Albania, Iljaz Vrioni, who was 

appointed as minister of Albania in France with the Turkish ambassador in France, with whom he was 

friends, according to the scheme proposed by King Zog were unsuccessful.424 

In these circumstances, on October 3, 1929, the Ministry of Foreign Affairs of Albania issued a 

“statement” in which it was stated that the legation of Albania in Angora was closed “for financial 

reasons”.425 In May 1930, the Albanian government decided to close its consulate in Istanbul with the 

same argument.426 

In these circumstances, Albanian-Turkish diplomatic relations remained suspended from the 

end of 1928 until the fall of 1931. However, it should be noted that during all this time, despite the 

tension in diplomatic relations, neither of the two states ever came out with any statement for the official 

termination of diplomatic relations between them, which were actually suspended.427 

The appropriate moment for easing the tension of these relations was created in October 1931, 

when the Second Balkan Conference was held in Istanbul. Mustafa Kemal caught the right moment for 

the “melting of the ice” between the two countries. During this conference, he took two well-calculated 

actions. First, he overcame his personal reluctance to use the title “King” for Ahmet Zogu. Secondly, he 

created a friendly atmosphere with the Albanian delegation during the reception organized by him in 

Angora, on October 26, 1931, in honor of the delegations participating in the Balkan Conference.428 

                                                           
421 Ibid., FO 371/12846, Sir R. M. Hodgson to the Lord Cushendun of Cushendun, Durrës, November 20, 1928. 
422 Ibid., FO 371/12846, Sir R. M. Hodgson to Sir Austen Chamberlain, Durrës, December 18, 1928. 
423 Ibid., FO 371/13559, Sir R. M. Hodgson to Sir Austen Chamberlain, Durrës, January 29, 1929. 
424 Ibid., FO 371/13559, Sir George R. Clerk to Sir Austen Chamberlain, Constantinople, June 5, 1929. 
425 Ibid., FO 371/13560, Sir R. M. Hodgson to Sir Austen Chamberlain, Durrës, February 13, 1929, f. 2361. H. 

Bello, Marrëdhëniet shqiptaro-turke..., pp. 304-305. 
426 TNA, FO 371/14302, Sir R. M. Hodgson to Sir Arthur Henderson, Durrës, May 19, 1930. 
427 Ibid., FO 371/15148, Sir R. M. Hodgson to Sir John Simon, Durrës, November 30, 1931.  
428 Ibid., FO 371/15147, Sir Georg C. Clerk to the Marquess of Reading, Angora, November 1, 1931. 
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On the same day, the head of the Albanian delegation at this conference, Mehmet Konica, 

enthusiastically telegraphed the Ministry of Foreign Affairs of Albania, to fervently pray to King Zog 

to respond as soon as possible and in the most polite way to Mustafa Kemal’s telegram, in order to 

resume official Albanian-Turkish relations.429 On October 29, 1931, King Zog also responded to the 

President of Turkey, Mustafa Kemal, with a telegram in a rather friendly spirit.430 

On October 27, 1931, the Turkish Chargé d’Affaires “ad interim” in Albania, Zekki Hakki Bey, 

informed the Albanian Foreign Minister that the Turkish government wanted the continuation of 

relations with Albania. The Turkish diplomat officially announced that his government had decided to 

recognize King Zog.431 At the end of 1931, the Albanian government also decided to send its diplomat 

Nezir Leskoviku as Chargé d’Affaires “ad interim” of Albania to Angora.432 

From October 1931 onwards, Albanian-Turkish relations returned to their previous bed. The 

Turkish newspaper “Hakimiyeti Milliyet” dated June 15, 1932, announced that Zekki Hakki Bey had 

been replaced in this task by the Turkish Chargé d’Affaires, Bedri Reşit Bey (Bedri Reshid Bey).433 

What was Italy’s role in the normalization of Albanian-Turkish relations? 

Despite King Zog’s statement that he did not want Italy to intervene in this matter,434 British 

diplomats thought that he had asked the Italian government for help in normalizing the Albania’s 

relations with Turkey.435 At the beginning of 1931, the Turkish press wrote that the Italian ambassador 

in Angora had used his “good offices” towards the Turkish government, with the aim of continuing 

diplomatic relations between Turkey and Albania.436 The Italian government held to the idea that the 

sudden improvement in these relations was determined by the intervention of the Italian ambassador in 

Angora.437 This was also confirmed by “Gazeta Shqipëtare” newspaper published in Bari, Italy, which 

particularly appreciated the great effort of the Italian ambassador to Turkey, Aloisi, who had contributed 

“to the happy closure of the dispute that had created an anger atmosphere between the two peoples”.438 

From what was discussed above, it seems that the most reliable argument regarding Mustafa 

Kemal's lack of recognition of the new political regime in Albania is that this act was a statement that 

had inadvertently slipped from his mouth. Of course, the attitude of the Ghazi of Turkey does not seem 

to have been connected with a decided opposition amounting to fanaticism to the monarchical form in 

other countries. If this was true for the issue of the regime's form in Albania, the Turkish Republic would 

have taken the same rejecting position as other monarchical countries in Europe and beyond. In this 

respect, I think Mustafa Kemal was determined to preserve and build carefully the republican model in 

Turkey. This opinion is further strengthened by the fact that a few years later after Mustafa Kemal coolly 

reflected on his attitude towards friendly Albania, he did not hesitate to take the decision that returned 

Albanian-Turkish relations to the former traditional friendly bed, accepted the recognition of the 
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monarchical regime in Albania. This proved once again that he was a visionary statesman, who could 

not remain hostage to instant mistakes that are quite normal for every human being. In this direction, a 

very valuable role was played by the Turkish Prime Minister Mustafa İsmet İnönȕ and the Minister of 

Foreign Affairs of Turkey of this period. 

I tend towards the opinion that, of course, Mustafa Kemal's lack of recognition of the new 

regime in Albania was in itself the result of other causes accumulated in him earlier. In this regard, I 

think that two factors should have influenced it: first, the fact that the Albanian government had not 

accepted a little earlier, the presence of a group of Turkish officers to deal with the reformation of the 

Albanian gendarmerie troops; second, the Turkish state's leaders must have felt hurt by the attitude taken 

by the leaders of the Albanian state, who had not consulted with them earlier and affirmed that they 

intended to declare the monarchical regime in Albania. 

From September to December 1928, even King Zog felt a kind of nervousness towards Turkey. 

Due to the Turkish state's refusal to recognize the Albanian Kingdom, he said that the weakening of 

Turkey's relations with Albania did not pose any major problem for his country. However, as time went 

by, when he began to rely more on cool logic than on the bad mood feeling, he expressed his regret that 

the matter had reached such proportions. He wanted this incident with a friendly country like Turkey, 

where he had spent a part of his youth, to be reduced as much as possible. Therefore, he demanded that 

the Albanian government find the right way to normalize relations with Turkey. At this point, King Zog 

showed foresight as he was very interested in the situation not going to the point where Albania's 

relations with Turkey became worse. 

Looking at the progress of Albanian-Turkish relations in this period, it seems to be emphasized that 

despite the alternation in power of different governments in both countries, as well as despite some small 

fluctuations in certain periods, such as that of the years 1928-1931, an essential feature what is noticeable 

is that Albanian-Turkish relations have generally been good and brotherly. Despite temporary 

differences between the political leaders in both countries, Turkey and Albania have always been natural 

allies, as the friendship between these two peoples has deep roots based on noble feelings of respect and 

mutual interests. 
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GENÇLİĞİN ULUSAL BENLİK BİLİNCİNİN OLUŞUMUNUN ETNOPSİKOLOJİK 

YÖNLERİ 

Sarybekova Zhanat TULENOVNA439 

Tregubova Victoria VYACHESLAVOVNA440 

Özet 

Dünyanın en eski halklarından biri olan Türk halkları, tarihi açıdan zengin milli, ruhsal ve 

manevi değerler sistemiyle insan medeniyetine paha biçilmez katkılarda bulunmuş, yüksek ve saf 

ideallere sarsılmaz bağlılıklarıyla özgünlüklerini her zaman korumuşlardır. Doğu'nun ileri 

geleneklerinin manevi kültürümüzde Batı'nın değerleriyle başarılı uyumu, farklı dünya görüşlerini ve 

kültürleri ulusal düşüncemizde birleştiren genç nesiller arasında ulusal kimliğin oluşumunu da etkiler. 

Bu nedenle her Kazak genci, kendilerini doğru anlamak için psikolojik geçmişini bilmeli ve dolayısıyla 

hangi ahlaki ve psikolojik özelliklere sahip olduklarını ve halkının nasıl geliştiğini bilmek için halkının 

etnogenezine ve etnopsikolojik geçmişine başvurmalıdır. Bu açıdan, ‘Korkıt Ata’ kahramanlık destanı, 

Türk dillerini konuşan halklar arasında milli kimliğin oluşmasında ve çağımızın genç neslinde milli 

ruhun doğru bir şekilde oluşmasında bir rehberimizdir. Genç kuşakta ulusal kimliğin oluşumuna ilişkin 

araştırma sonuçları, aile ve toplumda gençler ile ilgili pratik öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Etnolar, Kişilik, Gençlik, Aile, Ulusal Kimlik, Insanlar, Ulusal Kültür, 

Etnopsikoloji. 

ETHNOPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF YOUTH’S NATIONAL 

SELF-CONSCIOUSNESS 

Abstract 

The Turkic peoples, one of the oldest peoples of the world, have made an invaluable contribution 

to human civilization with their historically rich system of national, spiritual and moral values and have 

always preserved their identity with their unwavering commitment to lofty and pure ideals. The 

successful harmony of the progressive traditions of the East with the values of the West in our spiritual 

culture also influences the formation of national consciousness among the younger generation, 

combining different worldviews and cultures in our national thinking. Therefore, every Kazakh youth 

should know about their psychological past in order to understand themselves correctly, and thus turn 

to the ethnogenesis and ethnopsychological past of their people in order to know what moral and 

psychological qualities they possess and how their people are developing. From this point of view, the 

heroic epic "Korkyt Ata" is our guide in the formation of national consciousness among the Turkic-

speaking peoples and the correct formation of the national spirit among the younger generation in our 

time. The results of research on the formation of national identity among the younger generation are of 

practical importance in relation to young people in the family and society. 

Keywords: Ethnicity, Personality, Youth, Family, National Identity, People, National Culture, 

Ethnopsychology 

ЖАСТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ САНА СЕЗІМІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Аннотация 
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 Түркі халықтары, әлемнің ежелгі халықтарының бірі, өзінің тарихи бай ұлттық, рухани 

және адамгершілік құндылықтар жүйесімен адамзат өркениетіне баға жетпес үлес қосты және 

әрқашан өзінің жоғары және таза мұраттарына деген берік ұстанымымен өзіндік ерекшелігін 

сақтап келді. Шығыстың прогрессивті дәстүрлерінің біздің рухани мәдениетіміздегі Батыс 

құндылықтарымен табысты үйлесуі де біздің ұлттық ойлауымызда әртүрлі дүниетанымдар мен 

мәдениеттерді біріктіре отырып, жас ұрпақтың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Сондықтан әрбір қазақ жастары өздерін дұрыс түсіну үшін, өз халқының этногенезі мен 

этнопсихологиялық өткенін білуге, олардың қандай моральдық және психологиялық қасиеттерге 

ие екенін және халқының қалай дамып жатқанын білуге тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, "Қорқыт 

ата" эпосы түркітілдес халықтардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырудағы және біздің 

заманымызда жас ұрпақтың ұлттық рухын дұрыс қалыптастырудағы біздің бағдарымыз болып 

табылады. Өскелең ұрпақтың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру бойынша зерттеу нәтижелері 

отбасы мен қоғамдағы жастарға қатысты практикалық маңызы бар. 

Түйінді сөздер: этнос, тұлға, жастар, отбасы, ұлттық сана, халық, ұлттық мәдениет, 

этнопсихология 

Giriş 

Çağdaş zamanda konunun güncelliği çok yönlüdür - halklar ve devletler arasında kültürel, 

politik, ekonomik vb. İlişkiler sürekli büyüyor. Bu da her milletin milli özelliklerini, âdetlerini, ahlaki 

normlarını, düşünce ve düşünme tarzını inceleme ihtiyacını doğurur. Çünkü etnik ilişkilerin 

düzenlenmesinde ana konulardan biri farklı halklara ait etnik kültürlerin incelenmesi ve saygı 

gösterilmesidir. Farklı halkların kültürlerindeki benzerlikleri yanı sıra, halkların etnik özelliklerinde 

kendini gösteren ve onların davranış ve ilişki sistemlerini oluşturan özellikler de yer alıyor. Genç nesil 

de benzersiz bir etno-kültürel ortamın etkisi altında büyümeye başlar ve doğduğu günden itibaren bir 

insan olarak oluşur.  

Çağdaş zamanda Avrupa ülkelerine hızlı entegrasyon döneminde Kazak gençliğinin sosyo-

psikolojik ve sosyo-pedagojik sorunları arasında milli geleneklerin korunması, milli ve manevi 

değerlerin aşılanması, milli kimliğin, milli duyguların ve milli karakterin oluşumu konuları, güncel olup 

makalede önemli bir yer almaktadır. Çünkü milli değerlerimiz Kazak halkının kendine özgü kimliğini 

yansıtmaktadır. Bu açıdan zamanımızda milli değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması 

etnopsikolojik açıdan daha önemlidir. Bu yüzden her Kazak genci, kendilerini doğru anlamak için 

psikolojik geçmişlerinin farkında olmalı ve böylece hangi ahlaki ve psikolojik özelliklere sahip 

olduklarını ve halkının nasıl geliştiğini bilmek için halkının etnogenezini ve etno-psikolojik geçmişini 

uygulayarak öğrenmelidir. Bu noktadan hareketle, Türk dilleri konuşan halklarda milli benlik bilincinin 

oluşmasında ve çağımızın genç neslinde milli ruhun doğru bir şekilde oluşmasında ‘Korkıt ata’ destanı 

kılavuz kaynağımızdır. Margaret Mead, yaşlı neslin geçmişinin genç neslin geleceği olduğunu 

belirtiyor. Bu nedenle, eski neslin davranış ve tutum sistemi, genç neslin davranış ve tutumlarının doğru 

oluşumunda kilit rol oynamaktadır. Çünkü taklit ve özdeşleşme sürecinde büyüyen genç kuşak, onlar 

için yaratılan etno-kültürel ortamda yaşlı kuşağın deneyimlerini özümseyerek kişiliğini geliştirir. Her 

yeni nesil geleneklerle, özellikle de aile ilişkilerine yön veren duygularla karşı karşıya olur ve bu 

koşullarda büyüyen her Kazak genci, çocukluktan itibaren eski gelenekleri takip etmeyi birinci görevi 

olarak görmektedir. Türk halklarında yetişen genç neslin davranış ve tutumlarının etnopsikolojik 

anlamının kökleri, tarihimizin başyapıtı ‘Korkut ata’ ile bağlantılıdır. Bu destanda, Türk halkların 

atalarının davranış ve ilişkileriyle ilgili etnik özelliklere, klişelere ve tutumlara, duygulara, davranışlara 

ve geleneklere ve ayrıca Kazak gencliğinin bir birey olarak oluşumuyla ilişkili etnik ve psikolojik 

özelliklerin incelenmesine özel önem verildi. ‘Korkıt ata’ destanının en önemli derslerinden biri, bugün 

Kazak ailelerinde gençlere aşılanan milli ve manevi duygulardan biri olan büyük atalarımızın yoldaşlık, 

dostluk, aile gücü, derin karşılıklı saygı ve aile üyeleri arasında saygıya sahip olduğudur. Destanın en 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
718 

önemli etnopsikolojik anlamlarından biri, Kazak gençliğinin tarihsel kökleri üzerinde gelişimi, manevi 

ve psikolojik mirastaki en olumlu değerlerin korunması, bunların geliştirilmesi ve modern ideolojiye 

uygun gelecek nesillere aktarılması açısından önemidir. Kuşkusuz günümüzde toplumda meydana gelen 

süreçler ve değişimler, yenilenme, olumlu ya da olumsuz yarattığı gerilim, gençlerin psikolojilerinde, 

kişilik oluşumunda ve ilişkilerde derin bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda aile, gençlerin birey olarak 

şekillenmesinde, küçük bir sosyal grup olarak milli ruhlarının şekillenmesinde kilit bir rol oynamakta 

ve bu süreç annebabalar açısından özel bir dikkat ve sorumluluk gerektirmektedir. Kazak ailelerinin 

gençlerin kişiliğini, davranışlarını ve tutumlarını şekillendirmede kendi ulusal gelenek ve görenekleri 

vardı ve bu geleneklerden bazıları bugün hâlâ varlığını sürdürüyor. Makalede, büyüyen Kazak 

gençliğini ulusal kimlik ve haysiyet, ulusal kimlik ve öz farkındalık, ulusal ideoloji ve vatanseverlik 

konusunda eğitmek açısından ‘Korkıt ata’ destanının sadece bugünümüz için değil, aynı zamanda 

gelecekteki gelişimimiz için etnopsikolojik önemi analiz edilmektedir. Makaledeki önemli 

etnopsikolojik konulardan biri, Avrupa ülkelerine hızlı entegrasyonun modern çağda genç nesiller 

arasında ulusal kimlik oluşumu ve davranış ve tutumlarında ulusal ve ahlaki değerlerin korunmasıdır 

(Aliev, 2008. sayfa 206). Modern gerçekliklerde, her etnik grupta öz bilinci doğru bir şekilde oluşturmak 

için atalarına olan ilginin arttığına dikkat edilmelidir. Etnopsikolojik özellikler arasında ilk dikkati 

çeken, etnik benlik bilincin düzeyidir. Etnik bir grup üyelerinin etnik toplulukların davranış ve görüşleri, 

ilişkiler sistemi, karakteri, ahlaki nitelikleri, başarıları ve eksiklikleri hakkındaki fikir ve görüşleri ile 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Etnik benlik bilinci, bir etnik grubun veya ulusun diline, geleneklerine, 

efsanelerine ve mitolojisine, müzik ve danslarına, giyim özelliklerine, mutfağına ve kişinin kendisiyle 

ve bir bütün olarak dünya ile ilişkisine yansır. Bu bağlamda, Kazak gençliğinin atalarının etnik 

özelliklerine, kalıp ve tutumlarına, duygularına, davranışlarına ve başkalarına ilişkin ‘Korkıt ata’ 

destabu etnik özellikler ve bunların tarihsel önemi hakkında tarihsel bilgiler verir. Kazak gençliğinin 

etnik kimliğinin temel psikolojik mekanizması etnik kimliğidir. Yani, makalemizin içeriğine uygun 

olarak, zamanımızda her Kazak genci, ulusal kimliğini doğru anlamalı, davranış ve ilişkileri 

düzenlemede kendilerini başkalarıyla özdeşleştirmelidir. Bu süreçte her Kazak gencin kendi grubunu 

diğer sosyal derneklerle karşılaştırma sürecinin bir sonucu olarak sosyal kimliği oluşur. Sosyal kimlik, 

Kazak gençliğinin etnik kimliğinin kaynağıdır. Etnik kimliğin iki ana bileşeni vardır: 1. Bilişsel. Bilişsel 

bileşen, bireyin etnik grubu, grubunun özellikleri ve etno-ayırt edici özellikleri hakkında bilgi ve fikirleri 

nedeniyle kendini bir grubun üyesi olarak algılamasını içerir. Etnik kimliğin bilişsel bileşeni, öncelikle 

etnik bilince, yani etnik grubun hakkında gerekli bilgilere sahip olmaya dayanır. 2. Duyuşsal. Duyuşsal 

bileşen, bireyin ait olduğu gruba ait olma duygusunu, kalite değerlendirmesini ve üye olmaya yönelik 

tutumunu içerir. Etnik kimliğin duyuşsal (duygusal) bileşeni, halkının kaderiyle ilgili konulara verdiği 

derin duygusal tepkilerde kendini gösterir. Duygusal kimlik duygusu ne kadar güçlüyse, bir etnik grubun 

üyeleri arasındaki psikolojik birlik duygusu da o kadar güçlüdür. Kazak gençliğinin davranış ve 

tutumlarının oluşumunda bahsettiğimiz sorunlar, makale ile ilgili olduğu için öz farkındalığın oluşması 

için ayrı bir önem taşımaktadır. 

 Amaç 

Gençler ile ilgili ulusal kimliğin ve ulusal düşüncenin oluşumunun amacı, genç neslin Kazak 

halkının etno-psikolojik geçmişi hakkında belirli bilgiler edinmesini, yaşamında ve kendini 

gerçekleştirmesinde aktif rol almasını sağlamaktır. Bir kişinin psikolojik geçmişi hakkında bilgi 

edinmek, genç neslin ilişkilerdeki davranışlarını şekillendirmek için önemlidir, aktif olarak ulusal kişisel 

gelişimin, ulusal kişisel gelişimin daha da gelişmesini etkiler. Aynı zamanda kendini anlayan, milli 

kimliğini ruhunda ve kanında hisseden ve milletine saygı duyan bir genç Kazak, kimliğini Kazak olarak 

ifade eden milli kimliğin ruhundadır. Ancak genç kuşak ile ilgili olarak ulusal özbilinç ve ulusal düşünce 

oluşturmanın amacı, yalnızca geçmişe bağlılık değil, aynı zamanda halkın güzelliğinin korunması yanı 

sıra, o zamanın ideolojisine uygun neslin ve dünyanın da propaganda ve ilham kaynağı olmaktır. Bu 
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nedenle makalenin amacı, etnik gelenek ve göreneklerin, etnik özelliklerin, kalıpların ve tutumların, 

davranış ve Kazak gençliğinin tutumu davranış sistemini belirleyen duygu ve davranışların referans 

kaynağı olan ‘Korkıt ata’ destanının etnopsikolojik önemini tanımaktır. Zira halkının psikolojik 

gelişiminin farkında olmayan Kazak gençleri, namus ve şevk, mücadele ve kahramanlık, haysiyet ve 

namus, vatan ve aile sevgisi ile büyük atalarının karakterlerinin özelliği olan iyiliklerden uzaklaşmış 

olabilirler. Bu da milletin kendisini ahlaki ve psikolojik köklerinden koparıp ahlaki bir bunalıma 

girmesine neden olacaktır. Bu bağlamda makalenin amacı, Kazak gençliğine halkın olumlu etnik 

özelliklerini, ayrıca davranış ve tutumların oluşumundaki eksiklikleri tanıtmaktır. ‘Korkıt ata’ kitabında 

yansıtılan etnik karakter, genel olarak Kazakların ‘zihinsel imajının’ bir aynası görevi görür. Destan, 

Türk halklarının benlik bilincinin oluşmasında ve milli-etnik bilincin oluşmasında büyük önem taşıyan 

milli kimliğimiz hakkında psikolojik bilgi edinmede kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan destana dikkat 

edersek, Kazakların etno-psikolojik özelliklerinin konukseverlik, cömertlik, sadakat, dayanıklılık ve 

başkalarının olduğunu görürüz. Gelenek, belirli bir etnik grup veya ulustaki insanlar arasındaki 

ilişkilerin ana düzenleyicisidir. Bu, bir etnosun veya insanların hayatında nispeten istikrarlı ve az 

değişen ilişkilerde kendini gösterir. Rolü büyük ölçüde içerdiği sosyal ilişkiler sistemi tarafından 

belirlenir. Toplumsal ilişkiler, tarih ve toplumsal koşullar değiştiğinde geleneklerde de birtakım 

değişimler meydana gelir. Tarihsel koşullar değiştikçe gelenekler, toplumsal süreçler üzerindeki 

etkilerinin doğasına bağlı olarak ya ileri ya da geri ya da eskimiş olabilir. Gelenek, her ulusun veya etnik 

grubun eğitim sistemi tarafından belirlenir. Etnik ve ulusal mirasındaki cehalet, halkın sosyal ve kültürel 

gelişiminde mirasın ihlaline, tarihsel gelişim sürecinde halkın kazanımlarının kaybedilmesine yol açar. 

Makalenin içeriğinden hareketle, tüm halklarda olduğu gibi, ahlak, etik standartları ve Kazak gençliğinin 

görüşleriyle ilgili ileri geleneklerin yaratıcısının da ait oldukları halk (insanlar) olduğunu söyleyebiliriz. 

Her yeni nesil, özellikle erken yaşlarda aile ilişkilerine yön veren duygularla bu hazır gelenekler ile karşı 

karşıya kalır ve bu gereksinimlerin ruhuyla yetiştirilir. Herkes çocukluğundan beri öğrendiği gelenekleri 

takip etmek zorunda hisseder. Ulusal geleneklerde oluşturulan norm ve kuralların bilinçli bir şekilde 

özümsenmesinin ardından nesilden nesile aktarılarak bireyin ait olduğu etnik grup veya insanlara karşı 

ahlaki bir göreve dönüşen bir alışkanlık hâline geldi. Tarihsel gelişimin belirli bir aşamasında, tek bir 

bölge, dil ve kültür nedeniyle bir halkın ve bir ulusun oluşumu ile bağlantılı olarak gelenekler ulusal bir 

karakter kazandı. Unutulmamalıdır ki Kazak ailesinde vefa sadece bir kişi ile sınırlı değildir, bu onun 

hareketlerine, davranışlarına ve ilişkilerine yansır. Bu anlamda Kazak ailesinde herhangi bir kişinin 

kişisel çıkarları sadakat ve vefa şartı olamaz. 

Sonuç 

Gördüğünüz gibi, her halkın tarihsel olgunluk ve evrim sürecinin temel amacı, yalnızca devlet 

gelenekleri tarafından değil, aynı zamanda zengin bir ulusal ve manevi miras, saf ve yüksek değerler ile 

belirlenir. Bu gelenek ve değerler iç içe olup insanların ideolojik ve zihinsel sisteminin, öz bilincinin ve 

dünya görüşünün canlı bir düzenlemesi haline gelir. Dünyanın en eski halklarından biri olan Türk 

halkları, tarihi açıdan zengin milli, manevi ve ruhsal değerler sistemi ile insanlık medeniyetine paha 

biçilmez katkılarda bulunmuş, yüksek ve saf ideallere sarsılmaz bağlılıkları ile özgünlüklerini her zaman 

korumuşlardır. Manevi kültürümüzde Doğu’nun ilerici gelenekleri ile Batı’nın değerleriyle başarılı 

uyumu, farklı dünya görüşlerini ve kültürleri ulusal düşüncemizde birleştiren genç nesiller arasında 

ulusal kimliğin oluşumunu da etkiler. Saf ve sağlıklı niyetlere sahip insanların tarihsel olarak yüksek 

ahlaki standartlarını korurken, bir bütün olarak toplumun gelişimini olumlu yönde etkilemek, genetik 

hafızasını, tarihi kimliğini, ulusal mirasını ve kimliğini gelecek nesillere aktarmak için zor bir görevi 

yerine getirme ihtiyacı, psikolojik olarak büyük bir sorumluluk yükler. Böylece, tüm sosyal ve politik 

olaylar – toplumsal çalkantılar, ulusal mücadelenin nedenleri, genç nesil arasında ulusal bilincin 

gelişimine damgasını vurur (Bashirov, 2008. sayfa 218). İncelediğimiz soruna dayanarak, farklı 
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halkların davranış ve tutumlarındaki farklılıkların temelinde kültürün yattığından kimsenin şüphe 

duymadığı sonucuna varabiliriz. Kültür kavramı çok işlevsel olduğu kadar belirsizdir. Her milletin canlı 

ve eşsiz bir kültürü vardır. Bu renkli ve eşsiz kültür, halkların kendine özgü kimliğini tanımlar. Kazak 

gençliğinin davranış ve tutumlarının şekillenmesinde ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası değerlerin 

de kilit rol oynadığını belirtmek isteriz. Çünkü tüm Türk dillerini konuşan devletlerin topraklarında 

yaşayan çok sayıda kardeş halk bu devlette dünya kültürünün küçük bir kültürel modelini 

oluşturmaktadır. Her halkın bir nesne olarak kültürü, insanların felsefi düşüncesinin bir ifadesidir ve bu 

açıdan karmaşık nitelikteki genelleştirilmiş ifadeleri yansıtır. Kültür kavramsaldır; insanların ve 

ulusların öz bilincini somutlaştırır. Çok ulusluluk ve yarattığı çok kültürlülük. 

Kazak gençliğinin dünyayı anlamasında ve çok kültürlü değerlerin davranış ve tutumlarına dâhil 

edilmesinde kilit rol oynamaktadır. Çokkültürlülük uluslararası kültürel süreçler sağlar. Bu, başlı başına 

Kazak gençliğinin uluslararası sosyalleşmesini yaratır. Devletlerin çoğunluğu oluşturduğu günümüzde, 

uluslararası kültürel bağlar da gelişmektedir. Kazak gençliği çok kültürlü bir zihniyet ile büyüdükçe, 

özellikle etnik gruplar arası kültürel bağlar kurmaya ilgi duyuyor. Çokkültürlülük, Kazak gençliğinin 

diğer milletler ile ve onların temsilcileri ile birliğini teşvik eder ve kültürel değerlerin transferini 

organize eder. Bu, ulusal kültürün farklı yerlerde hızla yayılmasına katkı yapar. Unutulmamalıdır ki, 

milli kültür ile birlikte diğer milletlerin kültürel değerlerine saygı, Kazak bir ailede yetişen her genç 

neslin davranış ve tutumlarında değer verilen temel niteliklerden biridir. 
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“MANAVLAR” VE “MANAV” SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BAZI 

DÜŞÜNCELER 

Seçkin UYSAL441 

Özet 

Bilindiği gibi belirli yaşam tarzları ve birtakım sosyolojik olaylar tarih boyunca bazı 

topluluklara belirli isimler verilmesine sebep olmuştur. Türkiye topraklarında da tarih boyunca göçebe, 

yarı göçebe, yerleşik yaşam tarzını benimsemiş veya bir yaşam tarzından diğerine geçiş yapmış 

topluluklar olmuştur. Bunun neticesinde de “yörük”, “dağlı”, “obalı”, “ovalı”, “manav”, “yerli”, 

“oturak”, “köylü”, “şehirli” gibi çeşitli toplulukları niteleyen adlar ortaya çıkmıştır. Her milletin 

tarihinde görülebilen bu olgular imparatorluk geçmişine sahip halklarda biraz daha karmaşık hâle 

gelebilmektedir. Türkler ile beraber farklı etnik unsurları da içinde barındıran ve himaye eden Osmanlı 

İmparatorluğu son yüz yılında topraklarını kaybettikçe Anadolu’da ve (Doğu) Trakya’da çeşitli 

sosyolojik değişmeler meydana gelmiştir. Balkanlar ve Kafkasya’dan Türklerle beraber hicret eden 

çeşitli etnik topluluklar bazen kendi etnik adları ile bazen de genel olarak “muhacir” olarak 

adlandırılmışlardır. Yaşam tarzına dayalı adlandırmalar ile göç gibi sosyolojik bir realiteden kaynaklı 

bu olgunun en çok iç içe geçtiği ve kesiştiği yerlerden biri Kuzeybatı Anadolu’dur. Bu bölgede 

genellikle köylerde yaşayan ve kendilerini “manav” olarak adlandıran Türkler ile Balkanlar ve 

Kafkasya’dan gelen “muhacir”lerin ve yine yüzyıllardır aynı bölgede göçebe yaşam tarzını sürdüren 

“yörük”lerin içerisinde hem kendileri hem de adları en fazla spekülasyona maruz kalan “manav” 

topluluğudur. Yerleşik yaşam tarzını sadece Anadolu’nun kadim halklarına isnat eden düşünce yapıları, 

Türklerin tarımla uğraşamayacağını dolayısıyla “manav”ların ancak ve ancak Müslüman olan köylü 

Rumlar olabilecekleri gibi sakat bir düşünceye itmiştir. “Manav”ların yoğun olarak yaşadıkları yerlerin 

Eski Bizans Tekfurluk bölgeleri oluşu ve Yunanca’da da “meyve, sebze satan kişi” ve “meyve sebze 

dükkânı” anlamında bir “manavis” sözcüğünün bulunması bu sakat görüşün dayanakları olmuştur. 

“Manav” sözcüğünün kökeni ile ilgili Türkologlar tarafından bir çalışma yapılmamıştır. İnternet 

ortamında ise söz konusu sözcüğün Kazakça ve Kırgızca’daki “boy beyi; asil kişi” anlamındaki “manap” 

sözcüğü ile açıklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak “manav” sözcüğü ne Yunanca/Rumcadır ne de 

“manap” sözcüğünden gelmiştir.  Tarihi ve Çağdaş Türk yazı dillerine baktığımızda sözcüğün; mana < 

mına “işte” + o/u “o (işaret zamiri)” ve +kı (aitlik eki)dan geliştiğini gösteren deliller bulmaktayız. Bu 

çalışmada TDK Sözlüğü de dâhil olmak üzere pek çok kaynakta yanlış veya eksik açıklanan “manav” 

sözcüğünün etimolojisi üzerinde durulmuş ve “manav” topluluğun bu etimolojiyi destekleyen 

özelliklerinden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manav, Türkçe, Etimoloji 

“MANAVS” AND SOME REMARKS ON THE ETYMOLOGY OF “MANAV” WORD 

Abstract 

As is known particular life styles and some sociological events causes giving the certain names 

to the some communities. In the territory of Modern Turkey seen nomadic, semi-nomadic, sedentary 

lifestyles thorough history or communities which changed their life styles to another. In parallel with 

this situation there has been occurred the names which identify the communities as “yörük”, “dağlı”, 

“obalı”, “manav”, “yerli”, “oturak”, “köylü”, “şehirli”. Such events could be seen many nation’s history, 

yet it can be more complex as for the descendants of imperial background nations. As in other empires 

Ottoman Empire which eclosed and protectorated different ethnicities yet the last century as Ottoman 
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Empire started to lose lands, in Anatolia and (East) Thrace occurred some sociological changes. Various 

ethnicities who are from Balkans and Caucasus who migrated with the Turks sometimes called as their 

ethnic names sometimes called commonly as “muhacir”.  These events show us that the most complex 

phenomena arising from naming and migration as a sociological reality are in the lands of Western North 

Anatolia. The people, who generally have been living in villages and calling themselves "manav", live 

together with "muhacirs" who migrated from Balkans and Caucasia and "yörüks" who carry on nomadic 

lifestyle. Among these, the most speculated community is “manavs” both themselves and their name are 

open the speculation. The mentality that attributes the settled lifestyle only to the ancient peoples of 

Anatolia has led to the fallacy idea that the Turks cannot deal with agriculture, so that the "manavs" can 

only be Greek peasants who converted to Islam. The basic point of this idea is that the places where the 

"manavs" are now intensely inhabited are the regions where the former Byzantine feudal landowners 

lived, and the Greek word "manav" means "fruit and vegetable seller" and "fruit and vegetable shop". 

There has been no work yet about etymology of “manav” by Turcologists. The word in question on the 

internet has been tried to be explained with the word "manap", which means "clan leader, nobleman" in 

Kyrgyz and Kazakh. Yet the the word of “manav” neither originally from Greek/Greek Modern nor has 

changed from “manap”. When we look at Historical and Modern Turkic languages we find evidences 

that its progress coming from mana < mına “there, here (it is)” + o/u “o (demonstrative pronoun)” ve 

+kı (possessive case). In this study the dwelled upon etymology of “manav” which in the many sources 

missated or incomplete information including the Dictionary of TDK and mentioned the feautures of 

“manavs” supporting this etymology. 

Keywords: Manav, Tukic, Etymology 

Giriş 

Bilindiği gibi belirli yaşam tarzları ve birtakım sosyolojik olaylar tarih boyunca farklı 

topluluklara farklı isimler verilmesine sebep olmuştur. Türkiye topraklarında da tarih boyunca göçebe, 

yarı göçebe, yerleşik yaşam tarzını benimsemiş veya bir yaşam tarzından diğerine geçiş yapmış 

topluluklar olmuştur. Bu oluşumlarda yaşanılan coğrafya, etkileşimde bulunulan halklar ve 

hükümetlerin iç siyasetleri etkilidir. Türkoloji’de ve Türk tarihi incelemelerinde birçok konu Türklerin 

göçebeliği temelinde değerlendirilir. Ancak Eski Türkler (Göktürkler)in kurduğu büyük göçebe devlette 

(Tekin ve Ölmez, 2014: 18) dahi yerleşik topluluk katmanları mevcuttu ve bu topluluklar muhtemelen 

yönetime de yakındılar. Göktürkler öteden beri komşuları Çinliler ve Sogdlar vasıtasıyla yerleşik kültüre 

alışkındılar ve dolayısıyla onların çiftçiliğe de önem vermeleri bu bağlamda değerlendirilebilir (Sümer, 

1947: 567, 568). İç Asya ticaret yollarının Türk bölgeleriyle devamlı olarak kesişmesi sonucunda 

Türklerin tanıştığı; askerî, ticarî, kültürel ve inanca dayalı ilişkiler kurduğu Bizans ve Sasani Devletleri 

Dünya’nın 6. ve 7. yy.’lardaki en büyük iki siyasî otoritesini temsil ediyordu (Frenkel, 2005: 215). 

Göktürk Devleti’nin ikiye ayrılmasının ardından Batı Göktürk Devleti’nin de yıkılması sonrasında Oğuz 

Türklerinin Batı’ya yönelik yerleşme hareketlerinin hız kazandığı bilinen bir gerçektir. 11. ve 12. 

yy.’larda İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar’ın Selçuklu Devleti otoritesinde Anadolu’ya yönelik yerleşim 

faaliyetleri hızla devam etmiştir. Anadolu’da meydana gelen siyasî ve demografik değişim bugünkü 

Türkiye toplumunun ilk katmanını meydana getirmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu 

Selçuklu ve Beylikler döneminde Türklerin Anadolu’nun kadim halkları ile olan ilişkileri, hangi 

toplumun sayıca üstün olduğu ve kimlerin bir diğerini nasıl ve ne ölçüde etkilediği tarihin en çok merak 

edilen konularından biridir. Ancak konunun bu yönünde kaynakların yetersizliğinden dolayı (Oğuzların) 

göç ve yer değiştirme süreçlerinin hayalî varsayımlarla doldurulmaması gerektiğine Köprülü (1999: 58, 

59) yıllar önce dikkat çekmiştir. Anadolu Türk tarihinin Türkçe bazında etimolojikleştirilemeyen birçok 

isim yanında, kesin olarak Türkçe olmayan veya Türkçe olup da uzun süredir unutulmuş terimlerin ve 

isimlerin varlığı da bir gerçektir. Burada önemli olan göç ile beraber yaşamın birçok unsuru gibi 
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isimlerin de yer değiştirmesi veya yeni adlandırmaların ortaya çıkmasıdır (Golden, 1992: 6). Bu 

adlandırmalardan biri de Manav sözcüğüdür. 

Manavların kökeni ve Manav topluluğunun oluşumu ile ilgili üç temel görüş vardır. Bunlardan 

ilki Manavları Malazgirt Savaşı’ndan önce de Anadolu’da yaşayan Türklere bağlar. Bizans Devleti’ne 

bağlı olarak paralı askerlik yapan Türkler 11. yy.’dan sonra Anadolu’da artan Türk nüfusuna yani 

soydaşlarına entegre olarak bulundukları bölgede yaşamaya devam etmişlerdir (Doğru, 2017: 16). İkinci 

görüşe göre Manavlar 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşen en eski Türk halkıdır. 

Bunlardan erken dönemde toprağa bağlananlar ve rençperlik yapanlara Manav denilmiş, göçebeliği 

devam ettirenler de Yörük adıyla anılmıştır (Taştan, 2015: 4, 6), (Bilyaz, 2019: 10). Bir diğer görüşe 

göre Manavların ana kütlesini Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelen Türkler oluşturmuş, fakat 

bu Türkler ağırlıklı olarak yerleştikleri Eski Tekfurluk Bölgeleri (Güney Marmara)nde Hristiyan halkla 

kısmen karışmışlardır. Başka bir deyişle Anadolu’nun Hristiyan toplulukları (Rum ve Ermeniler) 

kendilerinden sayıca kat ve kat fazla olan Türkler içerisinde bazı bakımlardan Türkleşmişerdir (Sümer, 

1947: 576, 577). Anadolu’daki Hristiyanların 11., 12. ve 13. yy.’larda Türkleşmelerini Vryonis (1971: 

402) artan Türk fetihleriyle Hristiyanların yaşam alanlarının daralmasına, Orta Anadolu’dan gelen 

yoğun göçün Kuzeybatı Anadolu’da demografik yapıyı değiştirmesine, Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunun ilk yüzyılında toplumsal (imarat, kervansaray, devlet binası) ve dinî (vakıflar, kiliseler) 

faaliyetlerinin Hristiyanlardan kalan taşınmazlar üzerinde gerçekleşmesine bağlar. Tüm bu gelişmelerde 

Hristiyanlar çaresizce din değiştirmişlerdir. Golden (1992: 12, 356) Hristiyanların din değiştirmelerini 

Türkleşme sürelerinden daha farklı olduğu görüşündedir. Ona göre tarih boyunca çok çabuk siyasî 

çözülmeye uğrayıp hemen toparlanabilen Türkler bu yapılarını Anadolu’da da devam ettirmişler 

(Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Fetret Dönemi) fakat bu sefer oluşumlarına ve siyasî değişimlerine 

Türk olmayan unsurları da katmışlardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ahilerin şehirli Rum ve 

Ermenileri İslamlaştırdığına da ayrıca şüphe yoktur.  

Manavların Yaşadıkları Bölgeler ve Manav Sözcüğü 

Manavlar ağırlıklı olarak Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce 

gibi Kuzeybatı Anadolu illerinde yaşamaktadırlar. Bunun yanında Kütahya, Uşak, Kastamonu, Konya 

(Ilgın), Antalya (Manavgat) illerinde de kısmen Manav topluluğu vardır. Manavlar söz konusu şehirlerin 

köylerinde meyve, sebze yetiştiriciliği başka bir deyişle tarımla uğraşan bir halktır. 1950’li ve 60’lı 

yıllarda artan köyden kente göç ile beraber Manavlar başta Marmara Bölgesi’nin büyük illeri olmak 

üzere Türkiye’nin pek çok iline dağılmışlar, farklı meslekleri de icra etmeye başlamışlardır. Ancak 

bugün yine de Manavların en yoğun yaşadığı bölgenin Sakarya Nehri ve kollarının suladığı verimli 

arazilerdir diyebiliriz. 

Manav sözcüğü araştırmacılar tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 

Doerfer (1963: 22) söz başı dudak ünsüzü /m/’den dolayı sözcüğün Türkçe olamayacağı 

görüşündedir. Buna ilaveten sözcüğün meyve, sebze tüccarı anlamına geldiğini ve Küçük Asya 

Türklerinin ironik adı olduğunu belirtmiştir.  

Räsänen (1969: 325) meyve, sebze tüccarı anlamının yanında sözcüğün Yun. ve Far.’da da aynı 

anlama geldiğine işaret ermiştir. 

Ülken, Sosyoloji Sözlüğü (1969:193)nde Manavları, Batı Anadolu’ya dışarıdan gelen 

(göçmen/muhacir) ve göçebelikten yerleşmiş (Yörük) nüfus dışında eskiden yerleşik bulunan köylüler 

olduğunu, onların bir memleketten çıkmayan, devamlı olarak orada oturan hareketli nüfusa karşı yerini 

hiç değiştirmeyen, ilkel olsun olmasın, bir memleketin asli halkı olarak ifade etmiştir. 
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Andreyçin (1976: 435) Bulgarca-Türkçe Sözlüğü’nde Küçük Asya’da yaşayan Türk anlamını 

vermiştir. 

Tuğlacı (1978: 1842) Okyanus Sözlük adlı eserinde sözcüğün Yun. manavis’ten geldiğini 

belirterek sözcüğe dört anlam verir: 1. Yaş meyve ve sebze satan dükkâncı (İng. Fruiterer, fruiteress, 

fruit seller, vegetable man) 2.sosy. Batı Anadolu’ya dışarıdan gelen (göçmen) ve göçebelikten yerleşmiş 

(yörük) dışında eskiden yerleşmiş. 

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü [(1979: 3117) THADS]nde sözcük (I) Tahıl 

satıcısı, (II) 1. Mavi gözlü kimse 2. Tutuk konuştuğu için sözleri anlaşılamayan (Knadıra) 3. Akılsız, 

ahmak (Çepni) (III) 1. Anadolulu 2. Oturduğu yerin yerlisi olmayıp başka yerden gelen, göçmen (Akyazı, 

Sakarya) (Serik, Antalya) 3. Yörük (Fındıklı, Gönen) 4. Yerli halk (en çok bunda hem fikirler) (IV) 

Bahçeleri sulama işini yöneten su dağıtma görevlisi. 

Doğan (1990: 300) manav sözcüğünü; köylülere verilen ad veya yerli halk, yerleşik 

Türk/Türkmen topluluğu ya da yerli olan, muhacir olmayan şeklinde açıklar. 

Eyüpoğlu (1998: 220) sözcüğün Rum. Manavis (sebze yemiş satan)ten [Manav…Manavikon: 

manav dükkânı] geldiğini söyler. 

Parlatır (2006: 1009) sözcüğün Yun. olduğu görüşündedir: 1. Taze yemiş satan dükkân 2. mec. 

Köylü, görgüsüz kimse 3. mec. Arap, Zenci. 

Çağbayır, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı adlı sözlüğünde 

sözcüğün Yun. manavis’ten geldiğini belirtir ve sözcüğün dört anlamını açılar: 1. Yaş meyve ve sebze 

satan kimse 2. Bu tür sebze ve meyvelerin satıldığı dükkân 3. Sebze ve meyve yetiştiren kimse; bahçıvan 

4. Türkler Anadolu’ya geldikleri sırada göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ve tarımla geçimini 

sağlayan Türkmenlere verilen ad (aktaran Erol, 2014: 26). 

Türkdoğan (1999: 437) manav maddesinde: Bir yere sonradan gelenleri, yerleşik olanlardan 

ayırmak için kullanılan bir terim açıklaması yapar. 

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati Türk Dillerinin İştikakı ve Edebi Lügatler adlı kitabında: 

Taze yemiş satan esnaf, tahkir manada Anadolu Türkü (aktaran Erol 2014: 26) açıklamasında bulunur. 

Akbaşak (2020: 65): (Μαναβής ο [manavis]): a. Rum.1. Meyve ve sebze satan yer. 2. Meyve ve 

sebze satan kişi şeklinde izah eder. 

Ekodesis ve Tsigarida’nın hazırladığı fakat basım tarihi belirtilmeyen İngilizce-Yunanca, 

Yunanca-İngilizce Sözlük’te (?, 105).” “manav: Οπωροπώλης (oporopolis), μανάβης (manavis) 

“manav”; μανάβικο (manaviko) “manav (dükkân)” anlamları verilmiştir. 

Manavlarla ilgili ilk yazılı belgenin bostancı anlamında Şeyhülislam Esad Efendi’nin Lehçetü’l 

Lugât (1732)’te kullanıldığı belirtilmiştir (Nişanyan 2004’ten aktaran  Altıntaş 2009: 3). 18. yy. başında 

Manavlar için kullanılan bostancı nitelendirmesi bu topluluğu göçebe ve şehirli soydaşlarından ayırmak 

için pratikte kullanıldığını gösteriyor. Zira bostancı ifadesinin yanına hususiyetle Müslüman olmuş 

Rumlar vb. ifadelerinin yerleştirilmemesi Manavların farklı bir etnik unsur olmadığını görülmemesi 

açısından önemlidir. P. A. Andrews (1989) de Türklerin kendi alt grup dallarının farkında olduklarını 

ve bu grupların oluşumlarının ne şekilde olduğuna dair fikirlerinin bulunduğunu belirtir. 

19. yy.’dan itibaren Osmanlı Devleti’nin hızlı biçimde toprak kaybetmesi kaybedilen 

topraklardan ülkenin iç kesimlerine doğru (Merkezi Anadolu olmak üzere) bir göç realitesi meydana 

gelmeye başladı. Kafkasya’dan, Kırım’dan ve Balkanlar’dan çok yoğun göç alan Anadolu (özellikle 

Kuzeybatı Anadolu)da bugünkü Türkiye toplumunun ikinci büyük katmanı teşekkül etmesine zemin 

hazırladı. Bu süreçte Manavların kendilerini Türkmen, Yörük, Çerkes, Tatar, Muhacir gibi bir etnik 
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veya cemaatsel kimliğe bağlamamaları bölgeye yerleşmeleri hakkında fikir sahibi olmayıp kendilerini 

yalnızca yerli olarak tanımlamaları söz konusudur. Bu insanların bir ‘göç’ hikâyeleri veya geçmişe 

atfedebilecekleri bir referans bulunmaması (Emiroğlu ve Aydın 2003: 566, 567) bu durumda Manav 

sözcüğünün kullanımını işlek hâle getirmiş olabilir. 

Manav Sözcüğünün Etimolojisi 

Manavların kökenleri ve bulundukları bölgeye geliş süreçleri ile ilgili varsayımsal yaklaşımlara 

neden olman etmenlerden biri de Manav sözcüğünün etimolojisinin açıklanamamış olmasıdır. Sözcüğün 

iki anlamından birinin‘ meyve, sebze satan yer,  meyve, sebze satan kimse’ (TDK 1998: 149) olmasının 

Manavların da sebze yetiştiricisi, satıcısı olmalarıyla örtüşmesi bu yönüyle gerçekten izaha muhtaçtır. 

Bu izah boşluğu ve Manav sözcüğünün bir diğer anlamının ‘yerli’ oluşu bazı araştırmacıları Manavları 

direkt Rum asıllı Türkleşmiş Sünni/Hanefi bir topluluk olduklarına dair asılsız, temelsiz ve sakat bir 

düşünceye itmiştir.  

Yukarıda belirtilen genel görüşlerin yanında Manav sözcüğünü Çağdaş Türk dillerinden Kır. 

manap ‘[prens (derebeyi), yaşlı, bilge, idareci < Yak. manā (Vámbéry 1972: 233)]’tan geldiği görüşü 

de mevcuttur krş. manap ‘ay.’ (Yudahin 1998, s. 551). 

Manav sözcüğünün Kır. manap sözcüğünden geldiği görüşün (Yaşa 1999: 290), (Narin 2018: 

27) fonolojik dayanağı söz konusu sözcüğün son ünsüzü /p/’nin /b/’ye ardından (önce /w/’ye) /v/’ye 

değişmesi ile açıklanabilir. ET. söz içi ve söz sonu /b/ ünsüzünün TT.’de /v/’ye değişmesi yaygın bir 

fonolojik olaydır: Orh. T. sab ‘söz’> TT. savcı < sav-cı, Orh. T. ab ‘av’> TT. av ‘ay.’, Orh. T. çabış 

‘çavuş’ > TT. çavuş ‘ay.’, Orh. T. ḳabış- ‘kavuşmak’ > TT. kavuş- ‘ay.’, Orh. T. seb- ‘sevmek’> TT. 

sev- ‘ay.’, ET. yabız > Krh. T. yawız ‘ay.’ (DLT-I, 84/14) (Hacıeminoğlu 1996: 7), ET. eb ‘ev’ > Har. 

ew > Çağ., TT. ev ‘ay.’ (Eckmann, 1960: 47). Sözcüğü bu fonolojik değişim ile açıklamak mümkün 

gözükse de ET. ve OT.’de manab, Tarihi Türk dillerinde de manaw biçiminde bir sözcüğe 

rastlanılmaması, diğeri manav sözcüğünün ‘meyve, sebze yetiştiricisi/satıcısı’; ‘yerli’ anlamının Kır. 

rütbe ve mevki ifade eden manap sözcüğünün kavramsal içeriği ile örtüşmemesidir. Diğer Türk 

dillerinde de TT.’deki manav sözcüğünün karşılığı çok faklıdır: Az. sebzevatçı, göyertissatan, Bşk. 

yeşilse hatıvsı, Kaz. kök satuvçı vd. (Ercilasun vd. 1991: 558). Dolayısıyla Kır. manap sözcüğü ile 

TT.’deki manav sözcüğünün fonolojik ve semantik olarak bir ilişkisi yoktur.  

TT.’deki manav sözcüğü yine Çağdaş Türk dillerindeki mevcut bazı yapılarla çözülebilir 

görünmektedir: /m/ dudaksılının (soru ve bazı gösterme edatları ile bazı işaret zamirleri hariç) Türkçenin 

birincil sesi olmadığı (Clauson, 2008: 131)ndan hareketle manav sözcüğünün de alıntı olabileceği 

düşünülebilir. Fakat sözcük sonu /v/ ünsüzünden dolayı sözcükte /-AgU/ > /-Av/ gibi bir fonolojik 

hadisenin de olabileceği düşünülebilir ki /AgU/ ses grubunun /Av/’a değişmesi Tarihi Türk dillerinde 

görülen yaygın morfonolojik olaylardan biridir (Hatiboğlu 1981, s. 24, 34, 83, 84), (Eckmann 1988: 

279), (Erdal 1991: 162-165), (Karamanlıoğlu 1994: 8), (Gülsevin 1997: 17), (Eraslan, 2012: 93, 94). 

Tam bu noktada söz başı /m/ dudak ünsüzünün Türkçenin birincil sesi olmadığı bilgisini hatırda tutarak 

Yak. mannaaġı ‘(işte tam) burada yaşayan; yerli, buralı’ (Haritonov 1982: 163), (Vasiliev 1995: 302), 

(Sleptsova 2009: 217) [krş. Dolg. manna ~ mannı “burada, buraya, orada’ mannakān ‘tam burada’< 

manna + kan ‘küçültme eki’ ]sözcüğünün manav sözcüğü ile bir ve aynı olabileceğini değerlendirirsek 

daha kandırıcı sonuçlar elde edebiliriz. Çağdaş Türk dillerinde bu(l) işaret zamirinin farklı çekimleri ile 

beraber ortaya çıkan üç (bun ~ mun ~ mın) sesli biçimlerindeki /n/ ünsüzü sözcüğün Türk dillerinde 1. 

ve 2. teklik şahıs zamirlerindeki /n/ ile aynı işlevdeki teklik ve sahiplik göstergesidir (Kononov 1980: 

164). Samoyloviç (1916: 44)’e göre bu /n/ sesi analoji yoluyla ortaya çıkmıştır. TT., Az., Gag. ve Krm 

Tat., Tkm, Özb., Yak. mun+hâl eki yapılarının Kır., Alt. Şor.’da [krş. po-ġa ~  po-ġo ‘buna’ (Babatürk, 

2016: 709)] olmayışı Doerfer (1977)’e göre diyalekt varyasyonlarına bağlıdır. Tenişev (1988: 227) ise 
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bu durumun Ön Türkçenin dağılmadan önceki son evresine, yani Geç Ön Türkçe Dönemine tekabül 

ettiği görüşündedir. Tarihî ve Çağdaş Türk dillerindeki farklı varyasyonlarıyla işaret zamirlerinin ilk 

biçimleri şimdilik sadece tasarlanabilse de onların gösterme edatlarıyla kurdukları dil yapıları 

kanıtlanmıştır Bazı Türk dil ve diyalektlerinde ma(na) ~ mı(na) yer işaretleyicileri (gösterme edatları) 

bu(l) ve o(l)(Kır.al) işaret zamiriyle pekiştirilirler: mawu (< mana +bu ) ‘işte bu, bu’ (Doğu Türk.), 

mabu (<mana+bu) ‘işte bu, bu’ (Kır.), mana bu boşka gal “(işte) bu tamamen başka bir konu” (Özb.) 

(Abdurahimov, 2008: 110), ma bu ‘işte bu’ Gag., ma ol ‘işte o’ Alt., mına bıl ‘işte bu’ Krç. Blk. (diy.), 

mavu < *mana + bu; sözcük kökünde m~b  vd. (Räsänen 1957: 28), (Kotviç 1962: 149), (Şçerbak 1977: 

130), (Abdurahimov 2008: 110). mana ~ mına gösterme edatının o işaret zamiri ile pekiştirilmesi [mana 

o ~ mına o] yapısını ortaya çıkarmıştır ki bu yeni yapının ‘işte tam burası, tam bu yer’ gibi anlamlar 

içerdiği bu gövdenin yapısından anlaşılıyor: manna: “burası, bu yer”, “bu taraf” (Aksenova vd., 1992: 

45). Bundan sonra gövde üç ekten biriyle genişletilmiş olmalıdır. Şimdi de bu üç ihtimali 

değerlendirelim: İlk olarak iyelik, aidiyet bildiren, sıfat yapan, yer yer bulunma (lokatif)içeren (Kononov 

1948: 111, 112), (Hatiboğlu 1981: 83), (Serebrennikov ve Gadjieva, 2011: 109)  –KI eki: *manao + kı 

~ mınao + kı. İkincisi Doğu Türk. ağızlarında ve Kır.’da aslında, aynen, sonra anlamlarını taşıyan 

(Kotviç 1962: 150) (krş. u-gu ! ‘işte o’, bar go ‘var ya (işte)’) go (ko, gu) edatıdır: *manao + gu ~ mınao 

+ gu. Üçüncüsü Moğolca anlam genişletme işlevindeki -gu ~ -gü a.a.y.e’dir: *manao + gu ~ mınao + 

gu. Her üç duruma göre manav sözcüğü: mana ‘işaret zamiri’ + o ‘3. t.k.z.’ + gı ‘aitlik eki’ / ‘edatı’ / 

‘a.a.y.e’ > managı > *manawı > *manavı > manav biçimiyle oluşmuş olmalıdır.   

Kısaltmalar 

a.a.y.e: addan ad yapma eki 

Alt.: Altayca 

ay.: aynı 

Az.: Azerbaycan Türkçesi 

Bşk.: Başkurtça 

Çağ.: Çağatayca 

Dolg.: Dolganca 

diy.: diyalekt 

DLT: Divânu Lûgâti’t-Türk 

Doğu Türk.. Doğu Türkistan 

Far.: Farsça 

Gag.. Gagauzca 

Har.: Harezm Türkçesi 

Kaz.. Kazakça 

Kır.. Kırgızca 

Krç.Bşk.: Karaçay-Balkarca 

krş.: Karşılaştırınız 

Krm.Tat.: Kırım Tatarcası 

Orh. T.: Orhon Türkçesi 

OT.: Orta Türkçe 

Özb.: Özbekçe 

Rum.: Rumca 

sosy.. Sosyolojik 

Şor.: Şorca 

Tkm.. Türkmence 

t.k.z.. tekil kişi zamiri 

TT.: Türkiye Türkçesi 

Yun.: Yunanca 
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‘ASIR SONU’ OSMANLI EDEBİYATINDA VİCTOR HUGO TESİRİ: 

SAMİPAŞAZADE SEZAİ ÖRNEĞİ 

Seda ÇETİN442 

Özet 

Sosyal, siyasi ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 19. yüzyılın 

sonları, değişimin tüm dünyada benzer bir zamanda ortaya çıkmış olmasından dolayı ‘asır sonu’ (Fr. fin 

de siècle) kavramıyla ifade edilir. Değişip dönüşmeye Tanzimat hareketiyle başlamış olan Osmanlı 

edebî faaliyetleri ise asır sonu’nda ivme kazanarak bireyciliğin, ferdî duygu ve düşüncelerin daha 

önemli olduğu bir şekle bürünür. Toplum içinde de söz konusu olan ferdiyetçiliğin edebî mecrada ortaya 

çıkmasını sağlayan unsurlardan biri kuşkusuz tercüme faaliyetleri sayesinde Osmanlı entelektüellerinin 

zihin dünyalarının evrilmeye başlamasıdır. Bunu başlatan, edebî değişim ve zenginleşmeye katkı 

sağlayan isimlerin başında 19. yüzyılın en önemli sanatçılarından Victor Hugo gelir. Osmanlı okur-

yazar kesiminin ilk defa Mağdurîn Hikâyesi (Les Misérables) çevirisiyle 1862 yılında tanıdığı Victor 

Hugo, bu tarihten sonra hem çeviri şiir, hikâye ve romanlarıyla hem de basına akseden politik ve özel 

hayatına ilişkin haberlerle Osmanlı gazete ve dergilerini meşgul etmeye başlar. Bu meşguliyetin bir 

neticesi olarak Osmanlı yazar ve şairlerinin telif eserlerinde de Victor Hugo’dan esinlenmelere sıklıkla 

rastlanmaktadır. ‘Asır sonu’ Osmanlı edebiyatı içinde yer alan Samipaşazade Sezai de bu esinlenmelerin 

az veya çok etkisinde kalarak çeşitli eserler meydana getirmiştir. Victor Hugo’dan bir hikâye çevirisi de 

yaptığı bilinen Samipaşazade’nin ‘Pandomima’ isimli hikâyesi bu etkiyi açıkça gösterdiği 

kurmacalarından biridir. Victor Hugo’nun tüm dünyaya yaydığı romantik, ferdiyetçi bakış ve 

santimantal karakter yapısı söz konusu eserde de açıkça görülür. Bu çalışma Victor Hugo’nun Notre 

Dame’ın Kamburu ve Gülen Adam isimli romanlarından hareketle öncelikle ‘Pandomima’ 

hikâyesindeki edebî etkilenmelerin hangi boyutlarda gerçekleştiğini sorgulayacak, sonrasında Victor 

Hugo’nun ‘asır sonu’ edebiyatımızın diğer sanatçıları üzerinde bir değişim ve dönüşüme neden olup 

olmadığı karşılaştırmalı şekilde ele alınmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Asır Sonu Edebiyatı, Victor Hugo, Samipaşazade Sezai, Pandomima 

THE INFLUENCE OF VICTOR HUGO IN ‘END OF CENTURY’ OTTOMAN 

LITERATURE: THE EXAMPLE OF SAMİPAŞAZADE SEZAİ  

Abstract 

The end of the 19th century, a period of great change and transformation in the social, political 

and economic spheres, is referred to as the 'end of the century' (Fr. fin de siècle) because the change 

occurred at a similar time all over the world. Ottoman literary activities, which had begun to change and 

transform with the Tanzimat movement, gained momentum at the end of the century and took on a form 

in which individualism, individual feelings and thoughts were more important. Undoubtedly, one of the 

factors that enabled the emergence of individualism, which was also present in society, in the literary 

sphere was the evolution of Ottoman intellectuals' mental worlds through translation activities. Victor 

Hugo, one of the most important artists of the 19th century, was one of the leading figures who initiated 

this process and contributed to literary change and enrichment. The Ottoman literate public who was 

first introduced Victor Hugo in 1862 with his translation of Mağdurin Hikâyesi (Les Misérables) began 

to occupy Ottoman newspapers and magazines with his translated poems, stories and novels as well as 

the news about his political and private life. As a result of this preoccupation, the works of Ottoman 
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writers and poets are frequently inspired by Victor Hugo. Samipaşazade Sezai, a member of the 'end of 

the century' Ottoman literature, was more or less influenced by these inspirations and produced various 

works. Samipaşazade is also known to have translated a story from Victor Hugo, and his story 

'Pandomima' is one of his fictions in which he clearly shows this influence. The romantic, individualistic 

view and centimantal character structure that Victor Hugo spread all over the world are clearly seen in 

the work in question. Based on Victor Hugo's novels The Hunchback of Notre Dame and The Laughing 

Man, this study will first question the extent of literary influences in the story 'Pandomima', and then try 

to comparatively examine whether Victor Hugo caused a change and transformation in other artists of 

our 'end of century' literature.  

Keywords: The Literature of the end of the Century, Victor Hugo, Samipaşazade Sezai, 

Pandomima 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askerî alanda kayıplara uğramaya başladığı yüzyıl olan 18. yüzyıl 

aynı zamanda bu kayıpların önüne geçmek için çarelerin düşünülmeye başladığı bir zaman dilimidir. Bu 

yüzyılda gerilemenin farkına varan devlet yetkilileri öncelikle “muayyen ihtiyaç ve zaruretler karşısında 

bazı teknik ve bilgilerin memlekete nakledilmesi için” (Tanpınar, 2007: 70) tercüme faaliyetlerine ve 

Batı’daki gelişmelerden daha yakından haberdar olmak için dış ülkelere ‘daimî elçiler’ göndermeye 

başlamıştır. Ancak 18. yüzyıl yenilik faaliyetlerinin daha çok devlet kademelerinde kaldığı, değişim ve 

yenilenmenin henüz halk tabakasına inmediği bir yüzyıl olduğundan tercüme faaliyetleri de bu yüzyılda 

“garp tekniğine karşı gösterilen alakanın bir aksülâmeli olmak üzere (...) yalnız coğrafya, tıp, eczacılık 

hakkındaki amelî eserler” (Ülken, 2007: 320) ile sınırlı kalmıştır. 19. yüzyıl ise 1839’da Tanzimat 

Fermanı’nın ilan edilmesiyle bir devlet politikası hâline gelmiş olan Batılılaşmanın, Osmanlı’nın hemen 

her kademesine hızlıca yayıldığı bir yüzyıldır. 18. yüzyılın sonlarından itibaren okulları ‘çağın bilgisine 

yetişmek için’ ıslah etme ve yeni mekteplerin açılması faaliyetlerine 19. yüzyılda da devam edilirken 

bazı başarılı öğrenciler de devletin sunduğu imkânlarla Batılı ülkelere eğitim için gönderilmiştir. Ayrıca 

tercüme faaliyetlerine de bu yüzyılda daha fazla önem verilmiş, bu iş için 1832’de Tercüme Odası 

kurularak hem dil öğrenimi hem de çeviri ile ilgili faaliyetlerde daha sistematik bir politika izlenmiş, 

sonraları Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Abdülhak Hamit gibi isimler de burada eğitim görmüşlerdir 

(Yuva, 2011: 15). Bununla birlikte artan çeviri faaliyeti bu yüzyılda sadece askerî, mühendislik veya 

müspet ilimlerle sınırlı tutulmamış, sanat ve edebiyat konularında da eserler tercüme edilmeye 

başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin Batı etkisine tamamıyla maruz kaldığı bu yüzyılda dil ve edebiyat 

bakımından öykünmenin en fazla olduğu ülke ise Fransa’dır. Bu dönemde hem devletin Fransa’ya 

yönelik kültürel öykünmesi hem de Fransa’nın “Osmanlı Devleti sınırları içinde politik amaçlı 

yaygınlaştırılması amacıyla” (Yuva, 2011: 15) Fransızca öğrenimini propaganda aracına dönüştürmesi 

sebebiyle Fransız kültürü, dili ve edebiyatı yenileşme aşamasındaki Osmanlı kültür ve edebiyat 

dünyasında oldukça fazla etkili olur. Fransız kültürünün ve dilinin 19. yüzyılın başlarından itibaren 

kültürel hayatımızdaki etkilerini Gül Mete Yuva şu şekilde belirtir: 

“Yüzyıl sonunda Pera Batı’nın vitrinidir. Mağazalar, kahveler, pastaneler, 

tiyatrolar, kitapçılar yan yanadır: Odeon Tiyatrosu (1840’larda), Cafe des Fleurs (1861), 

Edebiyat-ı Cedide romanlarının ünlü Concordia’sı, Palais de Cristal, Belle-vue, 

Flamme, Luxembourg, Royal, Cafe de Suisse, Niçoise... bütün bu mekânlar yazarlar 

için malzemedir de. (...) Toplumun üst sınıflarında ve entelektüel hayatta Fransa’nın 

varlığı kendini dayatan bir veridir. Kültürel hayat onunla soluk alıp verir” (Yuva, 2011: 

17). 
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Kültürel etkilenmeler Mekteb-i Sultaninin (Galatasaray Lisesi) ders programının 1868’de 

Fransa’ya uyarlanmasıyla Osmanlı Devleti’nde Fransızca bilen bir elit kesimin oluşturulmasına kadar 

gider ve Fransızca Cumhuriyet’in ilk yıllarında da ‘seçkin tabaka dili’ olma özelliğini muhafaza eder 

(Yuva, 2011: 16). Bu dil, Osmanlı’da kendi propagandalarını yapmak isteyen diğer Batılı ülkelerin de 

iletişim dili olarak Fransızcayı tercih etmesiyle hızla yayılır. Osmanlı entelektüel kesimi içinde 

Fransızca okur-yazarlığının çok fazla olması Fransız edebiyatının da çok yakından tanınmasına sebep 

olur.  

Fransız dili ve kültürünün başat bir yönelim olduğu 19. yüzyılda Osmanlı edebiyatı da Fransız 

edebiyatının etkisi altındadır. Fransa’da eğitim görmüş ve Fransız edebiyatını yakından tanımış bir üst 

düzey devlet görevlisi olan Ahmet Vefik Paşa, Fransız komedi yazarı Moliére’den yaptığı tercüme ve 

adaptasyonlarla Fransız edebiyatını Osmanlı tebaasına tanıtan ve sevdiren kıymetli bir isimdir (Perin, 

1946: 84-87). Tanzimat Fermanı’ndan sonra yenilik taraftarı Osmanlı entelektüellerinin edebî ve 

kültürel çalışmalarıyla biçimlenen ve Tanzimat edebiyatı olarak isimlendirilen dönemin oluşumunda da 

Fransa’nın gözle görülür bir etkisi vardır. Nitekim edebiyatta ve hayatın her aşamasında yenilik taraftarı 

olan isimlerin başında gelen Şinasi, ilk iş olarak Fransızca öğrenmiş, ardından 1849’da devlet tarafından 

birkaç bakanlık görevlisiyle birlikte Fransa’ya eğitim görmesi için gönderilmiş bir isimdir ve Fransa’da 

edebiyat ve matbuat alanlarında öğrendiği tüm yenilikleri kalemiyle herkesten evvel Osmanlı yazı 

hayatına o taşımıştır. Fransa’da Lamartine, Littré, Renan, Pavet de Courteille ve Silvestre de Sacy gibi 

edebiyatçı ve şarkiyatçılarla yakın ilişkilerde bulunan Şinasi, bu sebeple Fransız edebiyatını da yerinde 

tanıyıp öğrenir (Yuva, 2011: 26). Tanzimat romancılığının en önemli isimlerinden olan Ahmet Mithat 

Efendi de Fransız romantiklerinin eserlerini okuyarak muharrirliğini geliştiren isimlerdendir. Alexander 

Dumas Pere’den Le Comte de Monte-Christo isimli romanı çeviren ardından da bu romanın tesiri altında 

Hasan Mellâh’ı yazan Ahmet Mithat, romanındaki öykünmeyi, “Tercüme değildir. Taklit değildir. 

Tasvir ve telif ise de gönlüm beni her şeyde iktidarımın fevkine kadar icbar ve sevkeylediği gibi bu 

hikâyede dahi Monte-Kristo hikâyesinin tanzir derecesine sevk eyledi” (Alıntılayan; Perin, 1946: 107) 

diyerek açıkça ifade eder. Namık Kemal’in edebî ve politik kişiliğinin şekillenmesinde de Fransız 

edebiyatının oynadığı rol çok büyüktür. Cümle kuruluşlarına varana kadar Fransızcanın tesiri altında 

olan (Perin, 1946: 119) Namık Kemal’de pek çok Fransız romantiğinin etkisi olmakla beraber 

diğerlerinden ayrı bir yerde tuttuğu Victor Hugo sevgisi ve yönelimi kendisinin de ifade ettiği gibi çok 

daha fazladır: 

“Hugo dünyaya gelmese idi, ben belki yazı yazmağa muktedir olamazdım. 

Latife ber-taraf amma, elimde yeni bir hikâyem var. Bu kuvvette giderse bâzı yerleri 

Les Misérables’ın eteklerini öpmeğe olsun muktedir olacak gibi görünür...” 

(Alıntılayan; Yuva, 2011: 30). 

‘Doğu’nun Victor Hugo’su’ olarak da anılan Namık Kemal’in pek çok eserinde Victor 

Hugo’nun ve Fransız edebiyatının izlerini bulmak mümkündür. Celaleddin Harzemşah isimli tarihî 

piyes hem konusu hem de ön sözüyle Hugo’nun Cromwell’ini akıllara getirir.443 Yine Vatan Yahut 

Silistre Victorien Sardou’nun Patrie (Vatan) isimli eseriyle (Perin, 1946: 148), Zavallı Çocuk da Victor 

Hugo’nun Hernani ve Alexander Dumas Fils’in La Dame aux Camélias isimli eserleriyle konu ve 

karakterizasyon bakımından benzerlik ilişkisi içindedir (Perin, 1946: 144). Fransız romantiklerinin tesiri 

bu öncü şahsiyetlerden sonra Abdülhak Hamit, Recaizade Ekrem, Samipaşazade Sezai gibi Tanzimat’ın 

ikinci nesline mensup sanatçıların eserlerinde de görülür.  

                                                           
443 İki eseri ayrıntılı olarak kıyaslayan kıymetli bir çalışma için bk. C. Perin (1946). Tanzimat Edebiyatında Fransız Etkisi. 

İstanbul: Pulhan Matbaası. ss.122-143. 
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Fransızca ‘asır sonu’ (fin de siècle) diye işaret edilen ve Avrupa tesirindeki diğer milletlerin 

edebiyatlarında da gözlemlenen santimantalizm, ferdiyetçi bakış, marazilik, can sıkıntısı gibi 

özelliklerle hem bir bunalımı hem de yeni başlangıçları işaret eden dönem444, 19. yüzyılın sonundaki 

Osmanlı edebiyatına da damgasını vurmuş, bir önceki neslin romantik tesirlerinin yanı sıra Fransız 

realist ve natüralistlerinin de tesirleriyle edebî eserlerde gerçekliğin ağırlığından kaynaklanan karamsar 

bakış kendini göstermiştir. Bu dönemde artık Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya gibi isimler 

için Victor Hugo’nun yerini François Coppée, Rimbaud, Gustave Flaubert, Emile Zola, Honore de 

Balzac, Stendhal gibi isimler almıştır. ‘Asır sonu’nda eser veren yazar ve şairlerde Tanzimat 

döneminden farklı isimlerin etkileri söz konusu olmasına, bu sebeple eserlerde daha çok realizm ve 

natüralizmden kaynaklanan bakış açıları görülmesine rağmen romantizmin izlerini bu evrede 

yayımlanan eserlerde de görmek mümkündür. Romantizmden realizme doğru evrilişi eserlerine somut 

biçimde yansıtan isimlerden biri de Samipaşazade Sezai’dir. İki edebî yönelim arasında köprü vazifesi 

gören yazarın hikâyeleri dikkatle incelendiğinde, bunlarda ‘asır sonu’ndan kaynaklanan marazilik ve 

ferdiyetçi bakışlarla beraber Tanzimatçıların edebî üstat olarak kabul ettikleri Fransız sanatçılardan 

Victor Hugo’nun üslup biçimlerinin yansımalarına tesadüf edilir. Victor Hugo etkisi, Samipaşazade 

Sezai’nin diğer kurmacalarında da fark edilmekle beraber özellikle ‘Pandomima’ isimli hikâyesinde açık 

anıştırmalarla kendisini gösterir. 

Bu çalışmada öncelikle genel olarak Victor Hugo’nun 19. yüzyıl Türk edebiyatı üzerindeki 

etkilerine temas edilecek, ardından ‘Pandomima’nın, Notre Dame’ın Kamburu ve Gülen Adam 

romanlarıyla olan ilişkisi kurgu ve karakterizasyon bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

1. 19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Victor Hugo Tesiri 

Devrinin en tanınmış yazarlarından biri olan Victor Hugo (1802-1885), aynı zamanda eserleri 

en çok tercüme edilen isimlerden biridir. Romantizmin kurallarını belirlediği bir manifesto olarak kabul 

edilen Cromwell Önsözü (1827) ise etrafında kendisi gibi düşünen pek çok romantik sanatçının 

toplanmasını sağlamıştır (Çetişli, 2006: 69). Diğer romantiklerde olduğu gibi Victor Hugo da sanatçının 

hürriyetini kısıtlayan aşırı kuralcılığı, katı akılcılığı, millîlikten uzaklığı, yapay dil ve üslubuyla 

klasisizme savaş açar ve hem düşünsel hem sanatsal çalışmalarında bu fikri dile getirir. Savunduğu ve 

karşı durduğu fikirler bakımından da Türk yazarlarını etkilemiş olan Victor Hugo, kimsesiz ve biçare 

çocukları, terk edilmiş kadınları, geçim sıkıntısı içindeki aileleri, ölüm ve ızdırap karşısında çaresiz 

kalan insanı (Enginün 2011: 84), aile ve vatan sevgisi ile aşkı lirik ve aşırı santimantal bir üslupla ele 

almış, bu konu ve temalarıyla da Tanzimat’tan sonraki yazar ve şairler üzerinde oldukça etkili olmuştur.  

Victor Hugo’nun Türk okurlarıyla tanışması onun 1862’de yayımladığı Sefiller (Les 

Misérables) isimli romanının aynı yıl Türkçeye tercümesiyle mümkün olmuştur, ancak Mağdurin 

Hikâyesi adıyla yapılan bu tercüme bir özet tercümedir. Eser 1879’da Şemseddin Sami tarafından tam 

olarak tercüme edilmiştir. Bu romanın önce özet sonra tam metin şeklinde tercüme edilmiş olması 

eserdeki motif ve temlerin devrin tüm edebiyat meraklılarına etki etmesini de sağlamıştır (Enginün, 

2011: 85). Daha sonra 1870’de Ethem Pertev Paşa, Sonbahar Yaprakları’nda (Les Feuilles d’Automne) 

yer alan bir bölümü manzum olarak çevirir. Bunun yanı sıra Victor Hugo’nun 1862-1872 yılları arasında 

Batı basınında yer alan politik ve özel hayatıyla ilgili haberler de Osmanlı gazetelerinde tercüme edilerek 

Türk okurlara sunulur. Ölümüyle de oldukça ses getiren yazar için mersiyeler yazılır ve Sultan II. 

Abdülhamit yazarın ailesine taziye telgrafı çeker (Kerman, 1998: 292). Bu önemli sanatçının Türk 

edebiyatı üzerindeki etkisiyle ilgili kıymetli bir çalışma yapmış olan Zeynep Kerman, 1910 yılına kadar 

                                                           
444 ‘Asır sonu’ kavramını Servet-i Fünûn edebiyatını merkeze alarak sosyo-kültürel düzlemde çözümlemeye çalışan bir çalışma 

mevcuttur: Z. Uysal (2014). Metruk Ev Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi. İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 23-37.  
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Victor Hugo’dan Türkçeye “80 şiir, 7 roman, 4 tiyatro, 1 hikâye, 5 deneme ve 2 hatıra yazısı” (Kerman, 

1998: 292) tercüme edildiğini belirtir. 

Victor Hugo’nun eserlerinin çevrilmesinin yanında Beşir Fuat da 1885’te bu büyük sanatçının 

monografisini kaleme almıştır. Yazar bu çalışmasında Hugo’nun edebî anlayışının eskidiğini göstermeyi 

amaçlasa da ele aldığı konuya olabildiğince nesnel bir yaklaşım sergileyerek düşüncelerini romantizme 

bir saldırı şekline büründürmeden realizmin edebiyat için daha gerekli bir yönelim olduğunu 

ispatlamaya çalışır. Hugo’ya hayranlığını da dile getirdiği bu çalışmada Beşir Fuat, ‘edebiyatta 

yaratıcılık ve toplumsal koşullar’ arasındaki ilişkiyi de öne çıkarır (Yuva, 2011: 47). Victor Hugo 

monografisinin diğer önemli yönü, çalışmasının sonunda Hugo’nun romantizm ve Emile Zola’nın 

realizm ile ilgili fikirlerini karşılaştırması sebebiyle Türk edebiyatında uzun bir süre devam edecek 

romantizm-realizm (hayaliyyun-hakikiyyun) tartışmasını başlatmış olmasıdır.  

2. ‘Pandomima’da Victor Hugo Etkisi 

Müreffeh ve saygın bir ailede dünyaya gelmiş olan Samipaşazade Sezai (1859-1936) 

Tanzimat’ın ikinci nesline mensup bir sanatçıdır. Yazı hayatına çok erken yaşlarda başlayan yazarı en 

çok etkileyen sanatçıların başında Namık Kemal gelir. Onun fikirlerine ve edebî yönelimine ömrünün 

sonuna kadar riayet eder ve sanat hayatının henüz başındayken Namık Kemal gibi Victor Hugo’nun ve 

Lamartine, Musset gibi diğer Fransız romantiklerinin etkisinde kalır (Kerman, 1986: 13). Yazar 1886-

1901 yılları arasında edebî bakımdan en verimli dönemine girer ve bu aralıkta Sergüzeşt’i (1888), Küçük 

Şeyler’i (1891), Rumuzü’l Edeb’i (1898), 1924’te de İclal isimli eserini yayımlar. 1901’den sonra 

İstanbul’un havasını ‘âdeta teneffüs edilmez’ sözleriyle niteleyerek aynı yıl yurt dışına kaçar. Paris’e 

kaçtıktan sonra Jön Türklere katılır ve burada İttihat ve Terakki’nin çıkardığı Şura-yı Ümmet 

gazetesinde II. Abdülhamit ve politikasını tenkit ettiği siyasi içerikli makaleler kaleme alır (Kerman, 

1986: 20). Ancak yazarın o zamana kadar hayran olduğu Batı medeniyeti hakkındaki düşünceleri, ardı 

ardına gelen Trablusgarp, Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele gibi elim olaylar 

sebebiyle değişir. Yazar 1903’te Victor Hugo’nun bir hikâyesini de çevirerek yine Şura-yı Ümmet’te 

yayımlamıştır. En çok bilinen eseri Sergüzeşt olmasına rağmen yazarın Servet-i Fünûn sanatçılarına en 

çok tesir eden eseri Küçük Şeyler’dir. Halit Ziya da özellikle küçük hikâye alanında en çok etkisi altında 

kaldığı ismin Samipaşazade Sezai olduğunu Kırk Yıl’da belirtir. Yazar, eserlerine romantizmi 

yansıtmışsa da realizmin de etkisinde kalmış, bu sebeple romantizmden realizme geçiş aşamasında bir 

köprü vazifesi görerek kendisinden sonraki edebî nesle öncülük etmiştir.  

Samipaşazade Sezai’nin ‘Pandomima’ hikâyesi, merkezine Paskal isminde bir pandomima 

sanatçısını alır. Otuz üç yaşında, “arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği bir derecede 

bulunacak kadar şişman” (Kaplan vd., 1997: 480) olan Paskal, enli fakat kısa bacakları yüzünden 

yürümekte de zorlanan biridir. Haseki taraflarında çıkmaz sokak içinde üç odalı bir evde oturan 

Paskal’ın evi de ‘mezar gibi’ ebedî bir sükûnet ve ‘hâl-i nisyan ve metrukiyet’ içindedir. Geçimini 

sağlamak için Yeni Bahçe’de ‘harap kalelerin yanında’ bakımsız bir binada pandomima yaparak 

seyirciyi güldürüp eğlendiren Paskal’ı izlemeye gelenlerden biri de Eftelya isminde genç ve güzel bir 

kızdır. Paskal’ı ‘ölen köpeğine bazen de bir maymuna’ benzediği için seven genç kız, çok eğlendiği bir 

gösteri sırasında Paskal’ın üzerine çiçekler atar. Paskal ise içten içe çok sevdiği bu kızın attığı çiçekler 

sebebiyle ‘aşağılanmış olduğunu düşünerek’ gizli gizli ağlar, ancak evine gittiğinde yine de bu çiçekleri 

öperek evinin en yüksek noktasına yerleştirir. Bu olaydan sonra iki hafta boyunca Paskal’ı izlemeye 

gelmeyen Eftelya bu süre zarfında evlenir ve iki hafta sonra eşiyle birlikte tiyatroya gelir. Gördükleri 

karşısında hissettiklerini yansıtmamaya çalışarak güçlükle oyununu tamamlayan Paskal, evine 

döndüğünde kapısını sürmeler ve kendisini asarak intihar eder. Ertesi gün evin kapısını kırarak içeri 

girenler ise Paskal’ın ‘asılmış bir adam taklidi yaparak dilini çıkardığını’ düşünüp gülüşürler. Hâlbuki 

bu sırada Paskal gerçekten ölmüştür.  
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Samipaşazade Sezai’nin ‘Pandomima’ öyküsü tezatlık ve çatışmalarla örülü bir yapıya sahiptir. 

Hikâyenin başkişisi Paskal’ın çirkin ve sakat görünüşüne karşılık âşık olduğu kız olan Eftelya son derece 

genç ve güzeldir. Yine Paskal’ın yalnızlıklar içinde yaşadığı ev, bulunduğu mahalle zavallı ve içe 

kapanık bir durumdayken Paskal’ın evinin bahçesinde kuşların ötüştüğü, bulunduğu yeri yakıcı temmuz 

sıcağından koruyarak serinlik dağıtan bir ağaç vardır. Bu ağaç da evin harabelik ve yalnızlığıyla kontrast 

oluşturarak ferahlık ve canlılık barındırır (Kaplan, 2015: 23). Âşık olduğu kadın tarafından kabul 

edilmeyeceğini düşündüğü için görünüşünden hiç memnun olmayan, bu yüzden ayna karşısına geçtikçe 

ağlayan Paskal’ın geçimini sağlamak için yaptığı iş de ruh hâliyle tezat oluşturur. İzleyicileri güldürmek 

için dil çıkararak türlü numaralar yapan Paskal gösteri bittikten sonra “tiyatrosunun iç tarafına oturarak, 

hâlâ güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içini çeke çeke ağl[ar]” (Kaplan vd., 

1997:482). Eser sonu itibarıyla da bu tezata hizmet eder ve Paskal’ın tavandan sarkan cansız bedenini 

gören mahalleli bunu da oyuncunun bir numarası sanarak gülüşür. Eserin tamamına yayılmış olan ve 

birlikte ele alındıkları için kontrast oluşturan tüm bu tezatlıklar, çatışan unsurlar Victor Hugo’nun 

Cromwell Önsözü’nde belirttiği ve bir edebî eserde olması gerektiğini söylediği özelliklerdir. Çatışan 

unsurların bir arada kullanılması ilkesi Victor Hugo’nun 1831’de yayımladığı, 15. yüzyıl Paris’ine 

düşsel bir yolculuğu anlattığı Notre Dame’ın Kamburu (Notre Dame de Paris) ve 1869 tarihli 17. yüzyıl 

Londra’sının mekân olarak seçildiği Gülen Adam’da (L’homme qui rit) da başat rol oynar. Her iki 

romanın merkezinde yer alan isimler fiziksel anlamda sakatlıkları olan kişilerdir. Notre Dame’ın 

Kamburu’nda Notre Dame Katedrali’nin zangoçluğunu yapan ve burada yaşayan Quasimodo, “kızıl 

saçlarla örtülü kocaman bir kafa, iki omuz arasında göğsünü çökerten koca bir kambur, (...) taraklı 

ayaklar, çok çirkin biçimsiz eller[e]” (Hugo, 1947: 79) sahiptir. Quasimodo’nun sakat görünümüyle 

dikkat çektiği romanda gençliği ve kusursuz güzelliğiyle bakışların kendisine çevrildiği Esmeralda da 

Eftelya’nın ‘Pandomima’da gerçekleştirdiği tezatlığı oluşturur. “Gözlerinde iki çizik, ağzı yerinde büyük 

bir yarık, burun delikleri yerine iki delikli şişkin bir tümsek, düz bir yüz[ü olan] ve onu görene kahkaha 

attıran” (Hugo, 2020: 258) Gülen Adam’ın Gwynplaine’i ve Gwynplaine’i tüm çirkinliğiyle arzu eden 

Leydi Jousiana ise gençlik ve güzelliğinin yanında soylu oluşuyla da romandaki çatışma unsurlarından 

birini oluşturur. Yine “Roman üslubu ile gotik üslubu arasında bir geçiş dönemi yapıtı olan” (İnal, 1985: 

152) Notre Dame Katedrali’nin görkemli yapısıyla, özellikle romanın başlarında görülen karanlık ve 

kışkırtıcı Paris sokakları, Gwynplaine ve Dea’yı yetiştiren Ursus’un kurtları Homo’yla birlikte 

yaşadıkları küçük bir kutuyu andıran tekerlekli evleri ‘Yeşil Kutu’ ve romanın sonunda labirenti andıran 

yapısıyla Gwynplaine’i neredeyse hapseden büyük şato mekânsal tezatlığın yansıma biçimleridir.  

‘Pandomima’ belirtilen özellikler dışında da Notre Dame’ın Kamburu ve Gülen Adam’dan izler 

taşır. Umutsuzluk içindeki Paskal hikâyenin sonlarına doğru Eftelya tarafından kabul edildiğini düşler: 

“Kendisini bir kere kabul edecek olursa... Bu hücreleri saksılarla donatacak. O 

güzel Eftelya’sını şu köşeye ik’ad edecek... Kendi kendine ayağa kalkıp oda kapısının 

eşiğine oturdu! Ne kadar garip hikâyeler söyleyecek, bütün geceler güldürecek! (...) 

Meselâ şimdi odaya giriyor... Bir ilâhe-i hüsnün karşısındaki putperest gibi başını 

tahtaların üzerine koydu... Bir müddet o vaziyette kaldıktan sonra gayet güzel rüyalı bir 

uykudan uyanır gibi bir hâl ile başını kaldırdı. Ah, pek de çirkin... Âlemin maskarası... 

Ağlamağa başladı” (Kaplan vd., 1997: 483). 

Paskal’ın yaşadığı iç çatışmayı barındıran başka bir sahne Notre Dame’ın Kamburu’ndaki 

Quasimodo tarafından da yaşanır. Esmeralda’ya sahip olmak isteyen ancak bunu başaramayan Rahip 

Frollo’nun kurduğu tuzak yüzünden ‘cinayet ve büyücülük’ suçlarından yargılanıp idama mahkûm 

edilen Esmeralda, meydanda idam edileceği sırada Quasimodo tarafından kurtarılarak Notre Dame 

Katedrali’ne getirilir. Quasimodo için bir ev ve “koruyucu ana” olan (İnal, 1985: 153) katedral, 
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Esmeralda için de bir barınağa dönüşür. Paskal’ın ‘mezara benzeyen evini yuvaya dönüştüren’ 

sevdiğiyle hayalî karşılaşmasını Quasimodo gerçekten deneyimler: 

“Zavallı mahlûk, hakikaten çok korkunçtu; kız dehşetle titreyerek başını eğdi. 

O zaman Quasimodo: 

- Sizi korkutuyorum, dedi çok çirkinim, değil mi? Bana hiç bakmayınız; beni 

yalnız dinleyiniz. Gündüzün burada kalacaksınız; geceleyin kilisenin her tarafında 

dolaşabilirsiniz. Fakat ne gece ne gündüz kiliseden çıkmayınız. Mahvolursunuz; sizi 

öldürürler, ben de ölürüm.  

Kız heyecan içinde idi; ona cevap vermek için başını kaldırdı. Quasimodo 

görünmez olmuştu” (Hugo, 1948: 220).  

Victor Hugo’nun 1831’de sunduğu bu gerçek karşılaşma ancak Esmeralda zor durumda olduğu 

için gerçekleştiğinden bir şarta bağlıdır. Samipaşazade Sezai ise kısa hikâyesinde Eftelya’yı Paskal’ın 

‘mezarı andıran’ evine getirmek için Esmeralda’da olduğu gibi bir zorundalık oluşturmaktan kaçınarak 

bu karşılaşmayı hayalî planda tutar. Ancak Quasimodo ve Paskal’ın ‘ilahe-i hüsün’ olan kadın 

karakterler karşısında sergiledikleri tavır, çirkinliklerini sözlü olarak ifade ederek kendilerinin farkında 

olduğunu göstermeleridir. Victor Hugo 1869 tarihli Gülen Adam’ında ise çirkin erkeğin güzel kadın 

tarafından sevilme ihtimalini de resmeder. Ancak daha bebekken maruz kaldığı bir operasyon sonucu 

daima gülen bir çehreye sahip olan Gwynplaine’i bu çirkin görünümüyle seven güzel kadın Dea gözleri 

görmeyen biridir. Yine ‘Gülen Adam’ı kabul eden Leydi Jouisana ise dış görünüşünün mükemmelliğine 

rağmen iç dünyasında büyük bir sakatlık barındırır. Gwynplaine’i izledikten sonra ona hakaretlerle örülü 

bir aşk mektubu yazar: 

“Sen iğrençsin, ben güzelim. Sen bir oyuncusun, ben bir düşesim. Ben en 

yüceyim, sen en avam. Seni arzuluyorum! Seni seviyorum! Gel!” (Hugo, 2020: 362) 

Güzel kadınlar tarafından her iki sevilme biçiminde de aksayan yönler olduğunu gösteren Victor 

Hugo’nun bu bakımdan da Samipaşazade Sezai’ye örneklik teşkil ettiği, yazarın hayal ve hakikat 

arasında sıkışıp kalan Paskal karakterini oluşturmasında etkili olduğu düşünülebilir.  

‘Pandomima’nın mekân tasviri de Victor Hugo’nun mekâna bakışıyla benzer doğrultudadır. 

Paskal’ın yalnızlığı ve kimsesizliğiyle paralel bir düzlemde ele alınan evinin çevresi hikâyede şu şekilde 

tasvir edilmiştir: 

“Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir büyük ağaç, temmuzun o ateşli güneşi 

İstanbul’un bu cihetlerini takat-sûz bir hararet içinde bıraktığı zaman, yapraklarının 

arasına gizlenmiş serin bir rüzgâr neşretmeğe başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük 

yelpazesi gibi havayı tecdit ve tehziz ederdi. Hiçbir kimsenin geçmediği, hiçbir sadânın 

işitilmediği harekât-ı insaniyenin nadiren gördüğü bu evde, bu tenha sokakta izhar-ı 

hayat eden yalnız bir ağaçtı. (...) Bu sokaklarda ilerledikçe sükûnet derece derece artarak 

tâ uzaktaki bir mahallenin kaldırımlarından geçen bir arabanın gürültüsü, camları, 

çerçeveleri kırılmış bir evin iç tarafından bazı çocukların ağlaması işitilir, ara sıra esen 

sıcak bir rüzgârın kaldırdığı tozlar gündüzün ziyasını bir gubar-ı gam-âlud ile lekedâr 

ederdi” (Kaplan vd., 1997: 480). 

‘Pandomima’da kimsesiz sokakların temmuz güneşi altındaki bunalmışlığı, sokağı ve Paskal’ın 

evini serinleten yalnız bir ağaç sayesinde giderilir. Dallarında kuşların ötüştüğü bu ağaç öyküde, 

Paskal’ın seven kalbinin metaforu olarak yalnızlığın kavurduğu gönülleri serinleten, teskin eden tek 

dayanak şeklinde okura sunulur. Kendisini kaçıran ve yüzünü deforme edenler tarafından bir limanda 

çocukken terk edilen Gülen Adam’ın Gwynplaine’i de benzer bir köyden geçerek kendine sığınak arar: 
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“Birdenbire, onu kör eden buzlu yolda bir boşluk oluştu. Önündeki kısa 

mesafede, karların arasında bir baca kümesini algıladı. (...) Tıpkı yolunu kaybetmiş bir 

gemideki insanların toprak parçası gördüklerinde yaptığı gibi haykırdı, ‘Kara göründü!’ 

(...) Sokak iki evle başladı. Bu iki evde ne mum, ne de lamba vardı. Hatta tüm sokak ve 

gözün görebildiği yere kadar bütün kasaba karanlıktı. (...) Soldaki ev; büyük, yüksek, 

tamamen taştan yapılmıştı ve arduvaz kaplı bir çatıya sahipti. O da kapalıydı. (...) 

Tokmağı zorlukla kaldırdı çünkü sakatlanan elleri hâlâ uyuşuktu. Bir kere çaldı. Cevap 

yoktu. (...) Sonra o kulübeye döndü. Kardan bir çakıl taşı aldı ve alçak kapıya attı. Cevap 

gelmedi. (...) Orada da uyanmak istemediklerini gördü. Taş ev de samandan kulübe de 

sefillere karşı sağırdı” (Hugo, 2020: 149-150).  

Victor Hugo’nun, Gywnplaine’in hayata tutunma mücadelesini kaleme aldığı bu satırlar, 

mekânın bireyin iç dünyasıyla uyumlu şekilde tasvir edilmesinin başarılı bir örneğidir. Kimsesizlik, 

çaresizlik ve yalnızlıkla iç dünyası da üşüyen küçük çocuğun yardım çığlığını hiç kimse duymayarak 

onu hem dışsal hem içsel dünyanın dondurucu soğuğuna mahkûm etmişlerdir. Ancak tüm umutları 

tükendiği sırada çocuk, ‘çatıdan bir baca, bacadan da duman’ çıktığını gördüğü ömrünün sonuna kadar 

kendisine sıcak bir yuva olacak Ursus’un tekerlekli kulübesiyle karşılaşır. ‘Pandomima’nın, Paskal’ın 

evini ve sokağı serinleten ağacı Gülen Adam’da Ursus’un kulübesidir. Ağaç, hikâyede aşkın 

sembolüyken Ursus’un kulübesi, Gwynplaine ve Dea için aile sıcaklığının somutlaşmış şeklidir.  

‘Pandomima’da Paskal’ın geçinmek için tercih ettiği yol da Gülen Adam’da Gwynplaine ve 

diğerlerinin geçim yoluyla ortaktır: 

“Oyunda bu kadına âşıklık vazifesini icrâ eden Paskal’ın ilân-ı muhabbet için 

dilini çıkarması ve şükrâne-i iltifat olmak üzere taklak kılması oradaki halkı çok 

güldürüyordu. Tiyatrosunun bezden tavanını başının üstünde tutan ortadaki muharrik 

direğe arkasını dayayarak ağzındaki sigarasıyla oyunu temaşa eden bir seyirci 

‘Paskal’ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır’ diyordu” (Kaplan 

vd., 1997: 481-82). 

Kendisinden önce de köy köy gezerek oyunlar sergileyen Ursus’a destek olan Gülen Adam’ın 

Gwynplaine’i de Paskal’la aynı işi yapmaktadır: 

“Gwynplaine bir şarlatan oldu. Kendini gösterdi. Daha önce kimse böyle bir 

etki yaratmamıştı. Melankoli, sadece onu görerek iyileştirildi. Yastaki insanlar onu 

görmekten kaçınıyordu, çünkü onu gördüklerinde gülmeden duramıyorlardı. Bir gün 

cellât geldi ve Gwynplaine onu bile güldürdü. Gwynplaine’i gören herkes onun tarafını 

tuttu; o konuştukça gülmekten yerlere yattılar. Olduğu her yeri üzüntüden uzaklaştırdı” 

(Hugo, 2020: 260).  

Son olarak yüzü gülen ama kendisi gülmeyen Gwynplaine ve Paskal, yalnız yaptıkları işlerle 

değil, trajik sonlarıyla da birbirlerine benzerler. ‘Pandomima’nın Paskal’ı sevdiği Eftelya’sının 

evlendiğini anladıktan sonra kendini asarak intihar eder. Gülen Adam’ın Gwynplaine’i de aslında bir 

İngiliz asilzadesi olduğunu öğrendikten ve bu sebeple Ursus ve diğerlerinden uzaklaştırıldıktan sonra 

insanların alaycılığına daha fazla dayanamayarak Ursus’un ‘Yeşil Kutu’sunu aramaya koyulur ve 

tesadüfen bulur. Ancak Ursus ve Dea Gwynplaine’in öldüğünü sanmaktadırlar. Bu yüzden karşılarında 

Gwynplaine’i gördüklerinde Dea büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşar. Ne var ki zayıf kalbi yaşadığı 

şiddetli duygulara daha fazla dayanamayan genç kız ölür. Onun ölümüne dayanamayan Gwynplaine ise 

yeni edindiği unvanını da geride bırakarak kendini karanlık bir gecede denize atar. Notre Dame’ın 

Kamburu’nda da Quasimodo’nun tüm gayretine rağmen yakalanan Esmeralda meydanda asılarak idam 

edilir. Quasimodo ise bu idamdan sonra ortadan kaybolur. Aradan yıllar geçtikten sonra suçluların 
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atıldığı mahzenin kapıları açıldığında bir kadın cesedine sarılmış şekilde duran kambur bir erkek iskeleti 

bulunur.  

Yukarıda söz konusu eserlerle ilgili tüm söylenenler, bir bakıma, Victor Hugo’nun 1827’de 

Cromwell oyununun ön sözünde dramı tanımlarken sarf ettiği sözlerin toplamını oluşturur:  

“Oynanmasa bile, tasavvur olunduğu şekilde, dramda her şey hakikatte olduğu 

gibi biribirini takip eder ve biribirinin neticesidir. Vücut ta ruh gibi, dramda rolünü 

oynar; bu iki âmilin tesirile harekete gelen insanlar ve vakalar sırasile maskara ve 

korkunç olarak, bâzan da hem maskara hem korkunç olarak geçerler” (Hugo’dan 

Alıntılayan; Perin, 1946: 136). 

‘Maskara ve korkunç’un bir arada bulunmasını dramın kuralı olarak belirten Hugo, bu fikrini 

her iki eserine de yansıtmış, hem Quasimodo hem Gwynplaine görünüşleri ve yaşantılarıyla başkalarını 

güldüren ve korkutan erkek karakterler olarak çizilmişlerdir. Korkunçluğu da eserlerine ikili şekilde 

yansıtan yazar, korkunçluğu başkişilerinin görünüşlerine yansıttığı gibi diğer karakterlerin başkişilere 

olan tavırlarına da yansıtmış ve korkunç olacak şekilde merhametsiz yan karakterler oluşturmuştur. 

Cromwell Önsözü’nden 64, Notre Dame’ın Kamburu’ndan 60, Gülen Adam’dan 22 yıl sonra yazılmış 

olan ‘Pandomima’ ise maskara ve korkunç ikilemini öncü eserlerde olduğu gibi algılamış, Paskal’ın 

gülünçlüğüne mukabil son sahnede onun cansız bedenini görünce bu duruma da gülen bir seyirci 

grubunun merhametsizliğiyle ‘bir dramda olması gereken korkunçluğu’ satırlara aktarmıştır.  

Sonuç 

‘Asır sonu’ edebiyatı üzerinde tartışmasız bir etkisi olan Victor Hugo, melankolinin, 

santimantalizmin yoğun olduğu, kişilerin hayatları ve iç dünyalarındaki çatışmalarla örülü bir kurmaca 

düzlemini Tanzimat’tan sonraki edebiyatçılara miras bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkanlardan birisi olan 

Samipaşazade Sezai, romantizmin etkisini açıkça gösterdiği roman ve hikâyeler kaleme alır. Ancak 

onun eserlerinde realizm de yer bulmuş, bu bakımdan özellikle Servet-i Fünûn sanatçıları için bir üstat 

olarak algılanmıştır. Onun ‘Pandomima’ isimli hikâyesi romantizm ve realizmi başarılı şekilde bir araya 

getirmenin yanında Victor Hugo’dan da doğrudan ve dolaylı olarak izler taşır. Notre Dame’ın Kamburu 

ve Gülen Adam isimli romanlar ‘Pandomima’yla doğrudan bağlantı kurulabilecek Victor Hugo 

eserleridir. Buna göre her üç anlatı da çirkin bir erkek karakter etrafında şekillenmekte, her üç karakterin 

hayatında da sevme ve sevilme, aile yoksunluğu önemli bir sorun teşkil etmekte, bu çirkin erkeklerin 

hepsinin karşısına genç ve güzel kadınlar çıkarılmaktadır. Victor Hugo’nun erkek karakterlerinde 

fiziksel özürleri sebebiyle sevilmeme korkusu ön planda tutulmuş, bu endişe ‘Pandomima’nın 

Paskal’ında da açıkça gözlemlenmiştir. Eserlerin karşılıklı olarak incelenmesi ‘Pandomima’nın özellikle 

başkarakter Paskal’ın meslek seçimi, insanları güldürürken kendisinin için için ağlaması gibi özellikleri 

sebebiyle Gülen Adam’dan etkilendiğini göstermektedir. Bununla beraber öykü trajik sonuyla da Victor 

Hugo’nun söz konusu eserlerine oldukça benzer. Paskal’ı ölüme götüren sebep olan ‘sevilmeme, âşık 

olunan arzu nesnesinin yitirilmesi’ durumu Hugo’nun başkarakterlerinin intiharlarında da temel 

etkendir.  
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HUNGARIANS IN KAZAKH LANDS 

Shynar BAKYTZHAN445 

Abstract 

Hungary is located between the Alps, the Carpathians and the dinar mountains. It is located in 

the southern part of the country, in the southern part of the country. The indigenous people of Hungary 

call themselves "Madiyars". There are many historical, archival sources and legends that these 

Hungarian madiyars came to the territory of modern Europe from the Great Steppe and were part of the 

people who migrated there at some time. Events related to the Huns in Hungarian legends tell about the 

beginning of Hungarian relations with the East in the distant past, the migration of Hungarians from 

Asia to Europe in 896.  

The madiyars consider Kazakhstan their ancestor. In the ninth century, the people known as 

Kipchaks migrated to Hungary at the beginning of the XIII century. Köten Khan (Kotyan) IV sends his 

ambassadors to Bela and asks permission to emigrate to Hungary with his people. After obtaining 

permission, in 1239-40, he moved with a population of 40 thousand (in some sources 60 thousand). 

They settle on territories worthy of free migration, living according to Old Customs, and on flat-steppe 

lands. It takes a hundred years for them to become fully settled, and the languages, according to Istvan 

Mandoki Konyr, remain until the end of the XVII century. To this day, the Danube and Tisa in Hungary 

are called Kishkunshak (Land of small Kipchak), and the East – Nadkunshak (great Kipchak).  

 Although in the twentieth century a well-known Hungarian scientist, anthropologist Tibor Toth 

began in his scientific works a comprehensive study of the tribes of the two countries, the kinship ties 

between the Kazakhs and the madiyars (Hungarians), he cannot continue this scientific heritage for 

political reasons. And Andros Biro raises this to a degree. In 2006, under the leadership of Androsh, a 

joint Kazakh-Hungarian anthropological expedition in Kostanay region will develop genealogical data, 

anthropological measurements between Kazakhs living in the Turgai region and representatives of the 

Madiyar tribe. DNA samples are taken and Y chromosomes are analyzed, which have not changed for 

centuries and store genetic information. As a result, the relationship between the Hungarian madiyars 

and the Kazakhs is fully confirmed. 

Keywords: Hungarians, Kazakhstan lands, Madiyars 

Қазақ жеріндегі мадиярлар 

Аннотация 

Мажарстан (Венгрия) Альпі, Карпат және Динар тауларының аралығында орналасқан. 

Жерінің тең жартысын Үлкен Орта Дунай ойпаты алып жатыр. Мажарстанның тұрғылықты 

халқы өздерін «Мадиярлармыз» деп атайды. Осы мажарлық мадиярлардың қазіргі мекендеп 

жатқан Еуропа аумағына ұлы даладан келгендігі және олар қайсібір заманда сонда көшіп-қонған 

халықтың бір бөлігі болғандығы жайында тарихи, мұрағаттық деректер мен аңыздар көп. Мажар 

аңыздарындағы ғұндарға байланысты оқиғалар мажарлардың шығыспен байланысының сонау 

ерте заманда басталғанын, Мажарлардың Азиядан Еуропаға 896 жылы қоныс аударғанын 

баяндайды.  

Мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата-жұрты деп санайды. ІХ ғасырда қыпшақ деген 

атпен белгілі болған халық ХIII ғасырдың басында Мажарстанға қоныс аударады. Көтен хан 

(Котян) ІV Белаға елшілерін жіберіп, Мажарстанға халқымен көшіп баруға рұқсат сұрайды. 

                                                           
445 Researcher, Institute of Philosophy, Political Science and Religion, shynarbakytty@gmail.com 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
740 

Рұқсат алған соң, 1239-40 жылдары қоластындағы 40 мың (кейбір деректерде 60 мың) халқымен 

көшеді. Еркін көшіп-қонуға, ескі салттары бойынша өмір сүруге лайық аумақтарға, жазық 

далалы жерлерге қоныстанады. Түгелдей отырықшы болуларына жүз жыл кетеді, ал тілдері, 

Иштван Мандоки Қоңырдың айтуынша, ХVІІ ғасырдың аяғына дейін сақталады. Күні бүгінге 

дейін Мажарстандағы Дунай мен Тиса арасы – Кишкуншак (Кіші қыпшақ жері), шығысы 

Надькуншак (Ұлы қыпшақ) деген атауларға ие.  

ХХ ғасырда белгілі мажар ғалымы, антрополог Тибор Тот өзінің ғылыми еңбектерінде 

екі елдегі руларды, қазақтар мен мадиярлар (мажар) арасындағы туыстық байланыстарды жан-

жақты зерттеуді бастағанымен, бұл ғылыми мұрасын саяси себептерге байланысты жалғастыра 

алмайды. Ал Андрош Биро мұны ғылыми дәрежеге көтереді. 2006 жылы Андроштың 

жетекшілігімен, Қостанай облысында қазақ-мажар бірлескен антропологиялық экспедициясы 

Торғай өңірінде тұратын қазақтар мен мадияр руы өкілдері арасындағы генеологиялық деректер, 

антропологиялық өлшемдер жасалады. ДНК үлгілері алынып, ғасырлар бойы өзгермейтін және 

генетикалық ақпаратты сақтайтын Ү хромосомдарына талдау жүргізіледі. Нәтижесінде 

мажарлық мадиярлар мен қазақтардың арасындағы туыстық қатынас толығымен дәлелденеді. 

Түйін сөздер: венгрлер, Қазақстан жері, мадиярлар 

Халықтардың Ұлы қоныс аударуы кезеңінде Еуропа жеріне ең соңғы лек болып барып, 

Карпат қойнауында қоныстанып, мемлекеттілігін ары қарай дамытқан мадиярлар (венгр, мажар) 

орта ғасырдан бастап өздерінің тарихи-генетикалық түптамырын іздеуді қолға ала бастады. Осы 

мақсатпен алғашқы болып Еуропадан саяхатшы Юлиан Фратер 1236 ж. Азия жеріне сапар шекті. 

Ол Оралдың шығыс жағында өздерінің туыс халықтарын тауып және олармен венгр тілінде 

ұғысқаны туралы жазады. Ол мадиярлардың байырғы мекені Магна Хунгария  Оралдан шығысқа 

қарай болған деген болжам жасады. Сонан бергі уақытта көп зерттеу мен даудың нысанына 

айналған бұл тақырып төңірігінде сан алуан көзқарастар туындады. Венгрлердің этногенезін 

фин-угорлардан бастау алады деген бағытты  ұстанушылар бұл пікірді теріске шығарды. Ал, 

керісінше венгрлердің этногенезі, көне тарихын түркі жұрттарымен, ғұн, түрік тілді авар, 

жужандармен байланыстыратын бағытты ұстанушылар үшін Магна Хунгария туралы жоғарыда 

аталған пікір дәйекті дәлелдің өзегіне айналды. Бұл пікірді әрі қарай дамытқан ғылымдар “Магна 

Хунгария қазіргі Башқұрт жері, Орынбор, тіптен Қазақстанның солтүстік батыс өңірлеріне қарай 

орналасқан” деген пікірге тоқайласты. Оған тілдік этимологиялық, этникалық тарих, археология, 

деректану, мәдениет тарихы, этнологиялық қатарлы бірқатар ғылыми зерттеу нәтижелері арқау 

болды. 

Халықтардың Ұлы қоныс аударуы кезеңінде мадиярлар қазіргі Башқортостан жерінде, 

кейінірек Мұғалжар — Жайық төңірегіне, ең соңында Солтүстік Кавказда аялдаған. Мадияр 

тайпалары осы кезеңде түркі тайпаларымен етене жақындасып, Еділ мен Дон аралығына, 

кейінірек Днепр мен Дунайдың төменгі  ағысына шашырай қоныстанды. 870 ж. хатталған араб 

деректерінде Леведия (Ливадия) одағы мен кунду тайпасының күші жайлы, оның патшасы 

Алмаш Арпадтың иелігі кеңейгендігі жөнінде айтылады. 

Оны Византия патшасы  Константиннің  қолжазбасындағы деректер қуаттайды. Алмаш 

Арпад әулеті билеген мажарлар 862 жылдан бастап Орталық Еуропадағы әскери соғыстарға 

белсене араласады. Олар алдымен фракиялықтарға қарсы моравалар жағында, ал 894 ж. 

моравалар мен византиялықтармен одақтасып, фракиялықтар мен Дунай бұлғарларына қарсы 

соғысты. 900 ж. Италияның солтүстігіне дейін жеткен мажарлар Дунай бойын толық иеленді 

және 902 ж. фракиялықтармен кезекті шайқастан кейін Батысқа жылжуын тоқтатты. Осылайша 

олар табиғаты қолайлы Карпат бойында біржолата қалды. Аңыз бойынша, мажарлардың 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%8B%D0%B7
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жетекші жеті тайпасының көсемдері Елод, Онд, Конд, Таш, Хуба, Тохотом, Алмаш (Арпадтың 

әкесі) шығыстық салт бойынша тәңірге, әруаққа ант етіп, қан шығарып, анда болады. Малдарын 

айдап, бала-шағаларымен Карпат қойнауына жеткен мадиярлардың саны жарты млн-дай болған. 

Жаңа мекенге қоныс аударғаннан кейін мадиярлар дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысып, 

аздап егіншілікке бет бұрды. 955 ж. герман королі Оттодан қатты жеңіліске ұшырағаннан кейін 

жаугершілік салт-дәстүрден, көшпеліліктен бас тартты, христиан дінін қабылдап, еуропалық 

қауымдастыққа ене бастады. 

Шығыста қалған мадиярларға қатысты антропоним, этноним, топоним мәселелерін ең 

алғаш зерттеген академик Немет Дьюла Карпат бассейніне қоныстанған мадиярлардың 

қалыптасу мәселесіне арнаған еңбегінде жан-жақты пайымдады, мажарлар мен түркілердің 

тарихи, мәдени байланыстарын ашып көрсетті. Оның пікірінше, мадияр этнонимінің басқа 

варианттарын Бату ханның 1241 ж. жорығынан кейін зорлықпен мәжбүрлеп алып барған Карпат 

қойнауының мадиярлары немесе өздерін мадияр деп атаған чингизида қолбасының құрметінен 

туған дейді. Сондай-ақ Немет көзғарасы бойынша Madzsar Madijar (Magyar) нұсқалары megyer, 

mogyerі атауларынан Мажарстанда Арпад заманында, яғни ІХ ғ. пайда болуы мүмкін. Оның бұл 

пікірін әріптесі академик Лигети Лайош белгілі дәрежеде өзгертті. Лигетидің ‘‘A magyar nep 

mongolkоri nevei’’ (Мадияр халқының моңғол заманындағы атауы) атты зерттеуінде аталған 

megyer атауы тек mogyer-ден ғана емес, mаgyer-ден де тууы мүмкін екендігіне баса назар 

аударды [1].Яғни, madzsar madiar этнонимдері шығыстағы мадияр шоғырына да қатысы болуы 

да ықтимал деді. Кейін шығыстанушы Вашари Иштван mozsar (можар) močar нұсқалары  да 

magyar атауынан туындайтындығын дәлелдеді. Оның пікірінше Еділ бойы мадиярлары тіліндегі 

угор заманындағы ńċ –жұрнағынан пайда болған бағзыдағы мадиярлардағы dž жұрнағы сақталуы 

ықтимал. Арпад заманында Карпат қойнауында Х ғасырда бұл фонема gy-ге өзгеруі де мүмкін  

[2]. Шынымен-ақ, Еділ бойында Можаровка, Можарки, Можарово, Можаровская тәрізді ондаған 

атаулар Еділдің оң жағындағы Рязань, Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Сибирский, Қазан, 

Уфа, Вятка губернияларында ұшырасады. Дәйекті деректің бірі 1311 ж. Маджар кыпшақ ұлы 

Исмагилге арнап тұрғызған Чистополдік құлпытастағы жазу  [3]. 

Шығыста қалған мадиярлар басқа халықтармен бірге сол кезде Шыңғыс империясының 

қоластында, кейін Алтын Орда билігінде де болды. Алтын Орда күйреген соң мадиярлардың  бір 

тобы қазіргі қазақ жеріне қарай жылжып, оңтүстікке қарай бет алған деген болжамды алға 

тартуға болады. Мадияр, мажар, мадиар түрінде дыбысталатын этнонимге қатысты мәліметтер 

тарихи жазбаларда баяндалады. Тіптен Мұғалжар топонимін мадиар этнонимінің дыбысталу 

нұсқаларымен, тілдік заңдылықтармен байланыстыратын пікірлер де көп кездеседі. 

Еділ бойы мадиярларының оңтүстіктегі тобы ХІҮ-ХҮІ ғғ.да Жошы әулетінің қоластында 

болды, бірқатары Ақ Ордаға қосылды. Дегенмен Еділ бойындағы ізін сақтап қалды. Айталық, 

баршаға мәлім Жигули тауларын «Мадияр таулары» деп те атағандығын А.Х.Халиков алға 

тартады [4]. Еділдің төменгі ағысында тұратын қыпшақтар Жошы әулетінің билігі астында 

болды және онымен жапсарлас оңтүстікте көшіп-қонып жүрген шығыстық мадиярлар олардың 

құрамына енді. Шежірелік аңыздар бұл үрдістің қашан жүрілгендігін шамамен болжауға 

мүмкіндік береді. Əбілғазы баяндаған оғыз-қыпшақ шежірелік аңызы бойынша Оғыздың ұлы 

Қыпшақтың олах, башқұрт, урус және маджарларға жорыққа аттанғандығын айтады [5]. 

Жазба және шежірелік деректер мадиярлардың оңтүстіктегі тобы ХҮ ғ. бас шенінде Орыс 

ханның өлімінен соң 2-3 ұрпақ өткеннен кейін Еділ бойындағы қыпшақ ұлысының құрамына 

енген. Кейін Ақсақ Темір қолдары 1391 ж. Тоқтамыстың тас-талқан еткенінен кейін Ақ Орда, 

Алтын Орда билігі ақыр болады. Мадиярлар мен қыпшақтар Əбілқайыр мен Шайбани 

соғыстарында Жайықтан Сырдария аралығындағы аумақта жүрілген әскери-тарихи оқиғаларға 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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атсалысқан. Кейін Қаратау сілемдері мен Түркістан аймағына қыпшақтармен бірге қоныстанып, 

ХҮ ғ. соңынан ХҮІІІ ғ. басына дейінгі уақытта өмір сүрген. ХҮІІ ғ. бірінші жартысындағы 

Махмуд ибн Вали ал- Балхи «Баһр әл-Асрар» атты еңбегінде «Əбілқайыр ханның (1412-1468) 

қолдарының ең алдында жүретін тобы ойрат, маджар және қыпшақ қолдары болған»,- деп 

жазады. ХҮ ғ. Ақ Орда ханы Əбілқайырға бағынатын мадиярлардың саны да көп еді [6]. 

Осындай көшпелі халықтардың көне тарихы мен тарихи-мәдени байланысына қатысты 

құнды мәселеге ХХ ғ. ортасында алғаш рет ерекше ден қойған венгр антропологы Тот Тибор 

болды. Тибордың жазғанындай 12. 11.1964ж. Қазақ Ғылым академиясында “Бағзыдағы 

мадиарлардың генеологиялық мәселелері” тақырыбында баяндама жасап, Ю.Зуев, А. 

Əбдірахманов тәрізді ғалымдармен пікір алысқан. Келер жылы ол Торғай өңірінде экспедицияда 

болды. Қызбел ауылының тұрғыны арғын-мадиярдың арғы атасын Мадиярды Қаратау сілемінде 

жатқан Түркістан қаласындағы әулиелер зиратына жерленген деген мәлімет берген. Сол өңірдің 

180 өкіліне антропологиялық өлшеулер жүргізгенімен, өкінішке орай, Тотқа экспедиция 

барысында фотосурет түсіруге рұқсат берілмеген себепті Торғайдағы мадиярлар туралы 

антропологиялық деректі Еуропаға әкеле алмаған [7][8].  Ары қарай Тотқа мадиарлардың 

Қазақстан жеріндегі тарихи жәдігерлері туралы кең зерттеуіне жол берілмеді. Неге екенін ешкім 

түсіне алмай, дел-дал болды.  Бар гәп “алашордашыл” М.Дулатов осы рудың өкілі болғандығына 

байланысты екендігін сол кезде ешкім аңдамады ғой. 

Тот Тибор зерттеуін басқа жолдармен жалғастыра берді. Ол мадияр тайпалық 

одақтарының қалыптасуы ғұн мен түрік дәуірлері аралығында Еділдің төменгі бойы мен 

Мұғалжар таулары аумағында жүрілді деген болжмаға келді. “Бұл пікірімді бірқатар орыс 

әріптестерім К. Е.Маитинская, Н.А.Баскаков қолдады” деп жазған күнделігінде. Алайда 

Мажарстандық ғылыми қауым Тоттың зерттеуіне селқос қарады. Бірақ, Тот 1968 ж. Өзбекстанда 

Самарқанд төңірегіндегі қыпшақ-мадиярлар арасында антропологиялық өлшеулер жүргізеді. 

Сол кезде дерек берген ақсақалдың мәліметі бойынша Чим қыстағында тұрған маджарлардың 

бір тобы бірнеше жүз жыл бұрын қазіргі Астрахан өңірінде Сарай кенті төңірегінде тұрған деген. 

Бұл мәлімет бір кездегі Магна Хунгарияның мадиярларының оңтүстіктегі тобы Жайық 

дариясының төменгі сағасынан оңтүстікке қарай көшкен деп пайымдауын қуаттағандай. 

Шығыстағы мадиярлардың  бастағы мекені Еділдің төменгі сағасы емес, керісінше моңғолдардан 

қашқан Магна Хунгариялық шоғырдың келіп бас сауғалаған қонысы болып шықты. 

Бірақ батыстың ғылыми ортасы Мадиарлар туралы пікірі басқаша еді. “Мадиарлар жыл 

санауы бастауы кезінде аландармен, ғұндармен ортақ патшалықта болған. Бір бөлігі Дунай 

аңғарына, екінші бөлігі Кавказға кейіннен Орта Азияға табан тіреген. 1968 ж. Қашқадария 

бойында 150, Қазақстан жерінде 150 отбасы өмір сүрген. Тілдері өзбек, қазақша, жасы үлкен 

генерациясының санасында өздерінің шығу тегі туралы ұғым бар” деп жазды француз 

ғалымдары [9]. 

Қазақстанның егемендік алуына байланысты қайта қолға алынған ХХІ ғ. бас кезінде Тот 

экспедициясын қайта жаңғыртқан венгр зертеушісі Бенке Михай біршама тың деректерге қол 

жеткізді. Экспедиция кезінде Бенке қыпшақ-мадияр Ш.Базыловтың аузынан Қаратау өңірінде 

тұрған мадиярлардың бір шоғыры жоңғарлардан қазақ жерін азат еткен соң солтүстікке ығысып, 

Торғай өңіріне қоныстанғаны туралы мәлімет алады. Бұл ХҮІІІ ғ. ортасына дөп келеді және 

шынымен-ақ мадиярлардың бір тобы қыпшақ тайпасының ең көне руы Таздардың бір атасымен 

бірге Торғайға келген соң арғындар құрамына енген (Таздар туралы толығырақ: Ю.А.Зуев. 

Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002). Таздарға қатысты мәліметтер 

мадиярлар құрамындағы Таз тайпасымен астарлас болуы ықтимал себепті ол да зерттеу 

нысанына қоса алынды. 
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38 жыл бұрын жүріп өткен Тот Тибор экспедициясы  сапар барысында Мадияр, Құдияр, 

Алдиярларға байланысты үш шежірелік аңыз бен екі шежірелік кестені информанттардың 

аузынан жазып алудың сәті түседі[10]. Қазірге дейін беймәлім болып келген бұл дерек 

құндылығы аса жоғары және қазақ зерттеушілері үшін де тың дүние. Бұл экспедиция нәтижесі 

қазақ зерттеушілері де мойындағандай ғылым үшін тың кейбір тұстары мүлде жаңа деп айтуға 

тұрарлық жетістіктер. Арғын-мадиярларға қарағанда қыпшақ-мадиярлардың саны өте көп - 15 

мыңдай, арғын-мадиярлар - 1500-2000 шамасында ғана. Бір информанттың айтуына қарағанда 

қыпшақ-мадиярлар Ресейдің Новосібір, Томск, Омбы, Алтай өңірінде, Қазақстанда Солтүстүстік 

аймақта, Алматы облысы, Ертіс бойында тұратын көрінеді.           

Қазіргі Мажарстан (Венгрия) жерін біздің заманымыздан бұрынғы 1-мыңжылдықта 

сақтар және кельт, иллирий, фракия, үндіеуропалық тайпалар қоныстанған. Кейінірек герман, 

ғұн, авар тайпалары ағылып келіп, осы жерден Батыс Рим империясына шабуылдар жасаған. Бұл 

өңірде 430 жылы Аттила (Еділ) патша бастаған Батыс Ғұн мемлекеті құрылып, ол ыдырағаннан 

кейін Баян хан бастаған аварлар билігі құрылғаны жайлы жақсы білеміз. Шыңғысхан 

шапқыншылығы кезінде (1237-1246) көптеген қыпшақ тайпалары да Мажарстанға келіп, қоныс 

теуіп қалды.  

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, Мадиярлар есінде орталық Азия ылғи ата қоныспен 

теңдестірілді, көне ғасырлардан бері мадиярлар өздерінің тегін осы аймақпен байланыстырып 

келді. Бірақ ғылыми ортада әлі күнге дейін халықтың этногенезі туралы ортақ ой жоқ. Осы 

жайлы ғалымдар арасында пікірталастар ХІХ ғасырдың ортасынан бастап жүріп жатыр.Өткен 

жарты ғасырда, әсіресе коммунистік билік жылдары, ғылыми деректерге қарамастан 

мадиярлардың финн-угорлық шығу тегінің теориясы басым болды. 

Дегенмен,археологиялық,этнографиялық, антропологиялық және тіл зерттеу нәтижелері оның 

ашық түрде жасанды және байлаулы екенін көрсетті. Қазіргі уақытта ғалымдардың көпшілігі, 

әсіресе археологтар және антропологтар, мадиярлардың антропологиясы, мәдениетінің түркі 

халықтармен көп ортақ нәрсе бар екен деген пікірлері үйлеседі. Ол тұтастай ұлы даланың әдет-

ғұрпымен байланысты, скиф, ғұн,авар және ортаазияның далаларын мекендеген халықтардың 

мәдениетімен көп ортақтастық бар. Мадиярлар тарихында ең маңызды уақиғалардың бірі - 

мадиярлардың Х ғасырда Карпат аймағын қоныстауы болып табылады. Халықтың жадында ата-

бабаларының қазіргі Венгрияның аумағына қоныс аударуы және Еуропаның жүрегінде мың 

жылдық мемлекет құруы – “Ата-мекен табу ” атауын алды. Көшпелі халықтардың арасында 

мадиярлар әлеуметтік арада ең батысшыл болды, мынадай халықтың көпшілігі сияқты, олардың 

қоғамы ру-тайпалық құрылымнан ажыратылды. Қазір мадиярлар біртұтас халық. Мадияр 

тайпаларының толық бірлесуі Арпад хан билігі кезінде өтті. Арпад хан болса – мадиярлардың 

қоныс аудару идеясымен рухтандырушы, Мадияр мемлекетін құрушы және елді көп жылдары 

билеген Арпад хан әулетінің негіздеушісі. Қазіргі кездерге дейін Арпад басты тарихи тұлға, 

күштің және ұлттық бірліктің символы болып табылады. Осы билеуші және оның ұрпақтары 

атымен тарихтың ең жарқын беттерін байланыстырады. Шығыста қалған руластарды iздестiру 

“Ата-мекен табу” заманынан басталған, мадиярлар мен көшпелі туыс рулар арасындағы қарым-

қатынастар бүгінде тоқтатылған жоқ. Этникалық ұқсастық табу мақсатымен жасалған 

зерттеулерге ғалымдар ғана емес, мадиярлар қоғамы да өз мүддесін ұсынып келеді. 
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ALIKHAN BUKEIKHANOV AND THE MASONIC MOVEMENT 

Shynar BAKYTZHAN446 

Abstract 

A little-studied aspect of the life and work of the Kazakh state, political and public figure, leader 

of the National Liberation Movement and the Alash party, chairman of the autonomous government of 

Alashorda, publicist, scientist, translator, leader of the nation Alikhan Nurmukhamedovich 

Bukeikhanov is the "Samara period". New documents found in the archives of the city of Samar give a 

lot of information about the unknown life of the political leader of the Kazakh people at the beginning 

of the century Alikhan Bukeikhan and complement long-known historical data. 

Before analyzing the data provided, let's note the news of information and documents obtained 

from the Samara archive. First, Alikhan Bukeikhan was the leader of the Samara provincial committee 

of the Samara cadet group, that is, the "Ka-DE" or "people's Freedom" Party.  This is confirmed by the 

fact that" Alikhan Bukeikhan has been a member of the Central Committee of the party since 1912". He 

also wrote about this in the "prisoner questionnaire", which he filled out in Butyrka in 1937. 

Secondly, the agentura reports that Bukeikhan met Kerensky three times in Samara in 1914 and 

1915. The novelty of this fact is that Alikhan Bukeikhan was considered the leader of the Samara masons 

and accepted new members of the Congregation for this activity. 

For example, in the memoirs of Alexander Yelshin, Secretary of the Ka-De party, in the book" 

history of Samara", it is described that Prince Kugushev was accepted into the ranks of Freemasons by 

Alikhan Bukeikhanov. The reception ceremony was held in the House of Prince Kugushev. The 

ceremony was also attended by Kerensky, who arrived from St. Petersburg as the head of the delegation 

of the Supreme Council of the Association of Freemasons. 

The main purpose of the Masonic Lodge, secretly created in Russia, was to overthrow the Tsarist 

self – government and unite the forces of all democratic parties in Russia in order to counter the "Lenin-

Bronstein group", according to Alexander Yelshin. Here, the "Lenin-Bronstein group"is Satanists hired 

by enemies of Russia, who know the Secret Doctrine of Public Administration, but use it against 

humanity." 

Another fact that deserves attention is the exact address of Alikhan Bukeikhan in Samara, which 

is indicated in the reports of Secret Agents of the Tsar's spies. According to the testimony of the 

ambassador, this is the House of the local prince V. G. Kugushev, located on Kazanskaya Street.  House 

number-30. Raising the political struggle of the Kazakh intelligentsia to a more modern and high-quality 

level, which was supported by the self-government of the Kazakh nation in the "Samar period" of 

Alikhan Bukeikhan's life. Undoubtedly, this is evidenced by the publication of the first national 

newspaper of the leader of the Alash movement – "Kazakh". 

Keywords: Alikhan Bukeikhanov, Samar Period, Liberation Mevement 

Əлихан Бөкейханов  және массондық қозғалыс 

Аннотация 

Қазақтың мемлекеттік, саяси және қоғам қайраткері, ұлт-азаттық қозғалыс және Алаш 

партиясының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, 
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аудармашы, ұлт көсемі Əлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның өмірі мен қызметінің аз зерттелген 

ақтаңдақ тұсы - «Самар кезеңі». 

Самар қаласының мұрағаттарынан табылған жаңа құжаттар қазақ халқының ғасыр 

басындағы саяси көсемі Əлихан Бөкейхан өмірінің беймәлім тұстары туралы көп мағлұмат 

береді және бұрыннан белгілі тарихи деректерді толықтырады. 

Келтірілген деректерді талдамастан бұрын Самар мұрағатынан алынған мағлұматтар мен 

құжаттардың жаңалықтарын атап өтейік. 

Біріншіден, Əлихан Бөкейхан самарлық кадеттер тобының, яғни «Ка-де» немесе «Халық 

бостандығы» партиясының Самар губерниялық комитетінің көсемі болған.  «Əлихан Бөкейхан 

1912 жылдан бастап партияның орталық комитетінің мүшесі болып келген» деген дерек те 

осыны растайды. Бұл жайлы оның өзі 1937 жылы «Бутыркада» толтырған «тұтқын 

сауалнамасында» да жазған. 

Екіншіден, агентура мәліметтерінде Бөкейханның Керенскиймен Самарда 1914 және 

1915 жылдары үш рет кездескені жазылған. Бұл деректің жаңалығы – Əлихан Бөкейхан самарлық 

масондардың көсемі саналған және осы қызметі бойынша қауымға жаңа мүшелер қабылдап 

отырған. 

Мәселен, «История Самары» кітабындағы «ка-де» партиясының хатшысы Александр 

Елшиннің естеліктерінде князь Кугушевті Əлихан Бөкейханның масондар қатарына 

қабылдағаны суреттеледі. Қауымға қабылдау рәсімі князь  Кугушевтің үйінде өткен. Рәсімге 

масондар қауымдастығының жоғарғы кеңесі делегациясының басшысы ретінде Санкт-

Петербургтен келген Керенский де қатысқан. 

Ресейде жасырын құрылған масон ложасының негізгі мақсаты  – патшалық 

самодержавиені құлату және Александр Елшиннің жазуы бойынша, «Ленин-Бронштейн тобына» 

қарсы тұру үшін Ресейдегі барлық демократиялық партиялардың күшін біріктіру. Мұндағы 

«Ленин-Бронштейн тобы» – қоғамды басқару жөніндегі құпия ілімді білетін, бірақ оны адамзатқа 

қарсы пайдаланатын Ресейдің дұшпандары қызметке жалдаған сатанистер». 

Көңіл аударуға лайық тағы бір дерек – патша тыңшыларының жасырын агенттерінің 

есептерінде көрсетілген Əлихан Бөкейханның Самардағы нақты мекен-жайы. Елшиннің берген 

куәлігі бойынша бұл – жергілікті князь В. Г. Кугушевтың Казанская көшесінде орналасқан үйі. 

Үй нөмірі – 30. 

Əлихан Бөкейхан өмірінің «Самар кезеңінде» қазақ ұлтының өзін-өзі басқаруын көксеген 

қазақ интеллигенциясы саяси күресінің анағұрлым заманауи және сапалы деңгейге көтерілуі. 

Мұның шүбәсіз айғағы – «Алаш» қозғалысы жетекшісінің жалпыұлттық алғашқы газет – «Қазақ» 

басылымының жарыққа шығуы. 

Түйін сөздер: Əлихан Бөкейханов, Самар кезеңі, азаттық қозғалысы 

Əлихан Бөкейханов  XIX ғасырдың соңы, XXғасырдың басындағы қоғамдық, әлеуметтік 

және саяси жағдайды ескере отырып, халқының болашағын Ресей мемлекетінің қатарында көрді. 

Ғасырдың басында мемлекеттің алдында тұрған көкейкесті мәселе - мемлекет қандай жолмен 

даму керек, яғни қазақ халқын тығырықтан алып шығатын қандай жол  екенін табу керек болды.  

Əлихан Бөкейханның өмірі мен қызметінің аз зерттелген ақтаңдақ тұсы-  ең алғаш жер 

аударылғанда Ресейдің Самара қаласына жіберілген кезеңі. 1907 жылдың аяғынан бастап 1917 

жылғы ақпан төңкерісіне дейін ол Самар қаласында тұрды. 1906 жылы Омбыдан шығатын 

кадеттік «Голос степи», «Омич» және «Иртыш» газеттерінде, 1908 жылы Санкт-

Петерборда жарық көрген меньшевиктік «Товарищ», кадеттік «Речь», «Слово» газеттерінде 

редакторлық қызмет атқарды. 1909-17 жж. «Дон егіншілік банкі» бөлімшесінде жұмыс істеді. 

1911-14 «Қазақ» газетін ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор 

еңбек сіңірді.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/1906
http://kk.wikipedia.org/wiki/1908
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/1909
http://kk.wikipedia.org/wiki/1917
http://kk.wikipedia.org/wiki/1911
http://kk.wikipedia.org/wiki/1914
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B3%D3%99%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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Өмір жолын Ресейдің жоғарғы саяси алдыңғы қатарлы топтарының арасында өткізген 

Бөкейхановқа орыстың белгілі қоғам қайраткерінің тигізген ықпалы мол болды.  Əлихан 

Бөкейханов 1905 жылдан бастап кадеттер партиясына мүшелікке енеді. Сол жылы ол Ресей 

жергілікті және қалалық қоғам қайраткерлері съезінің делегаты, Ресейдің I Мемлекеттік 

думасының және мұсылман халықтары съезінің депутаты қызметін атқарады. Бәрімізге мәлім, 

кадеттер партиясы – солшыл либерал-демократтардың партиясы. Оның негізі – масондық ұйым 

екені туралы белгілі ресей тарихшысы, ресейлік масон тарихының маманы Брачев В. С. өзінің  

« Масоны в России: от Петра I до наших дней» еңбегінде көптеген дәйекті дәлелдер келтіреді [1].  

XX ғасырдың басындағы саяси оқиғалардың қайнаған ортасында жүріп өзінің білімімен, 

парасаттылығымен үлкен беделге ие болғандығының тағы бір көрінісі,қыры белгілі орыс қоғам 

қайраткері, конституциялық-демократиялық партиясының негізін қалаушылардың бірі князь 

Д.И.Бебутовтың естеліктерінде Санкт-Петербург масондық ұйымының мүшелерінің аты-жөні 

берілген, солардың ішінде жалғыз қазақ, көрнекті қоғам қайраткері,ғалым және өз заманының 

көшбасшысы Əлихан Бөкейхановтың есімі бар [2].  

Масондық — діни-этикалық ілім әрі құпия ұйым. Масондықтың негізгі идеясы — жер-

жаһанда Құдай патшалығын орнату. Зерттеушілер Масондық тарихын бергі нақты тарих және 

арғы аңыз тарих деп екіге бөледі. 

Нақты тарих бойынша Масондық орден ретінде алғаш 1212 ж. Англиядағы 

франкмасондар — “еркін тас қалаушылар” тобының қайта жаңғырған ложасы (ағылш. lodge — 

уақытша тұрақ, лашық) түрінде өмірге келген. 

Масондық “шеберлер” (төбе топ) — “қолғанаттар” (орта топ) — “үйренушілер” (төменгі 

топ) деп аталатын, бірін-бірі білмейтін үш бөлікке бөлінеді. Топтардың жай-жапсары олардың 

үcтінен қарайтын, бірақ құрамы төМасондық ложаларға белгісіз жоғ. басқару органы — 

Капитулға (Бүкіләлемдік  масондық жоғары кеңеске) ғана мәлім. Масондық Капитул шешімдері 

Масондық топтарға әр ложа сайлап қоятын  делегаттардың қатысуымен өтетін конвент  сессиясы 

арқылы жетеді. Масондық өзінің ғұрыптық жораларына масон бауырларды тегіне, нәсіліне, діни 

нанымына  шек қоймай, бірдей қатыстырады. Масондық бейұлттық, бейнәсілдік, бейдіни 

сипатымен, жалпыадамзаттық рухымен ғұрыптарды қажет кезде бір жерге жұмылдырып 

отырады. Оның ортақ мақсаты — жер бетінде ортақ тәртіп енгізу, елдің, халықтың арасын бөліп 

тұрған айырмашылықтарды жою, адамзатты “әлемдік үкімет” арқылы жалғыз орталықтан 

басқарып отыру. Осыдан туатын “Бостандық.Теңдік. Бауырластық” формуласы қашанда 

қолдаушыларын тауып, Масондық идеологиясын өміршең, пәрменді етіп келеді. Масондық 

философия бойынша әлемді бір орталықтың билігіне көшірер алдында жер бетін түрлі жойқын 

апаттан тазартып алу керек. Бұл үшін масондар қай елде болсын уақиғалардың қайнаған қалың 

ортасынан табылып, оларды Масондық мақсатына бағыттап, қалайда елде тұрақсыздық ахуалын 

қалыптастырып отыруы тиіс. Сонда аздың көпті басқаруы жеңілдейді.Осы міндетке орай 

Масондық үшін дүние жүзіндег  реформалар  менреволюцияларға, соғыстар 

мен   төңкерістерге қалмай  қатысу, дем беріп отыру мұрат. 

Ə.Бөкейханов орыс масондық ұйымының мүшесі болған [2][3] [4][5]. Тек масондық ұйым 

арқылы ғана ол қазақ еліне азаттық күнін тудыра аламын деп ойлады. Масондық ұйымның 

Бөкейхановты қатарына тарту себебі - дала өлкесіне ықпалды мемлекет қайраткері ретінде 

беделді болуы [3][4][5]. Масондардың қатарында кадеттер белгілі орынға ие болған [1][2]. Ал 

Бөкейханов осы бір кең танымал Ресей саяси партиясының көрнекті басшыларының бірі болған.  

Самарада қызмет етіп жүрген кезеңде Əлихан Нұрмұхамедұлы болашақ Уақытша 

үкіметінің басшысы А.Ф.Керенскиймен үш рет арнайы кездескен. Бірінші рет 1914 жылдың 

шілде айында, екінші, үшінші кездесулері 1915 жылдың мамыр-қазан айларында. Осы екі 

көрнекті тұлғаны жақындастырған қандай мәселе, қандай  тұлғалар, кездесуде мақсат қандай 

болды - бұл мәселе зерттеуді қажет етеді. Əлихан Бөкейхан 1915 жылы құрылған Самарадағы 

Халық Азаттық Партиясының мүшесі болған. Ресей аумағынды 1905 жылдан бастап ВВФ 

(Великий Восток Франции) масондық ложасы кең етек жая бастайды. Əлихан Бөкейхан сол 

уақытта ВВФ құрамындағы «Чермак» ложасының белді мүшесі болған екен. Кейін 1915 жылдан 

бастап ВВФ ложасына қарасты ВВНР ложасына мүшелікке енеді. Великий Восток Народов 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FHistory%2Fmasony%2Findex.php&ei=Xc0oU8PcO6SJ5ASw54G4Dw&usg=AFQjCNFPm6JcNzkW3WTsvv8UOSxD2F0tvQ&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81
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России (ВВНР) – саяси мүддені көздейтін 1912 жылы құрылған, ХХ ғасыр басындағы масондық 

ұйым. Ең алғашқы ВВНР генерал-хатшысы Н. В. Некрасов, 1913 - 1914 жж - солшыл кадет 

А. М. Колюбакин, кейін тағы 1916 жылғы дейін Н. В. Некрасов келіп, 1916 -1917 жылдары 

масондық ұйым басшысы эсер А. Ф. Керенский келеді [6].  Осы А.Ф.Керенскийдің басшылығы 

тұсында Əлихан Бөкейханов осы ұйымда белсене ат салыса бастайды.  ВВНР бірнеше ондаған 

ложаларды біріктірген, әрбір ложа құрамында 10-15 адамнан болған. ВВНР-дың саяси бағыттан 

бөлек, әскери, әдеби, думалық бағыттағы ложалары болған. Əрбір ложаның жалпы саны бірнеше 

жүздеген адамнан тұрған. ВВНР –дың  масондық әдет-ғұрыптарды сақтаушы ВВФ ( Великий 

Восток Франции) ложасынан айырмашылығы: масондық ритуалдарды жеңілдету, 

архитектуралық тақырыптан гөрі саяси бағытты көздеу, Мемлекеттік Думада қызмет жасау 

[1][4][5][6][7][8]. 

Ал енді, Əлихан мен Керенскийдің 3 рет   ресми кездесуіне оралайық. 1917 жылғы 

Уақытша үкіметінің басым көпшілігін масондар құраған [1][4]. Бөкейханов пен Керенский 

Думаның депутаттары.  Егер Думадағы мәселелер осы екі тұлғаны кездестірген болса неге саяси 

альянсқа бармайды. Бірақ фактілер бұлай ойлауға жол бермейді. Біріншіден, Ə.Н.Бөкейханов 

самодержавиеге ұнамайтын депутат және ол Думада өзге халықтың, басқа партияның мүддесін 

қорғады. Келесі сайлауға жіберілмеді, ол 1907 жылы барлық 5 млн. қазақ халқы жоғарғы бұйрық 

бойынша Думаға өз өкілдерін жіберу құқынан айырылды. Екіншіден, егерде осы Думаға 

байланысты мәселелерді шешу керек болса Бөкейханов басқа да кадет партиясынан сайланған 

депутаттармен немесе Думадағы мұсылман фракциясының бюро мүшелерімен кездеспес пе еді. 

Тек бір ғана жауап қалады - Бөкейханов пен Керенскийді біріктірген масондық бауырластық 

және көзқарастарындағы ұқсастық. Орыс буржуазиясы мен олардың саяси партияларының, 

соның ішінде масондық ұйымдардың түпкі мақсаты - самодержавиені құлату және саяси билікті 

алу. Бөкейхановтың мақсатына келсек, жеке ұлттық мемлекет 

құру: жекелеген атрибуттарымен өзін-өзі басқару,  жеке кәсіпқой парламенті бар 

автономия құру  [9].  

Əлиханның көрнекті қоғам қайраткері ретінде қалыптасуына әсер еткен, оны қоршаған 

зиялы қауым және Ресей интеллигенциясы. Əлихан Нұрмұхамедұлы  Бөкейханов XX ғасырдың 

басындағы Ресейдің бетке ұстар қайраткерлерінің көпшілігімен жақсы қарым-қатынаста болған, 

өзіндік беделі болғандығын тарихи құжаттар көрсетіп отыр. Ресей интеллигенциясының 

көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі орыс экономисі және тарихшысы, кадет партиясының мүшесі, 

Бөкейхановтың саяси көзқарасының қалыптасуына саяси ықпалы болған - М.И.Туган-

Барановский. Мемлекеттік құрылыстың даму жолы қандай бағытта жүру керек, батыстың саяси 

құрылыс механизмі туралы пікірлері, интеллигенция және социализм жөніндегі тұжырымдарын 

қолдап, еліктеген сәттері де болған. П.Б.Струве - орыс саяси қайраткері, публицист, философ, 

экономист, кадет партиясының мүшесі, екінші Мемлекеттік Думаның депутаты. П.Н.Милюков 

ірі тарихшы, көрнекті қоғам қайраткері, кадет партиясын ұйымдастырушылардың бірі, Уақытша 

үкіметтің сыртқы істер министрі болған. Осы қоғам қайраткерлерінің Бөкейхановтың қоғамдық-

саяси көзқарасының қалыптасуына тигізген ықпалы ұшан-теңіз [3] . Жоғарыда атап өткен орыс 

зиялыларының көрнекті өкілдерін тарихта "батысшылдар" деп атайды. Батысшылардың негізгі 

көзқарасы, саясаты Ресейдің мемлекеттік құрылысын батыс механизмімен қайта құру. Жергілікті 

феодалдық сарқыншақтардан бас тарту, көрнекті озық ойлы батыс идеяларын Ресейде кең 

таратып дамыту, халық ағарту ісін дамыту, ғылымның деңгейін көтеру, осында дамыған 

батыстың тәжірибелерін кеңінен қолдану. Бұлардың пікірі бойынша, өткеніне ғана сүйеніп 

отырған халық ешқашан дамымайды. Əлихан Нұрмұхамедұлының өз елінің даму жолын 

еуроцентристік бағыттан іздеу- сол кездегі ең тиімді таңдау еді. Оның еңбектерімен, 

мақалаларымен таныса отырып көзқарасында батысшылдық элемент басым екенін байқаймыз.   

ХХ ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны белгілі. 

Бірі Бұқар мен Түркістан өлкесіне бет бұрған дәстүршіл, панисламшыл ағым, екіншісі негізінен 

Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл, «неопантүркішіл» ағым. Осы екінші ағымның басында 

Əлихан бастаған орыс мектептерінен тәлім тәрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары тұрады. Бұл 

топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей империясына қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80_%D3%99%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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екенін анық түсінеді. Сондықтан олар, ең алдымен, халықтың сана сезімін оятатын жағдай жасау 

керек деп білді. 

1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Уақытша үкімет құрамындағы партиялас 

жақтастары мен масондық бауырластары "империяның шекарасын сол қалпында сақтау үшін 

қазақ халқына автономия беруден бас тартты. Оның үстіне Бөкейханов олармен жер мәселесі 

жөнінде де ымыраға келе алмайды[4][10]. Осыған жауап ретінде Бөкейханов кедет партиясының 

қатарынан шығып, қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып, Томск қаласында Сібір 

аутономистерінің құрылтайына қатысады. Осында болашақ Сібір республикасының құрамында 

Қазақ аутономиясы құрылмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Əлихан қазақ тарихындағы 

тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша, 1917 ж. 

желтоқсанында бүкіл қазақтардың құрылтайында «Алаш аутономиясы»  жарияланып, Ə. 

Бөкейханов сол алғашқы Қазақ республикасының тұңғыш төрағасы (президенті) болып 

сайланады. Əлихан Бөкейханның 1917 жылы Семей қаласына келіп, Алащ аутономиясының 

туын көтеріп халық алдында сөз сөйлеп, соңында қалың жұрттың көңілдері босап қуаныштан 

көздеріне жас алып, Алаш ұранын ұрандатып тараған екен [9]. 1913 жылдан шыға бастаған 

«Қазақ» газеті партияның саяси органы болды. «Қазақ» газеті ғасырдың басында қазақ 

қоғамының айнасы болды, елдегі барлық саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, әдеби 

жаңалықтардың бәрі осы газеттің бетінде жарық көрді. Осы газет бетінде ұлы қайраткердің 400 

ден астам еңбегі жарияланған. 

Əлихан Бөкейханов - ғұлама ғалым, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми 

жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, әрі публицист ретінде қазақ 

халқының саяси әлеуметтік, мәдени рухани тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға. 

Бөкейханның сіңірген еңбегі алғашқы ұлттық мемлекеттің негізігі міндеттері мен 

мақсаттарымен, бағдарламасымен қазақ қоғамын таныстырды. Сол уақыттағы қазақ 

даласындағы қалыптасқан әлеуметтік - саяси, экономикалық ахауалға сүйене отырып, 

мемлекеттің стратегиясы мен тактикасын әзірледі. «Алаш-Орда» мемлекетінің тұңғыш басшысы 

ретіндегі Əлихан Бөкейханның сіңірген еңбегі әлі де болса өзінің тиісті бағасын алған жоқ. 

Əлихан Бөкейханның қоғамдық және ғылыми ағартушылық жұмыстарына белгілі дәрежеде 

ықпалын тигізген деректерін түгел қалпына келтіру керек. Бұл қазақ елінің болашақ өмір талабы, 

жарқын болашақтың талабы. 

Тәуелсіздік таңы атып, бостандық көк туымыз желбіреген азат қазақ аспаны астында 

қаншама қантөгіс құрбандықтар арқылы келгенін біз білеміз бе? Əрине, көбіміз білсек те, бағалай 

бермейміз. Тәуелсіздік – елдің ең биік тұғыры болса, сол тәуелсіздік жолындағы алғашқы 

қадамдар қашан жасалынды? Оның басы-қасында кімдердер жүрді? Тәуелсіздігіміздің негізі 

сонау ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстанда орын алған әлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық-саяси және рухани-мәдени өзгерістердің нәтижесінде өмірге келген 

қазақ зиялы қауымының демократиялық қозғалыстарынан бастау алады. 

«Алаш» қозғалысы - ұлт-азаттық қозғалысы. Ол ғасырдың басындағы ұлттық сана өсуі 

процесінің құрамдас бөлігі. Қазақ қоғамының ортағасырлықтан буржуазиялық демократияға бет 

алған қозғалысы. Бүгінгі қоғам бұл қозғалыстың  өз заманы мен шыққан ортасынан бастау 

алатын кемшіліктерінің болғандығын асыра айтып, жан жақты сынауға құмар. Сол Əлихан 

бастаған 1937-1938-дегі жаппай террорға душар болған Алаштың адал ұлдарын «масон болды, 

еуроцентристік бағытты ұстанды» деп те сынға алып жатқандар қаншама.  Дегенмен, сол 

азаматтардың жалпыұлттық мүдде үшін қызмет ете алғандығы және оған белгілі дәрежеде дайын 

болғандығына сенбеске біздің  ешқандай негізіміз жоқ. Өз мәселелерін терең және тура түсініп, 

елі-жері алдында оларды сол тарихи жағдайда шеше алу мүмкіндігі жағынан қазақ қоғамы үшін 

басқа балама жол жоқ еді. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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VESİLETÜ’N- NECAT’TAKİ DİNÎ VE MİTOLOJİK UNSURLARIN YARATILIŞ 

DESTANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Şahin BÜTÜNER447 

Özet 

Mitoloji; olağanüstü durum, olgu ve olayları anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucu 

meydana gelen kutsal ile ilgili düşünce ve davranışlardır. Mitoloji, dinî düşünce ve davranışlar ile 

yakından ilişkilidir. Mitoloji de din gibi gerçek olduğu düşünülen kavram ve olayları dile getirmektedir. 

Mitoloji kendinden sonra gelen bütün edebi ürünleri yüzeysel veya derinden etkilemiştir veya semavi 

dinlerin İslamiyet Öncesi Türk destanlarını çeşitli yönlerden şekillendirdiği söylenilebilir. Bu bağlamda 

İslam dininden kaynağını alan Vesiletü’n Necat ile Yaratılış Destanı arasında yaratılış ile ilgili mitolojik 

benzerlikler karşılaştırılmıştır. Doküman analizi yapılan bu bilimsel çalışmada karşılaştırmalı bir 

yöntem uygulanmıştır. Hem Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eserinde hem de bir Türk 

destanı olan Yaratılış destanında yaratılış le ilgili mitolojik veya dinî unsurları tespit etmek mümkündür. 

Saha (Yakut) Türklerinin, Altay Türklerinin, Lebed Tatarlarının yaratılış konulu efsaneleri 

bulunmaktadır. Yaratılış konulu Türk destanlarından Radloff tarafından derlenen Altay Türklerine ait 

destan incelenmiştir. Yaratılış Destanı, kozmogonik ve antropogonik bir mittir. Bu mitte evrenin ve 

insanın yaratılışı, insanların cezalandırılması, yeryüzü, yeraltı ve gökyüzünün yaratılması, Tanrı’nın 

elçisi, Şeytanın yer altına gönderilmesi gibi mitolojik unsurların diğer inanç ve dinlerin etkisinde 

yeniden hikâye edildiğini örneklenmektedir. Süleyman Çelebi’nin Mevlid adlı eserinde yer alan dini ve 

mitolojik olay ve durumların Yaratılış Destanı’nda görülmesi İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türklerin 

semavi anlatıları eski dönemlerde duyduklarını ve bu dini hikâyeleri destanlarda yeniden hikâye ettiğini 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Mevlit, Yaratılış 

COMPARISON OF RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN VESİLETÜ'N-

NECAT WITH THE EPIC OF CREATION 

Abstract 

Mythology; It is the thoughts and behaviors related to the sacred that occur as a result of trying 

to make sense of extraordinary situations, facts and events. Mythology is closely related to religious 

thoughts and behaviors. Mythology, like religion, expresses concepts and events that are thought to be 

real. Mythology has superficially or deeply affected all subsequent literary works, or it can be said that 

the monotheistic religions shaped the Pre-Islamic Turkish epics in various ways. In this context, the 

mythological similarities between Vesiletü'n Necat and the Epic of Creation, which take their source 

from the religion of Islam, were compared. A comparative method was applied in this scientific study 

in which document analysis was performed. It is possible to identify mythological or religious elements 

related to creation both in Süleyman Çelebi's work called Vesiletü'n Necat and in the Turkish epic 

Creation epic. Saha (Yakut) Turks, Altai Turks, Lebed Tatars have legends about creation. The epic of 

the Altai Turks compiled by Radloff, one of the Turkish epics on creation, was examined. The Epic of 

Creation is a cosmogonic and anthropogonic myth. In this myth, it is exemplified that mythological 

elements such as the creation of the universe and man, the punishment of people, the creation of the 

earth, the underworld and the sky, the messenger of God, the sending of the devil to the underground, 

are re-story under the influence of other beliefs and religions. The fact that the religious and 

                                                           
447 Öğr. Gör., Gerede Meslek Yüksekokulu, Bolu Abant Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

sahin.butuner@ibu.edu.tr 
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mythological events and situations in Süleyman Çelebi's work called Mevlid are seen in the Epic of 

Creation reveals that the Turks in the Pre-Islamic Period heard the celestial narratives in ancient times 

and re-story these religious stories in epics. 

Keywords: Mythology, Mawlid, Creation 

Giriş 

Mitoloji ele aldığı konu bakımından kozmogoni, teogoni, antropogoni, eskatoloji şeklinde 

sınıflandırılır. Kozmogoni, evrenin varlığını; teogoni, Tanrı’nın varlığını, antropogoni, insanın varlığını; 

eskatoloji, dünyanın/evrenin sonunu sorgulayan alanlardır. Hem Altay Türklerinin Yaratılış destanında 

hem de Vesiletü’n-Necat’ta bu mitolojilerle ilgili örneklere rastlanılmaktadır. Yaratılış destanının 

temeli, kozmogoni ile ilgi mitolojik unsurlardan oluşmasıdır ama bunun yanı sıra antropogoni, teogoni 

ile ilgili mitolojik unsular da bulunmaktadır. Daha önceki yapılan çalışmalar incelenerek Vesiletü’n 

Necat’ta da bu alanlarla ilgili mitolojik unsurlara ulaşılacağı düşünülmüştür. Kurt’un yaptığı araştırmaya 

göre, “Eserin özellikle fi Beyani Fıtrati'l-Alem, fi Beyani Fıtrati’r-Ruhi Muhammed Aleyhi’s-Selam, fi 

Beyani Hilkati Âdem ve intikali’n- Nuri Muhammed Aleyhi’s-Selam, fi Beyani Zuhuri Vücudi’n-

Nebiyy Sallallahü Aleyhi Vesellem, fi Beyani Mucizati’n-Nebiyy Sallallahü Aleyhi Vesellem ve fi 

Mi’raci Mustafa Aleyhi’s-Setam” bölümlerinde bol miktarda mitolojik unsurlar içermektedir.” (2006: 

185). 

Mitoloji hayatı anlamak ve anlamlandırmaktır. Bu nedenle Altay Türklerinin Yaratılış destanı 

ile Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik bir düşüncenin 

dışavurumudur. İçli’ye göre, “Metaforik anlatımın hedefi ile mitolojik anlatıların/mitosların hedefi 

aynıdır. Çünkü her ikisi de varlığın iç yüzünü anlamaya yöneliktir. Bir diğer ifade ile mitoslar, metaforik 

anlatımlardır. Mevlid de varlığın iç yüzünü anlatmakla metaforik özellikleri ile mitolojik anlatılara ve 

mitoslara benzemektedir.” (2012:1510). 

Mitoloji kendinden sonra gelen bütün edebi ürünleri yüzeysel veya derinden etkilemiştir. Bu 

nedenle Vesiletü’n Necat’ta bir Türk destanı olan Yaratılış destanında bulunan yaratılış le ilgili mitolojik 

unsurlar yer alabilir. Saha (Yakut) Türklerinin, Altay Türklerinin, Lebed Tatarlarının yaratılış konulu 

efsaneleri bulunmaktadır. Ögel’in ifadesiyle “Bu destanlar içerisinde en büyük ve en doğru olanı W. 

Radloff tarafından derlenmiş olan Altay Türklerine ait efsanedir.” (Ögel, 2003: 419). Bundan dolayı bu 

destan ile Vesiletü’n-Necat’ta yer alan yaratılış mitolojisi çözümlenmiştir. Altay Türklerinin Yaratılış 

destanındaki mitolojik unsurların benzerlerini Vesiletü’n Necat’ta görmek mümkündür. Çünkü arkaik 

dönemdeki mitoloji ile ilgili anlatılar simge boyutunda nesilden nesle sürekli yeniden üretilmiştir. Mit, 

insanoğlunun varoluşuyla beraber kültürün bir parçası hâline gelmiştir. Eliade’nin de ifade ettiği gibi, 

“Mitlerin yoğunluklarını yitirdiğini ve simgelerin dünyevileştiklerini gördük, ama bunlar hiçbir zaman 

kaybolmazlar; uygarlıkların en pozitivisti olan 19. Yüzyıl uygarlığında bile simgeler ve mitler uzaktan 

da olsa kendilerini belli ederken insani varlığın parçasıdırlar ve insanın kozmos içindeki herhangi bir 

varoluşsal konumunda bunlara temas etmemek mümkün değildir.” (2018: 35). 

Mevlid, doğum yeri veya doğum vakti anlamına gelen ve Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan 

eserlerdir. Türk edebiyatında birçok mevlid örneği bulunmaktadır. Türk edebiyatında mevlid türünde 

yazılan en önemli eser, Süleyman Çelebi’nin yazdığı ve kurtuluş vesilesi anlamına gelen Vesiletü’n-

Necat adlı eserdir. Eser, 1409 yılında Bursa’da yazılmıştır. “Süleyman Çelebi, eserini çeşitli bölümlere 

ayırmış ve Münacat, Vilâdet, Risâlet ve Rihlet bölümleriyle İslam peygamberi Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in hayatını, risâletini ve vefatını içli ve çok dokunaklı bir üslupla dile getirmiştir.” (Akdağ, 2008: 

86). 

Pekolcay eserin bölümlerini şu şekilde izah ediyor: 
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“Birinci bölümde Allah’ın bütün sıfatları sayılıp, onun büyüklüğünden ve 

kudretinden bahsediliyor; ikinci bölümde şair okuyuculardan kendine dua etmelerini 

istiyor ve kusurlarını ayıplamamalarını istiyor; üçüncü bölümde yer ve gökte ne varsa 

hak emri ile karar tuttuğu ve hepsinin onun emrinde bulunduğundan; dördüncü bölümde 

Hakkın evvelliğinin belirtildiği, Allah’ın evvela Mustafa ruhunu yarattığı ve onu 

sevdiğinden; beşinci bölümde Hak Teâlâ’nın zatının gizli hazinesini aşikâr etmek ve 

halka göstermek istediği, Mustafa’nın suret alemine geldiği ve alemin onunla safa 

bulduğundan; altıncı bölümde peygamberin mevlidi ve kendisinin kıymetinden 

bahsediliyor; yedinci bölüm on beyitten oluşuyor; sekizinci bölümde peygamberin 

mucizeleri anlatılıyor; dokuzuncu bölümde miraç hadisesi anlatılıyor, onuncu bölümde 

Mekke’den Medine’ye hicret hadisesi anlatılıyor; on birinci bölümde peygamberin 

ahlak ve vasıfları anlatılıyor; on ikinci bölümde Muhammed ümmetinin nasıl olması 

gerektiğinden bahsediliyor; on üçüncü bölümde peygamberin yaptıklarından bahsedip 

ölmek zamanının geldiğinden bahsediyor; on dördüncü bölümde peygamberin 

vefatından bahsedilir; on beşinci bölümde peygamberin ruhunu teslim ettiğinden 

canının Allah’a eriştiğinden bahsedilir; son bölümde kitap nasihat ve dua ile sona erer.” 

(1954: 41-50). 

Yaratılış Destanı, Vesiletü’n-Necat Bulgular ve Analiz: 

Yaratılış Destanı’nda yeryüzünde hiçbir varlık yok iken sadece Tanrı vardı ifadesi Mevlid’de 

de geçmektedir. Mevlid’de cümle âlem yok iken Tanrı vardır, yaratılmış değil, yaratandır, şeklindeki 

ifadeler Yaratılış destanı ile benzerlik göstermektedir. Yine, Yaratılış Destanı’nda yer, gök, ay ve 

güneşin en başta var olmadığından sonradan Tanrı tarafından yaratılacağından bahsedilirken Mevlid’de 

bu varlıkların, aynı zamanda cennet ve cehennemin sonradan Peygamber’in varlığından dolayı 

yaratıldığında bahsedilmektedir. Tanrı birdir ve bir benzeri yoktur, yaratılış tek olan ve bir olan 

Tanrı’nın ikileşmesidir. Dünya, Tanrı’nın güzelliğinin bir parçasıdır. Yaratılan dünya bir ikilik 

göstermektedir. “Yaşadığım dünya ve geniş anlamda evren, dikatomik bir yapı içermektedir. Nitekim 

yaratılış, tekin ikileşmesinden veya kopyasından sonraki döneme denk gelmektedir. Kozmik bilgilere 

göre, görünen dünyanın benzeri görünmeyen dünyadır. İyinin ters benzeri kötüdür. O hâlde bunlardan 

biri esas, diğeri yansıma ve türemedir.” (Bayat, 2007b: 274). 

Tanrı, kendini canlılara tanıtmak, bilinmek istemesi nedeniyle dünyayı yaratmıştır. İnsanları 

yaratan, dünyadaki her şeye can veren Tanrı’dır. Başta hiçbir şey yokken Tanrı vardı. Varı yok eden 

yoku var eden Tanrı’dır. “Mitin sözlük tanımı, tanrılar hakkındaki hikâyeler şeklindedir. Sonra öteki 

soru gelir. Tanrı nedir? Tanrı, insan hayatında ve evrende fonksiyon gösteren motive edici bir güç -kendi 

bedenimizin ve doğanın güçleri- ya da bir değer siteminin kişiselleştirilmesidir. Mitler, insandaki ruhani 

potansiyelin metaforlarıdır ve bizim hayatımıza can veren güçlerle dünyadaki hayata can veren güçler 

aynıdır.” (Campbell, 2018: 44). Yaratılış Destanı’nda ve Mevlid’de cümle alem yok iken Tanrı’nın var 

olduğundan bahsedilmektedir. 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı, sağlam bir taş olsun, dedi ve suyun dibinden bir taş çıktı, Tanrı ve 

kişi taşın üzerine oturdular. “Mitoloji, kozmosun temelini oluşturan bir taştan söz eder, bu yeşil taş yerin 

derinliklerine uzanır ve kâinatı boydan boya kat eden ve yeryüzündeki merkezi Kâbe olan dikey eksenin 

temelidir.” (Schimmel, 2004: 20). İslamiyet’te Kâbe’de bulunan siyah renkli, parlak taş, Müslümanlar 

tarafından kutsal sayılmaktadır. Yaratılış Destanı’nda geçen Tanrı’nın isteğiyle yerin altından çıkan taş 

Türkler için kutsaldır. Schimmel, Yaratılış Destanı’nda yer alan taş ile Kâbe’de bulunan taş arasında bir 

bağlantı kurmaktadır. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
754 

“Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneş 

yoktu. Tanrı ile bir kişi vardı. Bunlar kara kaz 

şekline girip su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı 

hiçbir şey düşünmüyordu. Kişi rüzgâr çıkarıp 

suyu dalgalandırdı ve Tanrı’nın yüzüne su 

serpti. Bu kişi kendisinin Tanrı’dan büyük 

olduğunu sandı ve suyun içine dalıverdi. Su 

içinde boğulacak oldu: “Tanrı bana yardım et.” 

diye bağırmaya başladı. Tanrı: “Yukarı çık!” 

dedi. O da sudan çıkıverdi. Tanrı şöyle buyurdu: 

“Sağlam bir taş olsun.” Suyun dibinden bir taş 

çıktı. Tanrı ile kişi taşın üzerine oturdular (İnan, 

1986:14). 

“Varı yok yoğı var iden ol durur 

Dünyada her olanı ol oldurur 

Cümle alem yoğ iken ol var idi 

Yaradılmışdan gani cebbar idi” 

(Timurtaş, 1990:7). 

Anun içün oldı bu varlık kamu 

 Ay u yıldız yir ü gök uçmak448 tamu449. 

(Çelebi, 1990:15). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı, toprağı suya atarak yer olsun dedi ve yer yaratıldı. Mevlid’de 

dünyada her var olanı o yaratmıştır, yoktan var eylemiştir, bir kez ol demekle dünya olmuştur, her neye 

ol dediyse o oldu, şeklinde ifadeler geçmektedir. Tanrı, yoktan var edendir ve her ne dilerse o olur inanışı 

her iki anlatıda da geçmektedir. 

Tanrı kişiye “Suya dal, oradan toprak çıkar.” 

dedi. Kişi suyun dibinden toprak çıkarıp 

Tanrı’ya verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine 

atarak “Yer olsun.” dedi. Böylece yer yaratılmış 

oldu. (İnan, 1986: 14). 

“Varı yok yoğı var iden ol durur 

Dünyada her olanı ol oldurur 

Cümle alem yoğ iken ol var idi 

Yaradılmışdan gani cebbar idi” 

(Timurtaş, 1990:7). 

Gerçi yokdan bunlar var eyledi 

Kudretin bunlarda izhâr eyledi. 

(Timurtaş, 1990:11). 

Bir kez “ol” dimek ile old cihan 

Olma dirse girü yok olur hemân. 

(Timurtaş, 1990:11). 

Bunlar olmasa yine ol ol idi 

Her neye kim “ol” didi ol olıdı. 

(Çelebi, 1990:12). 

Yaratılış Destanı’nda şeytan kendi için yer yaratmak isterken gizlediği toprak nedeniyle ölecek 

olur ve nereye kaçarsa etrafında Tanrı’yı görür. Tanrı her yerde ve her zamandadır. Yer ve zamandan 

münezzehtir, dini düşüncesi Yaratılış Destanı’nda işlenmiştir. Şeytan nereye baksa Tanrı’yı yanında 

bulmaktadır. Mevlid’de bu dini düşünce işlenmiştir ve Tanrı’nın sınırlandırılmış zamandan münezzeh 

olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca Yaratılış Destanı’nda geçen yer yüzündeki dağ ve tepelerin nasıl 

oluştuğuna dair mitolojik düşünce ile ilgili bir ifadeye Mevlid’de rastlanılmamıştır. 

                                                           
448 Uçmak: Eski Türklerde cennet kelimesinin eş anlamlısıdır. 
449 Tamu: Eski Türklerde cehennem kelimesinin eş anlamlısıdır. 
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Bundan sonra Tanrı yine kişiye “Suya dal, 

toprak çıkar.” dedi. Kişi suya daldı ve “Ben 

kendim içinde toprak alayım.” diye düşündü. 

İki eline toprak aldı; bir elindeki toprağı kendi 

başına iş görmek düşüncesiyle ağzına soktu. 

Tanrı’dan gizlice yer yaratmak istiyordu. Bir 

elindeki toprağı Tanrı’ya verdi. Tanrı bu toprağı 

saçıverdi, katı yer meydana geldi. Deminki 

kişinin ağzında gizlediği toprak da büyümeye 

başladı. Nefesi tıkanıp boğulacak, ölecek oldu. 

Tanrı’dan kaçmaya başladı; fakat nereye baksa 

Tanrı’yı yanında buldu. Boğulmak üzere iken 

“A Tanrı, gerçek Tanrı, bana yardım et.” diye 

yalvardı. Tanrı ona “Ne yaptın, ağzına toprak 

saklayayım diye mi düşündün? Bu toprağı ne 

için gizledin?” diye sordu. O kişi cevap verdi: 

“Yer yaratayım diye bu toprağı ağzımda 

gizlemiştim.” Tanrı ona: “At ağzından o 

toprağı.” dedi. Kişi toprağı atıverdi. Bu 

topraktan küçük küçük tepeler meydana geldi 

(İnan, 1986:14). 

Tek, ortaksız ve benzersiz olup zatı uzatılmış olan, 

zamandan ve hudutlandırılmış mühletten 

mukaddes ve münezzeh olan Allah’tan başka bir 

ilah bulunmadığına şehadet ederim (Çelebi, 1990: 

3). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı kötülük içinde olan ve şeytan ile bir olan insanlar için güneş 

görmeyen bir yer yarattığından ve bu insanların burada yaşayacaklarından bahsetmiştir. Bu yer 

cehennemin ta kendisidir. Mevlid’de aynı şekilde Tanrı’nın insanlar için cennet ve cehennemi 

yarattığından bahsetmektedir. Yaratılış Destanı’nda Tanrı, iyilik düşünenlerin kendi yanında 

olacağından ve onların cennette olacağından bahsederken kötülük düşünenlerin şeytanla iş birliği 

yapanların cehennemde olacağından bahsetmiştir. Mevlid’de Tanrı’nın insanlar için yer, gök, ay, yıldız, 

cennet ve cehennemi yarattığından bahsedilmektedir. 

Bundan sonra Tanrı şöyle dedi. “Şimdi sen 

günahlı oldun; bana karşı fenalık düşündün, 

sana itaat eden halkın düşünceleri dahi fena 

olacaktır. Bana itaat eden halkın düşünceleri arı, 

temiz olacaktır; onlar güneş görecekler, 

aydınlık görecekler. Ben gerçek Kurbustan 

adını almışımdır. Senin adın ise Erlik olsun; 

günahlarını benden gizleyenler senin halkın 

olsun, günahlarını senden gizleyenler benim 

halkım olsun.” dedi (İnan, 1986:15). 

Anun içün oldu bu varlık kamu 

Ay u yıldız yir ü gök uçmak tamu 

(Çelebi, 1990:15). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı’nın ağacı aracı kılarak insanları yarattığından bahsedilirken 

Mevlid’de Allah’ın tanınmak istediği için insanları yarattığından bahsedilmektedir. Tanrı Âdem’i 

yarattı, âlemi Âdem ile süsledi. Yani, âlemi insanlarla bezedi de denilebilir. Yaratılış Destanı’nda da 
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aynı şekilde dokuz dalın kökünden dokuz ulus türedi ifadeleri geçmektedir. “Yeni Türk tasarımlarında 

ağaç, axis mundi ve yaşam kaynağı olmak üzere iki ayrı rol üstlenir.” (Roux, 2015:25). “Dünya ağacının 

kozmosun üçlü bölümünün birleştiricisi rolünde ortaya çıkması, yaşamı şartlandırması, onu bir bakıma 

Mitolojik Ana varlığına yaklaştırır. Dünya ağacının bir diğer varyantı olan Hayat ağacı, Soy ağacı, 

Şaman ağacı vb. olarak bilinen çeşitlerinde de Mitolojik Ana ile bağlantılı bazı olgular görülmektedir.” 

(Bayat, 2007b: 36). 

Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu ağacı 

Tanrı gördü ve “Dalları olmayan ağaca bakmak 

hoş bir şey değil, bundan dokuz tane dal bitsin.” 

dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. Tanrı yine şöyle 

dedi: “Dokuz dalın kökünden dokuz kişi türesin 

ve bunlardan dokuz ulus olsun (İnan, 1986:15). 

Ulu ve mübarek Allah dedi: “Gizli bir hazine 

idim, bilinmek istedim de yaratılmışları yarattım.” 

(Çelebi, 1990:17). 

Hak Teâlâ çün yaratdı Âdem'i 

Kıldı Âdem’le müzeyyen âlemi. 

(Çelebi, 1990:18). 

Yaratılış Destanı’nda şeytanın insanları kandırdığından ve Törüngey ile Eje’nin yasak elmayı 

yemesi günahından bahsedilmektedir. Âdem ile Havva olayına dinî bir telmih vardır. Mevlid’de 

Âdem’in bu günahından dolayı Tanrı’ya tövbe ettiğinden bahsedilmektedir. Mevlid’de Âdem işlediği 

günahın Tanrı tarafından affedilmesi Hz. Muhammed’in vesile olmasına bağlanmaktadır. Âdem ile 

Havva şeytanın aldatmasından dolayı yasak elmayı yedikleri için cennetten kovulup yeryüzüne 

gönderilmiştir inancı her iki anlatıda yer almaktadır.“Kuran’da yasak meyvenin ismi geçmemektedir. 

Bunun başlıca sebebi yasak meyvenin bir sembol olmasıdır. Yasak meyve, insanoğlunun Tanrı emrine 

karşı gelmesi, bir mükemmellik kaynağı olan başlangıçtan dini terimle söylemiş olursak cennetten 

uzaklaşmasıdır. Aslında bazı yorumcuların yazdığı gibi bu fazla bilmek değil, kozmik bilgiden 

uzaklaşmadır.” (Bayat, 2007a: 114). 

Erlik Körmös bunları duyduktan sonra 

Törüngey denilen bir kişiyi buldu ve ona “Tanrı 

yalan söylemiş, siz bu dört dalın meyvelerini de 

yiyiniz!” dedi. Bekçi yılan uyuyordu. Erlik 

onun ağzına girdi ve “Bu ağaca çık.” dedi. Yılan 

ağaca çıktı, yasak meyveden yedi. Törüngey ile 

Eje beraber geziyorlardı, Erlik onlara “Bu 

meyvelerden yiyiniz.” dedi. Törüngey istemedi, 

fakat karısı yedi, meyve çok tatlı geldi. Meyveyi 

alıp kocasının ağzına sürdü. O anda her ikisinin 

tüyleri dökülüverdi, utandılar. Ağaçların 

arkalarına saklandılar. Derken Tanrı geldi. 

Bütün ulus Tanrı’dan gizlendi (İnan, 1986:15-

16).  

Hem vesile olduy’çün ol Resûl 

Âdem’in Hak tevbesin kıldı kabûl. 

(Çelebi, 1990:13). 

Yaratılış Destanı’nda Törüngey ve Eje yasak elmayı yedikten sonra Tanrı tarafından 

cezalandırılırlar ve yeryüzüne gönderilirler. Şeytanın sözüne inananlar için karanlıklar ülkesinin yani 

cehennemin yaratıldığında bahsedilmektedir. Şeytana uyanların Tanrı’nın nurundan mahrum 

kalacağında bahsedilmektedir. Mevlid’de bahsedilen cennet ve cehennem inanışının Yaratılış 
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Destanı’nda işlendiği görülmektedir. “Kişioğullarını yaratan, koruyan ve muhafaza eden bütün iyi 

ruhlar, dâhiler ve tanrılar ışık dünyasının yukarı katlarında otururlar, çünkü ışık bütün insanların 

dostudur ve tabiattaki bütün hayat tezahürlerini elinde bulundurur. Alttaki karanlık katlarda ise ifritler, 

kötü ruh ve tanrılar yaşarlar, bunlar insanlara zarar vermek ve onları mahvetmek isterler ve bütün 

mücadelesine rağmen neticede onu ebedi karanlığa sürükleyip götürürler.” (Radloff, 1956: 5). 

Yaratılış Destanı’nda geçen Törüngey ve Eje ile semavi kitaplarda geçen Âdem ile Havva 

arasında ilişki ve benzerlik kurmak mümkündür. İnsaoğlu bu iki beşerden türemiştir ve bunlardan iyi 

yolda olanlar için cennet kötü yolda olanlar için cehennem yaratılmıştır. “Törüngey ve Ece, Tevrat, İncil 

ve Kuran’daki Âdem ve Havva ikilisini hatırlatsa da bazı taraflarıyla orijinal gözükmektedir.” (Bayat, 

2007a: 113). 

Tanrı haykırdı: “Törüngey, Törüngey, Eje, Eje 

nerdesiniz?” Onlar: “Ağacın altındayız sana 

varamayız.” dediler. Yılan, köpek, Törüngey, 

Eje kabahati hep birbirlerine attılar. Tanrı yılana 

dedi: “Şimdi sen Körmös oldun, kişiler sana 

düşman olsun, vursun öldürsün.” Bundan sonra 

Eje’ye “Yasak meyveyi yedin, Körmös’ün 

sözüne uydun, bundan böyle sen gebe 

olacaksın, çocuk doğuracaksın, doğum sancıları 

çekeceksin, sonra öleceksin.” Törüngey’e şöyle 

dedi: “Körmüs’ün aşını yedin, beni dinlemedin, 

şeytanın sözüne kandın, onun sözüne kananlar 

onun ülkesinde yaşayacaklar, benim nurumdan 

mahrum olacaklar, karanlık dünyada 

bulunacaklardır (İnan, 1986:16). 

Anun içün oldı bu varlık kamu 

Ay u yıldız yirü gök uçmak tamu 

(Çelebi, 1990:15). 

Yaratılış Destanı’da gökyüzü, yeryüzü ve yer altı dünyasından bahsedilmiştir. Tanrı, insanları 

cezalandırıp yeryüzüne bırakmış ve gökyüzüne çekilmiştir. Yeryüzünden ayrılırken de insanlarla 

doğrudan konuşmayacağından bahsedilmiştir. Elçi olarak Maytere’yi göndereceğinden bahsetmiştir. 

Mevlid’de Tanrı’nın mesajlarının Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed’e iletildiğinden bahsedilmektedir. 

Tanrı dünyayı yarattıktan sonra yeryüzünden çekilmiş ve insanlarla doğrudan temasa geçmemek için 

çeşitli elçileri ve melekleri görevlendirmiştir. “Yukardaki on yedi kat, ışık alemi olan semayı ve 

aşağıdaki yedi veya dokuz kat da karanlıklar alemini meydana getirirler. Sema katları ile aşağıdaki 

dünyanın katları arasında insan oğullarının oturduğu yeryüzü vardır, böylece yeryüzü, üzerinde yaşayan 

bütün insanlarla birlikte zikredilen her iki dünyanın tesiri altında bulunur (Radloff, 1956: 5). 

Tanrı şöyle dedi: “Üç kat yerin altında ay ve 

güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. Ben 

seni oraya atıyorum.” İnsanlara da şöyle dedi: 

“Bundan sonra size yemek vermeyeceğim, 

kendinizi kendi gücünüzle kazanarak 

besleyiniz. Sizinle konuşmayacağım. Size 

Anun içün indi Kur’ân- mübîn 

Anun içün geldi Cibrîl-i emin 

(Çelebi, 1990:15). 
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Maytere’yi göndereceğim.” dedi (İnan, 

1986:16). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı yeryüzünden ayrılırken insanlara yardım etmesi için elçiler 

görevlendirmiştir ve anlatının devamında hesap gününden de bahsedilmiştir. Tanrı tekrar geldiğinde 

insanların iyilik ve kötülükleri hesaplayıp onları yargılayacağından bahsedilmiştir. Mevlid’in birinci 

bölümünde -Allah’ın sıfatlarının sayıldığı bölümde- affeden, ayıpları örten, ihsan veren, doğru sözlü, 

rızık dağıtan, cihanın ve varlıkların padişahı, fani ve geçici olmayan, merhamet eden, acıyan, koruyan, 

yargılayan vasıfları dile getirilmiştir. Tanrı, âlemin mutlak hakimidir ve insanları yargılayacaktır, 

düşüncesi her iki anlatıda da mevcuttur. Yaratılış Destanı’ndaki iyilik ve kötülüklerin hesabını görecek 

Tanrı ile Mevlid’deki yargılayan Tanrı aynı hâkim-i mutlaktır. “Genelde Gök-Tanrı, onun niteliklerini 

almadan çok evvel dahi, Allah’a benzetilmiştir. Gök-Tanrı’nın hayattaki uzantısı olan kut, tanrının lütfu 

oldu; onun emri olan yarlık, şefaat ve af oldu. Paganizmin tanrıları ve şeytanları, cinlere ve perilere 

benzetildi veya kültleri bir din ulusunun üzerine aktarıldı.” (Roux, 1994:31). 

Tanrı: “Şimdi uzaklara gidiyorum. Tekrar 

geldiğim zaman sizin iyilik ve fenalıklarınızın 

hesabını göreceğim. Şimdilik benim yerimde 

Yapkara, Mangdaşire, Şal Yime kalıyorlar. 

Onlar size yardım edeceklerdir (İnan, 1986: 18). 

“Âlim ü Al’âm ü Gaffâr-üz-zünûb 

Sâni u Tevvâb ü Settâr-ül-uyûb 

Dâimü Deyyân ü Muhsî vü Şekûr 

Vahib-ül-ihsân Ganî Fettâh-ı nûr 

Sâdık-ul-kavlü Azîm ü Zü'l-celâl 

Kâsim-ür-nzk u Mukîm ü Lâyezâl…” 

(Çelebi, 1990:5). 

Her tasavvurdan münezzeh Hakdur ol  

Âlem üzre hâkim-i mutlakdur ol. 

(Çelebi, 1990:12). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı’nın şeytanı yerin altına, karanlıklar dünyasına sürdüğünden 

bahsedilirken Mevlid’de de aynı şekilde şeytanın canının bağladığından bahsedilir. Yaratılış 

Destanı’nda Tanrı, şeytanı insanlara bir fenalıkta bulunmaması için ve cezalandırmak için yerin altına 

hapsetmiştir. Mevlid’de peygamber efendimiz yaratıldığında şeytanın o gün kötülükte bulunmaması için 

hapsedildiğinden bahsedilir. 

İmdi Erlik Tanrı’dan yer istedi. “Benim 

göklerimi kırdın, şimdi benim barınacak yerim 

yok.” dedi. Tanrı onu yerin altına karanlık 

dünyasına sürdü. Üzerine kat kat kilitler koydu 

(İnan, 1986: 17). 

Ol gice hep putlar oldı ser-nigûn 

Canına Şeytan’ın uruldı düğün. 

(Çelebi, 1990:34). 

Yaratılış Destanı’nda Tanrı tarafından insanlara yardım etmesi için görevlendirilen Mangdaşire, 

Tanrı’nın elçisi olduğunu ve Tanrı’nın emirlerinden sakınmaları gerektiğini söylerken Mevlid’de Hz. 

Muhammed’in Allah tarafından sevildiğinden, yeryüzündeki elçisi olduğundan ve Allah’ın meleklerinin 

Hz. Muhammed’in yardımcıları olduğundan ve Tanrı’nın emirlerinden peygamberin sünnetinden 
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ayrılmamaları gerektiğinden bahsedilmektedir. Yaratılış Destanı’nda Mangdaşire insanlara 

öğrendiklerinizi unutmayınız, Tanrı yolundan ayrılmayınız diye nasihat ederken Mevlid’de insanların 

sünneti terk etmemesinden, peygamberin sözlerinden çıkılmaması gerektiği yönünde öğütlerde 

bulunulmaktadır. 

Yapkara insanlara şöyle dedi: “Mangdaşire’yi 

Tanrı yanına aldı, onu bulamazsınız, ben 

Tanrı’nın elçisiyim, ben de gideceğim. Tanrı 

nerede durdursa orada kalacağım. Siz 

öğrendiklerinizi unutmayınız. Tanrı’nın yargısı 

budur.” dedi (İnan, 1986: 19). 

Muhammed, Allah katında sevilir, istenilir ve 

övülür. Rahman olan Allah’ın melekleri onun 

için ensar yardımcı ve askerlerdir. Ağaç, toprak 

ve kayalar ona söz söylemiştir (Çelebi, 1990:3). 

Cehd ide bir sünnetüm terk etmeye 

Toğrı yolı koyup eğri gitmeye 

(Çelebi, 1990:71). 

Ümmet oldur sünnetin terk itmeye 

Dimedüği yire hergiz gitmeye 

(Çelebi, 1990:122). 

Sonuç 

Yaratılış Destanı, kozmogonik ve antropogonik bir mittir. Bu mitte evrenin ve insanın yaratılışı, 

insanların cezalandırılması, yeryüzü, yeraltı ve gökyüzünün yaratılması, Tanrı’nın elçisi, Şeytanın yer 

altına gönderilmesi gibi mitolojik unsurların diğer inanç ve dinlerin etkisinde yeniden hikâye edildiğini 

örneklemektedir. Süleyman Çelebi’nin Mevlid adlı eserinde yer alan dini ve mitolojik olay ve 

durumların Yaratılış Destanı’nda görülmesi İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türklerin semavi anlatıları 

eski dönemlerde duyduklarını ve bu dini hikâyeleri destanlarda yeniden hikâye ettiğini ortaya 

koymaktadır. Yaratılış Destanı mitolojik özünü korusa da İslamiyet ile ilgili bazı dini unsurların etkisi 

altında kalmıştır. Roux bu durumu şöyle ifade etmektedir: “751 yılında birleşmiş durumda olan Tu-

kiular ve Karluklar, Sir Derya ile Balkaş Gölü’nün arasında orta yerde bulunan Talas’ta Çinlileri ezdiler. 

İşte bu şekilde Orta Asya’nın kaderine bir gün içinde karar verildi ve Orta Asya, Çinlileşme yerine 

tedricen İslamiyet’e açılmış oldu.” (1994: 29). 

Yaratılış Destanı’ndaki ve Mevlid’deki dini ve mitolojik unsurlar arasında yakın benzerlikler 

bulunmaktadır. Dini inanışlar ve kültürler birbirlerini karşılıklı etkilemişlerdir. Altaylıların bazı 

anlatılarında İslamiyet veya Hristiyanlıkla ilgili kimi dini unsurlara rastlanılmaktadır. Eski Türkler 

arasında yaratılış konulu birçok anlatı bulunmaktadır. Radloff’un da ifade ettiği gibi, “Altay’daki 

şamanlık mensupları arasında bu efsanenin birçok varyantına rastlanılmaktadır ve bunlarda Musa 

dininin yaratılış usturesiyle Budizm’in izleri de görülmektedir ki bunlardan birincisi kısmen 

Müslümanlarla kısmen de Hıristiyanlar vasıtasıyla buraya nüfuz etmiştir.” (1956: 8). 
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YAŞAR KEMAL’İN RÖPORTAJLARINDA VAN 

Şener Şükrü YİĞİTLER450 

Özet 

Roman ve hikâye yazarı olduğu kadar, usta bir röportaj yazarı olan Yaşar Kemal’in röportajları 

yayımlandıkları günlerde büyük ses getirmiş, birer edebiyat olayı olarak karşılanmışlardır. 1951-1962 

yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bu röportajlardan “Dünyanın En Büyük Çiftliği’nde 

Yedi Gün” Yaşar Kemal’e Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazandırmış; Hüseyin Cahit Yalçın, Yaşar 

Kemal'in röportaj alanındaki başarısını “Bir gazetecinin zaferi” olarak selamlamıştır. İnce Memed’in 

yayımlanmasından önce geniş kitlelere adını ilk kez röportajlarıyla duyuran Yaşar Kemal, 

Diyarbakır’dan başladığı röportajlar dizisinde Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep gibi o yıllarda 

doğunun çok az bilinen şehirlerini, Çukurova, Cudi Dağı, Peri Bacaları gibi merak uyandıran yerlerini 

ve İstanbul’un saklı kalmış köşelerini ilgi çekici yönleriyle Türk okurlarının dikkatine sunmuştur. Yaşar 

Kemal röportajlarının en renkli duraklarından Van’a, Van Gölü’ne ve çevresine 1915’teki Rus işgali 

nedeniyle ailesinin terk etmek zorunda kaldığı baba ocağı olması nedeniyle özel bir ilgi göstermiştir. 

1951’de Tatvan’dan feribotla Van’a geçen yazar, burada karşılaştığı hemen her detaya araştırmacı bir 

gazetecinin dikkatli bakışını yöneltmekle kalmamış, bugünün röportajcılık anlayışından oldukça farklı 

bir yaratıcı hikâye anlatımı sergilediği yazı dizisinde insanlar ve yaşam şekilleri, gelenekler, âdetler, 

inançlar, yörenin sosyo-ekonomik yapısı, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerine dair 

çarpıcı bilgilere, gözlemlere, anekdotlara yer vermiştir.  

Bu bildiride, Yaşar Kemal’in “Dünyada Van” (1951) ve “Van Gölünden” (1957) başlıklı 

röportajları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, Van, Van Gölü, Röportaj, İnsan, Tarih, Doğa 

VAN IN YAŞAR KEMAL’S INTERVIEWS  

Abstract 

The interviews of Yaşar Kemal, who is a master interview writer as well as a novelist and story 

writer, had a great impact in the days they were published and were welcomed as literary events. Among 

these interviews published in the newspaper Cumhuriyet between 1951-1962, “Dünyanın En Büyük 

Çiftliği’nde Yedi Gün” (“Seven Days on the World’s Largest Farm”) brought Yaşar Kemal the 

Journalism Achievement Award; Hüseyin Cahit Yalçın hailed Yaşar Kemal’s success in the field of 

interviews as “a journalist's victory”. Yaşar Kemal, who made his name known to large audiences for 

the first time with his interviews before the publication of Ince Memed, (Memed, My Hawk) started from 

Diyarbakır in the series of interviews, visiting lesser-known cities of the east such as Van, Erzurum, 

Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep in those years, intriguing places such as Çukurova, Cudi Mountain, Fairy 

Chimneys and brought the hidden corners of Istanbul to the attention of Turkish readers with their 

interesting aspects. Yaşar Kemal paid special attention to Van, Lake Van and its surroundings, one of 

the most colorful stops of his interviews, as it was his homeland that his family had to leave due to the 

Russian occupation that took place in 1915. The author, who went to Van from Tatvan by ferry in 1951, 

not only directed an investigative journalist's careful look at almost every detail he encountered here, 

but also shared striking information, observations and anecdotes about the people, lifestyles, traditions, 

beliefs, socio-economic structure, natural landscapes and beauties, historical and cultural richness of the 
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region while exhibiting a creative storytelling quite different from today’s reportage approach, in his 

series of articles.  

In this paper, Yaşar Kemal's interviews titled "Düyada Van (“Van in the World”, 1951) and 

“Van Gölünden” (“From Lake Van, 1957) were examined. 

Keywords: Yaşar Kemal, Van, Lake Van, Interview, Human, History, Nature 

Giriş 

“Kimsecik biraz da benim yaşamımdır. Biyografimi yazsam bu kadar gerçek olamazdı. Ama bütün 

yaşamım bu mu, elbette değil, yaşamımdan parçalar. Orada korkan, gece yatağından çıkıp babasının 

atının yanına sığınıp yemliğinde uyuyan çocuk benim. Köyden, köyün çocuklarıyla kaçtıktan sonra, 

çocukları yolda döke döke, üç kişi kalan ve Düldül Dağı’nın ardına kadar yürüyen, orasını babasının, 

anasının geldikleri yurdu sanan çocuk benim. Orada göle benzer bir şey göremeyen çocuklar, bir 

adamdan Düldül Dağı’nın arkasını sorarlar, o kişi, Çukurova’dan bakınca Düldül Dağı’nın arkası 

burasıdır, der. Çocuklar da Düldül’den daha yüksek bir dağa giden yola düşer, işte Van Gölü bu 

dağın arkasındadır derler, oraya yürürler.” 

(Andaç, 2016: 102) 

Edebiyatın hemen her türünde eser veren Yaşar Kemal, Türkiye’de adını ilk kez Doğu illerinde 

yaptığı röportajlarla duyurur. 1951’de bir kitap hacminde öyküleri ve İnce Memed’e ait birkaç bölümle 

İstanbul’a giden yazar, günlerce sokaklarda parasız yatıp kalktıktan sonra yazar adayı olarak başvurduğu 

Cumhuriyet gazetesine röportaj muhabiri olarak girer. Gerçek adı Sadık Kemal Gökçeli olan sanatçı 

“Yaşar Kemal” adını ilk defa röportajlarında kullanır. Yaşar Kemal, Türkiye’de sayısı pek fazla olmayan 

röportaj yazarlarının başında gelir. Kemal Sadık Göğceli imzasını taşıyan Ağıtlar (1943) derlemesiyle 

yaptığı çıkış sayılmazsa, Abidin Dino’nun önerdiği “Yaşar Kemal” imzasıyla yaptığı ilginç ve çarpıcı 

röportajlar üne kavuşturur. Henüz İnce Memed’le (tefrika 1953, roman 1955) adını duyurmadan gazeteci 

ve röportaj yazarı kimliğiyle tanınır. “Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün” röportajıyla 1955’te 

Gazeteciler Cemiyeti’nin Röportaj Başarı Armağanı’nı kazanması, yazarın 1963’te Cumhuriyet 

gazetesinden ayrılana ve sonrasında 1975’e kadar bağımsız gazeteci olarak bu türde eser vermesinde 

etkili olmuştur. Yaşar Kemal röportaja başlamasını şu sözlerle anlatır: “İlkin hikâyeyle başladım ben. 

İlk hikâyem ‘Pis Hikâye’, ikincisi ‘Bebek’ hikâyesi. ‘Bebek’ hikâyesini Cumhuriyete getirdim. 

Cumhuriyette, aşağı yukarı Türk basınında da, ilk çıkan yazım odur. On gün tefrika edilmişti. Ben 

aslında iş aramak için başvurdum Cumhuriyete. Nadir Nadi, benim bu ‘Bebek’ hikâyesini sanırsam 

okumuş, beni Cumhuriyete röportaj yazarı olarak aldı. Bir çeşit rastlantı gibiydi bu. Sonra ister istemez 

röportaj işim oldu” (2015: 175). Gazeteciliğe -hayatını kazanmak zorunda olan biri olarak- hem Arif 

Dino’nun desteği hem de tesadüflerin yardımıyla başladığını anlatan Yaşar Kemal’in (2019: 276) 

yaptığı röportajlar yalnızca ekmek parası için yapılan bir iş değil; ‘ağır iş’tir hem de: “Röportaj yazarı 

olarak on iki yıl Anadoluyu dolaştım. Gazeteci arkadaşlarım adımı Cumhuriyetin ‘ağır işçisi’ 

koymuşlardı. Nerde bir zelzele, nerde bir sel olmuşsa ben bütün olaylarda oradaydım Anadoluda her 

sınıf insanla haşır neşir oldum. Kürdünü, Çerkesini, Gürcüsünü, Arabını yakından tanıdım. Ve çoğunu 

da gücüm yettiğince yazdım.” (Yaşar Kemal: 2015: 246). 

Yaşar Kemal’in röportajlarından en çok ses getiren Çukurova Yana Yana, Dünyanın En büyük 

Çiftliğinde Yedi Gün ve Yanan Ormanlarda Elli Gün” kitap olarak basılır. Daha sonra bütün röportajları 

Bu Diyar Baştan Başa (1971), Bir Bulut Kaynıyor (1974) ve Allahın Askerleri (1978) (YKY’de 

Çocuklar İnsandır; Ara Güler’in fotoğrafları, Turhan Selçuk’un çizimleriyle beraber, 2013) adıyla 

yayımlanır. İlk iki kitaptaki röportajlar daha sonra Nuhun Gemisi, Yanan Ormanlarda Elli Gün, Peri 

Bacaları ve Bir Bulur Kaynıyor adıyla dört cilt şeklinde basılır. Ayrıca, sanatçının röportajlarından 
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oluşan bir derleme Röportaj Yazarlığında 60 Yıl (2011) adıyla Yapı Kredi Yayınları tarafından 

yayımlanır.  

Yaşar Kemal röportajlarını yazmadan önce uzunca bir süre işleyeceği konuyu yaşamaya çalışır. 

Anlattığı yörenin insanlarının arasına karışarak onlar gibi yaşar, düşünür, kızar, sevinir; onlarla kaynaşır. 

Anlatacağı insanların kimliğine bürünür. Röportajlarını yaparken not tutmamaya ve çoğu zaman ses 

kaydı kullanmamaya özen gösteren yazar, gezip dolaştıktan, insanlarla görüştükten sonra gözlemlerini 

kaleme alır: “Uzun araştırmalardan sonra yaparım. Bölge, insanlar bilmediğim bölge, bilmediğim 

insanlarda orada uzun kalırım. Her şeyiyle ağacı, kuşu, folkloru, dedikodusu, geçimi, ölümü, kalımı ile 

çok yakından ilgilenirim. Şivelerini konuşmağa, onlar gibi olmağa çalışırım en sonunda onlardan biri 

olurum. Ne onlar bana yabancı, ne ben onlara yabancı gözükürüm. Bir zaman sonra artık her yönüyle 

oralıyımdır. Böyle olunca da mesele tamamdır. Hiç not almam. Gerekliliği yoktur notun. İyi sanatçı 

olmayıp da iyi röportaj yapmış kimseyi bilmiyorum. Röportaj edebiyatın bal gibi bir koludur. 

Gelişmekte olan kolu. Hem de en zor bir kolu.” (Baydar, 2015: 183). Yaşar Kemal röportajın edebiyatın 

ta kendisi olduğu görüşünü “Röportaj Üstüne” başlıklı yazısında da ifade eder: “Röportaj bir edebiyat 

sayılabilir mi? Bu soruyla çok karşılaştım. Röportaj bir edebiyat dalı sayılmak ne, röportaj bal gibi 

edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir, bir 

taşımadır. Aslında röportaj, taşıma anlamına geliyor ya, yanlış, o taşıma olan haberdir, hem de en gerçek 

anlamıyla. Röportaj bir yaratmadır. Gerçeğe, gerçeğin, yaşamın özüne yaratılmadan varılamaz. 

Yaratmadan hiç kimse hiçbir şekilde gerçeği yakalayamaz, yakalarsa da karşısındakine anlatamaz. 

Haber gerçek değil mi, bence haber gerçeğin simgesidir. Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne 

yaşamlar, dramlar, sevinçler var, haber bunu bize veremez. Röportaj haberin varamadığı yere varandır, 

nasıl, yaratarak, gerçeği değiştirerek değil, yaratarak” (2011: 8). Aynı yerde Hemingway, Şolohof, 

Kessler gibi büyük romancıların en iyi röportajcılar arasından çıktığını, Nâzım Hikmet’in Küba 

gözlemlerini büyük bir gazetecilik başarısı olarak gördüğünü; Sait Faik, Orhan Kemal ve Aziz Nesin’in 

röportajlarının unutulmaz olduğunu ekler.  

Yaşar Kemal röportajlarında özellikle 1950-1980 yılları arasındaki Türkiye’nin gerçekçi bir 

panoramasını sunar. İnsan portrelerinin, toplumsal olayların, sokaktaki hayatın, sınıfsal trajedilerin 

yansıtıldığı bu röportajlar Türk edebiyatında örneği olmayan “röportaj-öykü” türünü meydana getirirken 

Anadolu’nun farklı yerlerinden gözlemlerin, ilginç olayların, doğal güzelliklerin, folklor, efsaneler, 

hikâyelerle verildiği röportajlar daha çok gezi türüne yaklaşır. Yaşar Kemal özellikle 1950’li yılların 

Türkiye’sinin pek çok farklı yöresini büyük imkânsızlıklara rağmen dolaşarak kaleme aldığı 

röportajlarında gözlemlerini çarpıcı örneklerle vermiş, halkın nabzını tutmuş, ihmalleri, yoklukları dile 

getirmiştir. İstanbul ve çevresindeki aydınların, okurların ülkenin doğusu başta olmak üzere, uzak 

köşeleriyle ilgili akıl almaz yoksulluk hikâyelerini, çarpıcı gerçekleri ilk kez duymalarını sağladığı bu 

röportajlar güçlü birer edebi metin oldukları ölçüde o güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir gazetecilik 

başarısıdır. Kaçakçılar, mağara insanları, sünger avcıları, sokak çocukları, doğudaki şeyhler ve tarikatlar 

gibi daha önce işitilmemiş hikâyelerin kamuoyunun dikkatine sunulduğu bu röportajlar –o gün de bugün 

de– hem bir gazetecilik hem edebiyat olayı kabul edilir. Hüseyin Cahit Yalçın, Yaşar Kemal’in 

başarısını “Bir gazetecinin zaferi” sözleriyle selamlarken; Tarık Dursun K. “Bir gazetecinin değil, 

yazarın zaferi” diyerek röportajların edebi gücüne dikkat çeker (Çiftlikçi, 1997: 59).  

Van Yolunda  

Diyarbakır’daki ağaların traktör alması üzerine işten çıkardığı topraksız tarım işçilerinin 

durumunu yazdıktan sonra Yaşar Kemal, Kurtalan-Bitlis üzerinden Tatvan’a ulaşır. Van’a geçmek üzere 

bindiği gemide bir askeri doktorun okuduğu Cumhuriyet gazetelerinde kendi ismini görünce sevinçten 

deliye döner. Sevincini doktora açıklamak zorunda kalır: “Eğer röportajlarım yayınlanmasaydı, 

Ercişteki akrabalarımın yanına gidecek, orada arzuhalcilik yapacak, Cumhuriyete borcumu 
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ödeyecektim. Bir de gazeteciliğe ilk adımımı atmıştım. Sanırım bu işi artık tutturacaktım.” A. Bosquet’le 

görüşmesinde röportajları sırasında bahsini ettiği akrabalarıyla özel olarak görüşmek üzere yolunu 

buralara düşürdüğü, “1951 yılında gazeteci olarak röportaj yapmaya Ernis köyüne gittiğimde baktım ki, 

bütün köy beş aşağı beş yukarı akrabam. Başka köylerden de anamın akrabaları geliyorlardı akın akın. 

Bunların birçoğunu ad olarak biliyordum.” (Yaşar Kemal, 2003: 22) sözlerinden anlaşılır.  

Yaşar Kemal, Kurtalan’dan otobüsle Bitlis’e gelir. Yolda yaşadığı maceraları “40 Köprülü 

Şehre Giderken 20 Kavalcı Bana Kaval Çaldı” başlıklı yazısında anlatır. Korkutucu bir otobüs 

yolculuğuyla Bitlis’e gelen yazar, ertesi gün otobüsle ve sonrasında kamyonla Rahva üzerinden 

Tatvan’a geçer: “İkindi üstü Tatvana geldik. Tatvan Tatvan derlerdi de... Burası da yıkık, burası da 

harabe... Doğuda bundan gayri ne görebilirsiniz ki… (…) Bir oteli var, tek katlı. Adı da HALK Oteli. 

Alçacık bir toprak dam. Kuru toprağa bir iki iğri büğrü tahta karyola koymuşlar, bir iki de yırtık 

yorgan...Turist için bire bir!” (1976: 42).  

Tatvan’ın Tuğ Mahallesi’nde gördükleri Yaşar Kemal’i bir hayli şaşırtır: “Tatvanda kalmadım. 

Gölün kıyısı sıra yürüyerek ‘Tuğ’a geldim. Tatvanla Tuğ arası yarım saat çekiyor. Van gölü işletmesi 

burası imiş. Hiç beklemezdim. Düşüme girse hayra yormazdım. Bu harabe doğuda? Olur iş mi? Kim 

akıl etmiş, kim yapmış bu işleri? Eli nurlansın. Demek çalışılırsa, doğuda bir şeyler yapılabilirmiş. Şu 

Tuğ dedikleri yer adamın yüreğine su serpiyor, sevindiriyor adamı.” (…) “Geniş caddeler, tertemiz. 

Ağaç da dikili. Sıra sıra, güzel, yepyeni memur evleri... Sonra gene modem tertemiz, ucuz bir otel. Böyle 

bir oteli hemen hiç bir doğu şehrinde bulamazsınız. Tuttuğun altın olsun derler ya, devlet buraya 

parmağının ucuyla dokunuvermiş. Tuğ modern bir şehircik.” (1976: 43).  

Van Gölü’nde Gemi Yolculuğu 

Yaşar Kemal aynı gün Tuğ’dan «Tatvan» adlı gemiye biner: “Tuğdan gemiye erkenden bindik. 

Geminin adı Tatvan. Gölge iki gemi çalışıyor. Ötekinin adı da Bitlis. Tatvan, Bitlis’ten daha büyük daha 

güzel.” (1976: 43). Genç röportajcı, gemilerin oldukça düşük hızda seyretmelerinden şikâyetçi olur. 

Beş-altı mil hızla giden gemiyle Tatvan-Erciş arasını kat etmek bütün gün sürer. “Sonra efendim, işin 

acı tarafı, şu bizim Tatvan gemisi dopdolu. İğne atsan yere düşmez öylesine dolu. Tatvan gemisi, yük 

gemisidir, affedersiniz hayvan gemisidir, insan gemisidir. Koyunlar inekler, -öküzler, atlar, eşekler, 

insanlar cümlesi bir aradadır. Koyun koyuna, alt alta, üst üste seyahat ediyorlar. 'Sığır gübresi, pislik... 

Kokudan geçilmiyor.” (1976: 44).  

Van Gölü’ndeki ulaşım ve iskelelerin durumu Yaşar Kemal’in tepkisini çeker: “«Bu neyse ne, 

beterin beteri var: Van gölündeki hiç bir iskelede bekleme salonu, bekleme yeri, dulda, duldalanacak bir 

köşe yok. Şöyle gözünüzün önüne getiriniz bir kış gününü, bora, kar, fırtına karı döndürüyor. Birkaç da 

büzülmüş, donmuş adam, belki yanlarında ufacık ufacık çocukları da var, bizim anlı şanlı Bitlis gemisini 

bekliyor. Beğendiniz mi?” (…) “Hiç bir iskelede fener yok. İskeleler bozuk bozuk. Eğer Nuh Hazretleri 

gemileri için iskeleler yaptırmışsa, bu iskeleler mutlaka ondan kalmadır. Van gölünün bir yanından 

çıkınca, şu gemilerle, ancak üç günde geri geliniyor eski yere. Sonra haftada bir sefer gemi kalkıyor. Bir 

yere geldim, gemiyi de bir seferlik kaçırdım. On-on beş gün bekle işin yoksa. İşte bu on beş gün bekleme 

benim başıma geldi. İskeleden iskeleye, hiç olmazsa iki günde bir, işletilemez mi bu gemiler? Bunca 

müşteri var.” (1976: 46). 

En Güzel Mavi  

“Dünyada hiç bir göl, hiç bir deniz, hiç bir su Van gölünün maviliğinde olamaz. Masmavi... Deli 

eden bir mavilik. Ne gökyüzünde vardır öyle bir mavi, ne de başka bir yerde. Bir tek mavi uyar bu 

maviye, Diyarbakır ovasındaki çiçeklerin mavisi. Bir de bir camı kırıp kesitine bakın, işte o mavi. (…) 

Günün her saatinde başka başka, türlü türlü renge giriyor göl. Bir bakıyorsunuz bir yer morumsu, yer 

yer koyu mavi, yer yer de bozarıveriyor. Bir yer yeşil... Sonra gün batarken de iş başkalaşıyor. Bir al 
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ışık giriyor batısından gölün, şimşek gibi kayarak öte taraftan çıkıyor. Bu al ışık oyunu, gün iyicene 

batana dek sürüp gidiyor. Renklerin türlüsü… Saymakla bitmez ki… Renkler oynaşıyor, renklerin 

cümbüşü var Van gölünde…” (1976: 44). 

Yaşar Kemal, 1957 tarihli “Van Gölünden” röportajında, bu defa, hemen sadece gölden, göl 

üzerine efsanelerden ve baş döndürücü güzelliklerinden bahseder:  

“Yalnız mavi değil. Göl, günün her anında bir başka renge giriyor. Bu renkler de bildiğimiz, 

gördüğümüz renklerden değil… Mesela bir an yeşil oluyor. Görülmemiş bir yeşil. Yeşilin de bir yanı 

yaprak yeşili, bir yanı zehir yeşili… Karışıyor.” (1976: 632). 

Yaşar Kemal’in bu röportajının ilk başlığı “Van Gölü, Turnalar Gölü”dür. Yaşar Kemal’in 

anlatımında göl, bugün de ağırlamaya devam ettiği flamingolar için yerel halkın efsaneler ürettiği bir 

cennettir âdeta:  

“Van gölü dolaylarında turna vurmak büyük günah sayılıyor. Onun için kendini bilen bir kimse 

turna vurmaz. Bu yüzden de buraları turna yatağı olmuş.” (…) “Van gölü dolayları turna mahşeri. Belki 

yeryüzünün hiç bir yerinde, bu kadar turna yok. Bir yere varırsın ki turnalar, bütün ovayı kaplamışlar. 

Koyun gibi üstüsteler.” (1976: 627). 

Van Gölü’nden Süphan Dağı üzerindeki günbatımını izlemek Yaşar Kemal için bir büyü 

deneyimi yaşatır. Güneş batarken kararacağı yerde etrafına ışığa boğan, renkten renge giren gölün 

manzarası karşısında âdeta dili tutulur: “Ve her gün Van gölüne güneş böyle doğar işte. Gerçekten bir 

sihirdir bu, büyüdür. Güneşin büyüsüdür. Kocaman güneş yalımı karlı dağları kana boyayarak çıkıp 

çıkıp batıyor. Bir dakikada belki on kere.” Yaşar Kemal aynı yerde “pelikanların adası” diye tanımladığı 

Adır Adası’ndan gün doğumunu izlediğini söyler. Hep beraber uçmaya başladıklarında adanın üstünü 

kapattıklarını anlattığı pelikanların bugün yalnız adada değil, bütün göl üzerindeki herhangi bir noktada 

artık yaşamıyor olmaları göldeki biyolojik çeşitliliğin on yıllar içinde geldiği noktaya dair fikir veren 

çarpıcı bir detaydır (1976: 634).  

Siyabend ile Hece 

Yaşar Kemal efsanelerle dolu olduğunu söylediği Van Gölü ve çevresine dair, yolculuğu 

sırasında bir arkadaşından dinlediği efsaneyi okurlarına şu şekilde özetler:  

“Bir öksüz… Amcasının yanında. Bütün köy ona kötü kötü bakıyor. Sevmiyarlar onu. Kirli, 

pasaklı, saçbaş karmakarışık bir oğlan. Amcasının çobanlığını yapıyor. Keçilerini güdüyor. Günlerden 

bir gün, Süphan dağı eteklerinde keçileri atiatırken uykusu geliyor. Bir koca kayanın dibine varıp uykuya 

dalıyor. Uykusunda gökten ak sakallı, kır atlı biri iniyor. Onun arkasını sıvazlıyor. Uyanıyor, uyanıyor 

ki ne görsün, kır atlı ak sakallı adam doludizgin, uçarcasına gidiyor. Çocuk ah vah ediyor. Kır atlı dönüp 

çocuğa diyor ki: Senin ölümün insan eliyle olmıyacak. Senin sırtını insan oğlu yere getiremiyecek.” 

Gözden kayboluyor. Çocuk köye geliyor. Köy çeşmesinin başını tutuyor. Kimseye su vermiyor. 

Köylüler geliyor, her birini bir yana fırlatıyor köylülerin. Köylüler gidip amcaya şikâyet ediyorlar. Amca 

geliyor. Amcayı görünce seninki korkuyor. Başını alıp Süphan dağına kaçıyor. Dağda bir eşkiya var. 

Gördüğü canlı yaratığı boş salmıyor. Öldürüyor. Çocuğu da görünce saldırıyor. Ama çocuk onu aldığı 

gibi yere. Öldürecekken öteki amana geliyor. Kardeş· olmayı teklif ediyor. Kan yalaşıp kardeş oluyorlar. 

Düşüyorlar Süphan dağına, o kaya senin, bu kaya benim… Avlanıyorlar. Bir gün, bir de bakıyorlar ki, 

dağda tek başına bir çadır. Çadıra varıyorlar. Çadırda ay parçası bir kız. Soruyorlar. Kız, yedi kardeşi 

olduğunu, yedisinin de yıllardan beri kendisini zorla almak istiyen bir Arap şeyhiyle harp ettiğini, halen 

de muharebede olduklarını söylüyor. Seninkiler muharebenin yerini soruyorlar kızdan. Oraya gidiyorlar. 

Arap şeyhini mağlup ediyorlar. Geliyorlar çadıra geri. Kardeşler buna memnun oluyorlar. Birinizden 
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biriniz kız kardeşimizle evlensin diyorlar. Neyse uzun hikâye… Çocukla kızı nişanlamağa karar 

veriyorlar. Çocuğun şehre nişan yüzüğü almağa gitmesi gerekiyor…  

Çocuk şehre gidecek ama, kardeşine kızı güvenemiyor. Alır kaçar diye korkuyor. Kardeş bunu 

seziyor. Ellerimi ayağımı iyi bağla da öyle git, diyor. Çocuk da dediğini yapıyor. Şehre gidiyor. Bu 

sırada Arap şeyhi bir baskın yapıyor. Yedi kardeşin yedisini de öldürüyor. Kardeşin eli ayağı bağlı bir 

şey yapamıyor. Onu da yaralıyor, kızı alıp kaçıyorlar. Çocuk Şehirden dönüyor ki ne görsün! Ortada hiç 

kimse yok. Bir koyaktan, bir inilti duyuyor. Yanına varıyor ki kardeşi… Böyle böyle diyor. Sonra da 

ölüyor. Çocuk bu sefer düşüyor kızın arkasına, uzun döğüşlerden sonra kızı Arap şeyhinden kurtarıp, 

Süphan dağına geri getiriyor. 

Oğlan yorgun. Başını kızın dizine koymuş uyumuş. Bu arada oradan, bir dişi geyiğin arkasında, 

yedi erkek geyik, geçer. . . Erkek geyiklerin içinde çelimsiz biri var. Ötekilere dişi geyiği vermez. Yaman 

bir şey. Kız, bunu böyle görünce yedi kardeşi aklına düşüp ağlar. Bir damla göz yaşı düşer oğlanın 

yüzüne. Oğlan uyanır. Ağlamasının sebebini sorar. Kız da geyikleri gösterir. Bunları böyle görünce 

kardeşlerimi hatırladım, der. Oğlan kızar vay seni ağlatan bu geyikler mi? der. Onların hepsini 

öldüreyim de… Okunu, yayını alır arkalarına takılır. Teker teker geyikleri vurmağa başlar. En sonunda 

da o çelimsiz geyiği vurur. Geyik bir uçurumun başına düşer. Yanına varıp onu kesmek ister. Geyik 

ayağiyle ona vurup uçurumdan aşağı atar. Oğlan varır, kesilmiş, dipleri kalmış sivri çalıların kıymıkları 

üstüne düşer. Kıymıklar sırtından girip göğsünden çıkarlar. Kız bir bekler, iki bekler sevgilisi gelmez. 

Vurulmuş geyikleri takip ede ede sonunda çelimsiz geyiğin ölüsü yanına gelir. Bakar ki aşağıda oğlan 

bu halde… Karşılıklı birbirlerine türkü söylerler. Oğlan onun amcasının evine gitmesini ister. Kız ondan 

ayrılamıyacağını söyler… Bir zaman söyleşirler. Kız kendisini oğlanın üstüne atar. O da onun gibi 

çalıların üstüne düşer. Çalılar sırtından girip göğsünden çıkarlar… Yanyana ölürler. Şimdi Süphan 

dağında bir pınar vardır. Birisinin mezarı pınarın bir yanında, birisinin mezarı öbür yanındadır. Her 

bahar kızın mezarından bir kırmızı gül, oğlanın mezarından bir mavi gül çıkar. Güller katmer katmer 

olurlar. Tam birbirlerine yaklaşıp, öpüşeceklerken geyikler gelip gülleri yerler. Bu hep böyle.” (Yaşar 

Kemal, 1976: 628-630). 

Akdamar Kilisesi’nin Kurtuluşu  

Yaşar Kemal, yukarıda değinilen Van Gölü üzerindeki yolculuğu sırasında gemide tanıştığı 

askerî doktorla Akdamar Kilisesi’nin günümüze ulaşmasını sağlayan muazzam bir kurtarma çalışması 

içinde kendini buluverir. Akdamar Kilisesi’nin kurtuluş gününün Yaşar Kemal tarafından 25 Haziran 

1951 olarak tescil edilmesine neden olan hikâyeyi yazarın ağzından olduğu gibi aktaralım:  

“Yüzbaşı, ‘şu talihe bakın,” dedi, “iyi ki sizinle karşılaştık. Burada Akdamar Adasında 

Ermenilerden kalma bir kilise var. Bir yapı başeseri. Bugünlerde bunu yıkıyorlar. Yarın sizi oraya 

götüreceğim. Bu kilise bu toprakların eseri, isterse Ermeniler yapmış olsun. İnsanlığın malı, kim yaparsa 

yapsın. Bana ve ülkemize yardım edebilir misiniz?” 

“Çok yeni bir gazeteciyim, elimden ne gelir ki…” 

Bir de çekiniyorum. Böyle işlere karışırsam geçmişim ortaya çıkar, başladığım işten, daha 

başlamadan olurum, diye. Bir ikindi üstü Van iskelesinde gemiden indik, yüzbaşı Dr. Operatör Cavit 

Bey beni Vanın tek oteline götürdü. Yarın buluşmak üzere ayrıldık. Yüzbaşı sabahleyin 

erkenden geldi beni almağa. Akdamar Adasına gidecektik. Bizim o zamanki Van muhabirimiz İlyas 

Kitapçıydı. Altmış yaşlarında olgun, güzel düşünceli bir kişiydi. Yüzbaşıyla önce onu görmeye gittik, 

o, kilise üstüne daha kötü şeyler anlattı, elinden geleni de gelmeyeni de yapmış, bir türlü yıkımın önüne 

geçemiyormuş. Vali de çok iyi, şair bir kişiymiş ya emir almış, hiçbir şey yapamıyormuş. 
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İlyas Bey, bana, “Nadir Nadiye telefon edelim, bizi anlar, durdursa durdursa bunu Nadir Bey 

durdurabilir,” diye bir düşünce attı ortaya. “Nadir Beye telefon edip, sorunu ona anlatalım.” 

“Olur,” dedim ben. 

Doktorla Akdamar Adasına doğru yola çıktık. Van gölü de büyülü bir suydu. Andan ana rengi 

değişiyordu. Küçük bir kayıkla adaya çıktık. Kiliseye daha sıra gelmemişti ya, kilisenin yakınındaki 

küçücük şapeli hemen hemen yıkmışlardı. 

Yüzbaşı: 

“Ben gelinceye kadar, bu kiliseye bir kazma bile vurmayacaksınız. Ben 

Valiye gidiyorum,” diye buyurdu. 

İşçiler hazır ola durdular. İşçilerin başı, “baş üstüne komutanım,” dedi. Vana geldik. 

Cumhuriyete telefonu açtık. O gün akşama kadar bekledik, telefon açılmadı. Ertesi gün gene erkenden 

gazeteye telefonu açtık. Birkaç saat sonra 

Nadir Bey karşımdaydı. Olayı yüzbaşıdan öğrendiğim kadarıyla anlattım. 

Nadir Bey: 

“Üzülmeyin,” dedi. “Avni Bey bu işi halleder. Onu iyi tanıyorum, uygar bir kişidir.” Avni 

Başman o yıl Milli Eğitim Bakanıydı. 

İki gün sonra İlyas Kitapçı, yüzbaşı Dr. Operatör Cavit Beyle otelime geldiler. Sevinç 

içindeydiler. Avni Başman Valiye yıkımı durdurmaları için telgraf çekmiş. Akdamar kilisesinin kurtuluş 

günü 25 Haziran 1951 günüdür.” (Yaşar Kemal, 2003: 64-65). 

Yaşar Kemal Van’da: “Dünyada Van” 

Yaşar Kemal, Van’da kaldığı sürece 07 Haziran 1951, 17 Haziran 1951, 27 Haziran 1951, 30 

Haziran 1951 ve 12 Temmuz 1951 tarihli beş ayrı röportaj yayımlar. Röportaj serisinin birincisinde ilk 

izlenimlerinin pek parlak olduğunu söylemek zordur:  

“Vanda yer toprak, gök toprak. Evler toprak dam... Bahçe duvarları, avlu duvarları topraktan. 

Çit arama, taş duvar arama, parmaklık arama, tel arama... Safi toprak. Caddeler toprak, sokaklar toprak! 

(…) Çok geniş bir cadde olan Şerefiye caddesi bile ancak yarı yarıya parke döşeli. Birkaç resmi yapı 

dışarı, bütün şehir topraktan. Evlerin çoğu tek katlı ve alçacık. Kenarlara doğru damların yüksekliği bir 

metreye iniyor. Damların üstünde koyun, keçi yavrularını oynaşırken gördüm.” (1976: 34).  

Eski Van’la ilgili gözlemleri, -bu yerin tarihi kimliğinden ötürü- biraz daha olumludur: “Eski 

Van, yarı bellerine kadar yıkılmış minareleri, kubbeleri sökülmüş camileri, birer toprak yığını, birer 

tepecik olmuş evleriyle, kalenin dibinde bomboş, ıpıssız uzanmış duruyor. Şehir harabesi görmek 

isteyen, burasını görsün. Bacalardaki isler bile silinmemiş. Bir de kalenin üstüne bir minare yapmışlar, 

onun da yarısı yıkılmış. Uzaktan fabrika bacası gibi gözüküyor. Burçları kerpiçten kale gördünüz mü? 

Kerpiç kale olur mu? Van kalesinin bir burcu kerpiçten. Daha sapasağlam duruyor.” (1976: 35).  

Van Kalesi, Evliya Çelebi gibi Yaşar Kemal’in de dikkatini çeker: “Vana gelmiyenlerin, Van 

hakkında bilgileri az olanların çoğu, onu gölün kıyısında sanır. Bana da öyle geliyordu. Van, göle tam 

yedibuçuk kilometre uzaklıktadır. Vanla, göl arasında Koca Evliya Çelebinin de dediği gibi, çökmüş bir 

deve gibi duran Van kalesi vardır.” (1976: 34).  

Van’da çarşı pazar da çok iç açıcı değildir Yaşar Kemal’in gözünde: “Gez dolaş Vanı, nereye 

gidersen git, gelip geleceğin yer pazar yeridir. Şehrin daha kalabalık yeri yok. En kalabalık zamanında 

Van çarşısının bir ucundan gir, insanları saya saya öbür ucundan çık. Büyütmüş değilim işi. Van bu 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
768 

kadar işte.” (…) “Toprak, kahverengi Van: Van ıpıssız, Van bomboş ama, pazaryeri kaynaşıyor.” (1976: 

36). Daha ilk cümlesinde, Van’a hangi açıdan bakılırsa bakılsın şehir denemeyeceğini söyleyen genç 

gazeteci: “Kim demiş Vana şehir diye? Adı çıkmış Vanın. Ben şehirdir diyemiyorum. İnadımdan mı? 

İnanın ki değil. Van, şehir değil de ondan. Van dağınık, koskocaman bir köydür. Yirmi otuz doğu 

·köyünü bir araya getiriniz, oldu işte size Van!»  Bu yargısına rağmen, Van’ı ve insanlarını çok 

sevmiştir: «Gördüğüm yerler arasında Van kadar hiç bir yeri sevemedim. İnsanı sarıveren, kucaklayan 

bir sıcaklığı var Vanın. Toprağı taşı sıcak, insanları sıcak, insanları kardeş...” (1976: 33).  

Van’da genel bir ihmal, cehalet ve geri kalmışlık hâli vurgulanır Yaşar Kemal’in yazı dizisi 

boyunca: “Van yıkılmış da yapılmamış. Bu gidişle yapılmayacağa da benziyor. Vanlılar kadar 

şehirleriyle ilgisiz insanlar hiç bir yerde göremezsiniz. Bundan dolayıdır ki, Van, Van olamıyacaktır. 

Bahtsız diyar. Şu güzel Vana acıdım, Vana yüreğim yandı doğrusu.” (1976: 37).  

Van’a Üniversite 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Van ve çevresini kalkındırma planları çerçevesinde üzerinde 

durduğu Van’a bir üniversite kurulması düşüncesi onun ölümünün ardından bir süre rafa kalksa da 

1950’li yıllarda yeniden gündeme gelir. Yaşar Kemal, Van’a üniversite kurulması konusunun 

konuşulduğu günlerde bölgede bulunmasını fırsata çevirir ve bunu gündemin sıcak bir maddesi olarak 

röportajlarına dâhil eder. 

“Şu doğu gezisine çıkışım bir işe yaradı doğrusu. Van üniversitesinin yapılacağı yeri buldum. 

Az iş mi? Bir gazeteci için bundan daha enteresan, bundan daha faydalı iş olur mu? Bu hizmetim 

gerçekten övülmeye değer. Yardımım dokundu millete, hükümete; kimbilir, şu yer işinin tesbiti için kaç 

heyet gelir giderdi Vana. Şimdi gelip görecekler, Van üniversitesi için bundan daha iyisini bulamayıp, 

münasiptir, evla yerdir, bravo şu gazeteciye, doğrusu turnayı gözünden vurmuş diyecekler. Bir iş 

yapmanın bir başarının mutluluğu içindeyim.” (…) “Yer işine gelince: Van Kalesile iskele arasındaki 

düzlük... Bir üniversite için biçilmiş kaftan. Fakültelerin yerini de tesbit ettim kendi aklımca... Bu işlerin 

uzmanı değilim, ama, akıl var, izan var, değil mi efendim? Görünen köy kılavuz ister mi? Bakın nasıl. 

İşe Edebiyat Fakültesinden başladım. Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesinin stilinde olur bu yapı... Şöyle, 

Van kalesinin yanına, kalenin yanına, gölün kıyısına bir dağ haşmetiyle oturur. Ankarada pek öyle 

göstermediğine bakmayın bu yapının. Dört yanı kalabalık, dört bir yanı yapı da onun için heybetinden 

kaybediyor orada. Bir de bu düz ovada seyreyleyin onu! Kitaplığı da tüm kalenin dibine kurarım. 

Doldururum içini nadide kitaplarla…” (1976: 38).  

Van’da bir üniversite hayali Yaşar Kemal’i âdeta sevinçten uçurur: «Üniversite yapıldı bitti mi, 

gelsin, Erzurumun, Karsın, Muşun, Bitlisin, cümle Doğu Anadolunun, Orta Anadolunun tığ gibi 

delikanlıları! Gelsinler, feyiz alsınlar, ışık alsınlar... Komşu memleketlerin çocuklan da gelecekler 

tabii… Iraktan, İrandan, Pakistandan, Suriyeden gelecekler. Dünya çapında şöhret yapmış yerli, yabancı 

profesörleri, yeni yeni kıyafetlerile Van Üniversitesinin içinde görür gibi oluyorum. Van Üniversitesi 

kaynaşıyor, her renk, her cins türlü türlü öğrenci.” (1976: 39).  

Ancak üniversitenin kuruluşunun önünde birtakım maddi eksiklikler ve imkânsızlar vardır: 

“Şaka bir yana tutturmuşlar bir Van Üniversitesi... Doğrudur diyelim. Vana bir üniversite gerekir 

diyelim. Üç üniversite çok mu şu kadar geniş Türkiye için! Az bile. Dört tane olsa gene az. Doğu için 

bir üniversite şarttır. Doğuda Üniversite için en münasip yer de Vandır. Ama insaflı olalım. Dağ başına 

üniversite yapılır mı? Bir yere üniversite kurulabilmesi için, bir takım şartların, bir takım zaruretlerin 

olması gerekir. Doğuda var mı bunlar? Van iline bağlı 600 köy var. Bu 600 köyün ancak 60 tanesinde 

ilkokul var. Bu ilkokullara da okul denemez. Çocuklar eski zamandaki gibi bağdaş kurup oturuyorlar 

yere. Aşağı yukarı, öteki doğu illerinin de durumu böyle. Van Lisesinin, orta, lise olmak üzere 300 

öğrencisi var. Lise, eski bir ilk okulla, zelzele barakalarında öğrenim yapıyor. Yeni bir lise binası 
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yapılmış ya, kimbilir ne zaman açılır. En önemlisi yol yok. Öğrenci ne ile gelsin? Profesör ne ile gelsin? 

Posta bile zor zar çalışabiliyor. Bunlar Vana gelmek için kanat mı bağlasınlar?” (1976: 40).  

Yapılması planlanan üniversiteyle ilgili olarak Van’ın altyapısal eksikliklerine değinen Yaşar 

Kemal, bundan sonra röportajlarında daha çok Van’da gördüğü kentsel sıkıntılara, yokluklara, insanların 

cehaletine ve içinde yaşadıkları zor şartlara odaklanır. 30 Haziran 1951’de Cumhuriyet’te yayımlanan 

röportajda Yaşar Kemal yukarıda sayılan durumların gerçekçi bir tablosunu sunmak için köylüsünden 

öğretmenine farklı kişilerle görüşür. 

Anadolu’dan Manzaralar  

Yaşar Kemal, Van’a ayırdığı röportajlar dizisinin son sayısında, çoğunluğu Van’a ait olmak 

üzere, Doğu illerinden bazı anekdotlar paylaşır. Bunlar ağırlıklı olarak doğunun makûs talihi, yokluklar, 

inançlar, töreler ve birtakım garipliklerle ilgilidir. Yaşar Kemal Van’da bulunduğu sürece halkın nabzını 

tutmak için bugünün ‘sokak röportajları’ olarak adlandırılabilecek görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde 

yılın altı ayı yolları kardan, fırtınadan kapalı doğuyu “mahpushane” olarak tanımlayan öğretmenlerin, 

pahalı olduğu için şapka takamadıklarını söyleyen köylülerin, mağaralarda yaşayan insanların 

hikâyelerini, görüşlerini paylaşır. Van’da üniversite açılması konusunda görüşünü aldığı bir öğretmen 

şu şekilde konuşur:  

“-Van, dedi, Van bir mahpushanedir, üç ayda bir, bir gazete yüzü görmediğimiz olur. Hasret 

kalırım dünyaya. Güya koyun memleketi burası. Git kasaba, al bir kilo et, vur duvara, yapışır. Sakız 

gibi… Kışın Rahva yokuşunu kar basar. Ne giden, ne gelen… Gelirken gördüğünüz o Rahva düzünde 

telgraf direklerinin tepesine basa basa yürürsünüz. İşte böyle… Sebze yüzü görmezsiniz. Ağustosta 

domates. Ye de iflah ol. Bazı günler okuldan eve gidilmez. Gece kahveden dönerken kurtlar gelir 

önünüze. Şehir kurtlada dolar. Kurtlar mahallelerden köpekleri kaçırırlar. Doğu batı yok, yurt bir 

bütündür, diyorlar. Bunu diyenler gelsinler. Vanda bir yıl yaşasınlar da öyle desinler o sözleri. Van 

mahpusanelikten kurtarıldığı, yani Vana yol yapıldığı zaman, doğu batı farkı aradan kalkacaktır, dedi.” 

(1976: 51).  

Yaşar Kemal için Van’ın en birinci önceliği yol yapımıdır. Ancak ihtiyaçlar bununla bitmez; 

genç gazetecinin gözünde Doğu bir bütün olarak büyük imkânsızlıklar, ihmaller içinde kıvranmaktadır. 

Ata yurdu olan Ernis kasabasına gittiğinde yeraltında yaşayan insanları görür. Yine aynı röportajda, bir 

tür şeyh, ermiş sandığı “tuhtur” (“doktor”, Ş.Ş.Y.) adlı kişiye vermek üzere akide şekeri götüren 

köylünün hikâyesini yürek paralayan bir trajedi olarak gördüğü açıktır. Evlenme, giyim-kuşam, temizlik 

alışkanlıkları ve dini bağnazlık konusunda çarpıcı tablolar sunan Yaşar Kemal, Van’daki röportaj 

dizisini şu cümleyle sonlandırır:  

“Doğu kalkınmalıdır!” (1976: 62). 

Sonuç 

Yaşar Kemal, Türk edebiyatında röportajı dünyadaki en başarılı örneklerinin seviyesine 

çıkararak edebi gazeteciliğe damgasını vurmuş bir sanatçıdır. Hem öykülerinde hem romanlarında 

yaptığı röportajlar sırasında elde ettiği malzemeden yoğun biçimde faydalandığı görülen yazar, 

röportajlarında da edebi niteliğe önem vermiş, Türk edebiyatında daha önce örneği görülmeyen 

“röportaj-öykü” türüne öncülük etmiştir. Kurmaca eserlerinde olduğu gibi, yaptığı röportajlarda da 

toplumcu/sosyalist gerçekçi edebiyat anlayışına uygun biçimde halkın sorunlarını yine halktan yana bir 

duruşla ortaya koyan, yaşanan ihmalleri, sıkıntıları, eksikleri kamuoyuna ve yetkili mercilere en çarpıcı 

örneklerle aktarma çabasında olduğu görülen Yaşar Kemal, 1950’li yıllarda gerçekleştirdiği Van 

röportajlarında bugün de güncelliğini koruyan meseleleri ortaya koymuştur.  
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Eserlerinde önemli bir yer tuttuğu bilinen baba ocağı olan Van’ı ilk kez Cumhuriyet gazetesi 

için yaptığı röportajlar vesilesiyle gezip görme fırsatı bulan Yaşar Kemal, burada karşılaştıklarından bir 

hayli etkilenmiştir. Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü, tarımsal ve endüstriyel bakımdan ülke 

ortalamasının bir hayli ilerisinde olan Adana ve çevresi ve elbette imparatorluk başkenti İstanbul’a 

kıyasla Van ve çevresi o yıllarda bir hayli geri kalmıştır. Van Gölü havzasındaki tespitlerini aktardığı 

röportaj dizisinde Yaşar Kemal, sınıfsız bir toplum varsayan, aydınlanmacı, kalkınmacı görüşler işleyen 

Cumhuriyet gazetesinin okur kitlesini şoke eden çarpıcı hikâyeler, olaylar, insanlar ve manzaralar 

paylaşmış, özellikle “Doğuda İnanılmaz Şeyler Gördüm”, “Mağara İnsanları” gibi Diyarbakır ve Van’ın 

dağlık bölgelerindeki mağara yerleşmelerini, tarikatların faaliyetlerini haberleştirdiği yazılarında ülke 

gerçeklerini çarpıtmakla, hatta yalancılıkla suçlanmıştır.  

Van ve çevresiyle ilgili gözlem ve yorumlarında başta Van Gölü olmak üzere doğal, kültürel ve 

tarihsel zenginlik ve çeşitlilikten büyülendiği görülen Yaşar Kemal, altyapı, eğitim, ekonomi, ulaşım 

gibi meselelerde büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Gördüklerini olduğu gibi aktarmaya özen gösteren 

Yaşar Kemal, doğunun geri kalmışlığı, bölgedeki çetin hayat şartları, insanların cehaleti, dini bağnazlık, 

çağdışı gelenekler, uygulamalar, batıl inançlar ve genel anlamıyla Van ve çevresinde varlığını sürdüren 

feodal yapının ögelerini ortadan kaldırmak üzere yetkililere seslenen genç ve gayretli bir gazeteci imajı 

çizer.  
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İLETİŞİM YOLUYLA İNTİHAR ETKİNLİĞİNİ ÖNLEME YOLLARI 

Т. BOLEYEV451 

Sh. T. TURDALIYEVA452 

Özet 

Makale, bir kişinin intihar faaliyeti sürecinde iletişimin özelliklerini, psikolojik yardım 

sürecinde diyalog kurma problemini incelemektedir. Hayata hızlı bir şekilde veda etmek, intihar etmek, 

ruh sağlığını korumanın ciddi bir sorunudur. Bununla birlikte, intihar durumlarını önleme konusunda 

öncelikli araştırma ve uygulama alanları, böyle bir belirtiyi tanıyabilmek, zamanında ulaşabilmek, zor 

durumdaki bir kişinin feryadını dinleyebilmek, zamanında müdahale edebilmek gibi sosyal hizmet 

uzmanlarının ve psikologların fonksiyonları olarak bilinmektedir.  

Zor bir yaşam ortaya çıkan ekonomik ve sosyal krizler, insanın ahlaki onurunun azalması, 

sağlıklı yaşam kurallarının ihlali, stres gibi konularda etkisini göstermektedir. Özellikle ikinci bir kişinin 

intihar davranışının oluşumunu etkilemesi ihtimaldır. Böyle bir durumda, iletişim süreci bir kişinin 

normal durumuna katkıda bulunur. İletişim, insanlık için farklı yaşlarda ve farklı seviyelerde oluşması 

gereken bir süreçtir. İnsanlar birbirlerinin görüşlerini kabul edebilir, bilgi alışverişinde bulunabilir, 

bağlantı kurabilir. Bu nedenle, yerli ve yabancı bilim adamlarının teorik bulguları ve deneysel 

çalışmaları, insanlar arasındaki herhangi bir ilişkinin basit bir bağ olmadığı gerçeği dikkate 

alınmaktadır. Konuşma, başkalarıyla sözlü iletişim aracı olarak kabul edilirse, sessiz konuşma bir 

düşünme aracı olarak kabul edilir. Ve sözsüz iletişim, kelimeleri dijital işaretler ve işaret dili aracılığıyla 

iletmektir. İntihara eğilimli bir kişi için ilişkideki diğer kişinin onu dinlemesi, duyması ve anlaması 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İntihar Faaliyeti, İletişim, Sözel ve Sözel Olmayan İletişim, İntihar 

Davranışı 

WAYS TO PREVENT SUICIDAL ACTIVITY THROUGH RELATIONSHIPS 

Abstract 

The article discusses the peculiarities of relations in the process of person’s suicidal activity, the 

problem of forming a dialogue during the psychological help. Quick parting with life, suicide is a serious 

mental health problem. Nevertheless, priority areas of research and practical work on suicide prevention, 

such as recognition of signs, timely assistance, listening to human crying and timely interventions, are 

assigned to social workers and psychologists’ organization. 

Economic and social crises that arise during a difficult life situation have an impact on the 

person's moral dignity decline, breaking a healthy lifestyle rules, stress state. It is especially likely that 

the latter affects the forming a person’s suicidal behavior. The process of communication that 

contributes to ensuring the normal state of a person in such a situation. Communication is a process that 

requires the forming the humanity at different ages, at different levels. This is the perception of each 

other, the exchange of information, the making a contact. Therefore, the fact that any communication is 

not just communication between people is considered in the theoretical conclusions and experimental 

studies of domestic and foreign scientists. Mute speech is considered as a means of verbal 

communication (communication) with others, and mute speech is a means of reflection. And nonverbal 
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communication is the transmission of words by digital signs through sign language. For a person with a 

suicidal behavior, it is important that the second person in the relationship listens to him, hears and 

understands him. 

Keywords: Suicidal Activity, Communication, Verbal and Non-Verbal Communication, 

Suicidal Behavior 

Giriş 

Günümüz toplumunda intihar sorunu ve tüm dünyanın gündeme getirdiği intihar olgusu her 

geçen gün daha da derinleşmektedir. Gençler arasında hayatın anlamının kaybolması, çevreye uyum 

sağlayamama, sosyal statü ile ilgili memnuniyetsizlik, iletişim engelleri vb. gibi sosyo-psikolojik 

sorunlardan kaynaklanan olumsuz düşünceler, kötü bir hastalıktan muzdarip bir kişi, zihinsel bozukluk 

ve vücudun yaralanması gibi tıbbi durumlar, yüksek intihar faaliyetinin nedenlerinden kaynaklanabilir. 

İnsanlık tarihinde intihar eylemi (kendini öldürme) farklı yönlerde incelenir. Avrupa ülkelerinde 

intihar edenlerin vampir olduğu söyleniyor. Ve eski Yunanistan'da, Sparta'da, Atina'da bu şekilde ölen 

insanların cesetleri yakılmıştır. Orta Çağ'da Avusturya, Prusya ve Fransa'da bu tür insanlar dini açıdan 

suçlu olarak kabul edilmiştir. 

Davranışsal intihar aktivitesinin belirli bir formu, yöntemi, gelişim aşaması ve risk faktörleri 

vardır. Ayrıca kişinin yaşı, cinsiyeti, mesleki özellikleri ve yaşam yolunun özelliklerinden de etkilenir. 

İntihar girişiminde bulunanların iletişimi, niyetlerini iletmeye odaklanmıştır. İntihar eden 

bireyler, niyet ettikleri eylemin kararsızlığından bağımsız olarak, bilinçli veya bilinçsiz olarak müdahale 

veya müdahale olasılığını işaret ederek niyetlerinin anahtarını sağlar. İntihar sırasında yaygın bir iletişim 

eylemi, düşmanlık, öfke veya geri çekilme ve depresyondan ziyade kişinin intihar niyetinin sözlü olarak 

iletilmesidir. Bu sözlü iletişim ve davranışsal ifade genellikle dolaylıdır, ancak gözlemci bir kişi bunu 

fark edebilir. 

Araştırma Koşulları ve Yöntemleri 

Bir bireyin psikolojik imajını veya psikolojik yapısını incelerken onun için önemli olan üç ana 

konu vardır: 

- Hayattan ne istiyor, onu ne ilgilendiriyor, neden çabalıyor? 

- Ne tür bir işlem yapabilir? 

- Kim o, nasıl bir insan, gelecekte kim olacak? 

Bu kişinin kişiliğinin iki belirgin özelliği vardır. Bunlardan biri, her insanın yapısının ve 

kişiliğinin bireysel özellikleridir. Bu, insanların tipik hedefleriyle ilgili teorik bir problemdir. İkincisi, 

aynı tiplerden kaynaklanan diğer alt sivil özelliklerdir. Bu sorun, modern psikolojide özellikle önemli 

kabul edilen biyolojik ve sosyal faktörler temelinde ele alınmaktadır. 

İntihar iletişimi, kişinin intihara eğilimli bir eylemde bulunduğuna dair bir uyarı işareti olarak 

kabul edilir ve intihar niyetleri kişilerarası ilişkilerinde kendini gösterir (Shneidman, 1995).  

Genelde 5 işareti ayırt eder: 

 sözlü değil, yazılı olarak 

 karakter: doğrudan (açık) veya dolaylı (kapalı, gizli) 

 içeriğe göre: duyguların ifadesi (suçluluk veya suçlama duygusu), kişinin 

eylemini, görevini veya talebini başkalarına açıklamaya çalışması 

 şekil: belirli bir grup veya kişi 
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 amaç: yardım istemek (kurtarma talebi), düşmanlık göstermek (başkalarını ve 

kendini suçlamak) 

Yüksek intihar faaliyeti olan bir kişinin iletişimi, tecrit, yalnızlık arzusu, çok konuşamama, 

sessizlik, uçuruma gitme gibi insanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bu tür kişilerde bir uyarı işareti ya 

da “Bensiz...”, “Gitsem...”, “Yok yolsam...” gibi sözlerle ifade edilir. Bir kişi, insan niteliklerini, 

ilişkilerin ve toplumun dışında nispeten hızlı bir şekilde kaybeder. Uzun süredir toplumdan uzak olan 

bireyler, neredeyse önemsizlik hâline geliyorlar, aynı zamanda sadece konuşma yetkilerini kaybetmekle 

kalmayıp aynı zamanda intihar ve zihinsel bozukluklara maruz kalan insan olmayan varlıklar hâline 

gelirler. Böylece iletişim, insani niteliklerin korunmasına, zor yaşam durumlarından kurtulmaya, kişiye 

psikolojik destek sağlamaya ve zihinsel gelişime doğrudan katkı sağlar diyebiliriz. 

İletişim, bilgi alışverişi için bir araçtır. İletişim süreci iletişimdir. İletişim eylemi aşağıdaki 

bileşenlere göre analiz edilir ve değerlendirilir: muhatap -iletişimin konusu, muhatap- mesajın kime 

yönlendirildiği, mesaj - mesajın içeriği, kod - mesajın hangi araçlarla gönderildiği, iletişim kanalı ve 

sonuç - iletişim sonucunda elde edilenler. 

İntihar davranışı olan kişilerle ilişki kurmak, onlarla sözlü iletişim kurmak, soru yapısının doğru 

organizasyonudur. Genel bir ilişkiye girmenin kendisi birkaç aşamadan geçer: 

 iletişim kurma ihtiyacı → diğer insanlarla iletişim 

 iletişimin amacı → iletişim kurduğu kişinin kişiliğinin yönelimi 

 söylenecek bilginin içeriği → ne söyleneceğini düşünmek 

 belirli kelimeleri seçmek → kelimeler iletmek ve davranmak 

 sorumluluğun kabulü → geri bildirim (değerlendirme, etkinliğin kontrolü) 

 iletişim tarzının ve yönünün gelişimi 

Bilimsel Sonuçlar, Teorik ve Metodolojik Temeller 

İletişim, bir kişinin diğer insanlarla kendi etkileşimi ve ortak faaliyetlerde karşılıklı ilişkilerin 

gelişmesi olarak kendini gösterir. İletişim, insan etkileşiminin karmaşık bir biçimidir. Herhangi bir ilişki 

sadece insanlar arasında basit bir bağlantı değil, aynı zamanda insanlar arasında ortak bir eylem ve bilgi 

alışverişi sürecidir. Bu nedenle kişilerarası ilişkiler iletişim sürecinde belirlenir. İletişim kavramı iletişim 

kavramından kaynaklanmaktadır. İnsanlar arasında duygular, değerler, düşünceler, fikirler arasında bilgi 

paylaşmayı amaçlayan bir eylemdir 

G.Lasswell'e göre iletişim süreci şu şekilde gruplandırılır: 

 Kim? → iletişimci 

 Ne? → bilgi 

 Nasıl? → iletişim kanalı 

 Kime? → dinleyici kitlesi 

 Performans sonuçları? → iletişim verimliliği (Lasswell, 2005) 

G. M. Andreeva'nın çalışmasında, sosyal psikolojide etkileşim, iletişimin üç koordinatından biri 

olarak kabul edilir. Diğer koordinatları şunlardır: gruplar arasındaki iletişim veya bilgi alışverişinin yanı 

sıra kişilerarası algı ve anlayıştır. Bu sadece basit bir konuyu bilme eylemi değil, karşılıklı anlayışın 

temeli olarak birbirinin geniş kapsamlı bir anlayışıdır. Ve karşılıklı etkileşim, ortak faaliyetlerin 

örgütlenmesinin bilinen bir şeklidir (Andreeva, 2000).     

Yani, iletişimcinin konumu (bilgi veren): 

 İletişimci, belirtilen bakış açısının savunduğunu açıkça beyan eder, bu bakış 

açısını doğrulayan çeşitli gerçekleri değerlendirir. 
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 İletişimci açıkça tarafsızdır, karşıt bakış açılarını karşılaştırır, bunlardan birine 

yönelimi inkâr etmez, ancak açıkça ifade etmez. 

 İletişimci bakış açısı hakkında sessiz kalmaz, bazen onu gizlemek için özel 

önlemlere bile başvurur. 

İletişim, iş ve bilginin bir bileşimi olarak bilincin gelişimine dayanan önemli bir insan faaliyeti 

türünün en önemli üçlüsünün bir parçasıdır İletişim, bireyin faaliyetlerini ve davranışlarını düzenleyen, 

kişi ve kişilerarası ilişkiler hakkında bilgi ileten, bireyin iç dünyasındaki değişime katkıda bulunan bir 

iletişim aracıdır (Toksanbayeva, 2005). Burada iletişimin iletişimsel bir işlev olduğu söylenir. 

İletişim üç anlamda kullanılır: 

 mesaj satırı 

 iletişim şekli 

 iletişim yasası, bilgi bildirimi 

G. M. Andreeva, V. P. Tretyakov ve Y. S. Krizhanskaya'ya göre, iletişimi, iletişim kuran 

bireyler arasındaki bilgi alışverişini gösteren ilişkinin iletişimsel tarafı olarak açıklarsa, “iletişim”, her 

şeyden önce, bir ortak üzerindeki etki ve aynı zamanda iletişim, düşünce, ruh hâli değişimidir. 

 V. E. Abayev, iletişimi sosyal etkileşimin anlamsal bir yönü olarak görür ve mesajın doğrudan 

veya dolaylı olarak gerçekleştirildiğini söyler. Bilim adamına göre, iletişim süreci ve eylemleri, 

katılımcılar arasındaki iletişim türüne göre ayırt edilir, yani, kişilerarası iletişim, sosyal, sözlü iletişim 

(yazılı ve sözlü), dil ötesi (yüz ifadesi, müzik vb.) (Abayev, 2010). 

A. A. Leontiev'e göre, “iletişim” kavramını “ilişki” kavramıyla değiştirmek ve bunun tersi, 

“iletişim” (ilişki) yalnızca izole bireylerin dış etkileşimi süreci değil, aynı zamanda bir toplumun içsel 

örgütlenmesinin ve içsel evriminin bir yoludur. İnsan ilişkilerinin gelişimi, sözlü bir faaliyet olduğu 

kadar belirli bir amacı olan bir faaliyettir, yani sözlü anlatım, içeriği bilinen iletişimin ortaya çıkmasına 

neden olur (Leontiev, 1972).  

İletişim, insanlar arasında karşılıklı bir etki aracıdır. Bu nedenle, bir kişi başka bir kişinin 

davranışını etkilediğinde iletişim gerçekleşir. Bu, aralarında sözlü iletişim olmasa bile gönderenin 

mesajına yanıt vermelerini gerektirir. 

Bir insanın tüm hayatı diğer insanlarla ilişkiler içinde geçer. İletişimde belirli eylem hedeflerini 

uygular. Bunlar: iletişimde karşılıklı kabul, karşılıklı değerlendirme, muhataplar arasındaki etkileşimin 

düzenlenmesi, bilgi alışverişidir. İletişimin yapısında sosyal-algısal, etkileşimli ve iletişimsel bileşenler 

ayırt edilir (Andreeva, 2000: 27-35). 

 İletişimsel (bilgi alışverişi)-ortaklar arasındaki ilişkileri, görüşlerini, amaçlarını 

ve niyetlerini dikkate alarak insanlar arasındaki bilgi sürecinin özelliklerini belirleyen aktif 

formlardır (yapı, türler, faaliyetler, iletişim araçları). 

 Algısal (karşılıklı algı), eşin psikolojik niteliklerini ve özelliklerini “okuyarak” 

elde edilen başka bir kişinin imajını oluşturma sürecini içerir. 

 Ortak bir etkileşimli (etkileşim, karşılıklı tartışma) etkileşim stratejisinin 

oluşturulmasıdır (esnek iletişim teknolojisi). 

Bir kişi ile başka bir kişi arasında etkili bir ilişki kurulması ancak bu eylemlerin kesintisiz ve 

tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. Ve iletişimin başarısı için insanların birbirlerini 

anlamaları, birbirlerini nasıl algıladıkları ve soruna nasıl yaklaştıkları önemlidir. Zor bir yaşam 

koşullarına sahip kişilerin iletişim ihtiyaçlarının bu özelliği, diğer insanları tanıma ve takdir etme, 
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böylece iletişim kurma ve bilgi alışverişinde bulunma arzusu anlamına gelir. İletişimsel bir imge, bireyin 

iletişim kurmasına yardımcı olan bir iletişim aracı olarak kabul edilir. 

Psikoloji sözlüğü iletişimin şu tanımını verir: “İletişim, ortak eylem ihtiyacından kaynaklanan 

insanlar arasında karmaşık, çok planlı bir bilgi alışverişinin yanı sıra, iletişimin kurulma ve geliştirilme 

sürecidir. Burada, iletişim ortaklarının aynı etkileşim, algı ve anlayış stratejisinin yaratılmasıdır. 

İletişim, her şeyden önce, ortak eylem ihtiyacından kaynaklanan insanlar arasında birkaç planlı bağlantı 

kurma ve geliştirmenin karmaşık bir sürecidir. Bilgi alışverişi, birleşik bir etkileşim stratejisinin 

geliştirilmesi, ortağın kabulü ve anlaşılmasından oluşur. İkinci olarak, ortak eylem ihtiyaçlarından ve 

partnerin kişisel değer yapılarından kaynaklanan durum ve davranış, iki veya daha fazla öznenin belirli 

etkileşim araçlarıyla gerçekleştirilir. Burada maddi ve duygusal yönden karşılıklı iletişimden oluşur.” 

(Golovin, 2001: 435-439). Dolayısıyla kişinin bireysel özelliklerini bir ilişkide öğrendiği gözlemlenir. 

İletişim engelleri, iletişimin etkinliği çevreyi ve insanları algılanmasına bağlıdır. Bunlar zihinsel 

engellerdir, yani iletişimdeki zorluklar, bir kişinin birbiriyle uyumlu etkileşiminin çeşitli aşamalarındaki 

engellerdir. Bazen sözlerimiz ve eylemlerimiz, yanımızdaki kişi veya karşımızdaki kişi tarafından uygun 

şekilde iletilmez veya kabul edilmez. Bu nedenle kişilerarası ilişkilerden kaçınırlar. Bütün bunlar her 

türlü iletişim, başka bir kişi üzerindeki etki, kendisiyle ilgili başka bir kişiyle ilişki, gönül rahatlığıdır 

vb. Ancak tüm bilgiler iletişim için bir engel değildir. Diğer kişinin gerçek düşünceleri ve sözleri 

arasındaki bu bağlantı, sözlü olmayan iletişim araçlarıyla tanınabilir. Başka bir kişiyle iletişim kurarken 

vücut hareketi ve göz temasıdır. 

Sözlü engeller (kelimelerle iletilen) kesintiler, tartışmalar, duygusal kelimeler, kapalı uçlu 

sorular ve sözel olmayan engellerdir (jest, beden dili), yani, diğer kişi sizinle konuşmak istemez, göz 

temasından kaçınır, tekrar saatine bakar, mesafesini korur vb. Bu tür iletişim engelleri veya zorlukları, 

bir kişinin bireysel özellikleri, davranış kalıpları, benlik saygısı, yetiştirme ortamı vb. ile ilgilidir. Yani, 

bütün bunlar, bilişsel aktivitenin gelişimine bağlıdır. 

İletişim sürecinde, “dinlemek” ve “duymak” kavramları arasında büyük bir fark vardır. Çoğu 

zaman insanlar iyi konuşabilirler, ancak karşısındakileri hiç duymazlar (anlarlar, kabul ederler). 

Dinlenme sırasında iki görev çözülür: bilginin içeriği algılanır ve benzer düşünen kişinin duygusal 

durumu asimile edilir. Bu durumda, dinleme, bir kişinin ikinci kişinin algısının aktivitesi ve ortak 

faaliyetin gerçekleştirilmesinin sonucu ile ilişkilidir. Aktif dinleme, öncelikle sözel kelime bilgisini 

duyusal düzeyde algılamayı, ikincisi, algısal düzeyde, kelimedeki bir işaretin sesleri söküp tanımasını 

ve üçüncüsü bilişsel düzeyde, cümlenin anlamını ve tüm bilgileri tanımlamayı amaçladığı görevleri 

yerine getirir. Bu nedenle, dinlemede bir kelimenin anlamının algılanması ve anlaşılması, dinleyicinin 

bireysel kişisel özellikleriyle olan ilişkisini karakterize eder. Bu diyalojik ilişkide dinleyici olarak 

partnerin konuşmasına izin vermek ve dinleyici olmak, sabırla dinlemektir. 

S. K. Berdybaeva'ya göre dinlemenin ürünü, kişinin dinleme sırasında yaptığı düşüncelerin 

sonucudur (Berdybaeva, 2005). Bu nedenle, bir kişiyi tanımak, diyalog ve ortak eylem bağlamında 

karşılıklı etki ile değerlendirilir. S. M. Dzhakupov'a göre ortak eylemi yaratan faktör iletişimdir 

(Dzhakupov, 2003). 

Bir başkasıyla diyalog kurmak, onu dinlemek, sözlerin samimiyetini ya da hayal gücünü yüz 

ifadeleriyle, sesinin ritmini duyarak tanımaktır. Diyalojik iletişimin koşulu ve etkinliğinin bir faktörü 

olarak konuların etkili diyalojik iletişimini sağlayan koşullar tarafından belirlenir. Bunlar: motivasyonel 

(niyet, ilgi, inisiyatif, yaratıcılık); ahlaki (görev ve sorumluluk, incelik, talep, vb.), bilişsel (eylemlerin 

başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli genel kültürel zihniyet, algıya yönelim, zihin, dikkat, 

düşünme, mesleki yetenekler; eylem, işlem, yöntem), duygusal - gönüllü (duygusal alıcı, iyimserlik, 

inisiyatif, azim, kendine hakim olma, kendisinin ve başkalarının ruh hâllerini kontrol etme yeteneği vb.), 
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psiko-fizyolojik (iş, yetenek, başlatılan işin tamamlanması, etkinlik ve öz düzenleme, denge ve sabır, 

vb.). İntihar aktivitesi yüksek kişilerle diyalog oluşturmak için “soru sorma, tekrar soru sorma” 

yöntemini kullanır. 

G. A. Denisenko, diyalojik etkileşimin etkili göstergelerini sınıflandırmıştır. Bunlar: bağımsız 

ve eşit kişiler olarak muhatapların birbirleriyle diyalog kurma ilişkisi; karşılıklı anlayışa ulaşma girişimi; 

karşılıklı saygı, dikkat, bir görüşten sonra başka bir görüş hakkının tanınması, diğerlerinden farklı olma, 

partnerin duygularını dinleme yeteneğidir (Denisenko, 1992). 

Genel kişiliğin gelişiminde ilişki iki şekilde ele alınabilir ve tanımlanabilir. Birincisi, iletişim 

önde gelen faaliyet biçimidir, kişisel mahrem karakterdir; İletişimin nesnesi başka bir kişidir - bir 

akrandır ve içerik onunla bir ilişki oluşturmak ve desteklemektir. İkincisi, iletişim önde gelen aktivite 

türüdür ve sosyal bir karaktere sahiptir, yetişkinler ve akranlarıyla olan ilişkilerinde çeşitli durumları 

öğrenir (D. I. Feldstein). 

Başka bir kişiyle dialog sürecinde, konuşulan kelimenin netliği konuşmacı için önemlidir ve 

dinleyici için sadece kelimeleri anlamlı kılar ve konuşmacının düşüncelerini tam olarak iletmesine 

yardımcı olur. Konuşmacı ve dinleyici arasındaki etkileşim, ilişkinin nasıl kurulduğuna ve nasıl 

etkilendiğine bağlıdır. Bu iki yönlü iletişim, birbirine geri bildirim anlamına gelir. Burada dinleyicinin 

konuşmayı nasıl anladığı, kabul ettiği ve anladığı konuşmacı için önemlidir. Bundan, O. M. Kopylenko, 

anlama sürecinin en az üç kuşakta toplandığını gösterdi. Bunlar: 1) karşılama; 2) algılananın özünü 

anlamak veya anlaşılanı kısmi bir anlayışla kabul etmek; 3) kendini anlama. Bu, anlama sürecinin 

hiyerarşik yapısıdır. Algının anlamaktan farklı olduğu nokta burasıdır: 

 Algı (anlama yok): bir kelime işaretinin tanınması, kelime olmayan bir işaretten 

farkı; tanıdık unsurların kelime dağarcığından sökülmesidir (fonetik dizi, tanıdık kelimeler) ve 

raporlama dilinin ne olduğunu belirleme becerisidir (Türkçe, Hint-Avrupa). 

 Algılama ve kısmi anlama: metindeki kelimelerden (örneğin cümleler) daha 

büyük birimlerin gruplanmasıdır ve bu durum anlamanın ilk aşamasına yol açar. 

 Bağımsız anlama: bir cümleden farklı olarak, metinden (görüşten) büyük birimler 

düzenlemek, yani anlamı ayırt edebilmek, yeni bilgiler elde etmektir (Kopylenko, 1977). 

Yaş özgüllüğü düzeyinde meydana gelen psikolojik değişiklikler nedeniyle ilişkilerde de çeşitli 

zorluklar yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmede önemli bir faktör, ortak diyalojik bilişsel aktivitenin 

organizasyonu, katılımcılarını karşılıklı olarak uyumlu bir psikolojik durumla donatmanın bir sonucu 

olarak gelişimin etkinliğini arttırmaktır (Dzhakupov, 2003: 37-45). Buna göre iletişim sürecinde bilgi, 

güdü, yetenek bileşeni temelinde ölçme işaretleri belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki 1.şekil'de 

gruplandırılmıştır. 
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Bilişsel aktivite, olumlu psikolojik iklim, iletişim 
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еğitim 

Eğitimе 

kabiliyet 

İletişimin amacı, kültür, kelime bilgisi, düşüncelerin 

tam ifadesi, dinleme becerileri. 

Ortak diyalog faaliyeti, iletişim, iletişim kurma arzusu 

üzerine faaliyetler. 
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1. Şekil: İletişimin bileşenleri 

N. K. Toksanbaeva'ya göre ilişkinin psikolojik özellikleri, herhangi bir bireyin ruh hâli 

toplumdaki duruma göre değişebilir. İyi bir atmosfere sahip bir takımda, kötü bir ruh hâlindeki bir kişi 

asla tek başına gitmez. Bunun yanında manevi ve psikolojik destek sağlanmalıdır (Toksanbaeva, 

2005:15-28). Ayrıca, ekibin her bir üyesine her zaman özel bir özenle davranılması gerektiği tavsiye 

edilir. Her şeyden önce bu, kişiyi sosyal çevreden uzaklaştırmamanın önemini anlatır. Örneğin, 

psikologlar bazı tavsiyelerde bulunur: 

 Dikkatsizce hiçbir şey söyleme. 

 Gülümsemenizi saklamayın. 

 İyi haberleri açıkça söylemekten çekinmeyin, başkalarının mutluluğunu içtenlikle 

tebrik edin ve güzel bir söz söyleyin. 

 Belirli bir kişiyi başkalarının önünde övmeyin, ilk başta zor bir sorunu olan bir 

kişi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir; 

 Üzüntü güzel bir söz söyleyerek giderilebilir, bunu söylemeden önce kişinin sözlü 

yardımınızı nasıl aldığını gözlemlemek önemlidir. 

 İntihar Riskine Yatkın Bireylerle İletişimin Yönleri 

İntihar eğiliminde olan kişilerde intihar riski belirtileri doğrudan veya dolaylı olarak ifade 

edilmektedir. Örneğin: “Hayata veda edeceğim”, “Bu hayatta yaşamaktan çok yoruldum”, “Ölmeyi 

tercih ederim”, “Bitti, oyundan çıkıyorum”, “Yaşadım, yeter” vb. gelecekte veya yakın gelecekte 

olmayacağına, hayata veda etmeye hazırlandığına dair dolaylı işaretler var. “Gelecek yıl burada 

olmayacağım”, “Birbirimizi son kez göreceğiz”, “Beni bir daha görmeyeceksin”, “Yakında sana ve 

kendime eziyet etmeyi bırakacağım”, “Birbirimiz olacak” dedi. “Bensiz hayatta artık bir sorun 

olmayacak.” vb. Bu semptomların yanı sıra, sıklıkla ölümden, başka bir yaşamdan bahsedebilir. Bu 

işaretlerle birlikte sıklıkla ölümden, başka bir hayattan, birinin konuşması, kulağa görev verilmesinden 

de bahsedebilir. Örneğin: “Bir insanın bir başkasının ruhuna sahip olması mümkün mü?”, “Bir şekilde 

bu dünyaya geleceğim.” 

Bir kişinin intihar etmeye hazır olduğunun işaretleri sadece kelimelerle değil, davranışsal 

işaretlerle de kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişinin alışılmış davranışında keskin bir değişiklik 

olabilir. Bu, genel sosyal norma ait olmayan davranışı ile karakterizedir. Ayrıca, intihara eğilimli 

bireylerin yaklaşık yüzde 10'u gelecekteki davranışlarına dair herhangi bir belirti vermemektedir. 

Normal planlı eylemler gerçekleştirir, sözlerinde sapma yoktur. İnsan davranışındaki değişiklikler 

farklıdır: 

 uyku bozukluğu (Bir kişi bütün gün uyur veya hiç uyuyamaz.) 

 iş yerinde veya eğitim kurumlarında başarı ve aktivitede anında azalma 

 Bir kişi görünüşüne bakmayı bırakır. 

 Kendine saygıdan kaçınır. 

 Hüzünlü olur, hüzünlü müzik dinler. 

 Evden ayrılmak. 

 Ölüm ve ikinci yaşam hakkında şiirler yazar. 

 Kendinden kaçmak, tecrit edilmek istemek. 

İletişimsel ihtiyaç, kişinin başkalarını tanıma ve değerlendirme arzusuna dayanır ve bu sayede 

ve onların yardımıyla kendini tanır ve değerlendirir. 
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Kendini ve diğer insanları tanımada, her insanda sürekli olarak genellemeler oluşur, bu da bir 

kişinin davranışının özellikleri ile iç dünyası arasındaki karşılıklı ilişkinin doğru belirlenmesine yansır. 

Burada “özne-eylem-nesne” ve “ben-buradayım-şimdi” üçlü şemasının kullanımına dayalı bilinç ve 

bilinçsizlik, ilişkiler, mesleki kariyer vb. Bu sonucun önemi, birbirinden ayrılmaz ruh ve beden, özne ve 

eylemin birlik ve bütünlük ilkesi olmasıdır. Bu sonuca dayanarak, iletişim eyleminin psikolojik yapısı 

derlenmiştir: 

a) İlişki kurmaya isteklilik ve hazır olmak. 

b) İletişim kurma arzusu, ortak eylemin geliştirilmesine yönelmek. 

b) Hedeflenen oyun dağıtımını sistematik olarak planlamak. 

c) Karşılıklı ilişkiler kurmak ve temasa geçmek. 

d) Kişilerarası ilişkilerde birbirlerini olumlu algılamak. 

Psikologlar ve öğretmenler herhangi bir etkinliği ancak birey için gerekliyse yapabilir ve etkili 

olmasını sağlayabilir. Bu bağlamda, bir kişinin kişisel imajının oluşumu, iletişim kültürünün bütünlüğü 

için bilgi, dünya görüşü, duyarlılık, beceri ve esnekliğe ve en önemlisi iletişime bağlıdır. 

Burada, “Konu-nesne”, “özne-konu” şemasında özel bir program bazında eğitim alıştırmaları, 

test görevleri, yöntemler, oyunlar gerçekleştirildi. Her gruptaki iletişim sürecindeki farklılıklar, bu 

bireyler tarafından organize edilen olayların sistematik organizasyonuna bağlıdır. 

Sonuç olarak, ilişki aşamalara ayrılır ve aşağıdaki Tablo 1'de verilen plana göre tanımlanır: 

1. Tablo: İlişki Aşamaları ve İçeriği 

No. İlişki Aşamaları Özelliği 

1 İlişkilerin modellenmesi  Hazırlık aşaması: Verilecek bilgiler, 

söylenecekkelimelerin netleştirilmesi 

2 Doğrudan iletişimin organizasyonu Grupla birincil temas, “biz” duygusunun oluşumu, 

grubun tek bir hedefe seferber edilmesi  

3 İletişimi öğrenme  İletişimsel sorunların çözümü  

4 Gerçekleşen ilişkilerin analizi İlişkideki katılımcıların aktivitesi, ruh hâli 

 

İntihar aktivitesi yüksek kişilerle diyalog kurarak psikolojik yardım sağlamanın özellikleri 

Görüşme ilkeleri: 

 Acilen. Bu, intihar riski belirtileri gösteren bir kişiyle konuşmayı “ertelememeniz” 

gerektiği anlamına gelir. Ona diğer müşterilere göre özel ve daha fazla önem veriliyor. 

 Empatik bir tutum. Empati, başka bir kişinin duygusal durumunun özelliklerini 

belirleme, kendinizi onların yerine koyma ve onlarla empati kurma yeteneğidir. Empati, müşteri 

için gerçek bir endişe anlamına gelir. 

 Açık ve doğrudan sorular sormak. Sohbete “açık” sorularla başlamak gerekir. Bu 

soruların cevaplarını bir hikâye veya bir monolog şeklinde cevap almak mümkün olacak 

Örneğin: “Bana kendinden bahset”, “Seni rahatsız eden ne?”. Konuşma hakkında net bir cevap 

alabilmek için “doğrudan” ve “kapalı” soruların sayısını artırmak gerekir. Örneğin: “Can 
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sıkıntısı yaşadınız mı?”, “Kendinize zarar vermeyi düşündünüz mü?”. 

 Ahlaki değerlendirmeden kaçınmak. İntihar konusu ahlaki, etik ve dini bağlamda 

ele alınmaktadır. İntihar eyleminin evrensel değerlendirmesi, intihar eden kişinin veya 

çevresindekilerin kınanmasıdır. Böyle bir durumda konuşmanın özü paha biçilmez yardımdır. 

 Sorumluluk bölümü. Danışana zamanında ve uygun yardım sağlamak, ruhsal 

durumunu ve intihar riskinin görünümünü değerlendirmek, danışan ve yakınlarına önerilerde 

bulunmak ve danışmanlık düzenlemek bir uzmanın (psikolog, doktor vb.) sorumluluğundadır. 

Uzman, terapötik faaliyetlerin sonuçları için tüm sorumluluğu üstlenmez. Müşterinin intihar 

etmesinden sorumlu değildir. Bu nedenle, konuşmanın ilk gününden itibaren müşteri, yakınları 

ve profesyoneller arasındaki sorumluluğu net bir şekilde paylaşmak önemlidir. 

 Yerine getirilmeyen vaatlerden kaçınmak. Müşteri ile ilişkilerde dürüstlük 

ilkesine bağlı kalınması önemlidir. Bir kişi zor durumda kaldığında, bir uzmanın kişiliğini ve 

yeteneklerini bir ideal olarak algılar. Bu nedenle, uzmanın yeteneklerinin sınırlarını belirlemek 

gerekir. 

 Psikopatoloji. Bir uzmanın (psikolog, doktor) görevi, müşterinin ilk zihinsel 

seviyesini değerlendirmeyi ve ilk tanıyı koymayı içerir. Ancak patolojinin düzeyi ne olursa 

olsun, bir kişinin psikopatolojik belirtilerinin onun stresinin ve zor durumunun bir yansıması 

olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, hemen “akıl hastalığı” kategorisine indirgenemez. 

Örneğin, “sesleri duyma” halüsinasyonları ve sanrıları, bir kişinin yoğun korkusundan 

kaynaklanır ve zihinsel bir bozukluğun tezahürü kişinin utancı, suçluluğu, sosyal eksikliğidir ve 

depresyon, üzüntü, umutsuzluk vb. 

 İletişimden kaçınmak. Depresif hâldeki müşteriler genellikle iletişim 

becerilerinde bozulmaya sahiptir. Bu, konuşma hızına ve cevap vermenin zorluğuna yansır. Bu 

nedenle, bir sohbete katılmak için uzman, ses tonunu ve konuşma hızını müşterinin konuşma 

özelliklerine göre ayarlar. 

 Bilgilerin netleştirilmesi. Görüşme sırasında, intihar düşünceleri ve eylemleri de 

dâhil olmak üzere belirli konuları sık sık netleştirmek önemlidir. Bununla ilgili sorular farklı 

şekillerde kapalı, dolaylı bir şekilde sorulmalıdır. 

İntihar aktivitesi özellikle erkeklerde yaygındır. Öncelikle duygusal bir bağlantı kurarak, 

depresif bozukluğu olan veya risk altında olan erkeklerle ilişki kurmak önemlidir. Soruların sırası 

korunacaktır: 

1. Özlem, çaresizlik, umutsuzluk duygularıyla sık sık rahatsız oluyor musunuz? 

2. Kimsenin sizinle ilgilenmediğini düşünüyor musunuz? 

3. Hayata devam etmeye gerek olmadığını düşünüyor musunuz? 

4. Ölümle ilgili fantezileriniz var mı? 

5. Kendinize zarar vermeyi düşündüğünüz oldu mu? 

6. Bazen kendinizi öldürmek ister misiniz? 

Bir kişi tüm bu sorulara tatmin edici cevaplar veriyorsa, cevaplarını aşağıdaki sorularla 

netleştirmek gerekir: 

 Kendinize zarar verme düşünceleri ne sıklıkla ortaya çıkar? 

 Tam olarak hangi durumlarda karşılaştınız? 

 Hiç intihar etmeyi planladınız mı? Örneğin, zaman, yer, yöntemler. 

 Size yardım edecek yakınlarınız kimlerdir? 
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Sonuç 

Bir kişinin zor yaşam durumlarından çıkış döneminde, kişi yeni bir hayata yeniden uyum sağlar 

ve kendi hedeflerine ulaşır ve kişisel özelliklerinde bir takım değişiklikler olur. Örneğin, bilinç duygusu, 

benlik saygısı, karakter özellikleri sabitlenir. Bu bağlamda, iletişimin önemine ve bir kişinin toplumdaki 

rolüne özellikle dikkat gösterilmesi gerekmektedir. İletişim becerilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 

faaliyetler sağlanmalıdır. 

Makale, AR09259839 makalesi, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 

finanse edilen “Psikolojik görüntüleme sisteminin organizasyonu ve intihar davranışının düzeltilmesi” 

başlıklı konulu bilimsel proje çerçevesinde yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayanarak yazılmıştır. 
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DÎVÂNÜ LUGĀTİ’T-TÜRK’TE AKIŞ FİİLLERİ 

Tarık ÇELİK453 

Özet 

Csikszentmihalyi tarafından kavramsallaştırılan “akış deneyimi”, kişinin içinde bulunduğu 

zihinsel durumla ilişkili bir kuramdır. Eylemin icrası esnasında kişide oluşan iç motivasyon, haz, 

odaklanma ve tatmin duygusunun beraberinde getirdiği zaman algısının değişmesi (zamanın durması 

veya hızlı geçmesi) temelinde açıklanan bir psikolojik durum olarak tanımlanır. Turizm, sanat, din ve 

işletme gibi disiplinlerde akış deneyimi kuramı çerçevesinde yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından 

pek çok çalışma ortaya konulmuştur ancak dil bilimi ile ilişkilendirilmesi çok yeni bir yaklaşımdır. 

Fiillerin anlam bilimi temelinde sınıflandırılmasında yer alan “akış fiilleri”, “meşgul olma; kendini 

verme ya da dalma anlamına gelen odaklanmış yoğunlaşma” özelliği taşıyan eylemleri karşılamaktadır. 

Akış fiilleri temelinde tarihi metinler esas alınarak yapılacak çalışmaların dilin gelişimine ışık 

tutmasının yanı sıra toplumun psikolojik ve sosyolojik gelişimi ile ilgili araştırmalara da kaynaklık 

edeceği düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda kaleme alınan Dîvânü Lugāti’t-

Türk, Türk dilinin o dönemdeki söz varlığını göstermesi bakımından başyapıt olarak 

değerlendirilebilecek bir eserdir. Bu çalışmada Dîvânü Lugāti’t-Türk’te yer alan ve “akış fiili” özelliği 

taşıyan eylemler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akış Fiilleri, Anlam Bilimi, Dîvânü Lugāti’t-Türk 

VERBS OF FLOW IN DÎVÂNU LUGĀTİ’T-TURK 

Abstract 

The “experience of flow”, which was conceptualized by Csikszentmihalyi, is a theory associated 

with the mental state the person is in. It is defined as a psychological state which is explained in the 

context of the transformation of the perception of time (slowed or accelerated time) brought about by 

the feeling of intrinsic motivation, joy, focus, and satisfaction arising in the person during an activity. 

Several studies have been published on flow theory by researchers from around the world in the 

disciplines of tourism, arts, theology, and business, but its association with linguistics is a highly novel 

approach. “Verbs of flow”, which are included in the classification of verbs based on semantics, 

correspond to activities that carry the characteristics of focused concentration, meaning “being occupied, 

devoting oneself, or complete absorption”. It is believed that studies to be conducted in the context of 

verbs of flow based on historical texts will not only shed light on the development of language but also 

provide a reference for research on the psychological and sociological development of society. Dîvânu 

Lugāti’t-Turk, which was written by Mahmud al-Kashgarî in the 11th century, is a work that can be 

considered a masterpiece in terms of demonstrating the vocabulary of the Turkish language in that 

period. In this study, activities included in Dîvânu Lugāti’t-Türk that show characteristics of “verbs of 

flow” were investigated.  

Keywords: Verbs of Flow, Semantics, Dîvânü Lugāti’t-Turk 

1. Giriş 

Sözcüklerin belirli esaslar göz önüne alınarak sınıflandırılması Eski Hint dil okulu, Platon ve 

Aristoteles’ten bugüne kadar yapılagelmektedir. Bu yöntem dilin derinlemesine incelenmesine imkân 

                                                           
453 Dr., MEB Ş. M. Akdemir AİHL, tarik.celik78@gmail.com 
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sağlar. Sözcüklerin yüklendikleri görev ve birbirlerine göre durumları bu sınıfların belirlenmesinde 

belirleyici rol oynar. 

Grönbech (2011, s. 18) “çok az istisnalarla bütün Türkçe kelime tabanlarının iki ana gruba 

ayrıldığını” ifade eder. Kelime türleri açısından en temelde isim ve fiil ayrımı yerli ve yabancı pek çok 

araştırmacının benimsediği bir sınıflandırma türüdür. Türk dili özelinde yapılan sınıflandırmalarda isim, 

sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiilimsi sınıflandırma çalışmalarında yer verilen başlıklardır.  

Tasnif denemeleri içerisinde fiiller özel bir çalışma alanı olarak varlık göstermektedir. Fiillerin 

yapısı ve anlamı temel alınarak yapılan araştırmalarda özellikle anlam bakımından fiiller dikkat çekici 

bir çeşitlilik arz eder. Söz konusu araştırmalar içinde Hacıeminoğlu’nun (1991, s.13) çalışması semantik 

türlere de yer vermesi bakımından öncü bir rol oynamaktadır. Hacıeminoğlu, fiilleri “yapılarına, 

muhtevalarına, durumlarına, kullanılışlarına, fail ile ilgilerine, nesne ile ilgilerine ve mahiyetlerine göre 

incelemiştir. Bu alt başlıklar içinde muhtevalarına göre fiiller “iş, oluş ve hareket bildirenler”e ek olarak 

“tavır bildiren fiiller” anlam bilimsel bir bakış açısı taşıması bakımından önemlidir.  

2. Akış Deneyimi Kuramı ve Akış Fiilleri 

Akış deneyimi kuramının temelleri Maslow’un “doruk deneyimi kuramı”na dayanır. 

Csikszentmihalyi tarafından ortaya konulan kuramda uğraşılmakta olan eylemle kişinin içinde 

bulunduğu zihinsel durum arasında bir ilgi kurulur. Psikolojik/zihinsel/bilişsel özelliğe sahip olan akış 

deneyimi, Csikszentmihalyi tarafından “Belli bir zihin durumu; bir aktivitede mutlak olarak bir şeyle 

meşgul olma; kendini verme ya da dalma anlamına gelen odaklanmış yoğunlaşma…” (Csikszentmihalyi 

1990’dan akt. Turan, 2019: 184) olarak tanımlanmaktadır.  

Kuram üzerine başlangıçta farklı sosyal düzeylerde insanlarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırma sürecinde pek çok katılımcı bu deneyimi suyun hiçbir engel tanımadan akmasına benzetmiş, 

Csikszentmihalyi de 1988 yılında yayınladığı makalesinde bu metafordan yola çıkarak bu süreci “Akış 

Deneyimi” olarak isimlendirmiştir” (Özkara, 2015, s.36). Csikszentmihalyi, akışa ait bileşenleri şu 

şekilde açıklamaktadır: 

“Zorluk-beceri dengesi – Akışın ön şartıdır ve meydan okumaların ve becerilerin eşit olması 

durumunda oluşur, aksi takdirde sıkılma ya da endişe yaşanır.  

Eylem ve farkındalığın bileşimi – Akış durumu yaşayan kişi bu eylemin farkında, ancak bu 

farkındalığın bilincinde değil, eylemle bütünleşmiş bir hâldedir.  

Dikkatin belli bir alana odaklanması – Akış esnasında kişi yaptığı eyleme odaklanır ve etrafında 

olan biteni algılamaz.  

Öz farkındalığın yitirilmesi – Eyleme odaklanmadan dolayı kişinin sosyal bir varlık olduğunu 

göz ardı etmesi ve başkalarının kendisi hakkındaki görüşlerini eylem boyunca önemsememesi söz 

konusudur Kontrol hissi – Özellikle eylem üzerinde ve eylemin gerçekleştiği çevreye yönelik kontrolün 

kaybedilmemesi ve kişinin kendine güvenmesi söz konusudur.  

Açık ve kesin geribildirim – Eylem esnasındaki performansın hedeflere ulaştırmaya yeterliliği 

konusunda sürekli geribildirim elde edilir ve bu içsel olarak değerlendirilir.  

Görevin/hedeflerin açık ve net olması – Etkinlikte bütün adımların bilinmesi ve bir sonraki 

aşamalarda ne yapılacağının net olması söz konusudur.  

Ototelik yapı – Çocukların oyun oynama eylemlerinde olduğu gibi dışsal ödüllere değil, sadece 

içsel ödüllere ihtiyaç duyulmaktadır.   
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Zamanın dönüşümü – Zaman mevhumunun yitirilmesi ve eylem esnasında zamanın normalden 

daha hızlı (veya bazen daha yavaş) geçtiği hissi.” (Csikszentmihalyi 1988’den akt. Çeşmeci ve Konak, 

2018). 

Akış deneyimi bugün sanat, spor, işletme, turizm ve din gibi pek çok disiplinin ilgi alanı olarak 

çalışmalara konu edilmektedir. Örneğin müzikle ilgilenen bir kişi bir enstrüman çalarken, bir sporcu 

performansını sergilerken, bir alışveriş veya ibadet esnasında zihinsel bir odaklanma gerekir. Bu ve 

benzeri eylemler kişide tatmin duygusunu beraberinde getirir. Kendisini akışa kaptıran kişide zaman ve 

mekân algısı da değişir.  

Teztel (2016) farklı araştırmacıların tespitlerinden yola çıkarak akışın dokuz ayrı boyutunun 

bulunduğunu tespit etmiştir: 

 Dikkat, duygu ve düşüncenin işe odaklanabilmesi  

 Bir işin süreci ve sonucu ile ilgili net olarak belirlenmiş hedeflerin olması 

 Kişinin algısında aktivite ile ilgili aşılması gereken zorluk ve kişinin beceri seviyesi 

arasındaki denge 

 Yoğun odaklanma hâlidir 

 Vücut ve zihnin birbiriyle uyum içinde ve tek bir varlıkmış gibi çalışması 

 Mutlak kontrol hissi 

 Zaman ile ilgili algının değişmesi 

 Eylemin kişi için içsel motivasyon ve ödül kaynağı olması 

 Kişinin yaptığı işle ilgili net bir geribildirime sahip olması 

Fiillerin sınıflandırılması kapsamında anlam bilimi dikkate alınarak yapılan çalışmalarda farklı 

öneriler ortaya konulmuştur. Özellikle son zamanlarda Türk dili üzerinde mental fiillerle ilgili 

incelemeler yeni tasnif denemelerini de beraberinde getirmiştir. Öfke, şaşkınlık, sevgi, nefret, kınama, 

hakaret, alay vb. fiiller Yıldız (2016) tarafından yapılan sınıflandırmada yer verilen başlıklardır.

  

Akış deneyimi kuramından hareketle “akış fiilleri” Çelik (2021) tarafından semantik bir kategori 

olarak ortaya konulmuştur. “Bir şeyle meşgul olma; kendini verme ya da dalma anlamına gelen 

odaklanmış yoğunlaşma” ifade eden eylemler akış fiili olarak tanımlanmıştır. Çalışmada “avlan-, dal-, 

coş-, bestele-, oyna- fiilleri akış fiillerine örnek olarak kullanıldıkları bağlam içinde verilmiştir. Akış 

fiilleri, akış deneyimini karşılar ve bu deneyime ait bileşenleri içerir. Söz konusu eylemlerin bir 

hedefinin bulunması, kişide iç motivasyon oluşturması, yoğun bir odaklanma gerektirmesi, eylemin 

gerçekleşmesi esnasında zaman ve mekân algısının değişmesi gibi özelliklere sahip olması beklenir. 

Spor, sanat, din vb. alanlara ait eylemler anlam bakımından değerlendirildiğinde akış fiili olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

3. İnceleme  

Dîvânü Lugâti’t-Türk (DLT), Türk dili ve kültürü açısından bir hazine olarak nitelendirilebilir. 

DLT her şeyden önce bir sözlüktür. Ancak sadece bir sözlük olmaktan öte anlam bilimi, sözlük bilimi, 

diyalektoloji, folklor, etnografya gibi pek çok alanlarda Türkoloji açısından önemli bir başvuru 

kaynağıdır.  

DLT’de tespit edilen akış fiilleri şunlardır: 

büdhi- : “ ْبُْديدى   - بُْديدى قيز   kız büdhidi > Cariye oynadı, raks etti. Başkası da böyledir. ( ْبُْدير- 

لماسْ بِ  بُْديكْ  قُرتْغا :büdhir-büdhimek). Şu savda dahi gelmiştir بُْديماكْ   Kurtga büdhik bilmes yerim تيرْ  تارْ  يِيِرمْ  

tar ter > Kocakarı oyun bilmez yerim dar der. Bu sav, bir şey yapmak isteyen fakat o şeyi yapması 
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söylendiği zaman yapamayan ve yalancı sebeplerle işi savsaklayan kişi için söylenir.” (Atalay 1985, 

III/259). 

(büḍi-) kīz büḍi.di cariye vb. raks etti. büḍi.r büḍi.mek. (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014, 260). 

Eski Uygurcada da varlığına rastlanan fiil; dans etmek, oynamak, coşku içerisinde raks etmek 

anlamlarını karşılamaktadır. Dans etmenin tarihi insanlık kadar eskidir. İnsanoğlunun içten gelen coşku, 

sevinç, dini ritüel, evlilik, cenaze, savaşa hazırlık gibi nedenleri bedenin ritmik hareketleri birleştirmesi 

ve kimi zaman da müziğin buna eşlik etmesi ile ortaya çıkan figürler dans olarak tanımlanabilir. Eylemin 

bedensel yönü olmakla birlikte mental bir tarafı da vardır. Özellikle topluluk önünde yapılan danslarda 

tam bir zihinsel odaklanma gereklidir. Vücut ve zihin uyum içinde olmalıdır. Dansla birlikte kişide içsel 

bir motivasyon da görülür. Müzik insanların içsel motivasyonunu devam ettirir (Chirico ve diğerleri, 

2015). Kişi yaptığı eylemden haz duyar. Bütün bunlar kişinin eylem sırasında akış deneyimi yaşaması 

ile sonuçlanır.  

Aynı fiilden türetilen ve “oyunda, raksta yarışmak” olarak anlamlandırılan “büdüş” eylemi de 

akış fiili özelliği taşımaktadır. 

kutruş- (dı) : قُتُْرْشدى اُْغَلنْ -  قُتُْرْشدى  oglan kutruşdı > Çocuklar oynadılar ve sevindiler.” ( ْقُتُْرْشور-  

 .kutruşur - kutruşmak) (Atalay, 1985, II/218) قُتُْرْشماقْ 

kutruş- ogla.n kutruşdı Çocuklar oynayıp coştular. kutruşu.r, kutruşma.k (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2014, 296). 

oyna- :  

“Ol beg birle awlaştı oynap > O evini ortaya koyarak beyle oyun oynadı.” (Atalay, 1985, I-240). 

“Könglüm angar kaynayu / İçtin angar oynayı / Keldi manga boynayu / Oynap meni argarur > 

Gönlüm ona kaynıyor içeride onunla oynaşırken, bana kurularak geldi, oynayarak beni yoruyor.”  

(Atalay, 1985, I-226). 

“Oynadım atlaşu, oynadım altunlaşu, sözlerinde olduğu gibi ki altını öndül koyarak, ortaya 

koyarak, oyun oynadım, altını öndül koyarak oyun oynadım, demektir; bu da bir çeşit yarıştır.” (Atalay, 

1985, II-114) 

“Ol mening birle oynadı kökürçgünleşü > O benimle ortaya güvercin koyarak oyun oynadı.”. 

(Atalay, 1985, II-226). 

“Köğler kamuğ tüzüldi / Iwrık idhiş tizildi / Sensiz özüm özeldi / Kelgil amul oynalım > 

Irlamalar bütün düzüldü. İbrik, kadeh dizildi, sensiz özüm özledi. Gel de yavaş yavaş oynayalım.” 

(Atalay, 1985, III-131). 

“Tün kün tapun, Tenrige boynamagıl / Korkup anğar eymenü oynamagıl > Gece gündüz tapın 

tanrıya, boyun çekme, ondan korkup çekinerek oynama.” (Atalay, 1985, III-377). 

Oyna- fiili bugünkü anlamına eşdeğer olarak DLT’de yer almaktadır. Verilen örnek 

bağlamlardan “oynamak” fiilinin daha çok ortaya bir ödül konularak oynanan yarışlar için, 

“kutruşmak” fiilinin özellikle çocuklar tarafından oynanan ve hoşça vakit geçirilmesini sağlayan 

oyunlar için kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Oyun eski çağlardan bugüne başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan için bir eğlence ve 

vakit geçirme aracı olmuştur. Oyun esnasında zaman ve mekân algısı önemli ölçüde kaybolur ve 

zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz. Oyun kavramı içinde geleneksel oyunlar, bugün neredeyse geleneksel 

oyunların yerini tamamen almış olan bilgisayar oyunları ve mobil oyunlarla birlikte ortaya bir ödülün 

konulmasıyla genellikle yetişkinler tarafından oynanan oyunların kastedildiği söylenebilir. 
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Türü ne olursa olsun kişinin oynarken akış deneyimi hissetmesini sağlayan oyunun kişiyi 

eğlendiriyor olması, ona iç motivasyon sağlaması, bir beceri ve odaklanma gerektirmesi, çoğunlukla 

ulaşılması gereken bir hedefin bulunması gibi sebeplerdir. Chen (2007, s. 32), “akış deneyiminin 

kullanıcıların oyuna bilişsel olarak daldıklarında, zaman ve diğer ilgi alanlarının yanı sıra dış 

baskılardan da sıyrılabilmelerini sağlayan bir deneyim olmasından kaynaklandığını” ifade etmektedir. 

küreş- (körüş-) : 

Güreşmek anlamındaki küreş- fiili DLT’de iki yerde geçmektedir. Atalay basma nüshada 

körüşti şeklinde geçen kelimenin yanlış olduğunu, yazma nüshada ُكرشتى (küreşti) şeklinde yazıldığını, 

ötre harekesinin ك ile ر arasında olduğunu belirtmektedir. Ercilasun ve Akkoyunlu da eylemi küreş- 

olarak vermektedir: 

Yay kış bile karıştı / Erdem yasın kurıştı / Çeriğ tutup körüşti / Oktagalı örtüşür (Yaz kışla 

karşılaştı, hüner yayını kuruştular, saf bağlayıp güreştiler, ol atarak birbirine geçireyazdılar) (Atalay, 

1985, II – 97). 

Kız birle küreşme, kısrakla yarışma (Kızla güreşme, çünkü kızlar kuvvetli olur, seni alt eder; 

kısrakla yarışma, kısrak attan daha çevik, daha sıçrayışlı olduğundan seni yener.) (Atalay, 1985, I, 474). 

Kız birle küreşme, kısra.k birle yarışma. Anlamı: Bakire kızla güreşme; çünkü o güçlü olur ve 

seni yener. Yarışlarda da genç kısrakla yarışma; çünkü o attan daha güçlü ve ataktır, seni geçer. 

(Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014, 207). 

Güreş, Türkler arasında eskiden beri yaygın olan bir spor dalıdır. Müsabaka şeklinde icra edilen 

bu spor dalı beden gücüne bağlı olmakla birlikte içinde pek çok hamleleri barındırması açısından zihin 

etkinliği de gerektirmektedir. Dolayısıyla bir güreş karşılaşmasında sporcuların beden ve zihinleri 

arasında bir uyum olması gerekir. Csikszentmihályi’nin akış kuramının bileşenlerinden biri olarak 

ortaya koyduğu zorluk-beceri dengesi göz önüne alındığında güreş esnasında akışın oluşabilmesi 

sporcunun karşılaştığı zorluk düzeyinin önemli olduğu söylenebilir. Rakibin zorlama düzeyi çok düşük 

veya beceri seviyesinin çok üstündeyse akış durumu gerçekleşmez. Zorluk düzeyi olağandan çok 

yüksekse kişinin beceri düzeyini artırması ile akış yakalanabilir.  

Söz konusu cümlede geçen “yarışmak” fiili de tek başına akışın oluşması için yeterli olmamakla 

birlikte akışı deneyimini ortaya çıkarabilecek bir eylemdir. Spor karşılaşmaları aynı zamanda bir 

yarıştır. Bedensel ve zihinsel olarak yüksek bir odaklanma gerekir. Ulaşılması gereken bir hedef, zorluk 

düzeyi ve beceri arasında dengenin bulunması, mutlak bir kontrol hissi ve iç motivasyonun varlığı 

birleştiğinde akış deneyimi ortaya çıkar. Bu nedenle “yarışmak” fiili de akış fiilleri arasında 

değerlendirilebilir. 

tapın-  /  yükün- : 

 ”tengrige yükün” sözlerindeki “tapın” ve “yükün يُُكنْ  تْنكريكا“ ”tengrige tapın تَبِنْ  تْنكريكا“

kelimeleri gibi ki 

“Allah’a tapın”, “Allah’a secde et” demektir (Atalay, 1985, II-167). 

Men tenrige tapındım > Ben tanrıya tapındım (Atalay, 1985, II-140). 

 .Tengrige yükünç yükündi > Allah’a namaz kıldı (Atalay, 1985, III-375) يُُكْندى يُُكْنجْ  تْنكريكا

“Tün kün tapun, Tenrige boynamagıl / Korkup anğar eymenü oynamagıl” > Gece gündüz tapın 

tanrıya, boyun çekme, ondan korkup çekinerek oynama.” (Atalay, 1985, III-377). 

İbadetler dini hayatın pratikleridir. Kişi, inandığını fiiliyata geçirerek o inanç sistemine olan 

bağlılık ve teslimiyetini gösterir. Bununla birlikte ruhunda bir dinginlik ve huzur hisseder. İslam dinine 
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ait temel ibadetler içinde namaz diğer ibadetlere göre uygulama sıklığı ve yükümlülük kapsamı 

bakımından daha yaygındır. DLT’de tapınmak ve yükünmek kelimeleri ibadet etmek anlamını taşımakla 

birlikte özelde namaz kılmak ve secde etmek anlamlarını karşılamaktadır.  

Kulun Allah’a derinden bir sevgi ve bağlılıkla namaz kılmasıyla kişi kendini manevi bir akışa 

bırakır. Bu durum “huşu” kelimesi ile ifade edilir. Sözlükte huşu “varlığının farkında olamayacak 

derecede kendini karşısında bulunduğu şeyin heybet ve câzibesine kaptırma” olarak tanımlanmaktadır.  

Sultan Veled, İntihânâme’de Hz. Ali’nin huşu ile namaz kılarken etrafında olup bitenlerden 

koparak kendinden geçtiğini nakleder. Bu, bir bakıma zaman ve mekân algısından da sıyrılmakla ortaya 

çıkan akış hâlidir: 

“Hazret-i Ali’ye bir gazada bir ok saplandı. Topuğundan girerek ayağına geçti.  

Okun ucu kemiğin içine girmişti. Onu bir türlü çıkaramıyorlar çünkü şiddetli ağrı 

duyuyordu. Cerrah da herkes de âciz kaldı.  Hazret-i Peygamber, yârânına şöyle 

emretti: ‘Bunu candan dinleyin, iyi kulak verin. Ali tekbir alıp namaza durduğu zaman 

kendini kaybeder, niyazla meşgul olarak bir şeyden haberi olmaz.  Ucu kemiğe girip 

yerleşmiş olan oku, o vakit çıkarabilirsiniz. O, namazda kendini tamamen kaybeder; 

kendine yapılan eza ve elemden haberi olmaz.  O, o halde iken oku, yağdan kıl çeker 

gibi alırsınız.’ İşte Cenâb-ı Ali’nin namazdaki istiğrakı bu derece idi. Niyaz şarabıyla 

sermest olurdu. Ashâb-ı kirâmın hepsi de böyle idi. Namaza durunca yerle göğü fark 

etmez olurlardı (Eroğlu, 2012, s. 258-259). 

Bu durum İslam literatüründe “vecd” kavramı ile de karşılanır. Cebecioğlu (2005) Tasavvuf 

Terimleri Sözlüğünde “vecd” kavramını “kişinin hakkın sırrına muttali olduğunda ulaştığı huşu” olarak 

tanımlar ve vecd esnasında ibadet etmekten ve zikirden kaynaklı manevî bir zevkin hissedileceğini 

açıklar. Bununla birlikte zikrin tatlılığı hissedildiğinde ruhun manevî bir coşku ve heyecanın yoğun tesiri 

altına girdiğini, insanın kendisine ikram edilen bu duyguların etkisiyle de huzur ve mutluluk hâlini 

hissettiğini ifade eder. Söz konusu coşku durumu akış fiillerinde görülen iç motivasyon ve ödül kaynağı 

olarak açıklanabilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, fiillerin sınıflandırılması çalışmaları kapsamında semantik açıdan tanımlanan ve bir 

kavram önerisi olarak ortaya konulan akış fiillerinin DLT’deki varlığını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada Besim Atalay’ın tercümesi esas alınmış, DLT’deki tüm madde başları 

incelenerek akış fiili olduğu düşünülen eylemler belirlenmiştir. Bu kapsamda toplamda 8 fiilin akış 

özelliği taşıdığı tespit edilmiştir: “büdhi-, büdhüş-, komın-, kutruş-, oyna-, küreş-, tapın-, yükün-” 

DLT’deki bu 8 fiilin farklı madde başları da dâhil olmak üzere toplamda 40 yerde geçtiği belirlenmiştir. 

Fiillerin bağlam içindeki kullanımları DLT’deki şekliyle örneklendirilerek incelenmiştir. 

Akış fiilleri belirlenirken eylemin gerçekleşmesi esnasında kişide iç motivasyonun ortaya 

çıkması, zihinsel ve bedensel odaklanma gerektirmesi, eylemin gerçekleşmesi sırasında zaman ve 

mekân algısının kaybolması, kişinin algısında aktivite ile ilgili aşılması gereken zorluk ile kişinin beceri 

seviyesi arasındaki dengenin varlığı gibi özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Fiillerin genel olarak 

spor, inanç ve eğlence kavramları ile ilişkili olduğu görülmüştür.  

“Deneyim” kişiye özgü bir durum olduğundan akış fiilleri olarak nitelenen eylemler de herkes 

için akış deneyimini ortaya çıkarmayabilir. Bu nedenle fiillerin bağlam içinde değerlendirilmesi tespit 

açısından daha sağlıklı olacaktır. 

Semantik fiillere dair art zamanlı çalışmalar hem dil bilimine hem de diğer pek çok disipline 

katkı sağlayacak çalışmalardır. Söz konusu dönemde varlığı tespit edilen akış fiillerinin kullanım 
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sıklığının belirlenmesi o dönemdeki insanların düşünüş tarzları, psikolojik alt yapıları, sosyal ilişkiler 

gibi konularda araştırmacılara fikir verebilir. Bu nedenle akış fiillerinin Türk dilinin farklı 

dönemlerindeki izlerinin araştırılması ve karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasının bilime katkı sunacağı 

düşünülmektedir. 
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100. YILINDA BÜYÜK İZMİR YANGINI VE NURETTİN PAŞA HAKKINDAKİ 

İTHAMLAR 

Tarkan ERGÖR454 

Özet 

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir’e girmesiyle başlayan Yunan işgali, zaman 

içinde Anadolu’nun içlerine kadar ilerlemiş ve Türklere ait pek çok yerleşim yeri yakılıp yıkılarak tahrip 

edilmişti. Mustafa Kemal yönetimindeki Türk ordusu ise Yunan unsurlarını Anadolu topraklarından 

tamamen çıkarmak için 26 Ağustos 1922 tarihinde son kez taarruza geçti. Türklerin bu ulusal kurtuluş 

hareketi 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanırken, Yunan ordusu aldığı ağır yenilgi ile Anadolu 

topraklarından hızla çekilmeye başladı.  

“Kaçış” olarak nitelendirilebilecek bu sürecin sonunda “Büyük İzmir Yangını” olarak kayıtlara 

geçen trajik bir hadise de yaşandı. 12 Eylül 1922’de başlayan bu büyük yangın, İzmir’i âdete yakıp küle 

çevirdi. 100. Yılında hâlâ gizemini koruyan ve faili kesin olarak bilinmeyen bu yangınla ilgili pek çok 

itham ortaya atıldı. Bu ithamlarda suçlanan isimlerden birisi de Sakallı Nurettin Paşa’dır. 

Bu çalışmada “Büyük İzmir Yangını” nedeniyle suçlanan Sakallı Nurettin Paşa hakkındaki 

ithamlar, tarihi belgeler ışığında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük İzmir Yangını, Sakallı Nurettin Paşa, Milli Mücadele, 

Büyük Taarruz 

GREAT IZMIR FIRE IN ITS 100TH ANNIVERSARY AND 

ALLEGATIONS ABOUT NURETTIN PASHA  

Abstract 

The Greek occupation, which started with the Greek army's entry into Izmir on May 15, 1919, 

advanced into Anatolia in time, and many Turkish settlements were burned and destroyed. The Turkish 

army under the leadership of Mustafa Kemal went on the offensive for the last time on 26 August 1922 

to completely remove the Greek elements from the Anatolian lands. While this national liberation 

movement of the Turks ended in victory on August 30, 1922, the Greek army began to withdraw from 

Anatolian lands after a heavy defeat.  

At the end of this process, which can be described as the "escape", a tragic event, which was 

recorded as the "Great Izmir Fire", also took place. This great fire, which started on September 12, 1922, 

burned İzmir to ashes. Many accusations have been made regarding this fire, which still remains a 

mystery in its 100th year and whose perpetrator is not known with certainty. One of the accused in these 

accusations is Sakallı Nurettin Pasha. 

In this study, the accusations against Sakallı Nurettin Pasha, who was accused of the "Great 

Izmir Fire", will be discussed in the light of historical documents. 

Keywords: Turkey, Great Izmır Fire, Sakallı Nurettin Pasha, National Struggle, Major Assault 

Giriş 
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Birinci Dünya Savaşı sonunda kaybeden devletler arasında yer alan Osmanlı, mağlubiyetin 

getirdiği sonuçlara razı, teslimiyetçi bir görüntü çiziyordu. Fakat Anadolu’da yaşayan halk için durum 

hiç de böyle olmadı.  

Osmanlı Devletinin “reaya” olarak nitelendirdiği halk, Milli Mücadele döneminde “Ya İstiklâl, 

Ya Ölüm!” diyerek en kanlı savaşları Yunanlılara karşı verdi. Zira Türklerin kurtuluş arzusunun 

böylesine zirveye çıkmasında, Yunanlıların Anadolu’yu işgali sırasında takındıkları tutumun rolü 

büyüktür. Bu bağlamda, Türklere esir düşen bir Yunan subayının, işgal ettikleri yerlerle ilgili tuttuğu 

notlar, dönemin Türk-Yunan ilişkilerini izah etmede oldukça önemlidir: 

“Uyan ey kahraman ecdat! Uyan XI. Konstantin! 

Senin taht ve tacını süvarilerine çiğneten Fatih’in öldürülen askerlerine bak! 

Çekirge sürüsü gibi tarlalara serpilmiş subay cesetleri, yüzüstü kapanarak yenilgilerini 

kabul ediyorlar.  

Osmanlı sancağı, Yunanlı yaralıların yaralarını sarmak, gönüllerini almak, 

gelip geçenlerin ayaklarını silmek için Kızılhaç Hastanesinin eşiklerine serilmiş. Gelip 

geçen çiğniyor… 

Atlarımızın ayakları altında, taş yerine kesilmiş kafalar, toprak yerine yumuşak 

cesetler çiğneniyor… 

Şanlı Helen orduları ayak bastıkları köylerde, Türk hakanının bütün zincirlerini 

kırıyor, onları yumuşatıyor, onlara Hristiyanlığı kabul ettiriyor. Çocuklar, kadınlar, 

kızlar, süngülerimizin parıltısını görür görmez derhal Hristiyan oluyor. Mutaassıp, 

hayvan Türklerin kafalarını vücutlarından ayırıyoruz. Vardığımız köylerde, batıl Türk 

itikadının uğursuz simgesi olan minareler, mescitler, mabetler derhal dinamitlerle 

uçuruluyor. Yunan subayı görevini, gelecek için o kadar metin bir şekilde yerine 

getiriyor ki, Türkler bundan sonra memleketlerinde yabancı bir gezgin gibi 

dolaşacaklar. 

Ne şerefli zafer! 

Ben, Türk adında ele geçenleri öldürmeyi bir uygarlık borcu sayıyorum. Çünkü 

barbar insanlar, insanlık için gayet zararlı bir unsurdur. Türkler hakkında 

duyulmayacak, sezilemeyecek bir histir. Onlar için şefkat ateştir. Türklere merhamet 

etmek, onları hasretini çektikleri cennete göndermektir.” (Taşkıran, 2018, 2-3). 

Bu satırları yazan kişi cehalet girdabına düşmüş sıradan bir Yunan askeri değil, kendi ülkesinde 

subay mertebesine kadar yükselmiş, oldukça eğitimli bir şahsiyettir. Bu durum Yunanlıların, Türklere 

karşı duyduğu kinin ve nefretin ne denli büyük olduğunu gösterir.  

Anadolu’yu işgal eden Yunan subayının “Uyan XI. Konstantin” diyerek seslendiği kişi, 

Bizans’ın son imparatorudur. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği sırada hayatını kaybeder. 

Osmanlı askerlerinin atlarıyla üstünden geçtiği cesetlerden birinin XI. Konstantin’e ait olabileceği 

düşünüldüğünden (Sözcü, 2018), Yunan Subayı “Senin taht ve tacını süvarilerine çiğneten” sözünü 

söyler. Ayrıca Osmanlı sancağının yerlere serilip gelip geçen herkese çiğnetilmesi de dikkat çekicidir. 

İşgalci Yunan subayının sözleri, Yunanlıların sadece Anadolu’yu işgal etmediklerini, aynı zamanda 

Bizans’ın da intikamını almaya çalıştıklarını gösterir.  

Yunanlıların Türklerden almaya çalıştığı intikam öylesine büyüktür ki; bir İngiliz askeri, 

İzmir’in işgal edilmesi sırasında ağır yaralanan Türk askerinin can çekişirken su diye seslendiğini, bunu 

işiten Yunanlı bir kadının ise Türk askerinin ağzına idrarını yaptığını belirtir (Özgiray, 1998, 970). Bu 
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durum, Anadolu işgali sırasında Yunanlıların vicdana ve insanlığa sığmayacak tarzda sergilediği 

tutumun ne denli büyük ve vahim olduğunu gösterir. 

YUNANLILARIN BÜYÜK HAYALİ: “MEGALİ İDEA” 

Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçi duygular, bir imparatorluk olan Osmanlı’yı da derinden 

etkiledi. Yunanlıların, Osmanlı’ya karşı bağımsızlık düşüncesini geliştirip ilk kez eyleme dökmeleri, 

1821 yılında Mora isyanı ile oldu. Bu isyanın başarıya ulaşmasında, Avrupa’nın desteği önemli bir rol 

oynar. Çünkü Avrupa’da Rönesans ile Yunan kültürüne olan ilgi artmış ve bir “Yunan Romantizmi” 

başlamıştı. Yunanlılar, Avrupa’daki bu romantizm ve sevgiden faydalanmayı hep başarmışlardır 

(Maden, 2007, 167).  

Bağımsızlığını kazanan Yunanistan’ın asıl hayali ise Megali İdea’dır. Bu hayale göre 

Yunanistan, Fatih’in yıktığı Bizans İmparatorluğu’nu yani Doğu Roma’yı yeniden canlandırmak 

istiyordu. “Megali İdea” sözünü ilk kez söyleyen Ioannis Kolettis’ın, Yunan meclisinde yaptığı şu 

konuşması oldukça önemlidir: 

“Yunanistan krallığı, Yunanistan değildir. Yunanistan’ın sadece bir parçası, en 

küçük, en yoksul parçasıdır. Yunanlılar, sadece krallık içinde oturanlar değillerdir. 

Aynı zamanda Yanya’da ya da Selanik’te, Serez’de ya da Edirne’de, İstanbul’da ya da 

Trabzon’da, Girit ya da Sisam adasında, Yunan tarihine ya da Yunan ırkına bağlı başka 

yerlerde oturanlar da Yunanlıdır.  

Helenizm’in iki büyük merkezi vardır: Krallığın başkenti Atina’dır. 

Konstantinopolis (İs-tanbul) büyük başkent, bütün Yunanlıların kenti, düşü, umududur.” 

(Kalelioğlu, 2008, 108). 

Megali İdea’nın hayata geçirilebilmesi için bazı örgütler kuruldu. Bunlardan en önemlileri 

1814’te kurulan Filik-i Eterya (Dostlar Cemiyeti) ve bu örgütün devamı niteliğinde olan 1894 kuruluş 

tarihli Etnik-i Eterya (Milli Cemiyet)’dır (Çankaya, 2011, 8). 

Yunanlıların bu büyük hayale en çok yaklaştıkları dönem, hiç şüphesiz Türklerin Milli 

Mücadele dönemi olmuştu. Belki de bu büyük hayalin heyecanıyla 15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren 

Yunan kuvvetleri, Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. Anadolu işgalinin kolaylaştırılması ve 

haklı bir zemine oturtulmasında, Yunanlıların kurduğu zararlı cemiyetlerin önemli etkisi bulunmaktadır 

(Atatürk, 1927, 1).  

Mondros mütarekesi sonrası Fener Rum Patrikhanesinin desteğiyle 1919’da kurulan Mavri Mira 

Cemiyeti, Anadolu’da karışıklıklar çıkarmayı hedefliyordu. Bunun için çeteler oluşturuldu. Kuzey 

Anadolu’da Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Pontus – Rum Cemiyeti, hiçbir engelle karşılaşmadan 

çalışıyordu   Rum Muhacirin Cemiyeti ise Mavri Mira’nın kontrolünde kuruldu (Atatürk, 1927, 1-2).  

Bu cemiyetin amacı 1.Dünya Savaşı sırasında göç etmiş Rumları eski yerlerine dönmesini sağlamaktı. 

Yine Mavri Miraya bağlı olarak kurulan “Rum Salibi Ahmer Cemiyeti”, Rumlara silah ve cephane temin 

ediyordu (Karacagil, 2013, 4-5). Rumlar, temin ettikleri bu silah ve cephaneleri gerektiğinde 

kullanabilmek için evlerinde depoluyordu (Göktürk, 2012, 130).    

Megali İdea inancıyla hareket eden bu cemiyetler ve kurdukları çeteler, amaçlarına uygun 

şekilde Anadolu’da karışıklıklar çıkarırken işgalci Yunan ordusu da İzmir’den başlayarak yerel halka 

karşı acımasız bir tutum sergiliyordu. İşgal edilen her bir karış Anadolu toprağından Türkler bir şekilde 

ya sürülüyor ya da öldürülüyordu.  

Bu durumdan rahatsız olan Osmanlı Devleti, ABD Başkanı Wilson’a başvurarak Yunanlıların 

zulmüne karşı acilen bir komisyon kurulmasını talep etti. Bu talepler neticesinde ABD’li yüksek 
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komiser Mark Lambert Bristol başkanlığındaki bir heyet, olayları inceleyerek sonuç raporunu 13 Ekim 

1919’da açıkladı (Turan, 2018, 122).  Rapora göre Türkler, işgal sırasında Yunanlılara karşı koymamıştı. 

İşgalin ilk günü, Yunan komutanları hiçbir önlem almadan İzmir caddelerinde yürüyüşe geçmiş ve 300-

400 civarında Türk’ü öldürmüştü. Ayrıca ilk ateşi açan tarafın kesin olarak bilinmese de Yunanlıların 

olabileceği vurgulandı (Özkan, 2015, 142). Bu rapor Türklerin, Yunanlılara karşı işgal altında dahi 

makul bir davranış sergilediğinin resmi bir kanıtıdır. 

Anadolu’nun işgali sırasında Yunanistan’ın Bizans’a kadar dayandırdığı kinle hareket etmesi, 

işgali aynı zamanda tarihi bir intikama dönüştürmüştü. Yüzyıllardır padişaha sadık kalmış ve bu tutumu 

ile “reaya” olarak nitelendirilmiş Anadolu halkının uğradığı bu zulüm karşısında örgütlenip işgale karşı 

koymaktan başka çaresi kalmadı. Bu durum, Kuva’yı Milliye ruhunun da doğmasına sebep oldu. Şayet 

Yunanistan, “uygarlığa” yakışır bir tutum sergilemiş olsaydı, Türklerde Milli Mücadele ruhu belki de 

çok geç oluşacaktı.  

İŞGAL YILLARINDA NURETTİN PAŞA 

Mondros Mütarekesi imzaladığında, İzmir valisi “Sakallı” lakabıyla bilinen Nurettin Paşa’ydı. 

İzmir’deki Rumlar, kışkırtıcı davranışlar sergileyerek İzmir’de karışıklıklar çıkarınca, Nurettin Paşa 

şehirde gösteri düzenlenmesini yasaklayarak olayları başlatanları kınadı. Paşanın Rumlara karşı 

sergilediği bu tutum, kısa süre içinde görevden azledilmesine sebep oldu ve İzzet Paşa, İzmir’in yeni 

valisi olarak atandı (Ediz, 2018, 38). Nurettin Paşa’nın valilikten uzaklaştırılma hadisesinde, İzmir 

Metropoliti Hrisostomos’un büyük rolü vardır (Atalay, 2009, 34). 

Nurettin Paşa, Mustafa Kemal’in önderliğindeki milli mücadeleye katılmak üzere 1920 yılı 

Haziran ayında Anadolu’ya geçti. Nurettin Paşa’ya ilk önce Konya Valiliği ve Konya Bölge 

Komutanlığı görevi verilmesi planlansa da sonrasında bu düşünceden vazgeçildi. Nurettin Paşa, Ankara 

İstasyonundan 24 Haziran 1920’de yazdığı bir yazıda bu durumu kendisi için hakaret saydığını belirtir 

ve ilk trenle Ankara’dan ayrılacağını, memleketi Bursa’ya gideceğini söyler. Mustafa Kemal ise 25 

Haziran 1920’de cevaben, Nurettin Paşa’nın görüş ve düşüncelerindeki kararsızlıklardan bahsetmiş ve 

bu nedenle atamasından vazgeçildiğini söylemiştir (Atatürk, 1927, 313-314).  

Kendisine herhangi bir görev verilmeyen Nurettin Paşa, Bursa’ya değil, Taşköprü’ye gitmeyi 

tercih etti. Bu nedenle 22 Haziran 1920’de başlayan Yunan genel saldırısında, paşanın mücadeleye 

katkısı olmadı. Taşköprü’ye gittikten 5 ay sonra, Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa’ya haber gönderen 

Nurettin Paşa, kendisine görev verilmesi hâlinde ciddiyet ve samimiyetle görevini ifa edeceğini belirtir. 

Bunun üzerine Mustafa Kemal, 9 Aralık 1920’de kurduğu Merkez Ordusu’nun başına Nurettin Paşa’yı 

geçirdi (Atatürk, 1927, 424).  

MERKEZ ORDUSU KOMUTANI OLARAK NURETTİN PAŞA’NIN TUTUMU 

Nurettin Paşa’nın İzmir yangınında suçlanmasına sebep olan olaylar zinciri, Merkez Ordusu 

komutanlığıyla başladığını söylemek mümkündür. Nurettin Paşa, bir yıla yakın bu görevi icra etti. 

Merkez ordusunun kuruluş gayesi, Anadolu’nun merkezinde yaşanan isyan ve ayaklanmaları 

bastırılmasıydı (Atatürk, 1927, 424). Bu kapsamda 1921 yılının ilk günlerinde başlayan Koçgiri 

ayaklanmasını bastırma görevi de Merkez Ordusuna verildi.   

Nurettin Paşa, Koçgiri isyanını bastırmak için yetkisini aşacak tarzda sert bir tutum sergiledi. 

31 Mayıs 1921’de Sivas valisi olarak atanan Ebubekir Hazım (Tepeyran) Nurettin Paşa ile yaşadığı 

sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldı ve 13 Ağustos 1921’de Trabzon valiliğine atandı (Gök, 2007, 

203). Vali Ebubekir Hazım Bey, yaşadığı sorunlarla ilgili şu ifadeleri kullanır: 

“Kanuna aykırı emirlerin, kanuni bir makamdan verilse bile kanunen yerine 

getirilmeyeceğini takdir edemeyecek derecede usul ve kanundan habersiz olan bu 
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kişinin kanuna aykırı tecavüzleriyle uğraşmaya işlerim müsait olmadığından, buna 

acele bir nihayet verilmesini rica ederim. Ankara, cereyan eden muamelelerden 

haberdar edilse, 130 köyün hiçbir lüzum ve zaruret olmaksızın sırf, ‘bir kere bu kadar 

asker toplandı, bir şey yapmazsak olmaz’ gibi vahşi bir mantıkla tamamen yakılıp 

yıkılmasına, suçlu suçsuz binlerce nüfusun katl ve açlıktan, sefaletten ölüme mahkûm 

edilmesine muvafakat etmeyeceği pek aşikârdı… İçlerinde en hunhar eşkıya reislerinin 

de bulunduğu beyan olunan asilerin, 200 muhtelif cins ve bir hayli cephaneyle velev bir 

tanecik olsun asker yaralayamamış olması çok gariptir. Yani bu da gösteriyor ki, 

Nurettin Paşa bu kadar nüfusu müsademe (çatışma) ile değil, katliam şeklinde 

öldürtmüştür. Son günlerde Zara kazası dâhilinde 6 köyün bütün eşyasını ve 

hayvanlarını yağma ve 6 kişiyi katlettirdiği, mahalli kaymakamın resmi tahkikata 

dayanan telgrafnamesinde anlaşılan taburun kumandanının akrabası olduğu 

hakkındaki söylentinler de ayrıca üzücüdür.” (Örs, 2013, 277). 

Milletvekilleri de Nurettin Paşa’nın kural tanımaz tutumundan şikâyetçi olup, İçişleri 

Bakanlığı’na bir soru önergesi verdi. Bakanlık şikâyetleri haklı bulunca Nurettin Paşa 1921 yılı Kasım 

ayında Merkez Ordusu komutanlığı görevinden azledildi. Meclis, Nurettin Paşa’yı eylemleri nedeniyle 

yargılamak istese de Mustafa Kemal bu duruma karşı çıkınca paşa yargılanmaktan kurtuldu (Atatürk, 

1927, 424). Kendisine yeni bir görev verilmeyen Nurettin Paşa, damadı Hüseyin Apdullah (Alptogan) 

paşanın görev yeri olan Taşköprü’ye geri döndü. Kendisine Birinci Ordu Komutanlığı görevi verilinceye 

kadar da burada kaldı (Taş, 2021, 5-6). 

BÜYÜK TAARRUZ VE İZMİR’İN KURTARILMASI 

Sakarya zaferinden sonra Yunan ordusu savunmaya geçmişti. Mustafa Kemal ise yaklaşık bir 

yıllık süreçte Türk ordusunu taarruza hazırladı. Bu süre içinde Yunanistan’da ekonomik sorunlar da baş 

gösterdi. Zira Yunan ordusu yaklaşık 3 yıldır Anadolu topraklarında, Megali İdea hayallerini 

gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bu hayal peşinde sonu belirsiz bir maceraya atıldılar. İşgalin Yunanistan’a 

haftalık maliyeti 300.000 İngiliz sterliniydi. Yunan ekonomisi bu ağır yüke daha fazla dayanamayarak 

iflas noktasına geldi. Yunan hükümeti savaşın çok maliyetli olması sebebiyle Türklerle bir barış 

anlaşması yapıp kazanımları korumayı planladı. Yunan subayları ise Türklerle barışa şiddetle karşı çıkıp 

şayet böyle bir durum yaşanırsa, Mustafa Kemal’in yaptığı gibi Anadolu’da kalıp gönüllülerden bir ordu 

kuracaklarını ve Türklerle savaşmaya devam edeceklerini bildirdiler (Öksüz, 2017, 213). 

Hazırlıklarını tamamlayan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı, saat 5.30’da, 

Afyon Kocatepe’den orduya taarruz emrini verdi. Topçu ateşiyle başlayan taarruzun ilk gününde, Türk 

askerleri Yunan savunma hattının gerisine sızmalar yaptı. Savaşın henüz ikinci gününde Afyonkarahisar 

kurtarıldı. Geri çekilmek isteyen Yunan ordusuna, geriye sızdırılan Türk birlikleri karşılık verince, savaş 

bir meydan muharebesine dönüştü. Taarruzun dördüncü günü olan 30 Ağustos’ta, Dumlupınar’daki 

“Başkomutanlık Meydan Muharebesini” Türk ordusu kazandı (Atatürk, 1927, 454).  

Bu büyük zaferin ardından Mustafa Kemal, düzensiz şekilde hızla geri çekilen Yunan askerleri 

karşısında orduya “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” talimatını verir.  Bu sırada Yunan Başkomutanı 

General Trikopis,  Uşak’ın Türkler tarafından ele geçirilmesiyle sıkışıp Karacahisar köyüne sığındı. 

Ancak yerel halk Türk askerlerini bu konuda uyarınca, bölgeye üç büyük müfreze gönderildi. Trikopis 

karşılık vermek istediyse de birlikleri bu emri yerine getirmedi. Bunun üzerine silahların bırakılması 

emrini vererek beyaz bayrak kaldırdı. Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhına götürülen Trikopis, Yunan 

Ordusu Başkomutanlığına atandığını burada öğrendi. Mustafa Kemal Paşa, generali karşısına alıp 

Yunanlıların acımasızca yaptığı Anadolu işgalini analiz eder (Korsun, 2020, 96).  Fakat Türk askeri, 
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Yunan zalimliğine karşı son derece insancıl bir tavır sergiledi. Cumhuriyet döneminin ilk Milli Savunma 

Bakanı olan Kazım (Özalp) Paşa, esir düşen General Trikopis’le olan konuşmasını şu şekilde anlatır: 

“24 Eylülde Ankara’ya esir olarak gelen General Trikopis ile diğer Yunan 

subaylarını, halkın herhangi bir tecavüzünden korumak için, treni istasyon dışında 

durdurdum. Bunlar şehir dışındaki yollardan Sarıkışla’ya gönderildiler. İki gün sonra 

Sarıkışla’ya gittim. Orada Trikopis’le görüştüm. Rahatının nasıl olduğunu ve bir 

isteğinin olup olmadığını sordum. Bazı ricalarda bulundu. Emir vereceğimi söyleyince 

benim kim olduğumu öğrenmek istedi. Millî Müdafaa Vekili olduğumu öğrenince 

toplandı, bir asker gibi selam verdikten sonra gösterdiğim ilgiye teşekkür etti.” 

(Kızılırmak, 2012, 154). 

Yunan işgali sırasında Türklerin uğradığı vahşete karşılık topraklarını geri alan Türklerin 

düşmanına karşı böylesine merhametli olması, hiç şüphesiz takdire şayan bir durumdur. Türk ordusunun 

9 Eylül 1922’de İzmir’e girmesiyle Yunan işgali de sona erdi ve intikam, yağma ve zulüm üzerine 

oluşturulan Anadolu işgali, Yunanistan’ın “Küçük Asya Felaketi” oldu. 

BÜYÜK İZMİR YANGINI 

Türk ordusunun İzmir’e girdiği 9 Eylül 1922 tarihinde ABD’li yüksek komiser Amiral Mark 

Lambert Bristol, Amerikan Devlet Genel Sekreteri Philips’e bir telgraf çeker. Bu telgrafta Amiral 

Bristol, İzmir’de Yunanlılar tarafından çıkarılacak olası bir yangından söz ederek Amerikan, İngiliz, 

Fransız ve İtalyan konsoloslarının Yunan Savaş Bakanından, İzmir’in yakılmaması için güvence 

istediklerini belirtir. Amiralin çektiği telgrafın içeriği şu şekildedir: 

“İzmir’deki durum alarm vermektedir. Yunan birlikleri panik içinde şehre 

akmaktadır. İnsanlar Türklerin yeni düzenlemeleri ve Yunan birliklerin boşaltma 

sırasındaki şiddetinden korkmaktadır. Yunan görevliler şehri yakma tehdidini 

tekrarladılar. Aydın ve Nazilli hala yanıyor. 6 Eylül’de Amerikan, İngiliz, Fransız ve 

İtalyan konsoloslar Yunan Savaş Bakanı Theotokis’ten İzmir’in yakılmaması veya 

yağmalanmaması için güvence istediler. Theotokis hiçbir yağmanın olmayacağını 

söyledi. Yunan donanması Cuma günü İzmir’den ayrıldı. Müttefiklerin ve Yunanlıların 

idaresi Cuma öğleden sonra bitti. Müttefik konsolosları bugün Mustafa Kemal’e İzmir’i 

teslim etmek için Kasaba’da toplanacak. Yunan Yüksek Komiseri Sterghiades Iron 

Duke’nin yönetimine alındı. Çeşme’deki Yunan genel karargâhı karşıdaki Chios 

adasına taşındı. İngiliz kadın ve çocuklar geri çekildi. Amerikan donanmasından üç 

destroyer şimdi İzmir’de ve personel Kaptan Hepburn’un sorumluluğundadır. 

Mudanya’dan alınan raporlar Yunanlıların boşalttığı Bursa’nın yandığını büyük 

ihtimalle göstermektedir.” (Erdal, 2009, 65). 

Bu rapordan da anlaşılacağı üzere, Yunanistan’ın geri çekilirken İzmir’i de yakacağı Amerika, 

İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından bilinmektedir. Bu ülke konsoloslarının Yunan Savaş Bakanından 

güvence istemesi de 13 Eylül 1922’de başlayacak olan büyük İzmir yangınına engel olamayacak. Zira 

Yunan ordusu, geri çekildikleri toprakları yakıp yıkarak Türklere bir kül yığını bırakmayı kendilerine 

görev edinmişlerdi. Üstelik bunu çok önceden planladıkları, İngiltere’nin İzmir temsilcisi Sir Harry 

Lamb’ın Şubat 1922’deki “Gitmek zorunda olduklarını anlayan Yunanlılar, kimlerin zarara 

uğrayacağını hesaba katmadan arkalarında bir çöl bırakmaya karar verdiler” (Mango, 1999, 333) 

şeklindeki sözlerinden anlaşılmaktadır. 

 İzmir yangınının başlamasından bir gün önce Amerikan The New York Times gazetesi “İzmir, 

şehre giren Mustafa Kemal’i karşıladı” başlığıyla bir haber yapmış ve Mustafa Kemal’in ayağının 

tozuyla Türklerin sahip olduğu iyi şöhretin korunabilmesi için halka sükûnet çağrısı yaptığını belirtti.  
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Malları yağmalanan, evleri ve şehirleri yakılan, canı ve namusuna kast edilen Türk halkının bir 

anlık öfkeyle, haklıyken haksız duruma düşmemesi için Mustafa Kemal tarafından sükûnet çağrısı 

yapılması oldukça mühimdir. Zira böyle zamanlarda yapılacak en ufak hata, Ermeni tehcirinde olduğu 

gibi uzun yıllar Türklerin başını ciddi şekilde ağrıtacağı aşikârdır. Bu durumun farkında olan Mustafa 

Kemal, bir bildiri yayımlar. Bu bildiri, 12 Eylül 1922 tarihli The New York Times Gazetesinin 11 Eylül 

Roma kaynaklı haberinde şu şekilde yer bulur: 

“Mustafa Kemal Paşa, Hristiyan’ın canını veya malını alan kişinin derhal 

vurulacağını belirten bir bildiri yayımladı.” 

Gazetenin aynı gün “Giornale d’Italia” kaynaklı haberinde ise Bursa’nın Yunanlılar tarafından 

ateşe verildiği; kaynaklardan doğrulanamayan raporlara göre eski Türk başkentinin (Bursa) alevler 

içinde kül olduğu belirtilir. Ayrıca Kuşadası’nın da Yunanlılar tarafından yakıldığı; Rumlar tarafından 

yanan evlere kapatılan çok sayıda Müslümanın, İtalyan torpido botlarındaki denizciler tarafından 

kurtardığı yazmaktadır. Hâl böyleyken Yunanlıların, İzmir şehrini sağlam bir şekilde bırakıp gitmelerini 

beklemek, akla ve mantığa aykırı olacaktır. Zaten şehirden ilk büyük dumanlar 13 Eylül 1922’de 

yükselmeye başlayacak ve çıkan korkunç yangında İzmir’in önemli bir kısmı kül olacaktır.  

1’inci Kolordu Komutanlığı İstihbaratının, 3 Ekim 1922 tarihli ve 208/6122 sayılı yazısına göre 

Büyük İzmir Yangını 13 Eylül 1922 Çarşamba günü saat:14.15’te Ermeni mahallesinde birden fazla 

noktadan başlamış ve yangın 15 Eylül 1922 tarihine kadar devam etmişti. Söz konusu yangında, yaklaşık 

20-25 bin kadar ev ve iş yeri tahrip oldu.  

İzmir valisinin 22 Eylül 1922 tarih ve 164/47 sayılı yazısında ise yangınla ilgili şu ifadelere yer 

verilir: 

“13 Eylül 1922 Çarşamba günü İzmir’de meydana gelen şehrin büyük kısmını 

harap eden korkunç yangının İzmir üzerindeki siyasi emellerini gerçekleştiremeyen bazı 

kötü niyetli kişiler tarafından kasten çıkarıldığı, ordumuzun zaferle şehre girişinden 

önce İzmir’in kül olacağı yolunda Rum halkın arasında ağızdan ağıza dolaşarak işitilen 

söylentilerin işaret ettiği gibi itfaiye kulesi İngiliz askerleri tarafından muhafaza altına 

alınmışken ordumuzun İzmir’e girmesinden bir gece evvel İngiliz askerlerinin oradan 

kaldırılması, aynı gece iki trenle Buca’dan İngiliz ailelerinin İzmir’e nakledilerek 

vapurlara bindirilmesi, yüksek binaların kiremitliklerinden bazı şahısların sürünerek 

sokak ve caddeleri gözetlediklerinin itfaiye kulesindeki nöbetçiler tarafından görülmesi, 

yangın sırasında Ermeni evlerinin odalarına pamuk ve paçavra atılması, yangını 

söndürmekle uğraşan itfaiyecilerin, askerlerin üzerine Ermeniler tarafından yer yer 

bomba atılması, tüfekle ateş açılması gibi hâller vs. güçlü delillerle ortaya çıktığının 

yeterli bulunduğu Emniyet Müdürlüğü tarafından ifade edilmiştir.  

Bu konudaki soruşturma evrakının Komutanlığınıza takdim edildiği Emniyet 

Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Soruşturma evrakının Valilik tarafından belge 

olarak koruma altına alındığı arz olunur.” (ATBD, 2007, 109). 

İzmir valiliği, söz konusu yazısına eklediği belgelerde, Çekoslovak konsolosunun çektiği 

telgraftaki “İzmir, Ermeniler tarafından yakılmıştır. Ailemle ben iyiyiz. Konsoloshane yanmıştır” 

şeklindeki ifadesi de yer almaktadır. Ayrıca İzmir Karşıyaka’da yaşayan 43 Hristiyan’ın 20 Eylül 

1922’de tek tek imzalayıp Aydın valiliğine gönderdiği raporda da şehrin Çerkez ve Ermeniler tarafından 

yakıldığına işaret edilir (ATBD, 2007, 110-111).  

Büyük İzmir yangınıyla ilgili belki de en dikkat çekici raporu ise 2 Ekim 1922 tarihinde İzmir 

Sigortaları İtfaiye Komutanı Greskoviç yazmıştır. Raporda şu ifadelere yer verir: 
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“İzmir Sigortaları İtfaiye Grubu Komutanı sıfatıyla söndürülmesinde görev 

aldığım yangınların, çıkışı ve cereyan edişine dair gözlemlerimi içeren rapor 

aşağıdadır.  

Gözlemlerimi üç safhada arz edeceğim:  

Birinci safha: Türk ordusu İzmir’e girmeden önce Punta civarındaki karakolda 

bulunan Yunan askerlerinden İzmir’i yakacaklarını duydum. Hacıüstan Mahallesi 

Çavuşçu Sokağı’ndaki evimden çıkarken, yoldan geçen üç Yunan askerinin karşımızda 

oturan İngiliz Fulburç’un evine, kibrit yakarak pencere parmaklıklarından attıklarını 

gördüm. Bir şey söyleyemedim; fakat yangın çıkması ihtimaline karşı bir süre bekledim. 

Kibritlerin söndüğünü görünce yoluma devam ettim. 

İkinci safha: Türk ordusunun İzmir’e girdiği günden, büyük yangının başladığı 

güne kadar geçen üç gün zarfında Ayavukla, Ayakostanitno ve Ermeni mahallesinde 15 

yangın çıktı. Bu yangınlar kazaen çıkmış yangınlara benzemiyordu. 18 seneden beri 

İzmir’de bu görevde bulunuyorum. Bu üç mahallede bir sene zarfında bile 15 yangın 

çıkmamıştır. Ara sıra bir iki yangın olurdu. Yaptığımız istatistiklere göre İzmir’de 

senede ortalama 40-50 yangın çıkardı. Bu üç mahalledeki yangınların kasten 

çıkarıldığına hükmetmek gerekir. Çünkü görevimizi yaparken ve sokaklardan geçerken 

bomba ve tüfek ateşine maruz kalıyorduk. Bazı Ermenilerin damlar üzerinde 

gezindiklerini gördüm. İkinci gece Sayes Han civarında çıkan yangında evleri yanan 80 

kadar Rum kadın ve çocuğu Ermenilere beddua ediyor, evlerini onların yaktıklarını 

söylüyor ve şaşkın şaşkın nereye gideceklerini soruyorlardı. 

Bir gün önce İzmir Limanı’nda bulunan İngiliz zırhlısından bir çavuş 

komutasında yangın kulesine gelen yedi asker, kuleden gemi ile yaptıkları flama 

muhaberesinin sonucunda, o gece karantinadaki Türk hastanesinin yakılacağını haber 

aldıklarını ve oraya dikkat edilmesini söylediler. Buna karşı bir şey yapmadım; çünkü 

Türklerin kendi hastanelerini yakmayacakları açıktı. Bunun, itfaiyecileri mahalleler 

arasından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir plan olduğunu düşündüm. Çavuş, 

akşamüzeri İstanbul’a gitmek için emir aldıklarından söyleyerek kuleden ayrıldı. O gece 

İngilizlerin, Buca’daki İngilizlere, İzmir’e gelmeleri için haber yolladıklarını ve iki 

trenin gittiğini öğrendim. Bunu Bucalı Mösyö Zakmesir söyledi. Demek ki, burada 

yangın çıkacağını haber alan İngilizler, yangın dolayısıyla yollar kapanmadan önce 

buradaki İngilizleri çektiler. 

Üçüncü safha: Büyük yangının başlamasıdır. 13 Eylül 1922 günü saat 14.15’te 

Ermeni mahallesinde, Ermeni kilisesinin 150 m kadar yakınındaki bir Ermeni evinde 

yangın çıktığını haber aldık. İtfaiyecileri alarak oraya gittim. Ev yanıyordu. Hemen 

söndürmeye başladık… Sonunda yangın söndürüldü; fakat ihtiyaten su atmaya devam 

ediyorduk. Bu sırada Ermeni kilisesinde yangın başladığı haber verildi. Hemen koştum, 

kilisenin bahçesinde 200 kadar balya yanıyordu. İki hortumla söndürmeye başladık. 

Balyaların içinde patlayan şeyler vardı. Ayrıca dolu olarak bırakılmış tüfekler de 

oradaydı. Bunlar da ateşin etkisiyle patlıyor ve tabiî bu durum çalışmamızı 

zorlaştırıyordu. Bunu söndürmeyi de başardık… Biz yangını söndürmekle uğraşırken, 

arkamızda yeniden yangınlar çıkıyordu. Bu durum karşısında aciz kalarak hemen Mevki 

Komutanlığına müracaat ettim. Yangınların, tulumba ile söndürülemeyecek bir hâl 

aldığını ve bunları söndürebilmek için civardaki binaların patlayıcı maddelerle 

yıkılarak, boşluk oluşturulmasını söyledim. Hemen 25 istihkâm askeri alarak, bir 
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kamyon ve patlayıcı maddelerle yangın yerine gittik. Fakat alevler çok kuvvetli ve hava 

rüzgârlı olduğundan biz söndürmeye çalıştıkça yangın ilerliyordu. Askerlerle birlikte 

çok uğraştık; fakat ne yapalım ki yangın, farklı yerlerden başlamıştı ve binalarda bomba 

ve tüfek patladığı için gücümüzün yetmeyeceği bir hâle geldi. Bütün gayretlerimize 

rağmen yangın, o gece, ertesi gün ve ertesi gece devam etti. Yangın devam ederken, 

dinlenmek için rıhtımda biraz durduğumuz zaman civardan açılan ateşlerle tulumbamız 

da dört yerinden delindi.” (ATBD, 2007, 115-116). 

Söz konusu tarihi belgeler incelendiğinde; İzmir’in yakılması hususunun Yunanlılar tarafından 

önceden planlandığı; yangının başlamasından hemen önce İngilizlerin bu yangından bir şekilde haberdar 

edildiği ya da onların bilgisi dâhilinde yangının gerçekleştiği; yangının çıkarılmasında Ermenilerin 

büyük pay sahibi olduğu ve şehirde saklanan çok sayıda cephanenin infilak etmesi sonucu yangının 

kontrol altına alınamaz bir hâl aldığı anlaşılmaktadır. 

NURETTİN PAŞA’NIN BİRİNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA GETİRİLMESİ 

En son Merkez Ordusu Komutanlığı görevini icra eden ve Kasım 1921’de görevinden alınan 

Nurettin Paşa, Büyük Taarruz öncesi 29 Haziran 1922 tarihinde Birinci Ordu Komutanlığı görevine 

getirildi (Taş, 2021, 6). 

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanırken, 

bozguna uğrayan Yunan ordusu ise düzensiz şekilde İzmir’e doğru kaçmaya başlamıştı. Düşmanı takibe 

alan Nurettin Paşa, 5 Eylül 1922 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına gönderdiği raporda şu ifadeleri 

kullanır: 

“Düşman Alaşehir kasabası ve ovadaki bütün köyleri tamamen yakmış ve 

silahsız ahali ve kadın ve çocukların birçoğunu pek vahşiyane bir surette katledilmiştir. 

Düşmanın zulmünden bıkan ahali canlarını kurtarmak için dağlarda günlerce aç ve 

perişan kalmışlardır. Bu ahalinin bugün köylerinin birliklerimiz tarafından işgal 

edilmesi üzerine yurtlarına geri döndükleri ve perişanlıklarını büyük bir üzüntüyle 

gördüm. Düşmanın bir program dâhilinde ahalimizi ve milli servetimizi imha ettiği artık 

sabit olunmuştur. Elimize geçen esirler vasıtasıyla karşılık yapılmak suretiyle bunun 

önüne geçilmesi hususunda etkili politik girişimlerde bulunulmasını arz ve teklif 

ederim.” (ATBD, 1994, 20).  

Nurettin Paşa imzaladığı bu raporda, Yunan ordusu tarafından yakılan yerlerin milli 

servetimizin imhası olarak gördüğü ve bu hadiselerin engellenebilmesi için düşmanla esir değişiminin 

yapılabileceği Batı Cephesi Komutanlığına teklif edilmiştir. 

9 Eylül 1922 sabahı Nurettin Paşa yeni bir rapor daha hazırlayarak Batı Cephesi Komutanlığına 

göndermiştir. Bu raporda ise şu ifadeler yer alır; 

“08.09.1922 saat 17.30’da Nif’in (İzmir Kemalpaşa) doğu sırtlarında düşmana 

yetişilerek taarruz edildiği ve Nif’in 5 km kuzeyinden bir alay düşman piyadesinin İzmir 

istikametinde çekildikleri görülmüştür. Nif kasabası saat: 18.30’da düşmanın 

yakmasına meydan vermeden işgal olunmuştur” (ATBD, 1994, 85).  

Kaçan Yunan askerlerini İzmir’e kadar takip eden Nurettin Paşa, düşmanın yakma eylemine 

engel olmaya çalıştığı açıkça görülmektedir.  

“İZMİR YANGININI TÜRKLER ÇIKARDI” İDDİASI 

Anadolu’dan kaçarak çekilen Yunan ordusu, yolu üzerindeki hemen her yeri yakıp yıkarak 

tahrip etmişti. Bu gerçeği Yunan tarafı da inkâr etmez. Lozan görüşmeleri devam ederken Venizelos; 
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“Yunan ordusu kendi teşebbüsü ile değil, müttefiklerin daveti üzerine ve müşterek menfaat adına İzmir’e 

çıkmıştır” (Karacan, 1943, 113) sözleriyle ülkesini savunur. Buna karşılık İsmet İnönü şu sözleri 

söyleyecektir:  

“Müttefik devletler Yunanistan’a işgal için vekâlet vermişler, fakat tahrip için 

zulüm için hiçbir vekâlet emri vermemişlerdir… Mösyö Venizelos, Yunanistan’ın 

yalnızca tek bir geri çekiliş yolu üzerinde tahribat yapıldığını söylüyor; hâlbuki iki yüz 

bin kişilik bir ordunun işgal ettiği saha ne kadar büyükse, geri çekilme yolları da o 

kadar çoktur. Yunan orduları, bu geniş çekilme yolları üzerinde ne bir köy, ne bir şehir 

bırakmışlardır... Savaşanlar cepheden kaçtı, fakat tahribat yapanlar, bu tahrip ve 

yangın vazifesini sonuna kadar ifa için yerlerinde kaldılar.” (Karacan, 1943, 114).  

Lozan’da İsmet İnönü’nün verdiği bu mücadele sonuç vermiş ve Yunanistan tarafı Anadolu’yu 

yakıp yıkmasının bedeli olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmak zorunda kalmıştı. Ne gariptir ki söz 

konusu İzmir yangını olduğunda, Yunan tarafı günümüzde dahi Türk tarafını suçlamakta, yangınının 

Türkler tarafından çıkarıldığını iddia etmektedirler.  

Yunan tarafı bu iddiayı ortaya atarken, dayanak olarak genellikle duyumlar ve görgü tanıklarının 

beyanlarını gösterir. Söz konusu beyanlar incelendiğinde ise yangını çıkardığı iddia edilen kişilerin 

kimliği ve görevi belirsiz, düzensiz hareket ederek yağma olaylarında rol almış, çapulcu bir kesim 

olduğu görülür. Zaten böyle bir kesimin varlığı bilinmektedir ki Mustafa Kemal İzmir’e girdiğinde; 

Hristiyanların canına ve malına kast edenlerin vurulacağını belirtir. Ayrıca kimliği belli olmayan bu 

kişilerin Türk askeri kılığında faaliyet gösteren Ermeni ve Rum yağmacılar olabileceği ihtimali de her 

zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yangının “Türkler tarafından çıkarıldı” iddiasını ortaya atanların bir diğer önemli dayanağı ise 

Falih Rıfkı Atay’ın yazdığı “Çankaya” adlı eseridir. Eserde şu ifadelere yer verilir: 

“Gâvur İzmir karanlıkta alev alev, gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından 

sorumlu olanlar, o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçıları mı idi? 

Bu işte ordu komutanı Nurettin Paşa’nın hayli marifeti olduğunu da söyleyenler çoktu” 

(Atay, 1968,375).  

Atay’ın bu satırları dikkatle incelenirse, söylentilere göre Nurettin Paşa’nın da yangında rolü 

olabileceği belirtilir. Bu hususta Nurettin Paşa’nın somut belgelerle değil, yine duyumlarla suçlandığı 

görülmektedir. Nurettin Paşa’yı suçlayan Atay’ın, böyle bir ithama yer vermesinin sebebini ise yine 

Atay kendisi açıklayacaktır: 

“(Nurettin Paşa için) Kibirli, dar kafalı, zulüm ve ceberut düşkünü bir kimse 

idi. Bu yüzden bir zamanlar Millet Meclisi kendini Harp Divanına verip mahkûm bile 

ettirmek istemişi. Bu kararın önüne geçmek için Mustafa Kemal’in ne kadar uğraşmış 

olduğunu Nutuk’tan öğreniyoruz. Nurettin Paşa’nın biri İzmir’de, biri İzmit’te tertip 

ettiği iki linçin hikâyesi gene o vakitler, bizi ikrah içinde bırakmıştır. Bunlardan biri 

İzmir Metropoliti Meletyos, öteki de Peyam-ı Sabah yazarı Ali Kemal’dir” (Atay, 1968, 

375). 

Nurettin Paşa’nın geçmişi, kişiliği ve yaptıkları nedeniyle İzmir yangını konusunda ona karşı 

bir önyargının oluşması normaldir. Metropolit Hrisostomos Kalafatis’i öfkeli kalabalığa linç ettiren 

Nurettin Paşa (Atalay, 2009, 46), kendisi hakkındaki önyargıların daha da artmasına sebep oldu. 

Sonuç 
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Büyük İzmir yangını ile ilgili Türk tarafını suçlayan ya da Türklerin de bu yangından sorumlu 

olduğunu iddia eden kaynaklara baktığımızda, resmi irade olarak okların Nurettin Paşa’ya yöneldiğini 

görürüz. Bu durumun yaşanmasında hiç şüphesiz Nurettin Paşa’nın geçmişi ve karakteri önemli rol 

oynar.  

Karakteri gereği Nurettin Paşa’nın düşmana karşı intikam hırsıyla hareket ettiği düşünülebilir. 

Zaten kendisi de İzmir’e girdikten sonra yayımladığı bildiride şu ifadeleri kullanır: 

“İntikam hissi ile donanmış kahraman birliklerimizin hücumuyla bütün harp 

vasıtalarından mahrum edilen düşman kolordularının ve tümenlerinin komutanları, 

kurmay heyetleri ve karargâhları ile beraber 500’e yakın üstsubay ve subay ve henüz 

miktarı tespit edilemeyen ve 10.000 civarında olduğu tahmin edilen askerleri esir 

alınmış ve yüzlerce topları, binlerce tüfekleri, makineli tüfekleri, milyonlarca 

cephaneleri, harp teçhizatları, Allah’a şükürler olsun elimize geçmiştir.” (ATBD, 2007, 

103). 

Bu bildiride dikkati çeken bir diğer önemli husus ise düşman cephanelerinin de ele geçiriliyor 

olmasıdır. Zira Yunan tehlikesi bertaraf edilmiş olsa da İngilizler hâlâ İstanbul’u işgal altında 

tutmaktaydı. Bu nedenle Türklerin Milli Mücadelede bir sonraki hedefi, anlaşma sağlanamazsa 

İngilizler olacaktı. Bu açıdan düşünüldüğünde Türklerin ele geçirdiği her bir cephanenin önemi çok 

büyüktür. Hiç şüphesiz İngilizler de bu durumun farkındadır. İzmir’deki Rum ve Ermeni evlerinde 

saklanan cephanenin bir şekilde tahrip edilmesi, en çok İngilizlerin işine yarayacaktı. Bu yönüyle İzmir 

Sigortaları İtfaiye Komutanı Greskoviç’in yangından İngilizlerin önceden haberdar olduğuna dair 

tespitleri, yerinde ve dikkate değerdir. 

Bazı Yunan kaynaklarında “Smyrna Kasabı” olarak da adı geçen Nurettin Paşa, zamanında 

kendisini İzmir valiliği görevinden aldıran ve işgal sırasında Türk halkına ciddi zulümler yaşatan 

Metropolit Hrisostomos Kalafatis’i halka linç ettirmesi, tarihi bir gerçek olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 

Merkez Ordusu Komutanı olarak yaptığı büyük hatalar da Nurettin Paşa’yı olağan bir şüpheli hâline 

getirir. 

Nurettin Paşa’nın bu sert mizacı düşünüldüğünde, İzmir yangını sırasında yanlış bir tutum 

sergilemiş olabileceği ihtimali vardır. Böyle bir ihtimalin varlığı ise Ermeni tehcirinde olduğu gibi 

Türkleri töhmet altında bırakacaktır. İleri görüşlü bir kişiliğe sahip Mustafa Kemal, hiç şüphesiz bu 

durumun farkındadır ki gerekli önlemleri almayı başarır. Bu amaçla İzmir’e girdiği ilk gün, şehirdeki 

Türk yağmacılara gözdağı vererek, Hristiyanların canına ve malına kastedenlerin vurulması talimatını 

verir. Bu talimatın yabancı basında da yer bulduğu görülür. Ayrıca halka sükûnet çağrısı da yapan 

Mustafa Kemal, Türklerin sahip olduğu olumlu itibarın, intikam hırsıyla bozulmamasını ister. Ayakları 

altına serilen Yunan bayrağını çiğnememesi ise Mustafa Kemal’in düşmana kinle değil, saygıyla 

yaklaştığının en açık göstergesidir.  

Mustafa Kemal Paşa, bu büyük zaferde en az emeği geçen kişinin de Nurettin Paşa olduğunu 

iddia eder ve yazdığı Nutuk adlı eserde Nurettin Paşa’yı çok ağır bir dille eleştirir. Buna rağmen, 

Mustafa Kemal’in Nutuk’ta İzmir yangınına değinmemesi dikkat çekicidir.  

Günümüzde hâlâ İzmir’in ateşe verilmesi emrinin kim veya kimler tarafından verildiği kesin 

olarak bilinmemektedir. Geçmişte her ne yapmış olursa olsun Nurettin Paşa’nın İzmir’i ateşe vermesi; 

buna karşılık Batı Anadolu’yu yakıp yıktığı resmi olarak bilinen Yunan ve Ermenilerin ise İzmir 

yangınında rolü olmadığının düşünülmesi, akla ve mantığa aykırı olacaktır. Zira Yunan askerlerini 

İzmir’e kadar kovalayan Nurettin Paşa’nın gördüğü yangınlar karşısında milli servetin yandığını 

söylemesi, bu yangınları engelleyebilmek için de önlemler alarak Batı Cephesi Komutanlığı’na teklifler 

sunması önemlidir.  
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İzmir yangının belki de en dikkat çeken özelliği, yangında Hıristiyan mahalleler yanıp küle 

dönmüş sadece Türk mahalleleri zarar görmemiştir.  Yunan ve Ermeniler, bu durumu İzmir’i Türklerin 

yaktığına dair önemli bir kanıt olarak gösterir. İzmir’in neredeyse üçte ikisini küle çeviren böylesine 

büyük bir yangının, Türk mahallelerine zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak çıkarılması, dönemin 

şartları da düşünüldüğünde neredeyse imkânsızdır. Ayrıca ne İzmir’in, ne İstanbul’un, ne de yurdun 

başka herhangi bir yerinin böylesine büyük bir yangınla tahrip edilmesini hiçbir vatansever 

istemeyecektir. Fakat bunlar demek değildir ki Türklerin İzmir yangınına karşı hiçbir ihmali olmadı. 

İşgal yıllarında yaşanan acı olaylar ve kayıpların da etkisiyle yanlış davranışlar sergilendi. Mustafa 

Kemal’in sükûnet çağrısı, bu duruma karşı atılmış bir adımdır. Ayrıca yağmacıların da şehre zarar 

verdiği bilinmektedir. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde, bu gerçeklikten şu şekilde söz eder: 

“Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan 

bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum: Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım 

ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri, bir fotoğrafçı dükkânını yağmaya giden subay, 

bütün taarruz harpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için, bu tarihi 

vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir’i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller 

ve gazinolar kalırsa, azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk” (Çankaya, 

1968, 375).  

Rütbesi, makamı ne olursa olsun, yağmacılara karşı alınabilecek en sert önlemi yine Mustafa 

Kemal “vurun” emri ile alacaktır. Fakat her ne emir verilirse verilsin, böylesine bir kargaşa ortamında 

karşılıklı kişisel hataların var olması normaldir. Bu noktada kişisel hatalar yerine makamlara 

odaklanmak ve yangın emrini hangi makamın verdiği sorusuna yanıt aramak, belki de daha doğru 

olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki İzmir’deki bu büyük yangın, Yunan’ın çekilirken Türklere enkaz bırakma 

gayesine hizmet etmektedir. İzmir’in Türkler tarafından ele geçirilmesi sonrası ilk kez yaşanan şiddetli 

Güney Batı rüzgârları, ilahi adaletin bir kılıcı gibi yangını Müslüman mahalleleri yerine Batı bölgesine 

doğru yönlendirmiştir (Göktürk, 128). Ayrıca Rum ve Ermenilerin evlerinde sakladığı çok sayıda 

mühimmatın yakılarak tahrip edilmesi, Türklerin bu mühimmatı ele geçirmesine engel olmuş fakat 

yangının Rum ve Ermeni mahallelerinde daha da şiddetlenmesine yol açmıştır. İngiliz çıkarlarına hizmet 

eden cephane yangınları, çok sayıda Rum ve Ermeni’nin evlerini ve hayatlarını kaybetmesine de sebep 

olacaktır. 
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KÜLTÜREL MİRAS AKTARIMINDA SANAL MÜZELERİN ROLÜ ÜZERİNE BAZI 

TESPİTLER 

Tevhide AYDIN455 

Özet 

Teknolojinin hayatın her alanına ivme kazandırdığı günümüzde, kültür varlıklarını koruyup, 

farklı sunum teknikleri aracılığıyla ziyaretçilerine hizmet veren, insanlığın geçmişi ile geleceği arasında 

bağ kurmasına vesile olan müzeler, dijital ortam sayesinde daha geniş kitlelere hitap etmektedir. Sanal 

müzeler, dijital eser temsilleri ile ziyaretçileri arasında özgür bir iletişim bağlamıdır. Müze 

koleksiyonunda bulunan eserlerin sanal platformda ziyaretçisi ile buluşması, sanatın ve kültürün 

evrensel boyutlara taşınmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede kişinin entelektüel bakış açısı 

kazanmasına, bilimsel araştırmaların daha geniş olanaklarla yapılmasına ve eğitimde zengin görsel 

verilerin kullanılmasına olanak sunarak, zaman ve mekan engelini ortadan kaldırmaktadır. Kültürel 

değerlerin arşivlerden çıkarak, elektronik platformda daha fazla ziyaretçi ile buluşmasına imkân 

sağlayan sanal müzeler, sanat eserlerinin korunması, aktarılması ve sunumunda da büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Bu müzeler aracılığıyla maddi kültür varlıkları, farklı ülkelerden birçok ilgilisine ulaşıp, 

bilimsel verilere kaynaklık etmekte ayrıca ülke tanıtımına da katkı sunmaktadır. Bu çalışmada klasik 

müze anlayışından sıyrılarak, dijital ortam aracılığıyla ulaşılabilir olan sanal müzelerin kültürel 

hazinelere ve ziyaretçilerine olan katkıları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Sanal Müze, Kültürel Miras 

SOME FINDINGS ON THE ROLE OF VIRTUAL MUSEUMS IN CULTURAL HERITAGE 

TRANSFER 

Abstract 

Today, when technology accelerates every aspect of life, museums, which protect cultural 

assets, serve their visitors through different presentation techniques, and are instrumental in establishing 

a connection between the past and the future of humanity, appeal to wider masses thanks to the digital 

environment. Virtual museums are a free context of communication between digital representations of 

works and their visitors. The meeting of the works in the museum collection with the visitor on the 

virtual platform contributes to the universal dimensions of art and culture. In this way, it allows the 

person to gain an intellectual perspective, scientific research to be carried out with wider opportunities 

and the use of rich visual data in education, eliminating the time and space barrier. Virtual museums, 

which allow cultural values to come out of the archives and meet with more visitors on the electronic 

platform, also provide great convenience in the preservation, transfer and presentation of works of art. 

Through these museums, material cultural assets reach many interested people from different countries 

and contribute to the promotion of the country as a source of scientific data. In this study, the 

contributions of virtual museums, which can be accessed through digital media, to cultural treasures and 

visitors will be emphasized, getting rid of the classical museum understanding. 

Keywords: Museology, Virtual Museum, Cultural Heritage 

Giriş 

Bilgisayar, bilişim ve iletişim internet alanındaki yenilik ve gelişmelerle hayatın bütün 

alanlarındaki gibi kültürde de sanallaşmaya, sanal ortamda yaratılmaya, yaşatılmaya ve aktarılmaya 
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başlanmıştır. İnternet, günümüzde başlı başına kültürel bağlam ve daha önceki kültürel ortamlarda 

yaratılan gelenek ve ürünlerinin yaşam alanı olarak benimsenmiştir (Özdemir, 2012: 388-389). 

Kültürel göstergelerde, uluslararası iletişimde kitlesel ulaşım yollarından biri sergiler ve 

müzelerdir. Bu bağlamda kültürel değerlerin araç olarak kullanılması ile sergi ve müzelerin çok 

paylaşımlı ortamlara taşınması verimli olacaktır (Madran vd.,2000: 185). Küreselleşme ulusal 

sınırlardan sıyrılan ekonomik, teknolojik, kültürel, sosyal ya da siyasi her türlü somut ve soyut değer ve 

birikimin dünya çapına yayılmasıdır. Erbay’a göre (2009: 11), küreselleşme ve kültürler arası etkileşim, 

insanları geçmiş ve geleceği buluşturma çabasına itmiştir. Bu çabaların gösterildiği mekânlardan biri de 

müzelerdir. 

Müze fikri 15. yüzyılda doğmuş ve 18. yüzyılın ortalarından başlayarak, Avrupa’da yayılmıştır. 

Müzelerin depolarını ve vitrinlerini dolduran eserleri saklama fikri 18. yüzyılda önem kazansada bu 

eserlerin insanları etkilemesi çok geriye gitmez. Yok olmaya yüz tutan korumasız tabloları, heykelleri 

ve mimari yapıları ayakta tutabilmek için girişilen çabalar, savaş ganimetleri, misyonerlerin ve 

gezginlerin topladığı kültürel ve sanatsal eserler, yeni buluşlarla tasarlanan ve geliştirilen araçların 

değerleri gereği saklanmaları, koleksiyonculuğun giderek müzeciliğe dönüşmesini sağlamıştır (Öztürk, 

2005:69). 

Eski çağlarda müzeler, adak ve sunuların sergilendiği tapınaklardır. Dini mekanlar (kilise, cami 

vb.) müze işlevlerini asırlardır devam ettirmektedir. Sonra ki dönemlerde kurum olarak ilk müzeler, 

saray (Louvre Sarayı), şato (Ambras Şatosu) ve köşk (Çinili Köşk) gibi yaşam alanlarında oluşmuş ve 

gelişmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasına kadar başkentlerde inşa edilmiş klasik üsluplu, 

görkemli yapılar müze olarak kullanılmıştır (Özdemir, 2004: 155). 

Yurdumuzda ilk müze 1846 yılında İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nde kurulmuştur. 1884 yılında 

Osman Hamdi Bey’in girişimleriyle çıkarılan Asar-ı Atika Nizamnamesi ile eski eserlerin yurtdışına 

çıkarılması yasaklanmıştır. Yine bu dönemde Osman Hamdi Bey, Çinili Köşk’ün bahçesinde İstanbul 

Arkeoloji Müzesini yaptırmış, Osmanlı coğrafyasında ilk bilimsel arkeolojik kazılara öncülük ederek, 

müzecilik anlayışının gelişimine katkıda bulunmuştur (Harmanda vd., 2014: 4). 

Sanayileşme süreci kültürleri etkileyen birçok köklü değişimlere sebep olurken, eski ile yeni 

arasında bağların kopması kaçınılmaz olmuştur. Bu değişim sürecini izleme fırsatı veren kültür 

ürünlerinin başarılı bir şekilde sergilenmesi ile bu kopukluğun giderilebileceğine inanılmaktadır. Bu 

bağlamda  müze kültürel değer taşıyan eserleri toplamak, incelemek, korumak ve değerlendirmek için 

gerekli hatta zorunlu bir kurum olarak değerlendirilmelidir (Öztürk, 1996: 197). 

Kısa adı ICOM olan Uluslararası Müzeler Konseyi, tüzüğünde yer alan tanıma göre müze; 

toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde olan, araştırma, eğitim ve eğlence amaçları ile insanlığın ve 

çevresindekilerin soyut ve somut mirasını toplayan, koruyan, araştıran, aktaran, sergileyen, kamuya açık 

olan ve kâr amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur.  ICOM, müzeleri koleksiyon içeriğine göre; Sanat 

Tarihi Müzeleri, Modern Sanat Müzeleri, Arkeoloji ve Tarih Müzeleri, Etnografya ve Folklor Müzeleri, 

Tabii Tarih Müzeleri, Bölge Müzeleri, İlim ve Fen Müzeleri, İhtisas Müzeleri ve Üniversite Müzeleri 

olarak sınıflandırmıştır (URL-1).  

Eski eserleri toplama, sergileme ve muhafaza etme misyonunu üstlenen müzeler, günümüzde, 

psikolojik ve pedegojik içerikler edinmiş, “müzeoloji” adıyla üniversitelerde eğitimi verilen bir bilim 

dalı hâline gelmiştir. Önceleri tarihi yapılarda koleksiyonlarını sergileyen müzeler, günümüzde çağdaş 

müzecilik anlayışı ile yeniden yapılanmış, koruyacağı eserlere göre tasarımı yapılmış yeni binalarda yer 

alan yaygın eğitim kurumlarına dönüşmüştür (Okan, 2015:189). Müzenin amacı, koruma ve belgeleme 

yanında, eser ile ziyaretçiyi buluştururken, hedef kitlenin bilgisini geliştirmek ve toplumun kültür 

seviyesini yükseltmektir (Altunbaş vd., 2012: 13). Bir toplumun gelişim basamaklarını ortaya koyan bir 
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eğitim kurumu olan müzelerde eserler, toplumların yarattıkları kültürün geçmişten günümüze kadar 

aralıksız nasıl geldiğini anlamamıza, tarihimiz ve kimliğimizi tanıyarak, diğer toplumların tarihleri 

arasında ilgi kurmamıza yardım eder. Bugünün müzeleri depo olmaktan sıyrılarak, düşünceyi etkileyen, 

eğiten ve eğlendiren bir misyon üstlenmiştir. 

Sadece somut varlıkların değil, somut olmayan varlıkların da “dünya mirası” olarak kabul 

edilmesi, geleneksel yaratıların derlenmesinin, korunmasının, sunulmasının ve geliştirilmesinin 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu tür eserler ve ortamlarla ilgili yeni yaşam alanları zaruri olmuştur. 

Müzeler, bu tür eserleri de dikkate alarak gerekli yenilikleri yapmak zorunda kalmıştır ve kalacaktır. 

Günümüzde müzelerin büyük bir bölümü, faaliyetleri gözönüne alındığında, birer kültür merkezine 

dönüşme yolunda oldukları gözlenmektedir (Özdemir, 2004: 158-159). Somut olmayan kültürel miras 

bakımından oldukça zengin olan Türk dünyası, çoğunluğu sözlü kültürde yaratılan bu belleğin dijital 

bilgi ve belgelere dönüştürülerek, korunması, geliştirilmesi, aktarılması ve paylaşılması kültür tarihimiz 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşmesi çağdaş bilişim ve yönetişimin ilke ve 

tekniklerinin geçerli olduğu çağdaş kültür endüstrilerinin kullanılmasıyla mümkündür (Özdemir, 

2009:86). 

Çağdaş müzecilik anlayışını geleneksel müzecilik anlayışından farklı kılan iki faktör vardır. 

Bunlardan ilki sergilenen malzemedeki farklılaşma, ikincisi sergilenen mekanlardaki farklılaşmadır 

(Dönmezoğlu, 2013:42). Günümüzde, toplumların müzelerdeki koleksiyonlara erişimi ile müze 

kaynaklı erişim önem kazanmıştır. Böylelikle müze koleksiyonlarını ve sergi konularını uzman olmayan 

ziyaretçiler için daha faydalı ve anlaşılabilir hâle getirmek  amaçlanmaktadır (Peker, 2014:13). 

Dijitalleştirmenin asıl amacı kullanıcıların kültürel mirasa zaman, mekân ve diğer tüm sınırlamalardan 

bağımsız erişebilmesini sağlamak ve bu sayede entelektüel gelişim, bilimsel araştırma ve eğitim 

alanlarına hizmet etmektir (Akça, 2017: 52). 

Özkul (2008: 26), kültürün sosyal bir miras olduğunu savunan Malinowski’den şu alıntıyı yapar: 

“Kültür; bir toplumun geçmişten devraldığı bilim, sanat, teknoloji fikirler, alışkanlıklar ve değerler 

sistemidir;hatta kültürün en önemli öğelerinden biri olan din bile bir sosyal mirastır.” Kültürel miras; 

doğal veya insan yapısı somut varlıkların yanı sıra, atalardan devralınan ve yeni kuşaklara aktarılan 

gelenek, görenek, temsil, anlatı, bilgi ve belgeleri kapsar. Bu miras, bireylere ve toplumlara kimlik, 

aidiyet ve süreklilik duygusu kazandırır. Kültürel miras, toplumsal birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı 

artırıcı bir işleve sahipken halkın kendi kültürüne yabancılaşmasını önler. Kuşaktan kuşağa aktarılırken 

yeniden yorumlanır ve yaratılır (Dedehayır, 2008:20). 

Kültürel mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanması sadece gelecek kuşaklara mirasın 

aktarılmasıyla kalmaz, aynı zamanda devletleri sosyal, siyasi ve ekonomik olarak da etkiler. Kentsel 

nüfus artışı, küreselleşme, küresel ısınma, doğal afetler ve savaşlar kültürel miras üzerinde tehdit 

oluştururken, sürdürülebilir kültürel miras yönetimini yürütebilen ülkeler, mirastan özellikle ekonomi 

boyutunda fayda sağlamaktadırlar (Akça, 2017: 27). Sanal müzeler çağdaş yöntemler ve araçlar 

kullanarak kültürel eserleri etkili ve düşük maliyetli bir şekilde muhafaza etme ve yayma gücüne 

sahiptir. 

Çağdaş sunum ve anlatım yöntemleri ile kültürel zenginliklerin insanlığın hizmetine 

sunulabilmesi sayesinde müzelere olan ilgi artmaya başlamıştır. Teşhir alanlarının estetik ve güvenlik 

olarak nitelik kazanması, rehberli geziler, elektronik rehber hizmeti, ziyaretçilerine hitap eden sürekli 

gezici müze sergileri, dia- film gösterileri, seminerler ve atölye faaliyetleri sayesinde müze gezenleri 

aktif öğrenmenin içine çekmiştir. Kültür varlıklarının daha iyi muhafaza edilmesi ve ziyaretçiye başarılı 

şekilde sunulması, müze ziyaretçilerinin gezilerinden haz almasına, ziyaret sıklık ve sürelerinin 

artmasına böylelikle müze-toplum ilişkisinin gelişmesine olanak sağlamıştır (Altunbaş vd., 2012: 17). 
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Çağdaş müzecilik anlayışında, müze klasik müze binaları, eser depoları, konferans ve seminer salonları, 

çocuk eğitim atölyeleri, kütüphane, geçici sergi salonları, konservasyon bölümleri, laboratuvar ve 

kafeterya gibi bölümlerle zenginleştirilip cazip hâle getirilmiştir. 

Müzelerde envanter kaydı ile başlayan bilişim teknolojileri, eser takibi, sergileme, ışıklandırma, 

iklim ve nem kontrolü ile güvenlik alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişimin 

hızlanmasıyla müzelerin erişim sağlamaya yönelik interneti kullanmaları 1990’lı yıllarda başlamış ve 

sanal müze kavramı ortaya çıkmıştır (Çolak, 2006: 292). Bu teknolojiler sayesinde ilgi çekici hâle gelen 

müzelerin, modernliği teknolojiyi nasıl kullandıklarıyla kıyaslanır olmuştur (Oruç, 2016: 277). 

Toplumlar görsel-işitsel medya, bilişim, dijital teknolojiler ve turizm sayesinde hızla elektronik, sanal 

ve dijital bağlamlara geçiş yapmıştır.Yeni kültür bağlamları, yeni sistemleri, araçları, ürün ve 

hizmetlerle aktörleri beraberinde getirmiştir. Mevcut olan kültürel bellek elektronik, sanal ve dijital 

ortama aktarılmış, böylece kültürel yaratım, aktarım ve tüketim farklılaşmıştır (Özdemir, 2009: 75-76). 

Çolak’ın  (2006: 292) Schweibenz’ den aktardığına göre, Sanal müze; değişik medya 

imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış nesneleri ve bu nesnelere ait bilgileri sunan, ziyaretçi 

iletişiminin kesintisiz olması amacıyla mevcut erişim şekillerinin ötesine geçen, dünya çapında erişimini 

olanaklı kılmak amacıyla fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymayan müzelerdir. Sanal müze 

bağlamında kullanılan diğer terimler şunlardır: İnternet müze, elektronik müze, siber alan müze, hiper 

ortam, dijital müze, online müze ve yaşayan sanal müze. Bu terimler, eserleri çoklu medyada teknik 

yollarla, internet aracılığıyla sunmak anlamına gelir (Biedermann, 2017: 283).   

Günümüzde “yerelin küresele taşındığı vitrinler” olarak tanımlanan müzeler, sanal ortamda 

yerini almıştır. Böylece Anadolu’daki veya dünyanın fiziksel olarak ulaşılması mümkün olmayan 

herhangi bir yerindeki yerel eserler hakkında bilgi edinilebilmektedir. Sanal müzelerde sergilenen 

eserlere bakıldığında, dokuma, seramik, takı gibi maddi kültür unsurlarının yanı sıra, türkü, dans, 

festival gibi eğlence yaratılarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durum yerel kültürün içinin 

boşaltılmasına sebep olurken diğer taraftan yaşamasına ve sürdürülmesinede katkı sağlamaktadır 

(Özdemir, 2004: 163). 

İnternet teknolojileri, bilginin erişimini, kullanımını ve paylaşımını etkiler. Yeni teknolojik 

gelişmelerin yardımıyla  kültürel miras ürünleri, zenginleştirilmiş görsel yapıda, insanlığın ortak 

kullanımına ve paylaşımına sunulmuştur. Böylece müzeler, sanal bir ortamda evrensel sergi salonlarına 

dönüşmüştür (Ermiş, 2010:21). İnternetin günlük hayatı kolaylaştırdığı alanlardan  olan sanal müzecilik, 

interneti olan her yerden gezilebilmektedir. Sanal müzelerin özellikle interneti etkili olarak kullanan 

genç kuşaklara tanıtılması, kültür varlıklarına ve müzeye ilgiyi artırması, görülmesi zor müzelerin 

kolaylıkla sanal ortamda takip edilebilmesi, modern müzecilik anlayışının getirileri olarak kabul 

edilmektedir (Altunbaş vd., 2012:15). Sanal müze ziyaretçileri salonları internet yoluyla, dolaşıp eserler 

hakkında yazılı ve görsel bilgileri inceleyebilir, etkileşimli sanal gezileri izleyebilir, belli özelliklere 

sahip eserleri aratabilir, görsel içerik açısından görüntülenen bir eserin benzer örneklerini 

sorgulayabilirler (Bastanlar vd., 2006: 1). 

Farklı coğrafyalardan, ücretsiz bir biçimde faydalanılan sanal müzeler, temsil ve sergilemede 

sınırsız bir mekan ve arşiv kullanımı sebebiyle, sınır ötesi bir ortamda sunulması ile kültürlerarası 

iletişime yeni bir boyut kazandırmaktadır. Sınırsız imgenin kaynakları olarak sanal müzeler öğrenmenin 

de sınırsız olduğunu vurgulamaktadır (Bozkuş 2014: 342). Müze koleksiyonunda bulunan eserlerin 

sanal platformda ziyaretçisi ile zaman, mekan ve varsa fiziksel engellerini bertaraf ederek buluşması, 

sanatın ve kültürün evrensel boyutlara taşınmasına katkı sağlamaktadır. 
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Sanal müze ziyaretlerinin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal kazanımları üzerinde etkilerini 

inceleyen Demirboğa (2010: 103), sanal müze gezileri ile zenginleştirilen derslerin öğrenciler üzerinde 

olumlu anlamda katkı sağladığını ifade etmiştir. 

Biedermann’ ın (2017: 285) ifadesiyle “dijital şüpheciler” sanal müzelerin klasik müzelerin 

aurasını yakalayamadığını, müze eserlerinin gerçeklik ve otantikliğinin kaybına neden olduğuna dair 

endişelenmektedirler. Oysaki gerçek ve sanal birbirine rakip değildir. “Şüphesiz bir nesneyi orijinal 

haliyle ve yerinde görme tecrübesinin yerini hiçbir şey tutamaz.” Ancak sanal müze, ziyaretçi iştirakini 

artırabilir, çünkü çeşitli sebeplerle fiziksel olarak mevcut olmayan koleksiyonlara erişim sağlar ve bu 

sayede kullanıcılarda orijinal olana merak uyandırır. 

Sanal müzeler sadece ulaşılması zor eserlere erişim kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 

büyük bir arşiv ve kaynak olarak da değerlendirilmelidir. Kültürel varlıklar, doğal afetler, savaş ve 

çatışmalar ile iklim koşulları karşısında savunmasızdır. Kültürel eserleri dijital olarak kayıt altına alarak 

veri tabanı teknolojilerinin dijital temsillerini alıp, bu mirası gelecek kuşaklara teslim etmek yine sanal 

müzelerin işlevlerindendir. 

Sonuç 

Klasik müzecilikte kültürel eserler genellikle sınırlı bilginin bulunduğu vitrinlerde  

sergilenmektedir. Sanal müzelerde eserler dijitalleştirilerek, internet ortamında görselleştirilir. Müze 

eserleri hakkında bilgilerin, multimedya verilerinin, vitrin camına konulan basit bir açıklamadan çok 

daha verimli olacağı aşikârdır. İnternetin olduğu her yerden kesintisiz erişimin mümkün olduğu sanal 

müzeler sayesinde engeli olan insanlarda rahatlıkla erişim sağlamaktadır. Okullarda, ders içeriklerine 

göre yapılacak sanal müze turları, öğrenciler için bilişsel ve duyuşsal anlamda, konunun daha iyi 

kavranmasını sağlamaktadır. İnterneti aktif olarak kullanan genç kuşak için sanal müze deneyimleri 

eğlendirici ve eğitici bir fırsat sunmaktadır. Özellikle kültür araştırmacıları için zengin koleksiyonların 

rahatlıkla keşfedileceği sanal müze arşivleri, geçmişe ışık tutmaktadır.  

Klasik müzecilikte yer sıkıntısı sebebiyle depolarda bekletilen eserler, sanal müzelerde dijital 

ortamda gün yüzüne çıkmaktadır. Sanal müzeler sayesinde kültür varlıkları üzerinde, sergileme 

esnasında nemden, ışıktan veya fiziksel temastan oluşabilecek zararlarında önüne geçilmiş 

olunmaktadır. Ayrıca kayda değer bir sergi için eser taşıma riski ve maliyet külfetide ortadan 

kalkmaktadır. 

Kültürel mirasın sürdürülebilir koruması, yaşatılması ve aktarılmasında toplumu 

bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için sanal müzelerin üstlendiği misyon küçümsenemez. Her 

ne kadar bir eseri yerinde görmenin verdiği haz başka ise de engin ve zengin sanal müze arşivleri 

ziyaretçileri için tam bir kültür şöleni sunmaktadır.  
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SELÇUK BEY’İN ÖLÜMÜ HADİSESİ VE MÂVERÂÜNNEHÎR MÜLAKATI’NIN 

SELÇUKLU İSTİKLÂL SÜRECİNE TESİRLERİ 

Vural ÖNTÜRK456 

Özet 

1038-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuk Devleti’nin siyaset, kültür, ekonomi, 

teşkilat gibi yönlerinin hâlâ izaha muhtaç hususlarının olduğu malumdur. Bilhassa kaynakların sınırlı 

olması sebebi ile Orta Çağ Türk tarihi üzerinde derin tesirleri olan bu devletin bilinen en eski atalarının 

Oğuz Yabgu Devleti içerisinde nasıl bir yere sahip oldukları, Hazarlar ile ilişkileri ve göç meseleleri 

aydınlatılması gereken konulardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra Selçukluların önce Cend’e, daha sonra 

Mâverâünnehîr içlerine geldikten sonra yaşamış oldukları iç çekişmeler araştırmacılar tarafından 

üzerinde durulan ve farklı yorumlar yapılan hususlardır. Selçuk Bey’in vefatından sonra ailenin başına 

geçen Arslan Yabgu’nun, yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler ile pek de iyi ilişkiler tesis etmediği ve bu 

kardeşleri bir bakıma rakip olarak gördüğü müşahede edilmektedir. Tuğrul ve Çağrı Beylerin de 

dedelerinin vefatından sonra amcaları Arslan Yabgu’ya karşı sempati ile yaklaşmadıkları görülmektedir. 

Bu durumun sonucunda Selçuklular Mâverâünnehîr Bölgesi’nde iki ayrı güç olarak boy göstermiş ve 

dönemin siyasî atmosferine de bu şekilde dâhil olmuşlardır. Tarihe Mâverâünnehîr Mülakatı olarak 

geçen ve sonuçları itibarı ile Selçukluların iki kuvvetinden birinin, yani Arslan Yabgu’nun yok edilmesi 

ile neticelenen anlaşma 1025 yılında Gazneli Sultan Mahmud ve Türk Hakanlığı hanedan mensubu 

Yusuf Kadır Han arasında gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın Selçuklu tarihi açısından önemi, daha ortaya 

çıktıkları ilk zamanlarda bir dağılma süreci yaşamalarıdır. Öyle ki Arslan Yabgu’nun 1025 yılında 

tutuklanarak Kalincar Kalesi’ne gönderilmesinden sonra kendisine bağlı kuvvetler Horasan Bölgesi’nin 

değişik kısımlarına yerleştirilmişlerdir. Tuğrul ve Çağrı Beyler de bir kısım Selçuklu kuvvetinden 

yoksun olarak 1030 yılından sonra Horasan Bölgesi’ne geçmeye başlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında 

Mâverâünnehîr Mülakatı’nın yıkıcı bir etki yarattığı görülmektedir. Bu çalışmada Selçukluların 

Mâverâünnehîr Bölgesi’nde ortaya çıkışları, Mâverâünnehîr Mülakatı ve bu mülakatın Selçuklu istiklal 

sürecine tesirleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu Devleti, Gazneliler, Mâverâünnehîr Mülakatı, Arslan 

Yabgu 

THE EFFECTS OF TRANSOXIANA NAGOTATION ON THE SELJUK INDEPENDENCE 

PROCESS 

Abstract 

It is known that the aspects such as politics, culture, economy and organization of the Great 

Seljuk State, which reigned between 1038-1157, still have issues that need explanation. Especially due 

to the limited resources, the place of the oldest known ancestors of this state, which had a deep influence 

on the medieval Turkish history, in the Oghuz Yabgu State, its relations with the Khazars and migration 

issues are some of the issues that need to be clarified. In addition to these, the internal conflicts that the 

Seljuks experienced after they first came to Cend and then to Transoxiana are the issues that are 

emphasized and different interpretations are made by the researchers. It is observed that Arslan Yabgu, 

who became the head of the family after the death of Selçuk Bey, did not establish good relations with 

his nephews Tuğrul and Çağrı Bey and saw these brothers as rivals in a way. It is seen that Tuğrul and 

Çağrı Bey did not approach their uncle Arslan Yabgu with sympathy after the death of their grandfather. 

As a result of this situation, the Seljuks emerged as two separate powers in the Transoxiana Region and 
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were included in the political atmosphere of the period in this way. The agreement, which went down 

in history as the Transoxiana Interview and resulted in the destruction of one of the two forces of the 

Seljuks, namely Arslan Yabgu, was concluded in 1025 between Sultan Mahmud of Ghazni and Yusuf 

Kadır Khan, a member of the Turkish Khanate dynasty. The importance of this agreement in terms of 

Seljuk history is that they experienced a disintegration process in the early days of their emergence. So 

much so that after Arslan Yabgu was arrested in 1025 and sent to Kalincar Castle, his forces were settled 

in different parts of the Khorasan Region. Tuğrul and Çağrı Bey started to pass to Khorasan Region after 

1030 without some Seljuk forces. From this point of view, it is seen that Transoxiana Interview had a 

devastating effect. In this study, the emergence of the Seljuks in the Transoxiana Region, the 

Transoxiana Interview and the effects of this interview on the Seljuk independence process will be 

evaluated. 

Keywords: Great Seljuk State, Ghaznavids, Transoxiana Interview, Arslan Yabgu 

Giriş 

XI. asrın hemen başlarında Mâverâünnehir Bölgesi’nde tam bir kaos hâkimdi. Yüz yılı aşkın bir 

süre bölgeyi elinde bulunduran Sâmânîler Devleti (874-1005), nihai ömrünü tamamlamış ve 999 yılında 

Mâverâünnehir hâkimiyeti Türk Hakanlığı/Karahanlılar Devleti’nin eline geçmişti457. Bununla birlikte 

öteden beri parçalanmış bir yönetim şekli arz eden Türk Hakanlığı’nın/Karahanlılar da bölgede tam bir 

istikrar sağladığından söz edilemezdi 458 . Öte yandan Sâmânîler Devleti’nin inkırazı ile Horasan 

topraklarının doğal hamisi vaziyetini alan Gaznelilerin (963-1187) Mâverâünnehir’de de hâkimiyet tesis 

etmek gibi bir düşünceleri vardı. Ancak ilişkilerin başlangıcında Ceyhun Nehri’nin iki devlet 

(Gazneliler-Türk Hakanlığı) arasında sınır kabul edilmesini içeren bir anlaşma ile geçici barış temin 

edilmişti (1001)459. Yine de bölgenin bu kaygan zemini çok geçmeden siyasî ve askerî huzursuzlukların 

baş göstereceğine, savaşların yaşanacağına ve dolaylı da olsa yeni devletlerin teşekkülüne işaret 

etmekteydi. 

Bölgenin bu iki önemli siyasî aktörü bir tarafa bırakılacak olursa, X. asrın sonlarına doğru 

Selçuk Bey önderliğinde Oğuz Yabgu Devleti’nden ayrılarak460 Cend şehrine gelip yerleşen bir kitle, 

                                                           
457 Türk Hakanlığı tarafından Sâmânîler Devleti’ni yok etmek üzere ilk harekete geçen kişi Batı sorumlusu Buğra 

Han Hârûn oldu. Sâmânîlerin önde gelen komutanlarından Ebû Ali Simcûrî ve Fâik el-Hassa’yı da yanına çekmeyi 

başaran Buğra Han Hârûn 992 yılında harekete geçerek çok fazla bir direnişle karşılaşmadan Bûhârâ’yı ele 

geçirmeyi başardı. Ancak o, havasına alışamadığı bu şehirde, bir de basur hastalığına yakalanınca Kaşgar’a geri 

dönmek zorunda kaldı ve Türk Hakanlığı orduları Koçkarbaşı denilen yere geldiklerinde Buğra Han vefat etti. 

Buhârâ hayallerini bir müddet erteleyen Türk Hakanlığı Devleti, İlig Nasr öncülüğünde 999 yılında yeniden 

harekete geçti. Bu son tarih, Sâmânîler Devleti’nin fiilen ortadan kaldırılması ile sonuçlandı. İlig Nasr tarafından 

Özkend’de hapse atılan ve daha sonra hapisten kaçmayı başaran Ebû İbrahim İsmâil el-Muntasır’ın devletini 

yeniden yüceltmek uğruna verdiği mücadele de 1005 yılında ölümüyle neticelenince Sâmânîler Devleti resmen 

tarih sahnesinden çekilmiş oldu. bk. Ömer Soner Hunkan, Türk Hakanlığı (Karahanlılar), IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 117-118, 126-127, 132; Aydın Usta, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin 

İslamlaşma Serüvenî, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2007, s.269, 326-328, 342; Abdullah Duman, “Ebû İbrahim 

İsmail el-Muntasır’ın Sâmânî Devleti’ni Diriltme Gayretleri Bağlamında Karahanlılar ve Gaznelilerle İlişkileri”, 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11/II, (2012), ss. 531-553. 
458 Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular (Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), I, İSAM Yayınları, Ankara, 

2020,  54. 
459 Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara 2007, 32-33. 
460 Bu göç hadisesini sağlıklı bir kronolojiye oturtmak zor olduğu gibi göçün sebepleri hakkında da kaynaklarda 

muhtelif bilgiler söz konusudur. bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, Terc. Abdülkerim Özaydın, Ravza 

Yayınları, İstanbul 2019, s. 76-77; Seyyid Hamîdüddin Muhammed b. Burhânüddin Hâvendşâh b. Kemâlüddin 

Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ, IV, Neşr. Abbas Zeryab, İntişârât-ı İlmî, 

Tahran 1338, s. 236; Hamdullah Müstevfî, Ebû Bekir b. Ahmed b. Nasr Müstevfî Kazvînî, Târîh-i Güzîde, Tah. 
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kısa süre içerisinde dâhilî hadiselere karışmış ve başarılı askerî-dinî politikaları ile bölgede 

tutunabilmişlerdi461. Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabgu henüz babasının sağlığında ve onun emriyle, 

inkıraz sürecinde olan Sâmânîlere, Türk Hakanlığı baskılarına karşı çeşitli yardımlarda bulundu. Bu 

yardımlar Sâmânîleri yok olmaktan kurtaramasa da Selçuklular için ekonomik manada önemli getiriler 

sağladı462. 

Mâverâünnehir Bölgesi’nin Türk Hakanlığı’nın eline geçmesi Selçuklular için de âdeta bir 

dönüm noktasıydı. Ancak Selçuk Bey’in yaklaşık olarak 1007 yılında vuku bulan vefatından 1020-1021 

yılına kadar Selçuklular, oldukça sakin bir hayat sürdüler. Başka bir ifade ile kaynaklar Türk 

Hakanlığı’nın iç ve dış hadiselerini esas alarak Selçukluların belki de küçük çaptaki mücadelelerini 

zikretmeye değer görmediler463. Bu arada Türk Hakanlığı hanedan mensupları da Sâmânîler Devleti’ne 

son verdikten sonra kendi geleneksel bölünmüş yapılarının bir tezahürü olarak Mâverâünnehir toprakları 

hususunda anlaşmazlığa düştüler. Hakanlığın Batı sorumlusu ve aynı zamanda Mâverâünnehir fatihi, 

İlig Nasr’ın 1013 yılında ölümüyle yerine Arslan Han Mansur b. Ali geçti. Büyük hakan Togan Han 

Ahmed’in 1018 yılında gerçekleşen vefatından sonra da yeğeni Kadır Han Yusuf’un veliahdlık hükmü 

mucibince tahta geçmesi beklenmekteydi. Ancak hadiseler beklenildiği gibi cereyan etmedi. Nitekim 

Arslan Han Mansur b. Ali kendisini büyük hakan ilan etmekle devlet içerisinde çıkması muhtemel 

huzursuzlukların fitilini ateşlemiş oldu. Kadır Han Yusuf’un taht üzerindeki ihtirasları onu Gazneli 

Sultan Mahmud ile bir ittifak gerçekleştirmeye mecbur etti. Bu ittifak sonucunda Sultan Mahmud, 

Arslan Han Mansur b. Ali’yi ortadan kaldırmak üzere ordularıyla harekete geçse de bir savaşa girmekten 

çekinerek geri döndü. Güç duruma düşüp oldukça öfkelenen Kadır Han Yusuf bu defa rakibi ile arasını 

düzeltip Sultan Mahmud’a karşı savaş açtı. Ancak müttefikler 1019-1020 yılında Belh’te gerçekleşen 

savaşı kaybettiler. Arslan Han Mansur’u yenilginin ötesinde Mâverâünnehir’de karşılaşmak istemediği 

bir sürpriz beklemekteydi. Nitekim onun hapsinde bulunan Ali Tegin savaşı fırsat bilip kaçmayı 

başarmış ve Selçuklu Arslan Yabgu’nun da yardımıyla kısa süre içerisinde Buhârâ’yı ele geçirmişti. 

Tarihler 1024-1025 yılını gösterdiğinde Arslan Han Mansur b. Ali hayatını kaybetti. Ne var ki bu ölüm 

haberi de Kadır Han Yusuf’un tahta geçmesini sağlayamadı. Şimdi Mâverâünnehir Ali Tegin’in; 

Balasagun ise Arslan Han Mansur’un vefatından sonra kendisini hakan ilan eden Togan Han 

                                                           
Abdü’l-Hüseyin Nevâhî, Müesseset-ü İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1387, s. 426-427; Reşîdüddin Fazlullah, 

Cami’ü’t-Tevârih –Selçuklu Devleti-, Çev. Erkan Göksu-Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2011, s. 71. 
461 Selçuk Bey Cend şehrine gelip yerleştikten sonra ilk olarak İslâm dinini tercih etti. Onun böylesine keskin bir 

karar almasının Oğuz Yabgu Devleti’nce hoş karşılanması elbette beklenemezdi. Ancak bu devlet kendileri 

açısından büyük bir tehlike arz eden Kıpçak baskısı ile karşı karşıyaydı. Dolayısıyla Selçuk’un yeni dini onlar için 

pek bir anlam ifade etmedi. Üstelik Selçuk’un henüz tanıştığı coğrafya adeta İran/Tûran sınır hattını teşkil 

ediyordu. Başka bir ifade ile İran’dan Tûran’a geçiş kapısıydı ve İran uzun zaman önce İslâm ordularınca 

fethedilmiş, bölge İslâmlaşmıştı. Nihai olarak bu Oğuz grubunun yönü İslâm diyarlarına doğru idi. Bu açıdan 

bakıldığında Selçuk Bey’in din değiştirmesinin arka planında dinî-siyasî sebeplerin yer aldığını anlamak güç 

olmayacaktır. Öte yandan Türk Hakanlığı’nın Sâmânîler ile olan mücadelesi Selçuklulara kendilerini askeri açıdan 

ispat etme fırsatını verdi. Yardıma muhtaç Sâmânî hükümdarı II. Nûh b. Mansur (976-997) ve daha sonra son 

Sâmânî hükümdarı Ebû İbrahim İsmail el-Muntasır’a (1000-1005) askeri destek vermekten çekinmeyen 

Selçuklular böylece bölgede dâhili hadiselere de karışmış oldular. Bu konu hakkında bk. Osman Turan, Selçuklular 

Târîhi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1998, s. 66, 70-76; M. Altay Köymen, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I, TTK, Ankara 2019, s. 21, 43-59; A.C.S. Peacock, Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2020, s. 44; Özgüdenli, Selçuklular, I, s. 45, 49, 54-56. 
462 al-Utbı, Kitab-ı Yamini, Terc. James Reynolds, Harvard College Library, London 1868, s. 128, 257-258, 264-

265. 
463  Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi’nde Türklerin Anadolu’ya giriş tarihi olarak zikredilen 1018 tarihi çağdaş 

müelliflerce ihtilaflı bir hadise olarak değerlendirilmekte ve bu konuya şüpheyle yaklaşılmaktadır. Bu hususta bk. 

Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi (952-1139) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), Neşr. ve Terc., Hrant D. 

Andreasyan, TTK, Ankara 1987, 48; krş: Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 218. 
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Muhammed’in eline geçmişti464. İşte bu durumda Kadır Han Yusuf bir kez daha Sultan Mahmud ile 

ittifak kurmaktan çekinmedi ve taraflar arasında 1025 yılında Mâverâünnehir Mülakatı vuku buldu. 

Selçuk Bey’in Vefatından Mülakata Kadar Selçukluların Mâverâünnehir’deki Ahvali 

Selçuk Bey’in vefatından sonra yaşça en büyük oğlu Arslan Yabgu’nun liderliğe geçmesi 

beklenmedik bir hadise değildi. Ancak şimdiki sıkıntı babalarının hayatta olmaması sebebi ile 465 

dedeleri Selçuk Bey’in himayesinde büyüyen Tuğrul ve Çağrı Beylerin bu duruma nasıl tepki 

gösterecekleri hususuydu. Mehmet Altay Köymen, oldukça iyimser bir tavırla Arslan Yabgu’nun 

liderliğine Tuğrul ve Çağrı Beylerin itiraz etmediklerini ve onun yetki ve salahiyetlerini tanıdıklarını 

nakletmektedir466. Durum gerçekten böyle olsaydı bu kardeşleri Arslan Yabgu’nun yönetimi altında ve 

idaredeki yerlerini almış bir vaziyette görmek mümkün olacaktı. Oysaki Selçuk Bey’in vefatından az 

bir zaman sonra Tuğrul ve Çağrı Beylerin Mâverâünnehir’in kaotik yapısına uygun bir şekilde dâhili 

hadiselere ayrı bir grup olarak karıştıkları görülmekteydi467. Arslan Yabgu, zaten Mâverâünnehir’deydi. 

Esasen öteden beri Sâmânîlere sağlamış olduğu askerî destek nedeniyle Türk Hakanlığı’nın tepkilerine 

neden olduğu da aşikârdı. Yine de Sâmânîlerin yok oluşundan sonra Türk Hakanlığı Batı sorumlularının 

Arslan Yabgu önderliğindeki Selçuklu grubuna karşı bir savaşa girmedikleri müşahede ediliyordu. Bu 

durumun yegâne sebebi Arslan Yabgu ve kendisine bağlı Oğuzların askerî manada güçlerini iyiden iyiye 

hissettirmeleriydi. Bu husustaki düşüncelerimize Bündârî etkili bir şekilde rehberlik etmektedir:  

Bunlar (Selçuklular) Buhârâ mülhakatından Nur-u Buhârâ denilen yerde 

ikamet ediyorlardı… kimse bunları korkutmaz ve kimse de bunlara geri dur demezdi. 

Sultanlar bunları ürkütmüyorlar, bilakis darlık vakitlerde lüzum olur diye gözetiyorlar, 

bunları kovmuyorlar, mühim vakalar için saklıyorlardı468. 

Türk Hakanlığı Batı sorumlusu İlig Nasr’ın 1013 yılında gerçekleşen ölümünden sonra yerine 

geçen Ali Tegin’in Arslan Yabgu’ya selefi gibi iltifatta bulunduğu daha sonra görülecektir. Buna 

mukabil aynı Ali Tegin’in Mâverâünnehir’e henüz gelip yerleşen Tuğrul ve Çağrı Beyler ile arası pek 

de iyi sayılmazdı. Üstelik kardeşlerin hızlı bir şekilde temayüz etmeleri Mâverâünnehir ve Türkistan 

meliklerinin yüreğine korku salıyordu 469 . Şu hâlde meselenin iyi bir şekilde anlaşılması için 

Mâverâünnehir’de bulunan bu iki Selçuklu grubunun mülakata kadar olan ahvalini kaynakların 

beyanlarına göre aktarmakta fayda vardır: Meliknâme’den nakillerde bulunan Ravzatü’s-Safâ’ya göre 

Ali Tegin’in kendileri aleyhine bir harekât hazırlığında olduğunu öğrenen Tuğrul ve Çağrı Beyler ona 

karşı birkaç irili ufaklı saldırıdan sonra çareyi Buğra Han’a470 iltica etmekte gördüler. Buğra Han onların 

gelişini büyük bir memnuniyetle karşılamış ve sonraki süreçler için iş birliğini öngörmüştür. Yine de 

tedbiri elden bırakmak istemeyen Çağrı Bey, Tuğrul Bey’e Han’ın huzuruna birlikte gitmemeleri 

gerektiği yönünde telkinde bulununca bu doğrultuda bir karar alınmış ve kardeşlerden biri her hafta 

Han’ın huzurunda üç gün süre ile kemer bağlamıştır. Buğra Han’ın gerçek amacı bu iki kardeşi sarayında 

birlikte ağırlayıp tutsak etmektir. Ancak muktedir olamayınca fırsatı ganimet bilip Tuğrul Bey’i esir 

                                                           
464 Geniş bilgi için bk. Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 137-166. 
465 Tuğrul ve Çağrı Beylerin babası Mikâil, İbnü’l-Esîr’in naklettiğine göre gayrimüslim Türk unsurlar üzerine 

bizzat gerçekleştirdiği bir sefer esnasında şehit düşmüştü. bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 77. 
466 Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, I, s. 63.  
467 Nasıl ki Selçuk Bey’in Cend’e göç meselesi sağlıklı bir kronolojiye oturtulamıyorsa Tuğrul ve Çağrı Beylerin 

de Mâverâünnehir’e ne zaman geldikleri ve nereye yerleştikleri hususunda kaynaklar suskun kalmaktadır. Yalnız 

İbnü’l-Esîr’de geçen bir kayıtta Selçuk Bey’in vefatından sonra Tuğrul ve Çağrı Beylerin Buhârâ’ya yirmi fersah 

mesafede bir yere gelip konakladıkları zikredilmektedir. bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 77.   
468 Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, TTK, Ankara 2016, s. 2. 
469 Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, s. 238. 
470 Türk Hakanlığı hanedan mensuplarından Buğra Han’ın kim olduğu ve bu konudaki tartışmalar hakkında bk. 

Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 213-214, d.n. 1. 
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etmiştir. Çağrı Bey’in üzerine ise bir ordu sevk ederek karışık vaziyetten istifade ile yakalamak istese 

de orduları yenilgiye uğramaktan kurtulamadığı gibi askerlerinin ileri gelenlerinden yüz otuzu kişi de 

Çağrı Bey tarafından esir alınmıştır. Savaştan kurtulmayı başaran Türk Hakanlığı askerleri durumu 

Buğra Han’a haber verdiklerinde o, Çağrı Beyle savaşmanın doğru bir iş olmayacağına kanaat getirerek 

Tuğrul Bey’in gönlünü alarak muhtelif hediyeler ve on bin dinar para ile serbest bırakmıştır. Buna 

karşılık Çağrı Bey de esirleri iade etmiştir. Meydana gelen bu olaylardan sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler 

tekrar Mâverâünnehir’e dönerek Semerkand’a gelip yerleşmişlerdir. Ancak Mâverâünnehir’de onları bir 

kez daha Ali Tegin tehlikesi beklemektedir. Kardeşler, Türk Hakanlığı Batı sorumlusunun kendileri 

aleyhine askerî hazırlık içerisinde olduğunu öğrendiklerinde bu defa Tuğrul Bey çöllere çekilirken Çağrı 

Bey meşhur Rûm keşif seferini gerçekleştirmiştir. Gazneli Mahmud’un Tûs valisinin (Arslan Câzib) 

takibinden kaçmayı başaran Çağrı Bey Anadolu’ya girerek birkaç kaleyi zapt etmekle önemli başarılar 

kazanmış ve elde ettiği ganimetlerle geri dönerken Horasan topraklarından tüccar kılığında geçerek 

salimen Buhârâ’ya ulaşmış ve burada kendisine katılan Türkmenler ile birlikte Tuğrul Bey’in yanına 

ulaşmayı başarmıştır. Mîrhând’ın nakillerine bakılırsa Tuğrul ve Çağrı Beylerin etraflarına topladıkları 

kalabalık ordu ve birlikteliklerinden mustarip olan kişi şimdi amcaları Arslan Yabgu’dur. O, yeğenlerini 

kıskanıp güya iyilik yapıyor gibi görünmüş ve böylesine kalabalık bir ordunun Türkistan ve 

Mâverâünnehir padişahlarının dikkatlerini çektiğini söyleyerek dağıtılmaları gerektiğini ifade etmiştir. 

Kardeşler de bu doğrultuda ordularını dağıtmışlardır471. 

Mîrhând’ın aktardığı bu bilgilerde birkaç husus dikkat çekmektedir. Öncelikle müellif 

kronolojik verileri kullanmamakla olayların hangi tarihlerde ve kimler arasında gerçekleştiği hususunda 

bir sorunsalın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Mesela çağdaş müelliflerce hâlâ ortak bir kanaatin 

hâsıl olmadığı Çağrı Bey’in Rûm seferi tarihi burada zikredilmemektedir472. Bununla birlikte Tuğrul ve 

Çağrı Beylerin Mâverâünnehir’de Ali Tegin’in baskılarına maruz kaldıktan sonra sığınmış oldukları 

Türkistan padişahlarından Buğra Han’ın kim olduğu hususu da ayrı bir tartışma konusu olmuş, son 

olarak Hunkan, bu kişinin Tarâz ve İsfîcâb hâkimi Muhammed b. Yusuf olduğunu bildirmiştir 473 . 

Çalışmamız açısından daha da önemli olan husus Arslan Yabgu’nun yeğenleri ile olan ilişkisidir. 

Gerçekten de Ravzatü’s-Safâ dikkate alındığında Arslan Yabgu’nun Tuğrul ve Çağrı Beylerin 

Mâverâünnehir’e gelişlerinden pek de hoşnut olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna ilaveten 

kardeşlerin de Arslan Yabgu’nun korumasını talep etmedikleri ve karşılaştıkları önemli tehlikelere 

rağmen kendi başlarının çaresine baktıkları görülmektedir. Diğer kaynaklarla mukayese etmeden önce 

                                                           
471 Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, s. 238-241; Muhammed b. Hâvendşâh b. Mahmûd Mîrhând, Ravzatu’s-Safâ fî 

Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ (Tabaka-i Selçûkiyye), Terc. Erkan Göksu, TTK, Ankara 2018 s. 22-30.  
472 Bu hususta günümüz Selçuklu tarihçileri umumiyetle 1015-1021 tarihleri arasında gerçekleşebileceği yönünde 

fikir beyan etseler de (bk. İbrahim Kafesoğlu, “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021) ve Tarihî 

Ehemmiyeti”, Fuad Köprülü Armağanı, TTK, Ankara 2010, ss. 259-275; Turan, Selçuklular Târîhi, s. 90; 

Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, I, s. 104; C.E. Bosworth, “Čaḡrī Beg Dāwūd” Encyclopædia Iranica, 

IV/6, 1990, s. 617-618) kimi müelliflerce bu tarih farklı bir şekilde nakledilmektedir. Mesela Claude Cahen, Urfalı 

Mateos’un 1018 tarihini tamamen imkânsız olarak görmekte ve bu sefer için 1029 yılına dikkat çekmektedir (bk. 

Claude Cahen, “Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi (XII. Yüzyılın İlk Yarısı)”, Çev. Yaşar Yücel-Bahaeddin 

Yediyıldız, Belleten, LI/201, 1987, s. 1378). Öte yandan Faruk Sümer ise seferin gerçekleştirildiğine bile şüphe 

ile yaklaşmakta ve İbnü’l-Esîr ya da Ahbârüd-Devleti’s-Selçukiyye’de böyle bir kaydın olmamasını da ilave ederek 

belki de menkıbevî bir nitelik taşıdığını aktarmaktadır (bk. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy 

Teşkilâtı, Destanları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1972, s. 75, d.n. 305).  Son olarak Ömer Soner 

Hunkan meseleye hem Selçuklu hem de Türk Hakanlığı cihetinden bakmakla Çağrı Bey’in Rûm seferini 1029-

1035 tarihleri arasında aramak gerektiğini savunmuştur. bk. Ömer Soner Hunkan, “Selçukluların 

Mâverâünnehir’deki Tarihine Dair Bazı Meseleler”, Ed. İlhan Şahin, Altay Communities History Issues, İstanbul 

2017, s. 113. 
473 Hunkan, “Selçukluların Mâverâünnehir’deki Tarihi”, s. 110. 
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şunu söylemek mümkündür ki Selçuk Bey’in vefatı aynı zamanda ailede bir yıkım etkisi yaratmış ve 

buna bağlı bir parçalanma gerçekleşmiştir. 

Büyük Selçuklu Devleti tarihi açısından oldukça mühim bir eser olduğu anlaşılan kayıp 

Meliknâme’den nakillerde bulunan bir diğer müellif Ebû’l-Ferec’dir. Eserinde Selçukluların bidayetine 

dair kıymetli bilgiler vermekle birlikte bu topluluğun Mâverâünnehir’deki mücadelelerine, bilhassa 

Arslan Yabgu’nun siyasî hadiselerine neredeyse hiç değinmemiştir. Yalnız Çağrı Bey’in Rûm seferi ve 

geri dönüşüne dair bildirdiği malumatlar bazı ipuçları içermektedir. Müellif, bu keşif seferinin sebebini 

açıklamadan Çağrı Bey’in Türkmenlerden bir ordu vücuda getirdiğini, bu orduyla Arminya ve Horasan 

şehirlerini yağma edip sonra kardeşinin yanına dönerek ona “burada iki büyük vali var. Bunlar 

Harezmşâh Hârûn ve Sultan Mes’ud’dur. Biz yalnız bunların hakkından gelemiyoruz. Fakat keşfetmiş 

olduğum Horasan ve Arminya’ya gidebiliriz. Çünkü buralarda bize karşı gelebilecek kimse yoktur.” 

dediğini ve Tuğrul Bey’in de bu sözleri onayladığını söylemektedir474. Bahsi geçen Harezmşâh Hârûn 

ve Gazneli Sultan Mes’ud hakkındaki kronolojik bilgiler oldukça nettir. Sultan Mes’ud babası Sultan 

Mahmud’un 30 Nisan 1030’da gerçekleşen vefatından sonra kardeşi Muhammed ile giriştiği saltanat 

mücadelesinden galip ayrılarak Gazneli tahtına oturmuştur475. Harezmşâh Hârûn ise Gazneliler ve Türk 

Hakanlığı arasında gerçekleşen Debusiye Savaşı’nda (1032) aldığı yaranın etkisi ile hayatını kaybeden 

Altuntaş el-Hâcib’in476 oğludur. O, babasının vefatından sonra Sultan Mes’ud tarafından 1032 yılında 

Harezm bölgesine atanmıştır 477 . Tuğrul, Çağrı ve amcaları Musa Yabgu’nun Horasan Bölgesi’ne 

geçmelerinden sonra Selçukluların bu grubunun Gaznelilerle giriştikleri mücadeleler Sultan Mes’ud 

dönemi açısından Dandanakan Savaşı (1040) ile neticelenmiş ve bu savaşta yenilgiye uğrayan Sultan 

Mes’ud Hindistan’a giderken yolda kendi ordusu içerisinde çıkan isyan sonucu 1041 yılında 

öldürülmüştür478. 

Ebû’l-Ferec tarafından tarihsiz olarak nakledilen Çağrı Bey’in Rûm seferi için daha önemli 

ipucu Harezm’de hüküm süren Hârûn meselesidir. Esasen öteden beri Sultan Mes’ud, başta Altuntaş el-

Hâcib olmak üzere bu ailenin fertlerine karşı da bir güven problemi yaşamaktadır. Belki de sırf bu 

yüzden Beyhakî’ye göre daha üstün meziyetlere sahip olan Hârûn’un diğer kardeşi Sitti durduğu yerde 

Harezm bölgesi Hârûn’a tevdi edilmiştir. Fakat Sultan Mes’ud bununla da yetinmemiş ve Hârûn’u ancak 

kendi oğlu Şehzade Sâid’in halifesi olarak Harezm’e tayin etmiştir. Tabi Gazne’den uğurlamadan önce 

kendisi ile tehdit ve telkin dolu bir konuşma yapmaktan da çekinmemiştir479. 

                                                           
474 Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tarihi, I, Çev. Ömer Rıza Doğrul, TTK, Ankara 1999, 293. 
475Ebû Sa’id Abdulhayy b. Dahhâk b. Mahmud Gerdizî, Târîh-i Gerdîzî/Zeynü’l-Ahbâr, Tash. Abdulhayy Habibî, 

Dinyâ-yı Kitâb, Tahran 1363, s. 419-423; Ebû’l-Fazl Muhammed b. Hüseyin Kâtib Beyhakî, Târîh-i 

Mes’ûdî/Târîh-i Beyhakî, I, Tash. Sa’id Nefisî, İntişârât-ı Kitâbhane-i Senâyi, Tahran 1319, s. 2.   
476 Türk bir gûlâm olan Altuntaş el-Hâcib, henüz Sebüktegin döneminde hâcîbü’l-hüccâblık makamına erişmiş ve 

Sultan Mahmud döneminde ise Türk Hakanlığı’na karşı 1008, 1010-11 yıllarında yapılan savaşlara ordu komutanı 

olarak katılmıştır. 1010-1011 yılında Herat hâkimi olarak görülen Altuntaş, 1017 yılında Harezm’in fethinden 

sonra Sultan Mahmud tarafından Harezmşâh unvanıyla bölgenin yönetimine tayin edilmiş ve 1032 yılında vuku 

bulan ölümüne kadar bu görevde kalmıştır.  bk. V. V. Barthold, “‚Altüntäsh Al-Hädjib, Abû Sä‘id”, The 

Encyclopaedia of Islam, I, Leiden, Brill, 1986, s. 424-425.  
477 Coşkun Erdoğan, “Harezm’de Gazneli Hâkimiyetinin Tesisi ve Altuntaşlar Dönemi (1017-1041)”, Atatürk 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, L, 2013,  s. 171. 
478 Beyhakî, Târîh-i Beyhakî, II, s. 839; Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, I, TTK, Ankara 1987, s. 204. 
479 Sultan Mes’ud tarafından Hârûn’a vurulan son darbe babası Altuntaş döneminde Harezm kethüdalığı görevinde 

bulunan Ahmed Abdussamed’in tekrar bu göreve, ama daha geniş yetkilerle getirilmesi oldu. Nitekim Sultan, 

Hârûn ile vedalaşırken ona aklını başına al, bizim şahsımızı göz önünde tut ki ayakların yere daha sağlam bassın. 

Ve Ahmed senin babanın yerindedir, onun sözleri ile iş yap. Babanın hizmetkârlarına iyi sahip ol. Her birinin 

hizmetini bil ve bizim büyük hakkımızı unutma, diyerek yetki alanını büyük ölçüde sınırlamış oluyordu. bk. 

Beyhakî, Târîh-i Beyhakî, I, s. 428. 
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Hârûn, 1032 yılında başlamış olduğu bu görevini 1036 yılına kadar devam ettirdi. Bu süre 

zarfında kendi yönetimini tesis etmek gayretinde iken sık sık Sultan Mes’ud’un müdahalelerine maruz 

kalması bir kenara bırakılacak olursa, asıl problem onun Mâverâünnehir hâkimi Ali Tegin ve yine 

bölgede bulunan Tuğrul ve Çağrı Beylere elçiler göndererek Gaznelilere karşı isyan bayrağını açmış 

olmasıydı. Gaznelilerin aktif istihbarat teşkilatının âdeta bir nüvesi olarak Hârûn’un attığı her adım 

haber alınıyor, girişmiş olduğu savaş hazırlıkları merkezden takip edilebiliyordu. Nihayet Gazne 

sarayında alınan suikast kararı hemen tatbik edildi ve Hârûn uğramış olduğu saldırı sonucu üç gün yaralı 

kaldıktan sonra 1035 tarihinde hayatını kaybetti480. 

Şu hâlde Ebû’l-Ferec’in Çağrı Bey’in Rûm seferi hususunda vermiş olduğu bilgiler tarihî 

hadiseler ile mukayese edildiğinde bu seferi kronolojik olarak 1032-1035 yılları arasına yerleştirmek 

mümkün görünmektedir. 

Sâmânîler, Gazneliler ve Türk Hakanlığı Batı kısmı hususlarında ana kaynak hüviyetinde olan 

Gerdizî, ilginç bir şekilde Selçuklular ile ilgili çok kısıtlı bilgiler ihtiva etmektedir. Bilhassa 

Selçukluların Mâverâünnehir’e gelişlerine hiç değinmeyen müellif, Arslan Yabgu b. Selçuk’tan da 

sadece Sâmânîlere sağladığı yardım sebebi ile çok kısa bahsetmektedir481. Gerdizî’nin Mâverâünnehir 

Mülakatı ve Selçukluların sonraki hâllerine dair aktarmış olduğu malumatlar ise yeri geldiğinde 

anlatılacaktır. Aynı şekilde Gaznelilerin siyasî hadiselerini yaklaşık olarak 1020 yılına kadar nakleden 

Utbî’de de Selçuklulara dair bilgiler, onların Sâmânîlerin son temsilcisi Ebû İbrahim İsmail el-

Muntasır’a sağladıkları yardımların beyanından ileri gitmez482. Müellifin Târîh-i Yeminî’sinde Tuğrul 

ve Çağrı Beylere dair bir bilgiye de tesadüf edilmemektedir. 

Arslan Yabgu ve yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler hakkında malumatlara tesadüf ettiğimiz bir 

diğer eser el-Kâmil fi’t-Târîh’tir. Esasen İbnü’l-Esîr, Mîrhând ile nispi olarak örtüşen bilgiler 

vermektedir. Yine de farklılıkları ve ilave olarak verilen haberleri aktarmaya gayret edelim. Bu eserde 

konumuz açısında en dikkat çeken nokta Arslan Yabgu’nun Ebû İbrahim İsmail el-Muntasır’a yardım 

ettikten sonra babasının yanına dönmesidir. Oysaki daha önceki kaynakların mütalaasından Arslan 

Yabgu’nun Cend’e dönmediği ve Buhârâ ile Cend arasında yurt tuttuğu anlaşılmıştı. Neyse ki müellif 

devam eden cümlelerinde Tuğrul ve Çağrı Beyleri ön plana çıkararak Arslan Yabgu ile ilgili gelişi güzel 

bir cümle yazdığını kendisi ortaya koymuştur. Esere göre Selçuk Bey yaklaşık 107 yaşında Cend’de 

vefat etmiş ve oraya defnedilmişti. Geride kalan oğullarından Mikâil gayrı Müslim Türk ülkelerine 

düzenlediği gaza esnasında şehit düşmüştü ve ondan geriye de Yabgu, Tuğrul Bey Muhammed ve Çağrı 

Bey Dâvud adında üç oğlu kalmıştı. Bunlar (Cend’i terk ederek) Buhârâ’ya yirmi fersah bir yere gelip 

konaklamışlardı. İbnü’l-Esîr’in Buhârâ Emîri olarak telakki ettiği İlig Nasr bu iki kardeşten rahatsız olup 

kendilerine kötü davranınca onlar da çareyi Türkistan hakanı Buğra Han’ın yanına gitmekte 

bulmuşlardı. Eserde Tuğrul ve Çağrı Beyler hakkında bundan sonra anlatılanlar Ravzatu’s-Safâ’da 

geçen ve daha önce ifade ettiğimiz Buğra Han meselesi ile paralellik göstermektedir. Ancak Arslan 

Yabgu’nun akıbeti hakkında da bilgi veren İbnü’l-Esîr’in bu hususta söyledikleri son derece dikkat 

çekicidir ve Selçuklulara dair önemli ipuçları içermektedir. Eserde anlatılana göre bir defa İlig Nasr’ın 

Buhârâ’ya hâkim olmasından sonra Arslan Yabgu’nun nüfuz ve itibarı artmıştı483. Şimdiye kadar Arslan 

Yabgu’nun ister ganimet için olsun isterse de halisane niyetle olsun Sâmânîler Devleti’ne Türk 

Hakanlığı’na karşı çeşitli yardımlarda bulunduğunu görmüştük. Şu hâlde İlig Nasr’ın Buhârâ’yı ele 

geçirmesi neden Arslan Yabgu’nun nüfuzunu artırmış olsun ki? Akla gelen ilk mantıklı cevap gerçekten 

de Arslan Yabgu’nun son yardımlarının tamamen ganimet için olduğu ve İlig Nasr’ın Buhârâ’ya 

                                                           
480 Beyhakî, Târîh-i Beyhakî, II, s. 833; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 101. 
481 bk. Gerdizî, Târîh-i Gerdîzî, s. 383. 
482 bk. al-Utbı, Kitab-ı Yamini, s. 257-258. 
483 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 77. 
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yerleşmesine hiçbir şekilde itiraz etmediği, hatta onu desteklediği yönündedir. Demek ki İlig Nasr 

Tuğrul ve Çağrı kardeşler ile hasım iken amcaları Arslan Yabgu ile müttefiktir. Mâverâünnehir’in 

değişen siyasî dinamikleri içerisinde bu durumu iki açıdan değerlendirmek mümkündür. 1- İlig Nasr 

kısa bir süre sonra kendi hanedanı ile girişeceği Mâverâünnehir hâkimiyeti mücadelesinde kendisine 

destek aramaktadır ki bu destek son gelişmeler dâhilinde gücüne güç katan Arslan Yabgu’dan başkası 

olmaz. 2- Nihayetinde Arslan Yabgu ve yeğenleri Tuğrul ile Çağrı aynı hanedana mensuptur. 

Dolayısıyla bunların sıkı bir birliğe sahip olmaları neticesinde sıkıntıya düşürecekleri ilk kişi İlig 

Nasr’dır. O hâlde şimdiki konjonktürde Selçuklu hanedan mensuplarının bir birlikten yoksun olmaları 

Türk Hakanlığı açısından daha iyidir ve bu duruma zemin hazırlamak yerinde bir manevradır. 

Mâverâünnehir fatihi İlig Nasr’ın 1012-1013 yılında vuku bulan vefatından sonra diğer bir Türk 

Hakanlığı hanedan mensubu olan Ali Tegin, Arslan Yabgu’nun da desteği ile Mâverâünnehir 

Bölgesi’nin yeni hâkimi oldu484. Onun bölge hâkimiyeti uğruna savaşmak durumunda kaldığı kişi ise 

İlig Nasr’ın vefatından sonra yerine geçen Arslan Han Mansur idi. Tarihler 1017-1018’i gösterdiğinde 

Balasagun’da oturan Türk Hakanlığı Hakanı Togan Han Ahmed’in vefat etmesi ise bu devlet açısından 

işlerin büsbütün karışmasına sebebiyet verdi. Nitekim yerine veliahdı Yusuf Kadır Han’ın geçmesi 

beklenirken Arslan Han Mansur kendisini büyük hakan ilan etti. Çalışmamızın başında ifade ettiğimiz 

Yusuf Kadır Han ve Sultan Mahmud görüşmesinin yani Mâverâünnehir Mülkatı’nın gerçekleşmesinin 

de temel sebeplerinden biri buydu485. 

Mülakata geçmeden önce son olarak kaynaklarda geçen ve aktarmış olduğumuz bilgilerin kısa 

bir değerlendirmesini yapmak yerinde olacaktır. Selçuklular takribi 985-986 yılında Oğuz Yabgu 

Devleti’nden ayrılıp Cend’e geldikten sonra kısa süre içerisinde güçlerine güç katıp siyasî hadiselere 

dâhil oldular. Arslan Yabgu’nun babasının emri ile Sâmânîlere sağladığı yardım sayesinde Selçuklular 

prestij bakımından da önemli bir ilerleme kaydettiler. 992 yılından sonra Arslan Yabgu Cend’e 

dönmeyerek Mâverâünnehir’de kaldı. Ana grup ise Cend’de bulunmaktaydı. Mikail’in vefatından sonra 

Tuğrul ve Çağrı kardeşlerin hamiliğini üstlenen Selçuk Bey de yaklaşık olarak 1007 yılında vefat edince 

ailede bir otorite boşluğu meydana geldi. Dedelerinin ölümünü müteakip bu kardeşler de 

Mâverâünnehir’e geçtiler. Ancak kesin bir şekilde amcaları Arslan Yabgu’nun liderliğini kabul 

etmediler. Buna rağmen Arslan Yabgu ile yeğenleri arasında bir savaş ortamı da hâsıl olmadı. Şimdi 

bölgede Arslan Yabgu ve kendisine bağlı güçler Selçukluların birinci grubunu; Tuğrul ve Çağrı Beyler 

ise ikinci grubunu teşkil etmekteydi. Fakat Mâverâünnehir’in yeni sahipleri olan Türk Hakanlığı 

hanedan mensuplarıyla bu ikinci grubun arası pek de iyi sayılmazdı. Ne bölgede Sâmânîlere son veren 

İlig Nasr ne de kendisinden sonra tahta geçen Ali Tegin, Tuğrul ve Çağrı Beylere sempati ile 

yaklaşıyordu. Bilakis her fırsatta yok etmek için bir gayret içerisine giriyordu. Bu durumun 

Selçukluların başka bir hanedan olması ile de yakından uzaktan alakası yoktu. Nitekim aynı Türk 

Hakanlığı mensupları Arslan Yabgu ile iyi geçinmekten ve hatta ittifak kurmaktan çekinmiyorlardı. 

Üstelik az sonra göreceğimiz üzere Arslan Yabgu ile Ali Tegin arasında sıhriyet bile tesis edilecekti.         

Mülakatın Gerçekleşmesi ve Alınan Kararlar 

İlig Nasr’dan sonra Buhârâ’yı ele geçiren Arslan Han Mansur bu hâkimiyetini çok fazla 

sürdüremeden Ali Tegin’e kaptırmıştı. Ona bu mücadelesinde yardım eden kişi ise kızını alarak sıhriyet 

yolu ile akrabalık tesis ettiği Arslan Yabgu oldu. Arslan Han Mansur 1017-1018’de vefat eden Togan 

Han Ahmed’den sonra kendisini büyük hakan ilan etmişti. Oysaki veliahd, Yusuf Kadır Han idi. 1024-

1025 yılında bu defa Arslan Han Mansur da hayatını kaybetti. Ancak şimdi de Balasagun’da bulunan 

                                                           
484 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 78. 
485 Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 151. 
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Togan Han Muhammed kendisini hakan ilan edince Yusuf Kadır Han ikinci kez dışlanmış oldu. İşte bu 

sebeple o Gazneli Sultan Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirmek istedi486. 

Gerdizî’nin nakillerine bakılacak olursa esasen bu görüşme önceden planlanmış bir şey değildi. 

Zira Sultan Mahmud 1024-1025’te Belh’i almak için harekete geçmiş ve Belh’e geldiği esnada Ali 

Tegin’in zulmüne uğrayan Mâverâünnehir halkından bazıları onun huzuruna gelerek şikâyette 

bulunmuşlardı. Bu şikâyetler had safhaya ulaşınca da Sultan Mahmud, Ceyhun Nehri’ni geçip Ali 

Tegin’in zulmüne son vermek için Mâverâünnehir’e gitme kararı almıştı. Esere göre ayrıca Sultan 

Mahmud bu diyarı mütalaa etmek istiyordu. Zincirlerle ve daha önce Sistan’dan getirilmiş olan kuvvetli 

liflerle, gemilerin birbirine bağlanıp bir köprü yapılmasıyla tamamlanan hazırlıklardan sonra Gazneli 

ordusu salimen Ceyhun Nehri’nin karşı kıyısına geçerek Mâverâünnehir’e girmiş oldu. Bu haberi alan 

Çağâniyân Emîri sultanın huzuruna askerleri ile birlikte gelen ilk kişiydi. Ardından Harezmşâh Hâcib 

Altuntaş ordusu ile birlikte huzura geldi. Sultan Mahmud bir otağ yaptırdı ki bu otağ on bin kişiyi içine 

alacak büyüklükteydi487. 

Sultan Mahmud’un gelişinden haberdar olan Türkistan’ın büyük hanı ve salârı Kadır Han da 

dostluk anlaşmasını yenilemek ve tekrar sulh yapmak için Kaşgar’dan hareket edip Semerkand önlerine 

geldi. Türk Hakanlığı ordusu Gaznelilere yaklaşıp birkaç fersah mesafeye geldiğinde Kadır Han da 

ordusunu durdurup bir otağ yapılmasını emretti. Daha sonra Sultan Mahmud’a geldiğini haber vermek 

ve görüşme arzusunda olduğunu bildirmek üzere elçiler gönderdi. Sultan Mahmud olumlu cevap verince 

görüşmek için bir yer belirlediler. Sultan Mahmud ve Kadır Han birkaç süvari ile birlikte 29 Nisan 1025 

tarihinde488 belirlenen yere geldiklerinde her ikisi de atından indi. Mahmud, bir mendile sarılı olan paha 

biçilmez bir cevheri hazinedarına vererek Kadır Han’a vermesini emretti. Kadır Han da bir cevher 

getirmişti ama korkudan vermeyi unuttu. O, görüşme bittikten sonra, hediyesini vermeyi unuttuğunu 

anlayınca derhâl bir yakını ile gönderip özür diledi489. Böylece görüşmelerin ilk günü dostane bir şekilde 

tamamlandı. 

Ravendî’ye göre görüşmelerin ana ekseninde iki devletin memleket ve sınırlarının belirlenmesi 

vardı. İlaveten Yusuf Kadır Han490 kendi memleketine yani Mâverâünnehir’e birkaç yıldan beri gelip 

Nûr-Buhârâ ve Soğd-Semerkand’ı yurt tutan Selçuklu tehlikesinden de bahsetti. Ona göre bu Oğuz 

grubu büyük bir orduya ve yeteri miktarda teçhizata sahipti ve liderleri padişahlık tahayyülündeydi. Bu 

sebeple bunlara karşı Sultan Mahmud yardımlarından faydalanmak ve liderlerinden birini rehin tutmak 

yolu ile önlem almalıydı. Aksi takdirde sultanın Hindistan seferleri esnasında bir felakete sebep 

olabilirlerdi 491 . Kadır Han bu düşünceleri ile Sultan Mahmud’a Selçuklular aleyhinde telkinde 

                                                           
486 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 78; Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 151. 
487 Gerdizî, Târîh-i Gerdîzî, s. 404-405. 
488 Muhammed Nazım, The Life And Times of Sultan Mahmud of Gazna, Cambridge 1931, s. 55.   
489 Gerdizî, Târîh-i Gerdîzî, 406-407; Ayrıca bk.: el-Badâunî, Abdu’l-Kadir İbn Mülûk Şah, Müntehâbü’t-Tevârih, 

Tash. Mevlevî Ahmed Ali Sâhib, Encümen-i Âsâr ve Mefâhir-i Ferhengî, Tahran 1380, s. 12; Esterabâdî, 

Muhammed Kasım Hinduşah, Târîh-i Firişte, Musahhih. Muhammed Rıza Nasırî, Merkez Tahkikat Rayane-i 

Kâime, İsfehan t.y., s. 87. Eserler Gerdizî’nin aktardığı bilgileri tamamlar şekilde Sultan Mahmud’un Ceyhun’u 

geçmesinden sonra bütün Mâverâünnehir serdarlarının ve daha sonra da bütün Türkistan mülkünün padişahı olan 

Yusuf Kadır Han’ın huzura geldiğini naklederler. Yine Mâverâünnehir halkının şikâyetçi olduğu kişinin Ali Tegin 

olduğu her iki eserde de söylense de devam eden cümlelerde Ali Tegin ile Arslan Yabgu’nun birbirine karıştırıldığı 

görülür. Eserlerin müelliflerine göre Ali Tegin sultanın gelişinden haberdâr olup kaçsa da çok geçmeden yakalanır 

ve Hindistan kalelerinden birine gönderilir. Bu hadiseden sonra Sultan Mahmud Gazne’ye döner.   
490 Ravendî’de hatalı bir şekilde İlig Han olarak kaydedilmektedir. Müellif muhtemelen daha önce İlig Nasr ile 

Sultan Mahmud’un gerçekleştirdiği görüşmelerin etkisi altında kalarak burada bir isim yanlışlığı yapmıştır. 
491 er-Ravendî, Muhammed b. Ali b. Süleyman, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, I-II, Terc. Ahmet Ateş, TTK, 

Ankara 2020, 86-87; Ayrıca bk. Reşîdüddin Fazlullah Hemedânî, Câmi’ü’t-Tevârîh, Çev. Erkan Göksu-H. 

Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2011, s. 73.  
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bulunurken esasen Mâverâünnehir’de Ali Tegin ile bir hâkimiyet mücadelesine giriştiğinde rakibini en 

önemli müttefikinden mahrum bırakmayı planlamaktaydı. 

Sultan Mahmud’un Semerkand’a gidişindeki gayesinin bu toprakları fethederek ülkesine 

katmak olduğu yönündeki bilgileri Şebankâreî’den öğreniyoruz. Müellif Sultan Mahmud’un amacından 

bahsettikten sonra onun Kadır Han’a elçiler gönderip niyetini ona da açıkladığını bildirmektedir492. 

Kadır Han, Sultan Mahmud ile askerî manada boy ölçüşemeyeceğinin farkındadır. Bu sebeple ona 

kendisinin gelmesine gerek olmadığını, bir naibini göndermesinin yeterli olacağını bildirse de Sultan 

Mahmud bu teklife kulak asmayarak hazırlamış olduğu büyük bir ordu ile Semerkand’a gelir. Burada 

iki taraf arasında gerçekleşen ilk görüşmede Mâverâünnehir’in bazı şehirlerinde Sultan Mahmud adına 

hutbe okutulup para basılması 493 , buna karşılık Türkistan’ın Kadır Han’a ait olması koşuluyla bir 

anlaşma yapılır494. 

Mîrhând’a göre görüşme teklifi bizzat Kadır Han’dan gelmiştir. Ali Tegin’in 

Mâverâünnehir’deki yükselişi kendisini endişeye sevk edince o da bu tehlikeden ve ayrıca Ali Tegin’in 

bölgedeki en büyük destekçisi olup huzur ortamının oluşmasını engelleyen Selçuklulardan kurtulmak 

için yapılan istişareler sonucunda tatlı dilli bir elçisini Sultan Mahmud’a gönderip kendisini 

Semerkand’a davet etmiştir. Mahmud büyük bir ordu ile Ceyhun’u geçip Semerkand’a geldiğinde Kadır 

Han da onun yanına gelmiş ve iki taraf arasında mülakat gerçekleşmiştir495.   

Beyhakî, eserinde bu görüşmeyi detaylı bir şekilde naklettiğini söylemektedir. Ancak eserin bu 

kısımları günümüze ulaşmamıştır. Daha sonra yazdıklarına atıfta bulunan ve bu atıfları günümüze ulaşan 

müellifin kayıtlarına göre Sultan Mahmud-Kadır Han görüşmesi bir dostluk anlaşması ile 

neticelenmiştir. Hatta anlaşmayı tekit eder nitelikte Sultan Mahmud’un kızı Hürre Zeyneb Kadır Han’ın 

oğlu Yağan Tegin ile nikâhlanırken; Kadır Han’ın bir kızı da Sultan Mahmud’un oğlu Emîr 

Muhammed’e nikâhlanmıştır496. Görüşmede ayrıca Kadır Han, Sultan Mahmud’dan Buhârâ, Semerkand 

ve civarına hâkim olan Ali Tekin’in elinden bu yerlerin alınmasına yardım etmesini istemiştir497. Kadır 

Han’ın amacı Mâverâünnehir’de oğlunun idaresinde bir yönetim tesis etmektir498. 

Görüldüğü üzere kaynakların mütalaasıyla bu mülakatın Türk Hakanlığı lehine üç önemli 

gündem maddesi söz konusudur. Bunlardan birincisi Türkistan’ın tamamının Yusuf Kadır Han’a ait 

olmasının sağlanması, ikincisi Selçukluların Mâverâünnehir Bölgesi’nden uzaklaştırılması, üçüncüsü 

ise Ali Tekin’in ortadan kaldırılarak Mâverâünnehir’in Yusuf Kadır Han’ın oğlu Yağan Tegin’e 

bırakılmasıdır. Gazneliler lehine olan kısmı ise yukarıdaki maddelerin gerçekleşmesi durumunda 

Mâverâünnehir’in güneyinde yer alıp Belh, Gazne ve Hindistan yolunu çevreleyen stratejik konumda 

bulunan Çağâniyân, Kûbâdiyân ve Huttâl’da Sultan Mahmud adına hutbe okutulup para basılmasıdır499. 

Gerdizî mülakatın ikinci gününü tafsilatlı bir şekilde aktarmaktadır. Buna göre:  

Kadır Han geldiğinde her şeyin en güzelinden bir sofra hazırlanması 

emredilmiştir. Sultan Mahmud onunla bir sofrada yemek yemiş ve sofra işi bittiğinde 

                                                           
492 Şebânkâreî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Mecmâü’l-Ensâb, Tash. Mîr Hâkim Muhaddis, Müesseset-ü 

İntişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1376, s. 57.   
493  Ömer Soner Hunkan bu şehirlerin Mâverâünnehir’de bulunan Çağâniyân, Kûbâdiyân ve Huttâl şehirleri 

olduğunu söylemektedir. Adı geçen yerler Mâverâünnehir’in güneyinde yer alıp Belh, Gazne ve Hindistan yolunu 

çevreleyen stratejik bir konumda bulunmaktadır. bk.: Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 156. 
494 Şebânkâreî, , Mecmâü’l-Ensâb, s. 57.   
495 Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, s. 241 
496 Beyhakî, Târîh-i Beyhakî, I, s. 226-227. 
497 Beyhaki, Târîh-i Beyhakî, II, s. 640.  
498 Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 156. 
499 Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, s.35; Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 156. 
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eğlence meclisine (meclis-i tarab) geçmişlerdir. Meclis ilginç fesleğenlerle, lezzetli 

meyvelerle, kıymetli mücevherlerle süslenmişti. Mecliste altın ve kristal kadehler, yeni 

ve nadir aynalar vardı. Öyle ki Kadır Han hayretler içinde kaldı. Bir zaman oturdular. 

Kadır Han şarap içmedi. Çünkü Mâverâünnehir meliklerinin şarap içmek gibi bir âdeti 

yoktu. Özellikle Türk meliklerinin (böyle bir âdeti yoktu). Bir zaman müzik dinlediler ve 

kalktılar.  

Görüşmeler bittikten sonra Sultan Mahmud şanına yakışır bir şekilde Yusuf Kadır Han’a çok 

değerli hediyeler takdim etti. Bir kez daha şaşkına dönen Kadır Han da Türkistan’dan getirdiği çeşitli 

hediyeleri hazırlatarak Sultan Mahmud’a gönderdi500. Şebankâreî’ye göre iki taraf arasında gerçekleşen 

bu mülakat esnasında Sultan Mahmud’un gösterişini anlatmaya hiç kimsenin gücü yetmez ve kelimeler 

bunu ifade etmekten aciz kalırdı501. 

Tabakât-ı Nâsırî’den anlaşıldığı kadarıyla İran ve Tûran meseleleri eğlence sırasında değil 

eğlenceden sonra iki liderin gizli görüşmesi ile gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde Kadır Han Sultan 

Mahmud’dan bilhassa Mâverâünnehir ve Türkistan’da bulunan Selçukoğullarının Horasan’a 

gönderilmesini istemişti502.     

Mülakatın Selçuklular Açısından Sonuçları ve Horasan’a Geçişler 

Mâverâünnehir Mülakatı’nın Türk Hakanlığı iç hadiselerine yönelik kararları Ali Tegin 

tarafından haber alındığında o, vakit kaybetmeden aile efradı ile birlikte çöllere çekilse de Sultan 

Mahmud’un Bilge Tegin öncülüğünde gönderdiği ordunun karısını, kızlarını ve ağırlıklarını ele 

geçirmesine engel olamadı503. Ancak Sultan Mahmud’un bir müddet sonra Gazne’ye dönmesi ile birlikte 

Ali Tegin geri gelerek bölgeyi tekrar hâkimiyeti altına aldı504. 1026-1027 yılına gelindiğinde mülakatın 

ana maddelerinden birisi olan Yusuf Kadır Han’ın tahta geçmesi hadisesi de bir takım Gazneli 

yardımları ile gerçekleşti505. Bizim için önemli olan husus ise Selçukluların bundan sonraki ahvalidir. 

Şimdi Arslan Yabgu ve Tuğrul-Çağrı Beylerin mülakattan sonraki durumlarını açıklayabiliriz. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Mâverâünnehir’de Selçuklu gruplarının arasında bir birlik söz 

konusu değildi. Arslan Yabgu, Ali Tegin ile ittifak hâlinde iken Tuğrul ve Çağrı Beyler kendilerini 

koruyacak herhangi bir güçten yoksun bir şekilde bölgede âdeta kaçak hayatı sürmekte idiler. Nitekim 

Ali Tegin de kendilerine karşı düşmanca bir tavır sergilemekteydi. Mülakatı tafsilatıyla aktaran 

Gerdizî’ye göre görüşmelerin hemen ardından Sultan Mahmud, Arslan Yabgu’nun bir yere saklanmış 

olduğunu haber aldı ve bir adamını gönderip onu tutsak ederek önce Gaznin’e ardından da Hindistan’a 

gönderdi. Arslan Yabgu ömrünün sonuna kadar Hindistan’da (tutsak olarak) kaldı506. 

Reşidüddin Fazlullah, Mâverâünnehir Mülakatı’ndan sonra gerçekleşen Arslan Yabgu’nun 

tutsak edilmesi durumunu, Sultan Mahmud’un tarafından düzenlenen bir hileye bağlamaktadır. Buna 

göre sultan, Buhârâ’da bulunduğu esnada bir adamını Arslan Yabgu’ya göndererek hülasa şimdiye kadar 

bir araya gelmemiş olmalarını bir talihsizlik olarak değerlendirdiğini bildirmiştir. Kendisinin 

Hindistan’a yaptığı seferler esnasında Selçuklu kuvvetlerinin hiçbir şekilde ordusuna katılmamış 

                                                           
500 Gerdizî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 407-410.  
501 Şebankâreî, Mecmâü’l-Ensâb, s. 58. 
502 el-Cüzcânî, Ebû Amr Minhâcüddîn Osmân b. Sirâciddîn Muhammed, Tabakât-ı Nâsırî, I, Tash. Abdulhay 

Habibî, Encümen-i Târîh-i Afganistan, Kabil 1342, s. 245. 
503 Gerdizî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 410. 
504 Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, s. 242. 
505 Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 159. 
506 Gerdizî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 410; Ayrıca İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 78; İbnü’l-Verdî, Tetimmetü’l-

Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer (Selçuklular), Terc. Mustafa Alican, Kronik Yayınları, İstanbul 2019, s. 4. 
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olmalarını da hayretle karşılamıştır. Şimdi mesafeler daha da yakınlaşmışken Selçuklular ile bir görüşme 

yapıp dostluk anlaşması yapmak istemiştir. Elçinin Arslan Yabgu’ya varmasından sonra Selçuklular 

Sultan Mahmud ile görüşmek için on bin kişilik bir ordu ile harekete geçseler de kendilerine gönderilen 

ikinci bir elçi aracılığı ile şimdi savaş olmadığı ve Arslan Yabgu’nun tek başına gelmesinin daha uygun 

olacağı haberi gönderilmiştir. Bundan sonra Arslan Yabgu üç yüz seçme süvari ile sultanın huzuruna 

varmıştır. İki taraf arasındaki askeri görüşmelerin öncesinde bir eğlence meclisi tertip edilmiştir. 

Ardından Sultan Mahmud, Arslan Yabgu’nun kendisinin ve askeri gücünün ahvalini öğrenmek 

maksadıyla asker ihtiyacımız olursa ne kadar asker gönderebilirsiniz diye sormuştur. Arslan Yabgu 

silahdârından bir yay almış, şarabın etkisi ve gençlik gururuyla bu yayı kendi kavmime gönderirsem otuz 

bin kişi gelir diye cevaplamıştır. Sultan Mahmud daha fazlasına ihtiyaç olursa diye sorduğunda Arslan 

Yabgu bu oku kendi kabileme gönderirsem on bin kişi gelir karşılığını vermiştir. Aynı soru Arslan 

Yabgu’nun bir yay ve üç okla yüz bin atlıya çıkmasına kadar devam etmiştir. Sultan Mahmud daha fazla 

gerekirse diye sorduğunda Arslan Yabgu bu oku Balhân Kûh’a gönderirsen yüz bin atlı gelir demiştir. 

Sultan Mahmud son kez aynı soruyu sorduğunda Arslan Yabgu bu yayı Türkistan’a gönder, istersen iki 

yüz bin kişi gelir cevabını vermiştir. Bundan sonra Sultan Mahmud bir yay üç ok ile maaşsız ve ücretsiz 

bu kadar orduyu bir araya toplayacak biri hakkında tedbir alması gerektiğine kanaat getirmiştir. Üç gün 

süren görüşmelerden sonra şarabın Arslan Yabgu ve adamlarına tesir ettiği bir gece yarısında hepsini 

tutuklayarak Hindistan’da bulunan Kalincar Kalesi’ne göndermiştir507. 

Bahse konu ok ve yay hadisesi bir kısım farklılıklar olmakla birlikte Nişabûrî508, Râvendî509, 

Kerîmüddin Mahmud el-Aksarayî 510  ve Hamdullah Müstevfî’de 511  de geçmektedir. Şebankâreî ise 

Sultan Mahmud’un evvelden Arslan Yabgu’ya gönül koyduğunu bildirmektedir. Zira Arslan Yabgu ne 

zaman Sultan Mahmud ile ilgili bir haber işitirse muhakkak itiraz eder, eksikliklerini dile getirir ve onu 

incitirdi. Nihayet sultanın Semerkand’a gelmesinden sonra o da huzura gelmiş, atından inip yer 

öpmüştü. Yalnız Sultan Mahmud’a daha önceden Arslan Yabgu’nun küçük ama çok hızlı bir atı olduğu 

ve ne vakit boy ölçüşemeyeceği bir düşman ile karşılaşırsa bu atıyla düşmanından kurtulmayı başardığı 

söylenmişti. Bu sebeple o sultanın huzuruna geldiğinde önceden planlanmış bir şekilde atı bir bahane 

ile alınıp ahıra götürüldü. Bu arada sultan çevgan oynuyordu. Arslan Yabgu’yu da kendisi ile oynamaya 

davet etmiş ama Arslan Yabgu ben çevgan oynamayı bilmem, ancak sultan buyurursa iki üç ok atarım 

demişti. Sultan aldığı bu cevaptan da şüpheye düşmüş ve bazı âlimler de bunu sultanın fili varsa bizim 

de okumuz var, biz okumuzla sultanın fillerini delik deşik ederiz şeklinde yorumlamışlardı. Bu noktadan 

sonra Sultan Mahmud ve Arslan Yabgu arasında yukarıda da belirtilen ve Arslan Yabgu’nun esareti ile 

neticelenen ok yay hadisesi gerçekleşti512.   

 Sultan Mahmud, Arslan Yabgu’yu esir ettikten sonra adamlarına bir elçi göndererek Arslan 

Yabgu’nun kendi yanında gayet iyi ağırlandığını, ancak ondan -daha önce padişah dergâhı görmemesi 

sebebi ile- bazı kusurlar sadır olduğunu ve bu sebeple birkaç günlüğüne tutuklandığını haber 

vermiştir513. Bu noktadan sonra Arslan Yabgu’ya bağlı yaklaşık dört bin kişilik bir kuvvet başlarında 

                                                           
507 Reşidüddin Fazlullah, Câmiü’t-Tevârîh (Selçuklular),  s. 75-77. Ahmed b. Mahmud ve el-Hüseynî’de geçen 

bilgilerde hatalı bir şekilde Sultan Mahmud’un Horasan’dan Mâverâünnehir’e nakletmek istediği kişinin Mikail 

olduğu ve Arslan Yabgu’nun Sultan Mes’ud b. Mahmud zamanında esir düştüğü bildirilmektedir. bk. Ahmed b. 

Mahmud, Selçuk-Nâme, I, Haz. Erdoğan Merçil, Kervan Kitapçılık, İstanbul 1977, s. 6; el-Hüseynî, Sadruddîn 

Ebû’l-Hasan Ali İbn Nasır İbn Ali, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Çev. Necati Lügal, TTK, Ankara 1999, s. 2-3. 
508 Zahireddin Nişabûrî, Selçuknâme, Çev. Ayşe Gül Fidan, Kopernik Yayınları, İstanbul 2018, s. 77-78.   
509 er-Ravendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, I-II, s. 88.  
510 Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Çev. Mürsel Öztürk, TTK, Ankara 2000, s. 7-8. 
511 Hamdullah Müstevfî, Târîh-i Güzîde, s. 427.  
512 Şebankâreî, Mecmâü’l-Ensâb, s. 59. 
513 Reşidüddin Fazlullah, Câmiü’t-Tevârîh (Selçuklular), s. 78. 
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Yağmur, Buka, Göktaş ve Kızıl olduğu hâlde 514  Sultan Mahmud’un emri ile Mâverâünnehir’den 

Horasan’a geçirilerek muhtelif şehirlerin (Serahs, Bâverd, Nesâ ve Ferave) çöl mıntıkalarına 

yerleştirilmişlerdir 515 . Sultan Mahmud’un veziri Arslan Cazib bu Selçukluların Horasan’a 

nakledilmelerini son derece hatalı bir karar olarak değerlendirmiş olup bu durumu sultana bildirse de 

onların bölgeye geçişlerine engel olamamıştır516. Reşidüddin Fazlullah’ın aktarmış olduğu bilgilerle 

kıyaslandığında Horasan’a geçen Selçuklu grubunun Arslan Yabgu’ya bağlı birliklerin tamamı olmadığı 

anlaşılmaktadır. Zira Arslan Yabgu yukarıda da ifade edildiği gibi Sultan Mahmud tarafından yanına 

gelmesi için davet edildiğinde ilk olarak on bin kişilik bir ordu ile harekete geçmişti. Nihayet Yağmur, 

Buka, Göktaş ve Kızıl öncülüğündeki bu grup Selçukluların Horasan’a ilk geçen birliklerini teşkil etmiş 

oldu. 

Sultan Mahmud’un Mâverâünnehir Mülakatı’nın ardından bir müddet daha bölgede kaldıktan 

sonra Gazne’ye dönmesi ile birlikte, Ali Tegin geri gelerek Buhârâ’yı ele geçirmişti. Ancak o şimdi 

yıllardır bölgedeki en önemli müttefiki olan Arslan Yabgu’nun desteğinden mahrum kalmıştı. Üstelik 

Mâverâünnehir’de kalan ikinci Selçuklu kısmı, yani Tuğrul ve Çağrı Beyler ile de ilişkilerin başlangıç 

noktasından şimdiye kadar belirgin bir düşmanlık mevzubahisti. Buna rağmen Ali Tegin bu defa 

kardeşler ile ittifak yapmak yolunu seçti. Gönderdiği elçi ve mektuplarla onları Semerkand tarafına 

gitmek için ikna etmeye çalışırken aynı zamanda bir iş birliğini teklif ediyordu. Fakat Tuğrul ve Çağrı 

Beyler daha önce yaşamış oldukları acı tecrübeden dolayı Ali Tegin’in teklifini kabul etmediler517. Bu 

defa Ali Tegin Selçuklu ailesinin içine nifak sokmak düşüncesi ile Musa Yabgu’nun oğlu Yunus’u kendi 

tarafına çekmeye çalıştı ve ona Emîr İnanç Yabgu unvanını tevdi etti. Bu planı da başarıya ulaşmayınca 

vermiş olduğu emirle adamlarından Alp Kara, Yunus b. Musa’yı öldürdü518. Bunun üzerine Tuğrul ve 

Çağrı Beyler amcazadelerinin intikamını almak üzere 1030 yılında harekete geçtiler ve Ali Tegin’in 

ordularını yenilgiye uğrattıkları gibi Alp Kara’yı da öldürmeyi başardılar. Ancak gelişmeler onların 

Mâverâünnehir’de kalmalarının imkânsız olduğunu gösteriyordu. Kardeşler bu durumu anladıklarında 

kendileri için şimdilik daha güvenilir bir yer olduğuna inandıkları Harezm’e gittiler. Zira Cüzcânî’ye 

göre Gaznelilere bağlı olan Harezmşâh Altuntaş el-Hâcib’in oğlu Hârûn Gazneli SultanMes’ud’a karşı 

isyan ettiğinde Tuğrul ve Çağrı Beyler de kendisine yardım etmiş bunun karşılığında Ribât-ı Mâşe adlı 

yeri otlak olarak kullanmalarına müsaade edilmişti. Şimdi bu karışık vaziyette kardeşler, Ali Tegin 

tehlikesinden henüz tam olarak kurtulamamışken Hârûn da kendilerine elçi göndererek Harezm’e davet 

etti519. 

Tuğrul, Çağrı ve amcaları Musa, Harun b. Altuntaş el-Hâcib’in teklifini kabul ederek Harezm’e 

gidip şehir dışına karargâh kurdular520. Ne var ki Hârûn da çok geçmeden onlara ihanet etti ve eskiden 

beri düşmanları olup bu sıralar Cend’de bulunan Şah Melik’e 521  haber göndererek Selçuklulara 

saldırmasını ve onlardan tek bir kişi kalmayıncaya dek hepsini öldürmesini istedi. Şah Melik de bu 

                                                           
514 Gerdizî’ye göre bu bahsi geçen komutanlar Sultan Mahmud’a gidip kendi liderleri Arslan Yabgu’dan şikâyetçi 

olduklarını ve sultan izin verirse Horasan’a geçmek istediklerini bildirmişlerdir. (bk. Gerdizî, Zeynü’l-Ahbâr, s. 

410-411.) Ancak Arslan Yabgu zaten Sultan Mahmud tarafından esir edilmişti. İhtimal ki ondan geriye kalan 

Selçuklu grubu Tuğrul ve Çağrı Beylerin emri altına girmek istemedikleri için Horasan’a geçmek istemişlerdir.  
515 Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsırî, I, s.247; Hamdullah Müstevfî, Târîh-i Güzîde, s.427. 
516 İbnü’l-Esîr’e göre Sultan Mahmud Arslan Yabgu’nun esir edilmesinden sonra aile fertlerine ve kavmine ne 

yapılması gerektiğini adamlarıyla istişare etti. Arslan Cazib ok atamasınlar diye baş parmaklarının kesilmesi veya 

Ceyhun Nehri’nde boğulmaları yönünde görüş bildirmişti. Bunun üzerine Sultan Mahmud Arslan Cazib’e “ne 

kadar katı kalpli ve taş yüreklisini” diyerek karşı çıktı ve onların Ceyhun Nehri’nin karşı kıyılarına geçirilmelerini 

emretti. bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 78. 
517 Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, s. 242. 
518 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 78-79. 
519 Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsırî, I, s. 247. 
520  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 79. 
521 Geniş bilgi için bk. Özgüdenli, Selçuklular, I, s. 59-60. 
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doğrultuda beklenmedik bir anda harekete geçerek Selçuklulara saldırdı. Selçuklular bu ani saldırı 

karşısında büyük bir yenilgiye uğrayarak yaklaşık yedi sekiz bin askerlerini kaybettiler. Baskından çok 

az bir kuvvetle kurtulan Selçuklu şefleri derhâl kendi aralarında bir istişare yaptılar. Onlar için 

Mâverâünnehir’e dönmek imkânsız olduğundan Horasan’a gitmeye karar verdiler ve tarihler 1035 yılını 

gösterdiğinde Selçukluların Mâverâünehîr’deki son temsilcileri olan Tuğrul ve Çağrı Beylerin 

öncülüğündeki Selçuklu grubu da yedi yüz kadar atlı (ya da dokuz yüz) ile Ceyhun Nehri’ni geçerek 

Nesâ ve Merv taraflarına geldiklerinde Horasan’a geçiş süreci tamamlanmış oldu522.    

Sonuç 

Selçuklular, 985-986 yılında yaklaşık olarak beş yüz kişilik bir grup ile Oğuz Yabgu 

Devleti’nden ayrılıp Cend şehrine gelmişlerdir. İslâm dinini tercih eden Selçuk Bey’in bu tarihten 992 

yılına kadar olan faaliyetleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da sonraki hadiselerden, Selçukluların 

bölgede bazı mücadelelere giriştikleri ve bir kabul görme süreci yaşadıkları anlaşılmaktadır. Türk 

Hakanlığı’nın 992 yılında Buğra Han Hârûn öncülüğünde Sâmânîlere son verme düşüncesi Selçukluları 

Mâverâünnehir hadiselerine dâhil etmiştir. Selçuk Bey, oğlu Arslan Yabgu komutasında bir orduyu 

Sâmânîlere yardım etmek için gönderdiğinde Selçuklulardan bir grup ilk defa Tûran’dan İran’a 

geçmiştir. Arslan Yabgu’ya Sâmânîlere olan yardımlarından sonra bu devlet tarafından Nûr kasabasında 

oturma müsaadesi verilince o, bir daha Cend’e dönmemiştir. 

Oğlu Mikail’in gayrimüslim Türkler üzerine düzenlenen bir sefer esnasında vefat etmesinden 

sonra torunları Tuğrul ve Çağrı Beylerin yetiştirilmesini üstlenen Selçuk Bey’in de yaklaşık olarak 1007 

yılında vuku bulan vefatı ile birlikte Selçuklu ailesi ilk sarsıntıyı geçirmiştir. Tuğrul ve Çağrı Beyler 

dedelerinin vefatını müteakip Cend’de durmayarak Mâverâünnehir’e geçmişlerdir. Böylece 

Selçukluların Tûran’dan İran’a geçiş süreçleri tamamlanmıştır. Ancak kardeşler, ailenin en yaşlı üyesi 

olmakla Selçukluların başına geçen Arslan Yabgu’nun liderliğini kabul etmemişlerdir. Bu durumun 

sonucunda Arslan Yabgu ve yeğenleri arasında herhangi bir savaş hâsıl olmasa da bir ayrılık söz konusu 

olmuştur. Böylece Selçuklular Mâverâünnehir’de biri Arslan Yabgu’nun diğeri Tuğrul ve Çağrı 

Beylerin yönetiminde olmak üzere iki gruba bölünmüşlerdir. Arslan Yabgu Sâmânîlerin yok olmasından 

sonra da bir itibar kaybı yaşamamış, aksine elinde bulundurduğu askeri güç sebebi ile Türk Hakanlığı 

Batı sorumluların müttefiki olmayı başarmıştır. Aynı durum Tuğrul ve Çağrı Beyler için geçerli 

olmamış, onlar bir yandan Türk Hakanlığı Batı sorumlularının baskılarına maruz kalırken öte yandan 

amcalarının kendilerine karşı gerçekleştirdiği siyasî ihtiraslara maruz kalmışlardır. 

Türk Hakanlığı Batı sorumlusu Ali Tegin’in Arslan Yabgu ile olan büyük ittifakı Hakanlığın 

başına meşru yollarla geçmek isteyen Yusuf Kadır Han tarafından hoş karşılanmamıştır. Bununla 

birlikte Yusuf Kadır Han’ın Türk Hakanlığı Hakanı olmak istemesi ve oğlunu da Mâverâünnehir 

yönetimine bırakma düşüncesi kendisinin Gazneli Sultan Mahmud ile bir ittifak yaması ile 

neticelenmiştir. 1025 yılında gerçekleşen ve tarihte Mâverâünnehir Mülakatı ya da Semerkand 

Görüşmeleri olarak adlandırılan Yusuf Kadır Han-Sultan Mahmud görüşmesi, sonuçları itibarı ile 

Selçukluları ikinci defa yıkıma sürüklemiştir. Nitekim bu mülakattan sonra Arslan Yabgu, Sultan 

Mahmud tarafından bir hileyle tutsak edilerek Kuzey Hindistan’da bulunan Kalincar Kalesi’ne 

gönderilmiştir. Arslan Yabgu’ya bağlı kuvvetlerin bir kısmı liderlerinin tutsak edilmesinden sonra 

Tuğrul ve Çağrı Beylerin hizmetine girmek istemedikleri için Sultan Mahmud’un izni ile Horasan’ın 

muhtelif şehirlerine geçip yerleşmişlerdir. Böylece Arslan Yabgu komutası altında olup güçlerinden 

çekinilecek ölçüde olan Selçuklular bir kez daha dağılmak durumunda kalmışlardır. 

                                                           
522 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VIII, s. 79; Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsırî, I, s,  247; Mîrhând, Ravzatü’s-Safâ, IV, 

s. 244; İbnü’l-Verdî, Tetimmetü’l-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer (Selçuklular), s. 23. 
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Sultan Mahmud’un mülakatın ardından Gazne’ye dönmesini fırsat bilip geri gelerek Buhârâ’yı 

ele geçiren Ali Tegin ise Selçukluların ikinci kolunu teşkil eden Tuğrul ve Çağrı Beyler için bir sorun 

hâline gelmiştir. Nitekim Ali Tegin, kardeşlerin gücünden faydalanmak üzere yanına almaya çalışmış 

ancak bunda başarılı olamayınca iki taraf arasında Ali Tegin’in önemli komutanlarından Alp Kara’nın 

Selçuklulardan ise Tuğrul ve Çağrı Beylerin amcazadesi Yunus b. Musa’nın ölümü ile neticelenen 

savaşlar meydana gelmiştir. Artık Mâverâünnehir’de barınamayacaklarını anlayan kardeşler çareyi 

Harezm Bölgesi’ne gitmekte bulmuşlardır. Bu kez de Harezmşâh Hârûn’un ihaneti ile karşılaşan Tuğrul 

ve Çağrı Beyler onun telkinleri ile ani baskına uğratıldıkları eski düşmanları Şah Malik karşısında büyük 

bir yenilgiye uğramışlardır. 

Mâverâünnehir’e dönmeleri imkânsız olan kardeşler Harezm’de de barınamamaları sebebi ile 

1035 yılında Horasan’a geçerek Nesâ ve Merv taraflarına gelmişlerdir. Böylece Selçukluların son 

kısımlarının da Horasan’a geçiş süreci tamamlanmıştır. 

Netice itibarı ile Selçuklular bilhassa Selçuk Bey’in son yıllarında bölgede önemli bir güç iken 

onun vefatından sonra ilk parçalanmayı yaşamışlardır. İkiye bölünen Selçukluların Arslan Yabgu’nun 

esaretinden sonra da birleşememeleri durumu, ayrılık vaziyetinin daha da derinleşmesine sebep 

olmuştur. Böylece Horasan’a iki ayrı güç olarak ve farklı zaman dilimlerinde geçişler kuruluşun da 

gecikmesi ile neticelenmiştir. 
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MODERN PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL CULTURE FORMATION IN 

ADOLESCENT PERIOD 

Y. K. SERIKBAYEV523 

M. A. MYRKASYMOVA524 

E. M.YESSENALIVA525 

Abstract 

The article deals with psychological issues in the direction of organizational culture formation 

in adolescence. If we look at the purpose of education today with a new understanding, the main strategic 

direction of its development is to form a new generation of qualified specialists who take responsibility 

for life, have a mature worldview culture, are used to creative thinking, have high business skills, are 

dominated by humanistic thinking, armed with professional education, and have a lot of moral qualities. 

As the demands of the times changed, so did the society's demands on educational institutions. In turn, 

the education of teenagers in a modern society in a complex system is the main element of the formation 

of their organizational culture and their ability to behave in the environment in various situations and 

the result of their educational progress. Communicative activity of teenagers is also an important factor 

of organizational culture. 

Keywords: Adolescence Period, Organizational Culture, Leader, Communicative Activity 

ЖАСӨСПІРІМДІК КЕЗЕҢДЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ МƏДЕНИЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Аннотация 

Мақалада жасөспірімдік кезеңде ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру 

бағытындағы психологиялық мәселелер қарастырылған.  Бүгінгі таңдағы білім берудің 

мақсатына жаңаша түсінікпен қарасақ, оны дамытудың басты стратегиялық бағдары - өмірге 

жауапкершілікпен қарайтын, дүниетанымдық мәдениеті жетілген, шығармашылық ойлауға 

дағдыланған, іскерлік қабілеті жоғары, гуманистік ойлауы басым, кәсіби  ілімімен қаруланған, 

адамгершілік қасиеттері мол білікті мамандардың жаңа ұрпағын қалыптастыру болып табылады. 

Заман талабы өзгерген сайын оқу орындарына қоғам тарапынан қойылатын талап та өзгерді. Өз 

кезегінде, жасөспірімдердің   заманға сай  қоғамда кешенді жүйеде білім алуы олардың 

ұйымдастырушылық мәдениетінің  қалыптасуы мен әртүрлі жағдайларда  өзін қоршаған ортада 

ұстай алуының басты элементі  мен оқу үлгерімінің нәтижесі болып табылады. Жасөспірімдердің 

коммуникативтік белсінділігі ұйымдастырушылық мәдениеттің де маңызды факторы болып 

табылады. 

Түйін сөздер: жасөспірімдік кезең, ұйымдастырушылық мәдениет, лидер, 

коммуникативтік белсінділік 

Кіріспе 

Қазіргі кездегі ғалымдар мәдениеттің көпқызметтілігін, яғни мәдениет қызметінің көп 

түрлілігін оның ішінде мәдениеттің оң функцияларын көрсетіп өткен (индивидтің немесе 

қоғамның ортаға бейімделуінің (адаптация) дәрежесін көтеруге байланысты), сонымен қатар 

мәдениеттік зиянды немесе теріс функцияларының ішіндегі ашық және жасырын (латентті) 
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түрлерін атап өткен, яғни бұл функциялар адаптация процесіне кедергі келтіреді. Мұның 

барлығы мәдениет құбылыстарын анықтаушы мәдениеттік анализдердің күрделілігі мен 

бағалаудың субъективтілігін айқындайды. 

Сонымен қатар, мәдениетті өткен ұрпақтардың тәжірибелерін көрсететін, қазіргі заманғы 

жағдайлардың әсерімен өзгеріп отыратын және қоғамның мүшесі ретінде адаммен меңгерілетін 

ойлар, мағыналар, елестетулер, білімдер, құндылықтар, нормалар, әрекеттер, мінез-құлық, өмір 

сүру образдарының жүйесі ретінде анықтауға болады. 

Мектептің жетістігі басқа да ұйымдар секілді  оқу мекемесінің құрылымы мен 

бөлімдеріндегі   ұйымдастырушылық мәдениеттің  даму деңгейіне  тәуелді екені белгілі. Жалпы  

ұйымдастырушылық мәдениеттің зерттелуі оның өзіндік құрылымы мен алдына қойылған  

мақсат  пен міндеті, сол мәдениетті таратуы мен қалыптасуына ықпал етуші  мұғалім мен  

қызметкерлер ғана емес, сонымен  қатар үздіксіз ұжымды ауыстырып отыратын жасөспірімдер 

болып табылады. Өткен ғасырдың  60-70 жж. мектептік  білім беру жүйесінде 

ұйымдастырушылық зерттеу бағыттары анықталды. Ұйымдастырушылық мәдениет – 

жасөспірім оқушыларға жалпы мақсатқа бағдар беруде, жасөспірімдердің  ой-пікірін 

ұжымдастыруға, қарым-қатынасты жақсартуға оқу сапасына әсер ететін  қуатты  стратегиялық  

құрал болып қарастырылады.  

Ғылыми нәтижелерді талқылау және теориялық-әдіснамалық негіздері. 

Ұйымдастырушылық мәдениет немесе ұжымды басқару бағытын педагогика саласында 

Н.Д.Хмель, К.Ж.Каракулова, А.К.Рысбаева, С.К.Исламгулова, ал психологиялық зерттеулерде 

М.Қ.Бапаева, Н.С.Ахтаева, Н.Тоқсанбаева, М.Еркінбекова, Ш.Т.Тұрадлиеваның және т.б. 

еңбектерінде қарастырылған. Аталмыш мәселе төңірегінде зерттеушілер ұйымдастырушылық 

мәдениетін бәсекеге қабілеттілікті айқындаушы негізгі факторы ретінде атап көрсетсе, кейбір 

ғалымдар тілтабысқыштық, коммуникативтілік деген пікір берді. 

Ұйымдастырушылық мәдениет ұғымын әлеуметтік зерттеулердің объектісі ретінде 

қарастырмас бұрын, бұл ұғымға әлеуметтік-мәдени феномен ретінде анықтау керек. Бұл үшін 

«мәдениет» және «ұйым» түсініктерін нақтылап, мағыналық шектерді анықтап алу қазіргі 

заманғы  ұйымдардың  мәдени ортасында болып жатқан процесстер мен құбылыстарды жүйелі 

түрде және нақты қарастыруға, талдаулар жасауға мүмкіндік береді. Ең маңыздысы бізді 

қызықтырып отырған түсініктерді мазмұндық тұрғысынан анықтау қажет. 

«Мәдениет» ұғымы қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымда фундаменталды ұғымдардың 

құрамына енсе, менеджмент ұйымы аясындағы мамандар кез келген ұйым ұлт сияқты өз 

мәдениетіне ие екендігін айтады. Мәдениет – ( латын тілінен аударғанда cultura – өңдеу, тәрбие, 

білім беру, даму, оқу деген мағына білдіреді) материалдық және рухани еңбек өнімдеріндегі, 

әлеуметтік нормалар мен мекемелер жүйесіндегі, рухани құндылықтардағы, адамдардың 

табиғатқа, өзге адамдарға өздеріне  қатынастарының жиынтығында, адамзаттың өмірлік іс-

әрекетінің  және ұйымның дамуының спецификалық тәсілі  [1]. 

Ұйымдық психологияның негізін қалаушы, ғылыми еңбектері түрлі ірі кәсіпорындардың 

ұйымдастырушылық мәдениетін анықтауда (ұйымдасқан мәдениеттерін) көп жылдық 

тәжірибеде зерттеуге арналған  Э.Х. Шейннің пікірінше, мәдениет және лидерлік (басшылық, 

көшбасшылық) медалдің екі тарапы сияқты, яғни мәдениет топ немесе ұйым арқылы құрылады 

және мәдениетті лидерлер жасайды. Егер мәдениет қалыптасып қалған болса, бұл лидерлік 

критерийлерін анықтайды және сәйкесінше мүмкін болған лидерлерге әсер етеді. Басшылық 

мәдениетінің дисфункциясы мәдениет элементтерінің функциясы мен дисфункциясын көрсетіп, 

мәдени революциясын жүзеге асады», жаңа жағдайларда топтың сақталып қалуын қамтамасыз 

ететін мәдениеттің осындай моделін іске асыру [2].  

Егер басшы өзі басқарып отырған ұйымдағы мәдениетті білмесе, онда басшы мәдениетті 

емес, мәдениет басшыны басқарады. Топтағы мәдениетті түсіну міндетті түрде және 

басшылардың лидер болуы үшін мәдениетті түсінуі басты талап» болып табылады.  
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Қазіргі заманғы ұйымдар арасында мәдениетпен тығыз байланыстағы өзге де 

терминдердің қарастырылуына назар аударар болсақ, «ұйым» термині қазіргі кезде үш жалпы 

қабылданған мағынаға ие: 

-  Объект ретінде (яғни белгілі бір ішкі реттелген құрылымға ие, нақты функцияларды 

атқару үшін тағайындалған, қоғамда белгілі бір маңызды орынды алатын қолдан біріктірілген 

институттар); 

-  Процесс ретінде, объектіге саналы әсер етумен байланысты (яғни ұйымдастырушы 

фигура(тұлға) мен ұйымдастырылатын топ бар жердегі функцияларды өзара бөлісіп, 

байланыстар мен координациялар орнататын адамдардың әрекеті ретінде); бұл мағынада «ұйым» 

түсінігі толық түрде осы ұғымды білдірмесе де  «басқару» түсінігімен сәйкес келеді; 

-  Қасиет ретінде, атрибут (яғни  белгілі бір объектінің реттілік дәрежесі; объектілердің 

барлық түрлерінде жүйелі түрде болатын  нақты бір құрылымдар, бөліктердің тұтастыққа 

бірігуіндегі байланыстар типтері)  [3]. 

  Дәстүрлі түрде «ұйым» ұғымында ортақ мақсатқа жету үшін жұмысты бірлесе орындау 

үшін, ережелердің формалды құрылымымен ерекшеленетін, билік қатынастарымен, еңбекті 

бөлісумен, шектелген мүшелікпен сипатталатын адамдардың бірігуі түсініледі. Сонымен қатар, 

ұйым құрылымдық тұрғыда тұрақты реттілікпен қамтамасыз ету және қоғам субъектілерінің 

әрекеттерінің келісімділігі арқылы олардың ұжымдық тіршілігімен байланысты адамдардың 

қажеттілікері мен қызығушылықтарын қанағаттандырады [4].  

Ұйымның оны өзге жүйелерден ерекшелейтін  тұтас жүйе ретіндегі ерекше қасиеті 

арқылы сипатталады. 

- Байланыстың болуы, яғни жүйені құрайтын элементтер бір - бірімен өзара тікелей  және 

жанама   бірігіп қана жұмыс істей алуы; 

- Өзін-өзі сақтау, бұл жүйені бұзатын факторлар болған жағдайда жүйе құрылымын 

өзгеріссіз сақтап қалуға тырысу; 

- Ұйымдастыру  мен басқаруға деген қажеттілік; 

- Эмердженттілік, яғни жүйенің потенциялының  жүйені құрайтын элементтер 

потенциялына байланысты көп, теңдей немесе аз болуы; 

Көптеген авторлардың еңбектерін талдай отырып  қазіргі заманғы ғылымда 

ұйымдастырушылық мәдениет пен ұжымдық мәдениет түсініктерін:  

Біріншіден, «ұйымдастырушылық мәдениет» және  «ұжымдық мәдениет» түсініктері 

өзара сәйкес. Бұлар көбінесе тәжірибеде басқарушылар мен менеджерлер есептейді. 

Екіншіден, бір мәдениет екінші мәдениеттің бір бөлігі болып есептеледі. 

Ұйымдастырушылық мәдениет ұжымдық мәдениеттің  «негізгі креативті базасы» болса, ал 

ұжымдық мәдениет – белгілі бір ұйымдастырушылық мәдениетің  даму дәрежесі  арасындағы 

өзара  байланыс  бар екенін болжауға болады. 

Қазіргі отандық ғылымда «мәдениет» ұғымын айқындайтын «ұйымдастырушылық 

мәдениет» және «ұжымдық мәдениет» терминдерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары 

туралы  алуан түрлі пікірлер бар.  Жоғарыда айтып өткендей біз ұжымдық мәдениет белгілі бір 

кәсіби саланың, жүйенің (біздің жағдайда білім беру жүйесінің) мәдениеті, ал 

ұйымдастырушылық мәдениеті нақты мекеменің, жүйе элементінің (жоғарғы оқу орнының) 

мәдениеті деген ойды ұстанамыз. Алайда, біз әзірше нақтылық туралы емес, 

«ұйымдастырушылық мәдениет» және «ұжымдық мәдениет» терминдерін мәдениеттегі әр түрлі 

бағыт болып табылмағандықтан синоним ретінде қолдануға, кез келген ұйымға қатысты 

мәдениет элементтері, құрылымдары, деңгейлері туралы сөз қозғап отырмыз.    

Н.Д. Стрекалованың пікірінше, ұйымдастырушылық  мәдениет көрнекі белгі мен белгілік 

іс-әрекеттің әсерінен туындап, дамиды.  Ұжымдық мәдениеттің сыртқы атрибуттары мен 
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белгілеріне: елтаңба, әнұран, ұран, эмблема, фирма белгісі, логотип, бренд, салт-дәстүрлері, 

рәсімдері, мифтері мен аңыздар және т.б. жатады [5].  

Тұлғаның ұйымдастырушылық таным әрекеттерінің даму ерекшеліктері   

Кез келген жеке тұлғаның ерекшелігі дегеніміз – ол оның өзіне тән мінез-құлқындағы, іс-

әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. Қоғамдық тұлғаларға ортақ этикалық 

бірыңғай талаптардың болуына қарамастан, қоршаған орта жөнінде әр адамның қалыптасқан 

өзіндік ой-пікірінің, көзқарасының болуы, олардың өзі көріп білген құбылысқа деген 

көзқарасын, ой-пікірін білдіруі заңды құбылыс. Мәселен, біреулер айналасындағы құбылысқа 

таңдана, тамашалай қараса, енді біреулер сын көзімен қарап, ой қорытуы, сын-пікірлер айтуы 

мүмкін. 

Басқару және ұйымдастырушылық мәдениет бойынша шетелдік кеңесшілердің ойынша 

ұжымдық құндылықтары мен нормаларына төмендегілер жатады:  

- мекеменің белгілі бір қызметі және «бейнесі»; 

- билігі және аға ұрпағы; 

- әр түрлі жетекшілік қызметтер мен міндеттер; 

- адамдармен қарым-қатынасы; 

- басқарушы және бақылаушы қызметтерге тағайындау өлшемдері; 

- жұмысты және тәртіпті  ұйымдастыру; 

- басқару және жетекшілік ету стилі; 

- шешім қабылдау процестері; 

- ақпарат алмасу және тарату; 

- байланыс орнату сипаты; 

- Əлеуметтену сипаты; 

- Конфликтіні шешу жолдары; 

- Жұмыстың тиімділігін бағалауы [6]. 

Жасөспірімдермен жұмыстағы негізгі педагогикалық идея: іс — әрекет түрлеріндегі 

жетістікке жағдай жасау, бұл сынып ұжымы алдында өзін-өзі ұстауына мүмкіндік береді; 

құндылықтарын қалыптастыру; мінез — құлқы мен рухани дамуына қарым — қатынастарын 

ұлғайтады. Демек, осы жастағы оқушылармен жүргізілетін жұмыстың маңызды міндеті 

тәрбиешілердің мектептегі және мектептен тыс кездегі балалардың әрқайсысымен жеке жұмыс 

жүргізіп, қажетті әдептілікті сақтай отырып, педагогикалық ұстамдылық пен шыдамдылыққа 

негізделген қызметтерін дұрыс ұйымдастыру болып табылады. Жасөспірімдер өмірінде, әсіресе, 

тоғызыншы сыныпта, яғни, толық орта білім алу жолына таңдау жасайтын кезде, олардың 

бойында әртүрлі мамандықтарға, мектеп пәндерінің ішіндегі белгілі бір пәнге деген 

қызығушылығы пайда болады. 

Жасөспірімдердің  ұйымдастырушылық мәдениетінің қалыптасу деңгейін анықтау 

алдымызға қойған тәжірибелік болжамдарды дәлелдей отырып, оқу-тәрбие үрдісіне 

педагогикалық және психологиялық арнайы сүйемелдеу бағдарламаларын енгізудің өзектілігін 

айқындайды. 

Келесі кезеңде «Ұйымдастырушылық жəне коммуникативтік бейімділіктерін анықтау» 

әдістемесі жүргізілді. Аталмыш әдістеменің нәтижесі көрсеткендей, сынаққа қатысқан 

жасөспірімдердің  басым көпшілігінде ұйымдастырушылық және коммуникативтік 

бейімділіктерінің орташа деңгейін көрсетті (1-сурет).  
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Сурет – 1: «Ұйымдастырушылық және коммуникативтік бейімділіктерін анықтау» 

әдістемесінің нәтижелері 

Сонымен қатар, жасөспірімдер топты қандай да жеке мақсаттарға жетуге септігін тигізе 

алатын құрал ретінде қарастыратындықтары анықталды. Мұнымен қоса, топтағы құзыретті 

тұлғаларға, яғни қажетті жағдайда көмектесе алатын, туындаған мәселелердің шешімін таба 

алатын немесе ақпарат көздерімен қамтамасыз етуде септігін тигізетін топ мүшелеріне таңдау 

берілген.  

Белгілі болғандай, коммуникативтік бейімділіктері төмен деңгейлі жасөспірімдер (30 %) 

қарым-қатынасқа алғашқы болып түсуден қорқады және айналасындағылармен тіл табысып кете 

алмайды. Оқу үлгерімдері бойынша құжаттармен салыстырып көргенімізде, бұл жасөспірімдер 

университеттегі қоғамдық жұмыстарға да қатыспайтындығы, тіптен өздерін көрсетуден аулақ 

жүретіндіктері анықталды.  

Ал жоғарғы деңгейді көрсеткен жасөспірімдер (25 %) көбіне, мектеп өміріне тікелей 

араласып жүретін, қоғамдық жұмыстармен қамтылған, өздерін кез келген ортада еркін көрсете 

алатын жасөспірімдер екендігіне көз жеткіздік.  

Зерттеу жұмысымыздың мәнділігін арттыра түсу үшін «Ұйымдастырушылық мəдениет 

деңгейін» анықтау әдістемесі жүргізілді. Əдістеме нәтижесі бойынша төрт деңгей анықталды.  

Өте жоғары ұйымдастырушылық мәдениет деңгейін 10 % студент көрсетсе, жоғары 

деңгейді - 15 % студент, ал орта деңгейді – 45 % және 30 % студент төмен көрсеткіш берді. 

Пайыздық көрсеткіштер беріп отырғандай, жасөспірімдердің  25 %-да ғана ұйымдастырушылық 

мәдениет деңгейі қалыптасқан, ал 75-ға жуығында қалыптастыруды қажет етеді (сурет - 2).  

 

 
 

Сурет – 2: «Ұйымдастырушылық мәдениет деңгейін» анықтау әдістемесінің нәтиже 

көрсеткіштері 

Зерттеу нәтижелері бойынша арнайы тренингтік бағдарлама ұйымдастырылып, жүзеге 

асырылды. Бұл бағдарламаны ұйымдастырудың өзектілігі жасөспірімдердің  кәсіби әрекетіндегі 

қарым-қатынас үрдісінің жоғары маңыздылығымен айқындалады. Кәсіби маңызды сапалар мен 

тұлғалық ерекшеліктердің біртұтастығы оның кәсіби дайындығы мен жетілгендігінің және 

әрекеттегі табыстылығын көрсеткіші болып табылады.  

жоғары; 25%

орта; 45%

төмен; 30%
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Демек, жасөспірімдердің  ұйымдастырушылық және коммуникативтік бейімділіктерін 

дамыту үшін арнайы ұйымдастырылған тәжірибелік жұмыстар жүргізілуі қажет деген тұжырым 

жасалынды.  

Жасөспірімдердің ұйымдастырушылық және коммуникативтік мәдениеттері мен 

іскерліктерін қалыптастыру мәселесі мен олардың оқу үлгерімдерін жақсарту болашақ кәсіби 

мамандарды дайындауда аса маңызды рөл атқарады. Себебі, жасөспірімдердің  

ұйымдастырушылық мәдениеттерінің бастапқы қадамы мектеп қабырғасында қаланады. Ал 

жасөспірімдердің  оқу үлгерімі  білім берудің маңызды факторларының бірі болып табылады. 

Мектептік  білім беру жүйесінде жасөспірімдердің  ұйымдастырушылық мәдениетін 

қалыптастырудың бірден бір шарты – жасөспірімдердің  таным әрекеттерінің элементтерін 

(танымдық іс-әрекет, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі қабылдау, тәрбиелеу, өзін-өзі бекіту, өзін-өзі 

жүзеге асыру) дамыту болып табылады. 

Қорытынды. 

Бүгінгі таңдағы толыққанды тұлғаға өзінің әлеуметтік және кәсіби қызметтерін атқару 

үшін коммуникативтік, ұйымдастырушылық мәдениет, іскерлік және т.б. құзыреттіліктерді 

меңгеруі тиіс. Көптеген авторлар, жасөспірімдердің  оқу үлгерімдерінің төмендігін олардың 

коммуникативтік, ұйымдастырушылық мәдениет, іскерлік деңгейлерінің төмендігімен 

байланыстырады.  

Қорыта келе, ұйымдастырушылық мәдениет – жасөспірімдермен мектеп педагогтарына 

жалпы мақсатқа бағдар беруде, жасөспірімдердің  ой-пікірін ұжымдастыруға, қарым-қатынасты 

жақсартуға оқу сапасына әсер ететін қуатты  стратегиялық  құрал болып қарастырылады. Ал, 

университетет қабырғасында жасөспірімдердің  өзін-өзі тануы, қарым-қатынас жасауы, басқа 

тұлғаларды бағалау, тұлға ретінде өзіне баға беру сияқты маңызды әлеуметтік қажеттіліктері 

жүзеге асырылады.  
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DEYİMLERİMİZDE KUŞ VE KUŞ TÜRLERİ 

Yasemin DİNÇ526 

Özet 

Türk dili deyimler bakımından zengin bir dildir. Deyimler, karşıladığı kavramlar açısından geniş 

bir yelpazeye sahiptir. Deyimleri oluştururken pek çok kavramdan yararlanılmıştır. Türkçe deyimlerde 

çok sayıda hayvan ismi de geçmektedir. Bunların çoğunlukla o hayvanın belli başlı niteliklerinden 

hareketle oluştuğu görülmektedir. Hayvan adlarının geçtiği deyimlerden bazıları mecaz yoluyla insan 

karakterini gösterecek şekilde oluşmuştur. Bazı deyimler ise bir olayı, bir durumu karşılamaktadır. 

Hayvan adlarıyla kurulmuş deyimlerimiz söz varlığı açısından incelendiğinde kuş kavramının çok sık 

kullanıldığı görülmektedir. Kuş türlerinin de pek çoğu deyimlerde yerini almıştır. Çok eski çağlardan 

beri çeşitli kuş adlarının Türk düşünce, dil, yaşayış ve kültüründe önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. 

İnsanlar, sosyal yaşamdaki birçok konuyu ve sorunu kuş ve kuş türleri üzerine kurulan kalıplaşmış 

sözlerle ifade etme yolunu seçmişlerdir. Kuşların kendi özelliklerinden yola çıkarak kullanılan kuş 

adları, deyim içinde kazandığı anlamla bir durumu, olayı ya da karakteri karşılamıştır. Bu çalışmamız 

ile kültürümüzde kuşlara ait deyimler tespit edildikten sonra bunların konularına göre tasnifi yapılmış 

ve anlamları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda belge tarama tekniği kullanılmış ve deyimler üzerine 

hazırlanan dört tane eser incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, Türk Kültürü, Kuş 

BIRD AND BIRD SPECIES IN OUR PHRASES 

Abstract 

Turkish language is rich in phrases. Phrases have a wide range in terms of the concepts they 

correspond to. Many concepts are used while creating phrases. Many animal names are also mentioned 

in Turkish phrases. It is seen that these mostly consist of certain characteristics of that animal. Some of 

the phrases in which the names of animals are mentioned have been formed to show the human character 

through metaphor. Some phrases refer to an event or a situation. When our phrases formed with animal 

names are examined in terms of vocabulary, it is seen that the concept of bird is used very often. Many 

bird species have also taken their place in phrases. It is known that various bird names have an important 

place in Turkish thought, language, life and culture since ancient times. People have chosen to express 

many issues and problems in social life with stereotyped words based on birds and bird species. Bird 

names, which are used based on the characteristics of birds, have met a situation, event or character with 

the meaning they have gained in the phrase. In this our study, after the phrases belonging to birds in our 

culture were determined, they were classified according to their subjects and their meanings were 

emphasized. İn our study, document scanning technique was used and four works on phrases were 

examined. 

Keywords: Phrases, Turkish Culture, Bird 

1. Giriş 

Türk dili deyimler bakımından zengin bir dildir. Türkçe, en eski metinlerindeki işlenmiş ve 

anlam zenginliğini içeren sözleriyle bugüne yaklaştıkça söz konusu özellikteki unsurlarını geliştirerek 

yoluna devam edebilmiştir. Bu manada atasözü, deyim, alkış, kargış gibi kalıplaşmış sözlerin varlığı 
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büyük bir birikim örneği olarak kendisini göstermektedir (Güneş 2020: 151). İnsan toplulukları kendi 

dillerini geliştirirken sözcüklerin yanında hazır söz öbekleri de hazırlar. Deyimler de bir dilde anlatımı 

daha güçlü kılmak için kullanılan hazır söz öbekleri arasındadır (Sinan 2008: 91). Bir dildeki deyimler 

söz varlığı içinde yer alır; dili konuşan toplumun anlatımdaki gücünü ve başarısını, benzetmeye, nükteye 

olan eğilimini ortaya koyan önemli ögelerdir (Aksan 2015:39). Genellikle gerçek anlamından az çok 

ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleri (Türkçe Sözlük 2005: 517) olarak 

tanımlanan deyimler Türk halkları felsefesinin, dünya ve hayat görüşünün bir ifadesi olarak, ifade 

edilmesi güç ve anlam yetersizliğine neden olabilecek durumlarda kullanılan kısa, etkili anlatım 

araçlarıdır (Hamidov 2006: 40). 

Atasözleri ve deyimler sosyoloji, psikoloji, eğitim, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi 

birçok konuyu ilgilendiren ve birçok yönden inceleme konusu edilmeye değer olan ulusal varlıklar olup 

deyiş güzelliği, ifade gücü, kavram zenginliği açısından çok önemli dil yapılarıdır (Aksoy 1988:13). Bu 

kavram zenginliğini de deyimlerin kuruluşunda yer alan türlü bitki, hayvan, alet, eşya, hastalık, renk, 

yiyecek, şehir, ülke, ırk, organ, meslek, kişi, zaman, gök cismi...vb. adları oluşturmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca kuş ve kuş türleri, insan düşünüşünde farklı bir yer bulmuş; mitolojik 

figür, sanat esini, bayrak motifi, masal kahramanı, bağımsızlık, barış, güç, yaradılış ve bilgelik sembolü 

olarak kullanılmıştır. Hayvan adlarıyla kurulmuş deyimlerimiz söz varlığı açısından incelendiğinde 

“kuş” kavramının çok sık kullanıldığı görülmektedir. Kuş türlerinin de pek çoğu deyimlerde yerini 

almıştır.  

Kuş etrafında oluşan deyimler; kuş ve kuş türlerinin belli başlı özelliklerinden hareketle 

benzetme ve mecaz yoluyla insana ait bir davranışı, bir karakter özelliğini ya da bir olayı, bir durumu 

karşılayacak şekilde kurulmuştur. Biz de somutlaştırılarak aktarılan bu deyimlerle verilmek istenen 

mesajları, deyimlerin anlamlarını ele aldık. Deyimlerin verdiği anlama göre belirlediğimiz genel bir 

başlık altında o başlığa dâhil olacak deyimleri sıraladık, deyimin anlamını yazdık ve hangi kitapta, 

nerede geçtiğini gösterdik. Bu çalışmamızda belge tarama tekniğini kullandık. Ali Püsküllüoğlu’nun 

“Türkçe Deyimler Sözlüğü”, Ertuğrul Saraçbaşı’nın “Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü”, Ömer 

Asım Aksoy’un “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” ve İsmail Parlatır’ın “Deyimler” adlı eserlerini 

taradık. 

2. Kuş ile İlgili Deyimlerin Konularına Göre Tasnifi ve Değerlendirilmesi 

Konuşma 

Bülbül başı yutmuş (Saraçbaşı 2010: ss. 263) çok konuşan, geveze. Bülbül gibi konuşmak 

(Parlatır 2007: 2292, Püsküllüoğlu 1998: ss. 211, Saraçbaşı 2010: ss. 263) kolaylıkla konuşmak; akıcı, 

anlaşılır konuşmak; kolayca suçunu itiraf etmek. Bülbül gibi okumak (Parlatır 2007: 2293, Saraçbaşı 

2010: ss. 263) kolaylıkla konuşmak, suçunu kolaylıkla itiraf etmek. Bülbül gibi söylemek (Püsküllüoğlu 

1998: ss. 211, Saraçbaşı 2010: ss. 263) hiçbir şey saklamadan tüm bildiklerini söylemek, itiraf etmek. 

Bülbül gibi şakımak (Parlatır 2007:2295, Püsküllüoğlu 1998: ss. 211, Saraçbaşı 2010: ss. 263) güzel 

sesle ve neşeyle konuşmak. Bülbül kesilmek (Parlatır 2007: 2295, Püsküllüoğlu 1998: ss. 211, 

VBSaraçbaşı 2010: ss. 263) bir baskı ya da etki altında bildiği her şeyi söylemek. Bülbül gibi 

konuşturmak (Parlatır 2007: 2292) suçunu kolaylıkla itiraf ettirmek. Dut yemiş bülbüle dönmek (Aksoy 

1988: 4839, Parlatır 2007: 3342, Püsküllüoğlu 1998: ss. 300, Saraçbaşı 2010: ss. 390) neşe ve 

konuşkanlığını yitirmek, susup kalmak. Dudu dilli (Püskülloğlu 1998: ss. 297) çok tatlı konuşan. 

Papağan gibi ezberlemek (Püsküllüoğlu 1998: ss. 652, Saraçbaşı 2010: ss. 951) duyduklarını ya da 

okuduklarını anlamını bilmeden ezberlemek.  

Talih / Şans 
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Başına devlet kuşu konmak (Aksoy 1988: 3679, Parlatır 2007: 1570, Püsküllüoğlu 1998: ss. 183) 

beklemediği, hiç aklından geçirmediği büyük bir nimete kavuşmak. Devlet kuşu (Aksoy 1988: 4639, 

Parlatır 2007: 3063, Püsküllüoğlu 1998: ss. 274, Saraçbaşı 2010: ss. 355) İyi talih, şans, beklenmeyen 

iyi kısmet. Talih kuşu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 735, Saraçbaşı 2010: ss. 1089) iyi talih. Bir taşla iki kuş 

vurmak (Aksoy 1988: 3985, Parlatır 2007: 2003, Püsküllüoğlu 1998: 184, Saraçbaşı 2010: ss. 1129) tek 

bir şey yaparak işe yarar birkaç sonuç elde etmek. Turnayı gözünden vurmak (Aksoy 1988: 8305, Parlatır 

2007: 9113, Saraçbaşı 2010: ss.1129) beklenmedik bir kazanç veya çıkar sağlamak. 

İnsan İlişkileri 

Bir kuş çalıya sinmiş (Aksoy 1988: 3970, Parlatır 2007: 1989) bir zavallı bir güçlünün 

koruyuculuğuna sığınmış. Kırk kargaya bir sapan (Aksoy 1988: 6782, Parlatır 2007: 6238) birçok 

kişinin paylaşacağı küçük bir nesne. Uçan kuşa borcu olmak (Aksoy 1988: 8344, Parlatır 2007: 9184, 

Püsküllüoğlu 1998: ss. 762, Saraçbaşı 2010: ss. 1137) pek çok kimseye, hatır ve hayala gelmeyen yerlere 

borcu olmak. O ki düştün harka, ya kurt yiyecek ya karga (Aksoy 1988: 7341, Parlatır 2007: 7262) 

tehlikeli bir durumdasın ve başına er geç bir şeyler gelecektir; insanın zayıf ve güçsüz anında fırsat 

kollayanlar olacaktır. Gödük tavuk (Püsküllüoğlu 1998: ss. 407) önemsenmeyen kimse. Çöplük horozu 

(Aksoy 1988: 4468, Parlatır 2007: 2787, Püsküllüoğlu 1998: ss. 250) güzeli ve çirkini ayırt etmeyen 

kadın düşkünü erkek. Horoz evlenir, tavuk tellenir (Püsküllüoğlu 1988: ss. 407) hiç gereği yokken 

başkasının sevincine katılanlar için söylenir. Saka beygiri gibi amaçsızca dolaşıp duranlar için kullanılır. 

Aptallık 

Karga derneği (Aksoy 1988: 6589, Parlatır 2007: 5927, Püsküllüoğlu 1998: ss. 526, Saraçbaşı 

2010: ss. 737) budala, bön kişiler toplantısı. Kaz beyinli (kafalı) (Aksoy 1988: 6656, Parlatır 2007: 6008, 

Saraçbaşı 2010: ss. 749) anlayışsız, aptal. Kaz gibi (Saraçbaşı 2010: 749) budala, düşüncesiz kimse. Kuş 

beyinli (Aksoy 1988:6973, Parlatır 2007: 6574, Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 826) 

akılsız, aptal, bön kimse. Horoz aklıllı (kafalı) (Aksoy 1988: 6078, Parlatır 2007: 5075, Püsküllüoğlu 

1998: ss. 453, Saraçbaşı 2010: ss. 610) akılsız, budala. Şaşkın tavuk (Saraçbaşı 2010: 1068) ne yaptığını 

bilmeden, amaçsız olarak ortada dolaşan. Agobun kazı gibi bakmak (Püsküllüoğlu 1998: ss. 15, 

Saraçbaşı 2010: ss. 37) aptal aptal, bön bön bakmak.  

Yemek 

Agabun (kör) kazı gibi yutmak (Püsküllüoğlu 1998: ss. 15, Saraçbaşı 2010: 37) durmadan 

tıkınmak, sürekli yemek. Kuş sütünden başka her şey var (Aksoy 1988: 6976, Parlatır 2007: 6579, 

Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: 827) her türlü yiyecek, içecek var. Kuş sütüyle beslemek 

(Aksoy 1988: 6977, Parlatır 2007: 6580, Saraçbaşı 2010: 827) az bulunur, en pahalı yiyeceklerle 

beslemek. Kuş kadar yemek (Kuş gibi yemek) (Püsküllüoğlu 1998: ss. 578) çok az yemek yemek, az 

yemekle doymak. Hamsi kuşu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 425) bir çeşit yemek, hamsi tavası. 

Küçüklük 

Bülbül çanağı (Püsküllüoğlu 1998: ss. 211) pek küçük, ufak kâse. Bülbül çanağı gibi 

(Püsküllüoğlu 1998: ss. 211, Saraçbaşı 2010: ss. 263) çok ufak. Kuş kafesi gibi (Püsküllüoğlu 1998: ss. 

578, Saraçbaşı 2010: ss. 826) (yapı için) küçük ve güzel.  

Zayıflık 

Kuş gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 826) çok hafif. Kuş kadar canı olmak (Aksoy 1988: 6974, Parlatır 

2007: 6577, Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: 826) küçük, cılız, güçsüz, dayanıksız olmak. 

Karga gibi ( Saraçbaşı 2010: ss. 737) çok zayıf. Karga kadar kalmak (Saraçbaşı 2010: ss. 737) çok 

zayıf. Kargaya dönmek (Saraçbaşı 2010: 737) çok zayıf. Leylek gibi (Püsküllüoğlu 1998: ss. 745, 
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Saraçbaşı 2010: ss. 1109) zayıf ve uzun bacaklı. Teneşir horozu (kargası) (Püsküllüoğlu 1998: ss. 745, 

Saraçbaşı 2010: ss. 1109) çok zayıf kimse.   

Yalnızlık 

Kukumav gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 814) tek başına, yalnız, kimsesiz kalan. Guguk gibi kalmak 

(Parlatır 2007: 4514, Püsküllüoğlu 1998: ss. 405) yanındakiler bırakıp gittikleri için tek başına kalmak, 

yalnız kalmak. Guguk gibi oturmak (Parlatır 2007: 4514, Püsküllüoğlu 1998: ss. 405) yanında kimse 

olmaksızın, tek başına oturmak. Leyleğin yuvadan attığı yavru (Aksoy 1988: 7068, Parlatır 2007: 6752, 

Püsküllüoğlu 1998: ss. 590, Saraçbaşı 2010: ss. 847) çevresinden fazla ilgi görmeyen, kendisiyle 

ilgilenilmeyen kimse. 

Hile 

Kargayı bülbül, merkebi düldül diye satmak (Saraçbaşı 2010: ss. 737) hilenin her çeşidinde usta 

olmak, çirkini güzel diye göstermeye çalışmak. Kargayı bülbül diye satmak (Aksoy 1988: 6592, Parlatır 

2007: 5929) çirkini güzel diye göstermeye çalışmak. Ördek avlamak, ördek düşürmek (Püsküllüoğlu 

1998: ss. 645) (kumarbaz, dolandırıcı için) parası sızdırılacak kişi bulmak.  Kazın ayağı öyle değil 

(Aksoy 1988: 6655, Parlatır 2007: 6007) sen öyle düşünüyorsun ama öyle değil. 

Zaman 

Karga (kargalar) bok yemeden (Aksoy 1988: 6590, Parlatır 2007: 5928) sabahın çok erken 

saatlerinde. Horozlar ötmek (Parlatır 2007: 5078, Püsküllüoğlu 1998: ss. 453, Saraçbaşı 2010: ss. 610) 

sabah olmak. Horoz ötümü (Püsküllüoğlu 1998: ss. 453) sabaha karşı. İlk horozlarda (Saraçbaşı 2010: 

ss. 649) sabaha karşı. 

Kadın (Argo) 

Bıldırcın gibi (Püsküllüoğlu 1998: ss. 208, Saraçbaşı 2010: ss. 208) etine dolgun, alımlı (kadın). 

Piliç gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 970) genç ve güzel (kadın, kız). Sülün gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 1060) 

boylu poslu, yürüyüşü güzel kadın. Keklik gibi (Saraçbaşı 2010: genç, güzel ve alımlı (kadın). Ev pilici 

(Saraçbaşı 2010: genç kız, ev kızı. Ev tavuğu (Saraçbaşı 2010: ss. 453) evli kadın, ev kadını. Peygamber 

tavuğu (Saraçbaşı 2010: ss. 969) kadın, kız. Kaldırım kargası (Saraçbaşı 2010: ss. 711) sürtük, kötü 

kadın. 

Çaresizlik 

Arpacı kumrusu gibi düşünmek (Aksoy 1988: 3315, Parlatır 2007: 1039, Püsküllüoğlu 1998: ss. 

101, Saraçbaşı 2010: ss. 126). İmkânsızlık, çaresizlik karşısında ya da pişmanlık içinde derin derin 

düşünmek. Kukumav gibi düşünüp durmak (Saraçbaşı 2010: ss. 814) çok üzüntülü bir durumda derin 

derin düşünmek. Kuş gibi çırpınmak (Parlatır 2007: 6575, Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: 

ss. 826) çaresizlik içinde ne yapacağını bilememek. Uçan kuştan medet ummak (Aksoy 1988: 8345, 

Parlatır 2007: 9185, Püsküllüoğlu 1998: ss. 762, Saraçbaşı 2010: ss. 1137) sıkıntısından kurtulmak için 

olmayacak yerlerden ve kişilerden yardım beklemek. 

Hız 

Kuş misali gitmek (Saraçbaşı 2010: ss. 827) uzak bir yere çabucak gitmeyi anlatır. Kuş kanadıyla 

gitmek (Püskülloğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 826) uçar gibi çok hızlı gitmek. Kuş gibi uçup 

gitmek (Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 826) çok kısa sürmek, çabucak geçmek. 

Ölüm 

Kuş gibi uçup gitmek (Parlatır 2007: 6576, Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 826) 

kısa süre içinde bir hastalıktan ölmek. Can kuşu (Saraçbaşı 2010: ss. 271), can bülbülü (Saraçbaşı 2010: 
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ss. 269) ruh. Cennet kuşu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 225, Saraçbaşı 2010: ss. 285) iyi nitelikleri olan kişi, 

küçükken ölen günahsız bebek. 

Uyku 

Gece kuşu (Aksoy 1988: 5374, Parlatır 2007: 4086, Püsküllüoğlu 1998: ss. 364, Saraçbaşı 2010: 

ss. 484) geceleri uyumayarak çalışmayı, gezmeyi huy edinen kimse. Kuş uykusu (Aksoy 1988: 5374, 

Parlatır 2007: 6583, Püsküllüoğlu 1998: ss. 579, Saraçbaşı 2010: ss. 827) en ufak bir sesle uyanılan 

uyku. Tavuk gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 1100) erken yatan kimseler için söylenir. 

Beceriksizlik 

Acemi çaylak (Aksoy 1988:2681, Püsküllüoğlu 1998: ss. 13, Saraçbaşı 2010: ss. 37) deneyimsiz, 

toy, beceriksiz. Acemi çaylaklık etmek (Püsküllüoğlu 1998: ss. 13) beceriksizce davranmak, toyluk 

göstermek. Kuşa benzetmek (çevirmek) (Püsküllüoğlu 2007: 578, Saraçbaşı 2010: 827) bir şeyi şurasını, 

burasını düzeltip dah güzel yapayım derken bozmak. Kuşa benzemek (dönmek) (Aksoy 1988: 6972, 

Parlatır 2007: 6573, Püsküllüoğlu 1998: ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 827) bir şey kesilip kırpılarak ufacık 

ve işe yaramaz bir duruma gelmek. Kaz gibi uçup tavuk gibi yere düşmek (Aksoy 1988: 6647, Parlatır 

2007: 6005) büyük işler yapmayı istemek veya göze almak ama becerememek. 

Alay 

Guguk yapmak (Aksoy 1988: 5734, Parlatır 2007: 4517, Saraçbaşı 2010: ss. 538) biriyle alay 

etmek, eğlenmek, onu kızdırmak için bir elin parmaklarını açarak ve başparmağı da burnunun ucunda 

tutarak “guguk” diye bağırmak. Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı (kazmayınan) (Aksoy 1988: 

4523, Parlatır 2007: 2856, Püsküllüoğlu 1998: ss. 259, Saraçbaşı 2010: ss. 330) yersiz ve saçma sözler 

karşısında bunları hafifseme yollu söylenir. Bendeniz cennet kuşu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 163, Saraçbaşı 

2010: ss. 201) birinin kendini alay yollu tanıtırken kullandığı söz. 

Sevgi / Aşk 

Gönül kuşu (Saraçbaşı 2010: ss. 508) sevda anlayışı, sevda duygusu. Çifte kumrular (Aksoy 

1988: 4422, Parlatır 2007: 2710, Püsküllüoğlu 1998: ss. 244) çok sevişen ve birbirinden hiç ayrılmayan, 

her zaman birlikte gezen iki kişi için söylenir. Divane olmak (Aksoy 1988: 4748, Parlatır 2007: 3218), 

divanesi olmak (Aksoy 1988: 4749, Parlatır 2007: 3219), deli divane olmak (Aksoy 1988: 4567, Parlatır 

2007: 2943) birini aşırı derecede sevmek, birine çılgınca âşık olmak.  

Kurnazlık  

Alacağına şahin vereceğine karga (Aksoy 1988: 2925, Parlatır 2007: 6578, Püsküllüoğlu 1998: 

ss. 578, Saraçbaşı 2010: ss. 827) alacağı oldu mu bütün gücünü kullanıp alan, vereceğini vermeye 

gelince zavallı, güçsüz görünüp ödememeye çalışan kimseler için kullanılır. Devekuşu gibi (yüke gelince 

kuş, uçmaya gelince deve) (Aksoy 1988: 4630, Püsküllüoğlu 1998: ss. 273) iki özelliği bulunan kimse, 

kendisinden yapması beklene bir işi şu durumuna ters düştüğü gerekçesiyle o durumuna ters düşmeyen 

işi de öteki durumuna uymadığı için yapmayan. 

Tehlike 

Çil yavrusu gibi dağılmak (Püsküllüoğlu 1998: ss. 245, Saraçbaşı 2010: ss. 316) herhangi bir 

nedenle, bir tehlike karşısında toplu olarak bulunulan yerden düzensiz bir şeklide kaçışmak. Devekuşu 

gibi başını kuma sokmak (Püsküllüoğlu 1998: ss. 273) bir tehlike, önlenmesi gereken bir olay karşısında, 

işe yaramayacağı apaçık olan kaçamak bir yola sapmak. 

Kesinlik 
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Çantada keklik (Aksoy 1988: 4349, Parlatır 2007: 2586, Püsküllüoğlu 1998: ss. 235, Saraçbaşı 

2010: ss. 299), torbada keklik ((Aksoy 1988: 8294, Parlatır 2007: 9091, Püsküllüoğlu 1998: ss. 755, 

Saraçbaşı 2010: ss. 1126) elde edilmiş sayılan şey; elde edilmesi veya el altında bulunması kesin. 

Kibir / Kabadayılık 

Horoz gibi (Parlatır 2007: 5051, Püsküllüoğlu 1998: ss. 453, Saraçoğlu 2010: ss. 610) 

kabadayıca davranan erkekler için kullanılır. Hindi gibi kabarmak (Parlatır 2007: 5051, Püsküllüoğlu 

1998: ss. 451, Saraçbaşı 2010: ss. 607) büyüklük taslamak, kurumlanmak. 

Seyahat 

Leyleği havada görmek (Aksoy 1988: 7067, Parlatır 2007: 6751, Püskülloğlu 1998: ss. 590, 

Saraçbaşı 2010: ss. 847) sık sık geziye çıkanlara takılmak için söylenir; yolculuğa sık çıkmak. İnsan kuş 

misali (Püsküllüoğlu 1998: ss. 480, Saraçbaşı 2010: ss. 657) çok uzak yerlere gidildiğinde söylenir. 

Yaşlılık 

Kart horoz (Saraçbaşı 2010: ss. 742) yaşlı erkek. Karta/ kartala kaçmak (Saraçbaşı 2010: ss. 

743) kartlaşmak, kocamak. 

Sarhoşluk 

Tavus kuyruğu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 741, Saraçbaşı 2010: ss. 1100), tavus kuyruğu çıkarmak 

(Püsküllüoğlu 1998: ss. 741, Saraçbaşı 2010: ss. 1100) sarhoşken kusmak. 

Gizlilik 

Zümrüdüanka gibi (Saraçbaşı 2010: ss. 1270) adı ortalıkta dolaştığı hâlde kendisi görünmeyen 

kimse, şey. Kargalar haber verdi (Saraçbaşı 2010: ss. 737) “kimden duyduğumu söylemek 

istemiyorum.” anlamında söylenir. 

Kararlılık 

Ya devlet başa ya kuzgun leşe (Aksoy 1988: 8345, Parlatır 2007: 9185, Püsküllüoğlu 1998: ss. 

762, Saraçbaşı 2010: ss. 1137) “bir amaca ulaşma yolunda ölümü göze alma.” anlamında kullanılır. 

Yoksulluk 

Döner taşı, öter kuşu olmamak (Parlatır 2007: 3298) zengin olmamak, malı mülkü olmamak, 

fakir olmak. 

Yanlış Anlama 

Kazı koz anlamak (Aksoy 1988: 6651, Parlatır 2007: 6006) söylenen bir sözü çok yanlış 

anlamak. 

Katkı / Hizmet 

Üstüne kuş kondurmak (Parlatır 2007: 9334) olağanüstü, görülmemiş bir katkı, süs veya hizmet 

yapmak. 

Özensizlik 

Leylek yuvası (Saraçbaşı 2010: ss. 847) taranmamış, karmakarışık saç için kullanılır. 

Berraklık / Saydamlık 

Turna gözü gibi (Aksoy 1988: 8304, Parlatır 2007: 9114, Saraçbaşı 2010: ss. 1129) sıvılar için 

duru, saydam, berrak. 
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Sıkıntı / Zorluk 

Pişmiş tavuğun başına gelmemek (Parlatır 2007: 7773) her türlü kötülüğe, felakete uğramak, 

çok sıkıntı çekmek. 

Önlem / Tedbir 

Kuş uçurmamak (Aksoy 1988: 6979, Parlatır 2007: 6582, Püsküllüoğlu 1998: ss. 579, Saraçbaşı 

2010: ss. 827) sıkı güvenlik önlemleri almak, yasa dışı eylemlere fırsat vermemek. 

Uğursuzluk 

Baykuş gibi (Püsküllüoğlu 1998: ss. 159) uğursuzluk getirdiğine inanılan kimseler için söylenir. 

İmkânsızlık 

Ağzıyla kuş tutsa (Aksoy 1988: 2925, Parlatır 2007: 345, Püskülloğlu 1998: ss. 34, Saraçbaşı 

2010: ss. 57) ...olmayacak şeyleri de başarsa. 

Beğenmezlik 

Kuş mu konduracak? (Aksoy 1988: 6975, Parlatır 2007: 6578, Püskülloğlu 1998: ss. 578, 

Saraçbaşı 2010: ss. 827) “yapacağı şey görülmemiş bir sanat ürünü mü olacak?, çok mu iyi, güzel 

yapacak?” anlamında söylenir. 

Abartma 

Ufak at da civcivler yesin (Püskülloğlu 1998: ss. 763) “çok abartıyorsun, yalan söyleyeceksen 

az abart da inandırıcı olsun.” anlamında söylenir.  

Üzüntü 

Divaneye dönmek (Parlatır 2007: 3220) aşırı derecede üzülmek. 

Hedef 

Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vurmak (Saraçbaşı 2010: ss. 1137) attığını 

vurmak, iyi atıcı olmak. 

Hırsızlık 

Kaldırım kuşu (Püsküllüoğlu 1998: ss. 511) sokak, park gibi yerlerde iş gören yankesici ya da 

hırsız. 

Tenhalık / Issızlık 

Kuş uçmaz, kervan geçmez (Aksoy 1988: 6978, Parlatır 2007: 6581, Püsküllüoğlu 1998: ss. 579, 

Saraçbaşı 2010: ss. 827) ıssız, sapa yerler için söylenir. 

Mahremiyet 

Horozdan kaçmak (Parlatır 2007: 5077, Püsküllüoğlu: ss. 453, Saraçbaşı 2010: ss. 610) kadın 

için erkeklerden uzak durmak, onlara görünmemek. 

Utanma 

Horoz ibiği gibi kızarmak (Saraçbaşı 2010: ss. 610) utancından yüzü kıpkırmızı kesilmek. 

Çıkar 

Tavuğuna kış demek (birinin) (Püsküllüoğlu 1998: 741, Saraçbaşı 2010: ss. 1100) birinin 

çıkarına engel olmak, birinin işine karışmak. 
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Dedikodu / Söz 

Bizim tavuk bir yumurta yumurtlar yedi mahalle duyar, elin kısrağı küheylan doğurur, hiç sesi 

çıkmaz (Aksoy 1988: 4005, Parlatır 2007: 2037, Püsküllüoğlu 1998: ss. 188) bizim küçük bir kazancımız 

el âlemin dilinde dolaşır. Başkalarının kazandığı milyonları kimse görmez. 

Av / Avcı 

Alıcı kuş (Saraçbaşı 2010: ss. 86) yırtıcı kuş, avcı kuş. 

Askerlik  

Kaz adımı (Saraçbaşı 2010: ss. 749) Nazi askerlerinin geçit törenlerinde dizlerini kırmadan 

attıkları adım. 

Bit 

Gurbet kuşu (Aksoy 1988: 5735, Parlatır 2007: 4520, Püsküllüoğlu 1998: ss. 406, Saraçbaşı 

2010. ss. 539) bit, kehle. 

Sonuç 

İnsanlar, kuşu ve kuş türlerini gözlemlemiş ve bunların bazı özellikleri ile insan davranışlarını, 

olayı ve durumu mecaz veya benzetme ile somutlaştırma yoluna gitmiştir. Böylece kuşların bazı yapı 

ve davranış özellikleri ile insan özellikleri arasında benzerlik kurulmuştur. “Kuş” kavramı daha genel 

anlamda (küçüklük, zayıflık…) kullanılırken tür adı özel bir durumu veya davranışı karşılamıştır. Aynı 

tür adı hem olumlu (bülbül gibi şakımak…) hem olumsuz (bülbül başı yutmuş…) anlam veren 

deyimlerde kullanılmıştır. Çalışmamıza kaynak olan eserleri incelediğimizde baykuş, bıldırcın, civciv, 

çil, dudu, hindi, kartal, kuzgun, papağan, saka, saksağan, sülün, şahin, tavus, zümrüdüanka:1, çaylak, 

devekuşu, kukumav, kumru, ördek, piliç: 2, guguk, keklik, turna: 3, divane, leylek: 4, kaz: 8, tavuk: 9, 

horoz: 11, bülbül:12, karga:13, kuş: 38 tane olmak üzere deyimlerde yer almıştır. Çalışmamız 

neticesinde insanımızın kuş ve kuş türleri etrafında oluşturduğu deyimler tespit edilip konularına göre 

değerlendirilirken kesin kanı bildiren bir yaklaşımın olmadığı, bağlam değiştikçe sözün ifade ettiği 

anlamın da değiştiği görülmüştür. 
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AHMEDÎ’NİN İSKENDERNÂME’SİNDE YER ALAN TEMSİLLERİN SEMBOLİK 

VE ALEGORİK ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Yusuf VURAN527 

Özet 

İskendernâmelerde, ünlü Makedon kralı İskender’in hayat hikâyesi İran mitolojisi ile 

birleştirilerek anlatılmaktadır. Ahmedî’nin yazmış olduğu İskendernâme, Türk edebiyatında yazılan 

İskendernâmelerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Ahmedî’nin eseri İran mitolojisinin yanı sıra 

Türk ve İslam tarihine ilişkin pek çok önemli olayı içeren bir tarih kitabı niteliği taşımaktadır. 

İskendername, kendine has bir kompozisyonu olan bir eserdir. Şair, eserini çeşitli olaylar ekseninde 

gelişen başlangıç, destan ve bitiş olmak üzere başlıca üç bölüme ayrılan parçalar hâlinde işlemiştir. 

Mesnevi’deki destan bölümleri ayrıca kendi içinde farklı başlıklara ayrılmıştır. Bitiş bölümü ise 

çoğunlukla temsilin açıklanması ile işlenmiştir. Bazen temsil bölümünden sonra münacaat yer almıştır. 

Bu çalışmada Ahmedî’nin İskendernamesinde önemli bir kompozisyon özelliği olarak yer alan temsil 

bölümlerinin kuruluşu ve sembolik/ alegorik anlatım tekniğinin kullanılışı üzerinde durulmuştur. 

Ahmedî temsillerinin her birinde sembolik anlatım imkânlarını kullanarak alegorik bir hikâye 

oluşturmuştur. Bu anlatım  tekniği içerisinde benzetmeler ve okura nasihat verme amacı önemli bir yer 

tutar. Temsillerde erdemler ve kötü davranışlar sembollerle karşı karşıya getirilir ve iyi ile kötü bir 

çatışma hâlinde verilir. Kişi tarafından doğru davranışın seçilmesi beklenir ve ancak bu şekilde doğru 

yolun bulunulacağı ifade edilir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmedî, İskendername, Sembol, Alegori 

ANALYSIS OF THE REPRESENTATIONS IN AHMEDİ'S İSKENDERNAME IN TERMS OF 

SYMBOLIC AND ALLEGORICAL EXPRESSION 

Abstract 

In Iskendernames, the life story of the famous Macedonian king Alexander is told by combining 

it with Iranian mythology. Iskendername written by Ahmedi is among the most important ones written 

in Turkish literature. Ahmedi's work is a history book that includes many important events related to 

Turkish and Islamic history as well as Iranian mythology. İskendername is a work with a unique 

composition. The poet has processed his work in parts that are divided into three main parts: the 

beginning, the epic and the ending, which develop in the axis of various events. The epic chapters in 

Mesnevi are also divided into different titles. The ending part is mostly handled with the explanation of 

the representation. Sometimes, after the representation part, the appeal took place. In this study, the 

establishment of the representation parts, which are an important composition feature in Ahmedî's 

İskendername, and the use of symbolic/allegorical expression technique are emphasized. Ahmedi 

created an allegorical story by using the possibilities of symbolic expression in each of his 

representations. In this narrative technique, similes and the aim of giving advice to the reader have an 

important place. In representations, virtues and vices are contrasted with symbols and presented in 

conflict with good and evil. It is expected that the right behavior will be chosen by the person, but it is 

expressed that the right way will be found in this way. 

Keywords: Ahmedi, Iskendername, Symbol, Allegory 
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Ahmedî İskendernâme’nin anlatımında çeşitli yöntemlerle zenginleştirilmiş ama aynı zamanda 

bir kalıba bağlı anlatım yöntemini benimsemiştir. Bu açıdan bakılınca eserin kendine has bir 

kompozisyonu bulunmaktadır. Çeşitli bölümlere ayrılan Mesnevi’de her bölüm bir matla, asıl hikâye 

veya destan ve bitişten oluşmaktadır. Matla bölümünde çeşitli tasvirler ve hikmet içeren nasihatler yer 

alırken destan bölümü İskender’in hikâyesinin bir kesitini kapsar. Bu kesitler konu içeriğine göre farklı 

isimlendirmeler alır. Bitiş bölümü olan hatime-i dasitan bölümü hikâyenin ilgili bölümünün sonunda 

yer alır ve çoğunlukla dua veya çeşitli nasihatlerden ibarettir.  

Eserde hikâyenin akışı içerisinde konunun içeriğine uygun olarak farklı başlıklandırmalar söz 

konusudur. Bu başlıklandırmalardan biri de “der temsil” kısımlarıdır. Ahmedî, İskendernâmesini 

kurgularken İskender’in başından geçen olayları anlattıktan sonra ayrı bir başlık açar. “Der-Temsil” 

başlığını taşıyan bu bölümde İskender ile ilgili anlatılan hikâyenin özneleri genel olarak ahlaki bir 

erdemle eşleştirilerek okuyucuların düşündürülmesi amaçlanır.  

Sembol, köken olarak “işaret”, “iz”, “mana” anlamlarına gelen “sumbolos” kelimesinden 

gelmektedir. Kelime, daha çok çeşitli nedenlerle açıklanamayan anlamların belirli bir kavram veya işaret 

etrafında ifade edilmesi anlamını içermektedir. “Sembol, müphemiyet içinde, görülmeyen bir realiteyi 

yansıtan bir simge ya da maddi bir nesnedir. Bu bakımdan, müşahede olunamayan ve esrarlı bir olgu 

hakkında bize çok net olmayan bir duygu, his ve izlenim vermektedir.” (Turan, 2006:3) Sembollerin 

algılanabilir olması ve kendisi dışında bir hakikati temsil etme gibi temel özelliklere sahip olması 

gerekmektedir (Demirel, 2012: 917).  

Sembol, alegori kavramı ile sıkı ilişki içerisinde olmakla birlikte aralarında önemli farklılıklar 

mevcuttur. Sembol, tek tek kavramların simgelediği ve kişilerin zihninde bulunan anlamlardır. Sembolik 

anlatımda az sözle çok şey ifade edilebilir. Çünkü sembolün gösterdiği kavram arka planda çok daha 

derin anlamlara sahip olabilir. Alegori ise daha çok temsili bir anlatım olarak ortaya çıkar, teşbih, mecaz 

ve istiarelerle kurulup çoğunlukla şair veya yazar temsillerini açıklamaya gayret eder. Alegorinin 

malzemesi sembollerdir ve çoğunlukla nasihat verme amacı güdülmektedir. 

Ahmedî’nin eserinde yer alan temsil bölümlerini incelemeye geçmeden önce Ahmedî ve 

eserinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır: 

Asıl adı İbrahim olan Ahmedî’nin (ö.1412-13), babasının adı Hızır’dır. Hakkında Sehî, Latîfî, 

Hasan Çelebi ve Âlî gibi çeşitli tezkirelerde bilgiler bulunsa da bu bilgilerin oldukça az olduğu 

söylenebilir. Tezkirelerde şairin üslubunun beğenilmiş ve takdir görmüştür. Rivayetlere göre Germiyan 

veya Sivaslıdır. Ahmedî’nin eserlerine bakılırsa tasavvufi ve dini bilimlerin yanı sıra tıp, astronomi, 

tarih, mitoloji vb. pek çok alanda bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Ahmedî Bir dönem 

Aydınoğulları’na intisab etmiş daha sonra Osmanlı’ya bağlılık göstermiştir. Amasya’da vefat etmiştir. 

Ahmedî kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Şair, söz ve söyleyiş olarak Baki’yi bile 

kendisine örnek aldırmış ve Bakî ünlü bahar gazelini Ahmedî’ye nazire olarak söylemiştir. (Banarlı 

1987: 388-90). 

İskendernâme, temelini İran mitolojisinden ve Şehnâme’den alan bir eserdir. Hikâyede 

Makedonyalı İskender tarihi gerçekliğe aykırı olarak bir İran hükümdarı gibi ele alınmıştır. Zira tarihsel 

verilere baktığımızda İskender’in İran’la savaştığı ve bu savaşı kazandığı bilinmektedir. Buna rağmen 

İskender’in İran karakteri gibi anlatılmasında kaybedilen savaşın İran toplumsal zihninde açtığı yaranın 

etkisi olduğu açıktır (Yıldırım, 2015:27). İskender’in gerek İran gerekse İslam toplumunda 

benimsenmesinin ikinci sebebi ise Kur’ân’da Zülkarneyn olarak anlatılan kişinin İskender olduğuna dair 

inançtır. Kur’ân’da Kehf Suresinin 83-102 ayetleri arasında anlatılan hikâyeye göre Zülkareneyn 

Doğu’ya ve Batı’ya seferler yapmış ve Ye’cüc ve Me’cüc adıyla anılan bir kavimle mücadele etmiştir. 

Kur’ân’daki bu anlatıların İskendernâme ile de benzerlikler taşıdığı görülmektedir.  
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İskendernâme’lerde bir yolculuk metaforu göze çarpmaktadır. İskender, İran, Hindistan, Mısır 

gibi pek çok bölgeye seferler düzenlemekte, bu seferler sırasında çeşitli insanlarla tanışmakta ve değişik 

varlıklarla savaşmaktadır. Bir hayat hikâyesinin yolculuk serüveni gibi ele alınarak anlatıldığı bu 

eserlerde ayrıca İskender’in Hızır ile yaptığı bir yolculuğa da yer verilir.  

Ahmedî, İskendernamesi’nin içeriğini farklı anlatım teknikleri ile zenginleştirir. Şair, özellikle 

İskender ile Aristo arasında geçen diyaloglar sayesinde çok farklı alanlardan çok farklı hikâyeler 

anlatma fırsatı yakalar. Bu hikâyeler bilhassa Cemşid, Dahhak, Feridun, Rüstem, Behram gibi İran 

mitolojisinde adı geçen hükümdarlara yöneliktir. Ahmedî, bu hikâyeleri İskender’in Aristo’ya şimdiye 

kadar gelen hükümdarların akıbetini sorması ile Aristo’nun dilinden aktarmıştır. Benzer şekilde 

İskender bundan sonra gelecek hükümdarların akibetini sormasıyla Aristo, dört halife ve İslam 

devletlerinden başlayarak Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin tarihini anlatmaya başlamaktadır. Eser, bu 

andan itibaren âdeta bir tarih kitabına dönüşmektedir.  

Ahmedî’nin İskendernâmesinde Yer Alan Hikâyeler ve Bu Hikâyelerin Temsilleri 

Ahmedî’nin İskender-nâmesinin toplam on altı adet “der-temsil” bölümü yer almaktadır. Bu 

bölümler anlatılan hikâyenin içeriğine göre, Der Temsil-i Hatime-i Dasitan, Der-Temsil-i Rumuzat, 

Der-Temsil ve Hatime-i Dasitan, Der-Temsil Dasitan ve İtibar, Der-Temsil Dasitan ve Mevize, Der-

Temsil-i Hatime-i Kitab gibi isimlerle adlandırılmıştır.  

1. DER-TEMSİL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

Eserde ilk olarak geçen der-temsil bölümünden önce İskender’in hikâyesine ilişkin ilk bilgiler 

verilmeye başlanmıştır. Eserin bu bölümünde İskender’in babası Darab’ın Rum ülkesine yaptığı sefer, 

Rum hükümdarını mağlup edişi, burada Feylakus’un kızı ile evlenmesi ve ondan bir erkek evlat sahibi 

oluşu, ölümü, Dara’nın İran’da hükümdar oluşu, İskender’in doğumu ve Aristo, Bukrat gibi pek çok 

alimden ilmi ve askeri konularda hünerler edinmesi nihayet Feylakus’un ölümü ve İskender’in Rum 

ülkesinde tahta oturması hikâye edilmektedir. İskender hayatının ilk yıllarından itibaren Aristo’dan 

birçok nasihatler almakta, gelişimini ve ülkenin yönetimini onun öncülüğünde ilerletmektedir. 

Bu bölümden sonra gelen “Der-Temsil” bölümünde anlatılan olaylara uygun olarak akıl, Arestu; 

nefs, Zülkarneyn; ruh ise mülk-i Rum olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle nefsin akıl tarafından 

yönetilmesi gerektiği, ilim ile ahlakın süslenebileceği, her yapılan işte şükür duyulması gerektiği, nefsin 

aklın nasihatlerine bağlanılması gerekliliği, şehvete düşmekten kaçınılması ifade edilir. Eğer böyle 

yapılırsa mülk-i ruh’un baştan başa imar olacağı vurgulanır. Bu durum anlatılan hikâye ile de doğrudan 

doğruya ilişkilidir. Zira anlatılan hikâyede İskender, Aristo’dan nasihatler almakta, ülkeyi adalet ve 

merhametle yönetmektedir. Böylece ülke ihya olmaktadır. Ahmedî, anlatılanları “der-temsil” başlığı 

altında incelemeden önce hikâyede geçen Arestu ve Zülkarneyn sırasıyla akla ve nefse benzetmesi 

sembolik anlatıma örnek olarak gösterilebilir.  

Akl Arestû nefs Zü’l-Karneyndür 

Rûh mülk-i Rûm iy deryâ-yı dür 

Nefsüni eger aklun te’dîb ide 

İlm-ile ahlâkunı tehzîb ide  

Her ne kim işler-isen meşkûr ola  

Mülk-i rûh ucdan uca ma’mûr ola  

Kâbil eyle nefsi aklun pendine  

Cânunı düşürme şehvet bendine  

Nefsdür kim sini yilter kül-hene 
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Akldur kim sini iltür gül-şene 

Görüldüğü üzere şair sembolleri kullanırken benzetmelerden yoğun bir şekilde faydalanmıştır. 

Aynı zamanda Ahmedî, destan bölümünde semboller aracılığı ile anlattığı ve “alegorik” olarak 

kurguladığı hikâyeyi der-temsil bölümünde açıklar. Der-temsil bölümü bu yönüyle okura kıssadan hisse 

verildiği bölümdür. Bu bölümde semboller doğrudan ifade edilir. Hikâye ile ilişkili nasihatler okura 

açıklanır.  

Anlatılan hikâyede semboller, iyi ile kötü veya tez-antitez şeklinde karşıt olarak sunulur. İyi ile 

kötü ancak birbiri ile uzlaştırılırsa her şey yoluna girecektir.  Yukarıdaki örnekte de Akıl ve -yanlış 

kullanılması hâlinde- nefis birbirinin karşıtı olarak işlenmiştir. Sonunda akıl ile nefis uzlaştırılmış ve 

bütün işleri temsil eden Mülk-i Rûm baştan başa imar olmuştur. 

2. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN  

Temsillerin ön plana çıktığı ikinci bölüm ise İskender’in İran hükümdarı aynı zamanda 

babasının varisi olan üvey kardeşi Darab ile mücadelesi üzerine kurulmuştur. Buna göre İskender, 

Darab’a meydan okur ve aralarında elçiler aracılığı ile mesajlaşmalar gerçekleşir. Darab, ordusunun 

gücünü göstermek amacıyla İskender’e arpa taneleri gönderir. İskender bu arpaları bir horoza yem yapar 

ve Darab’a ordusunun sayıca az olmasına karşın kuvvetli olduğunu gösterir. Bu anlatıdan sonra gelen 

“Der-Temsil” bölümünde ise aşağıdaki beyitler yer alır: 

Nefsdür Dârâb Zü’l-Karneyn rûh  

Rûha nefsi kıl zebûn k’oldur fütûh 

Ne-durur küncîd-dâne bî-şümâr  

İtdügün cürm ü hatâ-durur iy yâr 

Tevbe-durur ol horûs iy pür-hüner 

Kim yidi küncîdi anda ser-te-ser  

Gerçi cürmün ola sinün bî-aded 

Mahv olur bir tevbeden irse meded 

Yukarıdaki beyitlerden hareketle nefs, Darab’la Zülkarneyn ise ruh ile simgeleştirilir. Eğer nefs, 

ruhun emrine sokulursa fetihlerin gerçekleştirileceği ifade edilir. 

Bu bölümde başka bir metafor daha kurulur. Zira, ordunun gücünü göstermek amacıyla 

sembolize edilen arpa ve horoz metaforu ile günahların bir tövbeyle affedileceği ilkesi arasında 

benzerlik kurulur. Zira beyitlerde arpa taneleri günahlar olarak sembolize edilirken horoz ise tövbe 

olarak sembolize edilir. Beytte günahlar ne kadar çok olsa da bir tövbe ile yok olup gideceği mesajı 

verilir. Anlatım tam olarak karşıtlıklardan faydalanılarak düzenlenir. Arpa taneleri küçüklük, azlığı ifade 

ederken horoz ise büyüklüğü, affediciliği niteler. Horozun arpa tanelerini yemesi ile hem okura nasihat 

verilmiş olur hem de karşıtlıklar uzlaştırılır. 

3. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN  

Bu bölümde Darab ve İskender’in savaşı söz konusudur. Yapılan büyük savaşta İskender, 

Darab’a karşı büyük bir zafer kazanır. Askerlerinin ihanetine uğrayan Darab savaşta ağır bir yara alır. 

Darab’a ihanet eden askerler, İskender’den lütuf görmek amacıyla huzuruna giderek Darab’ı zor 

durumda bırakmak isterler. Ancak İskender düşmanına yapılan bu ihaneti hoş görmez ve askerleri 

öldürtür. Bu durum Darab’ın hoşuna gider ve İskender Darab’ın takdirini kazanır. Yaşanan bu olayın 

üstünden kısa bir süre geçtikten sonra Darab aldığı yaraların etkisiyle ölür. Ahmedî bölümde geçen 

terimlerden nefsi Darab’a, Zülkarneyn’i ruha benzetir. Bir önceki der temsil bölümünde olduğu gibi 
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nefsin ruha zebun kılınması hâlinde fetihlerin artacağı, doğunun ve batının hâkimi olunacağı yönünde 

tavsiyeler vurgulanır.  

Nefsdür Dârâb u Zülkarneyn rûh  

Nefsi rûha kıl zebûn k’oldur fütûh 

Def’in idersen Sikender-vâr anun 

Pâdışahsın Maşrık u Magrib senün  

Yohsa gönlün mülkini_ol sinün yıhar  

Cânunun Mısrın kamu oda yahar 

Key sakın k’ol zâlim emmâredür  

Her k’ana ola zebûn bî-çâredür 

4. DER-TEMSÎL DÂSİTÂN VE İ’TİBÂR 

Eserin akışı çeşitli konularda İskender’in sorduğu sorular ve bu sorulara karşılık aldığı cevaplar 

ile İskender’in Gülşah ile evlenmesi ve Hindistan’a doğru yürümesini içeren olaylarla devam eder. 

Eserin bu bölümünde geçen hikâyeler önemli sembolik ve alegorik anlatımlar içerir.  

İskender’in Hindistan memleketlerini fethetmeye azmetmesi ile başlayan bölümde, İskender 

Keyd adlı Hint hükümdarı ile mücadeleye girişir. Keyd, bir gece rüyasında bir dolunayın ortaya çıktığını 

ve yıldızların ona secde ettiğini görür. Mihran adlı rüya tabircisi, bu rüyayı Rum’dan gelen bir 

hükümdarın Doğu’ya ve Batı’ya hâkim olacağını ve diğer bütün hükümdarların Ay ve Güneşle birlikte 

kendisine boyun eğeceği şeklinde yorumlar. Bunu duyan Keyd İskender’in teslim olma çağrısına olumlu 

karşılık verir. Herhangi bir savaşa girişmeden İskender’e tabi olur. Keyd’de dört değerli şey 

bulunmaktadır. “Feleklerin sırrına ermiş olan bir filozof, her derde derman bulan bir tabip, yaz kış 

içildiği hâlde eksilmeyen bir içki kadehi ve güzelliğiyle meşhur olan Şehrbânû ismindeki kızı.” (Y. 

Akdoğan, N. Kutsal, 2019: 170) 

Olayın akışı içerisinde remizlerin bulunduğu asıl kısım ise İskender ile Feylasof’un sohbeti ile 

başlar. İskender’in sorduğu sorular ve sorulara verilen cevaplar oldukça çeşitlidir. İskender’in ilk sorusu 

Allah bir olmasına rağmen neden herkesin onu farklı tanıdığıyla ilgilidir. Eserin devamında neden Sünni 

ile Şii’nin Allah’ı farklı algıladığını, neden kiminin onu dağda taşta ararken kiminin ise bağda aradığını, 

vahdetten kesretin nasıl ortaya çıktığı, alemin cisimlerinin ağırlığının ne kadar olduğu, ahiret, ruh ve 

beden esrarının neler olduğu konusunda sorgulamalar ile ilgilidir. Feylasof, aynaya bakarak tüm bu 

soruları cevaplandırır. Ardından İskender Tabib’e ruh ve beden ile ilgili sorular sorar. Tabip de tıpkı 

Feylesof gibi soruları cevaplandırır.  

Burada anlatılan meseleler, çeşitli dini öğelerle şairin deyimiyle “remz” edilmiştir. Aşağıdaki 

beyitlerde bu remzlerin karşılıkları açıklanarak “alegorik” anlatıma başvurulmuştur. Buna göre Mümin 

(insan) İskender’e benzetilir. Çünkü soruların sahibi İskender’dir. İskender sorduğu sorularla âdeta 

kalbini mutmain etmek isteyen “mümin” gibidir. Dolayısıyla gönlünde çok sorular/şüpheler 

bulunmaktadır. Verilen cevaplar, “bânûy-ı gül”dür. Şaire göre “bânûy-ı gül” dini sembolize etmektedir. 

Böylece eserde soruların cevaplarının dinde bulunacağı düşündürülür. Sorulara cevap veren dânâ/bilgin 

yani Filozof’un Kur’an-ı Kerim olduğu söylenir. Ahmedî’ye göre Kur’ân-ı Kerim’de sorgulayan 

müminlerin kalbini mutmain edecek tüm cevaplar vardır. “Tabib” ise Hazreti Muhammed olarak ifade 

edilir. Tabip dinde ve Kur’ân-ı Kerim’de yazılan tedaviyi uygulayacak kişidir. “kadeh” nefis olarak 

gösterilir ve onda hayrın da şerrin de bulunduğu belirtilir. Bu bölümde şair, diğer bölümlerin aksine 

“nefs”i salt kötülük olarak görmez iyi yönlerinin de bulunduğunu belirtir. 

Tolu hikmet remzidür bu dâsitân  
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Gûş tut kim bir bir ideyim beyân 

Mü’mini İskender’e kılgıl mesel  

K’ola çoh müşkil senün gönlüne hal  

Kim-durur ol bânû-yı gül-çihre dîn  

Zîneti tevfîk-ile ilme’l-yakîn 

Ol sıfat itdügümüz dânâ hakîm 

Bî-gümân kim ola Kur’ân-ı Azîm 

Dilesen k’işünde olmaya halel  

Ol hakîmün sözi-y-ile kıl amel 

Ol tabîb-i hurde-dân kim  

Mustafâ kim bilür dîn derdine nedür şifâ 

Anda-durur kamu derdün çâresi 

Her ki dermân ister ana varası 

Ol tabîbün destümizden bil yakîn 

Ne-durur dilde tahıyyetdür hemîn 

Nefs-durur didügüm ol ulu câm  

Kim var anda hayra vü şerre makâm 

5. DER-TEMSÎL-İ DÂSİTÂN VE MEV’İZE  

İskender, Hindistan fetihlerine devam etmektedir. Bu esnada Hind hükümdarı ona düşman 

olmuştur. Hind fûruyla İskender savaşa tutuşurlar, İskender, Hint Fûr’unu mağlup eder ve onu öldürür. 

Bu savaşta İskender’in karşısına aslan, bebr denilen yırtıcı bir hayvan ve kaplanlar çıkar, İskender bebrin 

boynuna kemendi vurarak onu arkasından yürütür ve bu şekilde hayvan bitap düşerek ölür; onların 

ardından iki kaplan İskender’in karşısına çıkar, İskender onları da ok ve kılıçla etkisiz hâle getirir. 

Mesnevi’nin bu kısmında geçen semboller şu şekilde ifade edilerek alegorik anlatıma baş vurulur: 

Nefs-i emmâre-durur ol şîr-i ner  

K’idemez anı zebûn her nâm-ver 

Bebr didügüm sana nedür gazab  

K’ol-durur her dürlü isyâna sebeb 

Ol iki kaplan nedür kibr ü menî  

Kim helâk itmege isterler seni 

Ger bu düşmenlere fursat bulasın  

Sen Sikenderden dahı yig olasın 

Bunları yinsen cihân sultânısın 

Ne Sikender Tengrınun arslanısın 

Görüldüğü üzere Ahmedî’nin yukarıdaki beyitlerle ifade ettiği gibi Mesnevî’de aslan nefis 

olarak sembolize edilmiştir. Tıpkı aslan gibi nefsi de herkesin alt edemeyeceği, Bebr’in gazab olduğu 

ve isyana sebep olduğu, iki kaplanın ise kibir ve meni olduğu belirtilir. Bu iki davranışın da insanı helak 

edeceği vurgulanır. İskender ise aslan’a benzetilir. Bölüm şairin bu remizlere yönelik nasihatleriyle 

sonlandırılır. Şair, kötülükleri aslan, bebr ve kaplan ile özdeşleştirir. Bu yaratıkların karşıladığı 

kötülüklerin üstesinden gelinirse asıl o zaman İskender hatta Allah’ın aslanı olunacağı vurgulanır. 
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Alegorik anltım biçimi ve sembollerin kullanımı şairin ifade etmek istediği düşünceyi 

somutlaştırmasına katkı sağlamıştır. Yukarıda gösterilen beyitlerde nefis gibi soyut bir kavram aslan ile 

kibir gibi soyut bir kavram kaplan ile sembolleştirilerek okura somut nasihatler verilme imkânı ortaya 

çıkmıştır. Böylece okur için verilen nasihatlar daha anlaşılır ve akılda kalıcı bir hâle dönüşmüştür. 

6. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

Sind topraklarına yönelen İskender, burada Fûr ile mücadeleye girişir. İskender’i düşman olarak 

gören Fûr, “Fîl cengin görmemişdi şehriyâr/ Ne hod Îrânî vü ne Rûmî-süvar” beytinden de anlaşılacağı 

üzere ilk defa bir savaşta fili kullanır. Bu hâli gören İskender, bakır şeklinde filler yaptırır, içerisini kibrit 

ve patlayıcılarla doldurur. Ardından filleri kağnılara bağlatarak yürütür, Fûr’un filleri ve İskender’in fil 

timsalleri bir araya gelince fil timsalleri kibrit ile yanmaya başlar ve ortalık âdeta deprem yerine döner. 

Bu hengamede korkuya kapılan filler, ormana doğru kaçar. Filler ortadan çıkınca yapılan savaştan 

İskender galip çıkar. 

Fûr-ı Hindî nefs-i emmâre-durur  

Kim elinde kişi bî-çâre-durur 

Fîller nefsün kuvâsıdur yakîn 

Akl İskenderdür iy dânâ-yı dîn 

Akl nefsün şerrini iderse def’ 

Pâdişâhsın dünyi ukbî sana nef 

Ahmedî yukarıda anlatılan hikâyelerde geçen özneleri şu şekilde sembolleştirir: Fûr-ı Hindi, 

nefs-i emmare; filler nefsin kuvvet unsuru; akıl İskender. Akıl anlatılan hikâyeye uygun olarak nefsin 

kötülüklerini yok eder. Hikâyenin bu bölümünde de diğer tüm bölümlerde olduğu gibi sembolik ve 

alegorik anlatım teknikleri uygulanmıştır. 

7. DER-TEMSİL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

İskender, Hindistan’da çeşitli canavarlarla, ejderhalarla ve şeytanlarla karşılaşır ve onlarla 

mücadeleye girişir. Bu mücadelelerde yine çeşitli yöntemler kullanarak zaferler elde eder. Bu 

mücadelede geçen şeytanlar ve ejderhalar Ahmedî tarafından çeşitli vesveseler olarak simgeleştirilir ve 

bir şekilde akıldan atılması gerektiği vurgulanır. İskender’in bu olağanüstü varlıklarla yaptığı 

mücadelelerde kullandığı tüm yöntem ve silahlar ise “le-havle” kelimesi olarak ifade edilir.  

Hâtırundur Sind ü Şeytân ejdehâ  

Def’in itmezsen hatâ-durur hatâ  

Kıl anı lâ-havle zahmı-y-la tebâh  

Oldun İskender bigi her mülke şâh 

8. DER-TEMSİL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

İskender’in ejderhalarla mücadelesi ve bu mücadeleden çıkarılan semboller, eserin ilerleyen 

bölümlerinde de söz konusu olmaktadır. Bu mücadelelerden biri de İskender’in Tınnin denilen yerde 

vermiş olduğu mücadeledir.  Buna göre İskender, Tinnin’de her gün iki öküz yiyen bir ejderha olduğunu 

işitir. Tınnin adasının halkı ise bu ejderhaya her gün iki öküz hazırlamaktan muzdariptir. İskender, halkı 

bu azaptan kurtarmak için ilginç bir çözüm üretir. Zift, kibrit, kireç ve bin hançer hazırlatır, ardından iki 

büyük öküz derisi getirtir, derilerin içerisine zift, kibrit ve kireç bırakır. Birbiri ile etkileşime giren bu 

maddeler ejderhanın karnında büyük bir aleve dönüşür.  

Nefsdür Tinnîn didügüm fi’l-mesel  

Müfsid ü hûn-hâr u mekkâr u dagal  
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Ol deri içinde key sen fikr kıl 

Kim hudûd-ı şer’-durur bellü bil 

Şair, Tınnin Ada’sını nefis olarak belirtir, derinin içinde bulunanları ise kötülüğün sınırları 

olarak sembolleştirir. Ancak riyazet ile bu kötülüklerin üstesinden gelinebileceği vurgulanır. 

9. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

Eserde Ye’cüc ve Me’cüc üzerinden anlatılan sembolik hikâyede ise İskender, fetihlerine devam 

ederken bir beldeye gelir. Bu beldede tuhaf, yarım insan boyunda, canavar görünümlü varlıkların 

olduğunu duyar. Bu varlıklar burada yaşayan insanlara büyük eziyetler etmektedir. Halk, İskender’den 

yardım ister. Bunun üzerine İskender bu varlıkların yaşadığı iki dağ arasına demirden yapılmış üstü küre 

şeklinde bir set yaptırır. Seddin içerisini de ateşle doldurur ve Ye’cüc ile Me’cüc buralara sıkışarak 

hapsolurlar. 

Yâcüc ü Me’cüc nedür eydeyüm  

Ne işâretdür sana şerh ideyüm 

Şehvet-ile hırs-ı dünyidür bular 

Herbiri dîn gāretin itmek diler  

Bunlara takvî-y-ile sen bagla sed 

Kim bularun şerri senden ola red 

Mülk-i cân gāretlerinden dûr ola  

Vâridât-ı kuds-ile ma’mûr ola  

Tefrika gide vü hâsıl ola cem’  

Keşf irişiben hicâbı ide kam’ 

Ahmedî, Ye’cüc ve Me’cüc’ü şehvet ve hırs ile sembolize etmektedir. İskender’in yaptığı set 

ise takva olarak görülmüştür. Şair, burada tıpkı diğer temsil bölümlerinde olduğu gibi sembollerden 

hareketle nasihatlerde bulunur. Şehvet ve hırsa harşılık gelen kötü davranışlar takva erdemiyle 

yenilebilir. 

10. DER-TEMSÎL DÂSİTÂN 

Hikâyenin devamı bir önceki bölümden çok farklılık göstermeyerek İskender’in çeşitli cin, div 

ve ejderhalarla mücadelesiyle devam eder. Ancak destanın bu kesitinde İskender’in mücadele ettiği 

doğaüstü varlıklar oldukça çeşitlilik göstermekte her cin veya dev anlatıdaki özelliğine göre farklı 

sembollere karşılık gelmektedir. Yine hikâyenin bu kısmında diğer bölümlerden farklı olarak İskender’e 

yardımcı olan melekler vardır ve onların da her biri farklı kavramları simgelemektedir. İskender, bu 

yaratıklarla mücadelesinde gâh aklıyla gâh meleklerin yardımıyla büyük bir başarı kazanarak yoluna 

devam eder. Ahmedî, Mesnevi’nin bu bölümünde adı geçen varlıkları şu şekilde ifade etmektedir. 

Kim-durur Erjeng-i dîv ol nefs-i şûm  

Akl didügüm-durur sâlâr-ı Rûm  

Ucbdur şerh itdügüm hannâs dîv  

Hırs-durur andugum vesvâs dîv  

Dîv kim şeh boynına bind’oldı vehm  

Bu sözi kim eydürem key eyle fehm  

Kibr bil ekvân-ı dîvi lâ-muhâl  

Şehvet ol divi ki adıdur şemâl  
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Hilm-durur Tûs didügüm yakîn  

Kibr ü hırsı def’ ol eyle hemîn  

Kût-ı fikriyyedür adı-y-la Gîyv 

K’ana durmaz vehm kim ol oldı rîv  

Ol Azâim şâhı kurtaran melek  

Kim yakîn geldükd’olur lâ-şey’ şek  

Kim-durur Âreş riyâzet bil dürüst  

Kim olur anunla şehvet pây-ı süst  

Tûr ol lâ-havledür anla habar  

Kim yavuz ef’âl öninden kaçar  

Leşker-i cinn bâkî evsâf-ı beşer 

K’anda yohdur hayra oldur cümle şer 

Beyitlerde geçen semboller ve temsil ettiği kavramlar, şu şekilde ifade edilebilir: 

Erjeng, Nefs-i şûm (Kötü nefis); Hannas, Ucb (Şaşırmak); Vesvas (Hırs); Vehm (şahın boynuna 

asılan dev;  Ekvan Devi, Kibir; Şemal, şehvet; Tus,  hilm (yumuşaklık);  Giyv, Kut-ı Fikriye (kutlu 

fikir); Azaim, Şahı kurtatran melek; Areş, riyazet; leşker-i cinn, insanın çeşitli vasıfları.  Temsillere 

bakılınca iyi davranışlarla kötü davranışların sürekli bir çatışma hâlinde olduğu, iyi davranışların 

sürdürülmesi hâlinde başarı ve mutluluğa kavuşulacağı vurgulandığı görülmektedir. 

11. HÂTİME-İ DÂSİTÂN VE MEVÂİZ  

İskender, İskenderiye’de bir minare yaptırır. Minarenin üzerine bir ayna kurdurur. Bu ayna, 

yerde ve gökte olan her türlü hayır ve şer olayı gösterir. Ayrıca bu ayna sayesinde İskender, çevreden 

gelen düşmanları tespit etme imkânı bulur. Şah, ayrıca bu ayna için yaptığı başka bir tılsım ile aynadan 

pire, akrep, yılan gibi hayvanları uzak tutmaktadır. Daha sonra bu ayna, riyakâr bir Abbasi halifesi 

tarafından İskender’in hazinesini elde etmek umuduyla yıktırılır.  Ahmedi, hikâyede geçen sembolleri 

şu şekilde ifade eder: 

İskenderiye şehri, vücud şehri; halife, nefis; ayna, gönül gözü; akrep, pire, yılan ve akrepler, 

nefs-i şeytanî; fettan Fireng, dünya süsleri. Ahmedi bu sembollerden hareketle vücud şehrini yapmak 

istersen gönül gözünden uzak ayrılma, dünyanın süsüne aldanma gibi öğütlerini sıralar.  

12. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN 

Ahmedî’nin İskendernâme mesnevisi bir ara bölümle devam eder. Bu bölümde İskender kendi 

çağına kadar gelen hükümdarların akıbetini merak eder ve Aristo İskender’den önce gelen 

hükümdarlardan bahseder. Bu hükümdarlardan biri de Dehhak’tır. Mitolojiye göre Dehhak’ın 

omuzlarında iki yılan çıkmıştır. Bu yılanlar bölgede yaşayan insanların çocuklarının beyni ile 

beslenmektedir. Hikâyede adı geçen Ermayil ise Dehhak’ın aşçısıdır. Ermayıl, Dehhak’a yemek 

hazırlarken çocukların hayatını kurtarmak için bir hileye başvurarak hazırladığı beyinlerden bir tanesini 

koyundan elde eder ve Dehhak’a sunar.  Böylece çocuklardan birinin hayatını kurtararak Elburz’a 

gönderir. İran mitolojisine uygun olarak anlatılan bu efsanenin sonunda Dehhak’ın Efridun (Feridun) 

tarafından mağlup edildiği bildirilir.  

Benzetmelerin yoğun olarak işlendiği sembollerle anlatımın önemli yer tuttuğu 

İskendername’nin bu bölümünde her sembol bir ilişkiden dolayı bir kavramı karşılamaktadır. Aşağıda 

sembollerin karşıladığı kavramlar ve benzetme sebebi tablo hâlinde gösterilmiştir: 
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Sembol Temsil Ettiği Kavram Benzetilme Sebebi 

Dahhak Nefs-i Emmare Kişiyi yılanlara yem etmesi 

Dahhak’ın Omuzundaki 

Yılanlar  

Kibir ve Gazab                     Allah’ın gazabına sebep olması 

Ermayil 

  

Nefs-i Levvame               Bazen günah bazen sevap 

işlemesi 

Efridun Mutmain Nefs  İşi hep ilim ve marifet olması 

Elburz Defter-i Amal  Hesaplaşma imkânı vermesi 

 

13. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ DÂSİTÂN  

İskendernâme’de mitolojik hükümdarlardan bahsedilirken ifade edilmesi gereken bir diğer 

anlatı da Behmen ile ilgili olanıdır. Mesnevî’de Behmen’in mücadele ettiği yedi başlı ejderhanın her bir 

başı şehvet, haset, kötü huy, cehalet, kızgınlık, tûl-i emel (hiç ölmeyecekmiş gibi plan yapma) ve hile 

olmak üzere farklı kavramlarla sembolize edilmiştir.  

Nefsdür ol ejdehâ-yı heft-ser  

Sini Behmen bigi bulduhda yudar  

Bir başı şehvet-durur biri hased  

Birisi cehl ü birisi hûy-ı bed 

Birisi hışm u biri tûl-ı emel 

Biri dahı halk-ıla olmah dagal  

Başların tîg-i riyâzetle anun  

Kes ki andan kurtıla cân u tenün  

14. DER-TEMSÎL VE HÂTİME-İ KİTÂB  

Mesnevi’nin son “Der-temsil” bölümü ise İskender ve Hızır’ın ab-ı hayat yolculuğuna ilişkindir. 

Eserde İskender ölümsüzlüğün bir yolunu bulmak ister. Kendisine bir yerde bir suyun olduğu, oradaki 

sudan içilmesi hâlinde ölümsüzlüğe kavuşumanın mümkün olduğu ancak bu suyun etrafının türlü 

tehlikeler barındırdığı söylenir. Bunun üzerine İskender, hemen yola koyulur ve “ab-ı hayat” denilen bu 

suyun bulunduğu yere doğru harekete geçer. İskender yol boyunca defalarca ölümle burun buruna gelir 

ancak her defasında Allah’ın yardımı ile kurtulur. Ne var ki İskender ile Hızır bir an için bir fırtına ile 

karşılaşırlar. Yaşanan arbede sırasında İskender, Hızır ve yanındaki askerlerini kaybeder. İskenderle 

yola çıkan Hızır’ı ise fırtına, ab-ı hayat suyunun başına atar. Hızır, ölümsüzlük suyundan içer ve 

ölümsüzlüğe kavuşur. İskender ise dönüş yolunda hastalanır ve öleceğini düşünür. Bunun üzerine bir 

vasiyet hazırlar. Bu bölümle ilgili semboller ise Ahmedî tarafından şu şekilde ifade edilir. 

İlm-durur didügüm Âb-ı Hayât  

K’anı bulan nefse irişmez memât 

İlm ehli zinde-i câvîd olur 

Câhil olan işden nev-mîd olur  

Ger meselde ne-durur dirsen gürâz  

Ol degüldür hirgiz illâ hırs u âz  

Kahr itmezsen kanâatle anı 
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Maksada irmege komaz ol seni  

Dünya-yı dûndur didügüm ol yılan  

Zehri girçekdür ü tiryâki yalan  

Key sahın tiryâkine sunma anun 

Yohsa zehri cânunı alur senün  

Ol peleng-i cân-sitân nedür gazab 

K’ol-durur ol dürlü isyâna sebeb  

Ol didügüm od nedür şehvet yakîn 

K’işi buldugını yhmahdur hemîn 

Câzu İblîs-i Laindür bî-kelâm  

Kim seni tezvîr-ile aldar müdâm  

Ger seni ol dîv magbûn itmeye  

Sana rütbetde melâyik yitmeye 

Ne-durur avret cihânnun zîneti  

Halkı aldamahdur anun hasleti  

Görüben rengini magbûn olmagıl  

İşvesine k’ide meftûn olmagıl  

Ol agaç kim şehriyâra söyledi  

Ömri hâlını ana şerh eyledi  

Dehre benzer ol ki geçdügi anun  

Her nefesde bir habercündür senün  

Hâl dilin söyler ol anı işit  

Cân kulagı-y-la ana göre iş it  

Hızr âlim ilmdür Âb-ı Hayât  

K’anı içen kişiye gelmez memât 

Yukarıdaki beyitlerden de anlaşılacağı şekilde şair, ab-ı hayatı ilim olarak görür. Çünkü ilmi 

elde eden ölümsüzlüğe kavuşacak ve daima hatırlanacaktır. Ab-ı hayata erişen Hızır ise hâliyle alime 

benzetilerek sembolize edilmiştir. İskender’in yolculuğu sırasında karşılaştığı tehlikelerden biri olan 

yılan, dünya hayatına benzetilir. Dünya hayatına aldanmak insanoğlunu âdeta bir yılan gibi 

zehirlemektedir. Hikâyenin bu bölümünde geçen “peleng” ise dünyada çekilen sıkıntıları ifade eder ve 

tıpkı İskender’de olduğu gibi isyana sebep olur. İskender’in karşısına çıkan cadû, Şeytan’a benzetilir. 

Hikâyede İskender’le Hızır’ın ab-ı hayat arayışına çıktıkları yol ise eserde dünyaya benzetilerek 

sembolize edilmiştir. 

Sonuç 

İskendername, kendine has bir kompozisyonu olan bir eserdir. Şair, eserini çeşitli olaylar 

ekseninde gelişen başlangıç, destan ve bitiş olmak üzere başlıca üç bölüme ayrılan parçalar hâlinde 

işlemiştir. Bu çalışmada Ahmedi tarafından kaleme alınan İskendername’nin Der-temsil bölümleri 

“sembolik” ve“alegorik” anlatım tarzları bağlamında incelenmiştir. İskendernâme’de sembolik anlatım 

benzetmelerle sağlanmışır. Şair, bir kavramın bir yönüyle ilişki kurarak kavramı iyi veya kötüyü temsil 

eden davranışla özdeşleştirmiştir. Çoğunlukla karşıt olarak ortaya konulan semboller iyinin lehine 

uzlaştırılırsa huzur ve mutluluk ortaya çıkmaktadır.  
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Eserde öncelikle nasihat verme amacı güdülmektedir. Nasihat verme amacına yönelik temsil adı 

verilen alegorik hikâyeler anlatılmıştır. Eserde anlatılan bu hikâyeler verilen nasihatların 

somutlaştırılmasında katkıda bulunmuş ve okurun nasihatları kavrayışını arttırmıştır.  

Diğer taraftan eserde yer alan semboller şiire ifade zenginliği katmış ve şairin düşüncesini 

kuvvetlendirmiştir. 
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KARŞILAŞTIRMALI TARİHSEL DİLBİLİM VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İNCİSİ 

MAHMUD KAŞGARLI 

Zilola KHUDAYBERGENOVA528 

Özet 

Dünyada dilbilimin oluşumu tarihi ile ilgili her hangi kaynak, ayrı bir başlık altında, 

karşılaştırmalı tarihsel yöntemin ve karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin ortaya çıkış tarihçesini anlatır. 

Elimize geçen tüm Batı ve Rus dilbilimcilerinin çalışmalarında hemen hemen aynı yorumlara rastgeliriz: 

Karşılaştırmalı tarihsel dilbilim dillerin tarihini inceleyen, onları karşılaştıran ve onların arasındaki 

genetik ilişki belirlemeyi amaçlayan bir dilbilim dalıdır. Karşılaştırmalı tarihsel çalışmalar dilleri 

artzamanlı olarak dillerin evrimini araştırır. Karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin oluşumu, dilbilimin 

önceki gelişiminin tüm seyri sonucunda kaynaklanmıştır. Karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin doğması 

için ön koşulları böyle sıralayabiliriz: 1. çeşitli ve kapsamlı olgusal dil materyalin birikimi; 2. yeni bir 

dil inceleme yönteminin aranması; 3. Sanskritçe'nin keşfi; 4. evrensel sınıflandırmaların oluşturulduğu 

doğa bilimlerinin dilbilim alanına geniş kapsamda benimsenmesi. Temel olarak, bu kaynaklar 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Daha doğrusu 19. yüzyıldan çok önce, bazı diller arasında benzerlikler olduğu 

keşfedildiği, ancak uzun bir süre bu benzerliklerin nedenleri bilimsel olarak açıklanmadığı, 19. yüzyılın 

başlarında, farklı ülkelerdeki bazı dilbilimciler, birkaç dil arasındaki sistematik benzerliğin neredeyse 

aynı anda yalnızca akrabalıklarıyla - ortak bir proto dil tarafından doğduğu ve daha sonra her dilin ayrı 

bir dile dönüştüğü gerçeğiyle açıklanabileceği sonucuna vardıkları yazılmıştır. Zira, aynı literatürlerde 

tarihsel-karşılaştırmalı yöntemin gelişimi ve dilsel materyallerde aktif olarak uygulanması, dilbilimin 

ayrı bir disiplin olarak oluşmasında öncü rol oynadığı kaydedilmiştir.  

Bildiride ilkönce dünya dilbilimi oluşumu tarihinde karşılaştırmalı tarihsel yöntemin ve 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin tarihçesi  anlatılır ve yorumlanır. Karşılaştırmalı  tarihsel ve tarihsel-

genetik yöntemlerin yaratılmasıyle  ilgili olarak Batı dilbiliminde William Jones ve August Schleicher 

çalışmalarından bahsedilir.   

Klasik Arap dil düşüncesiyle doğrudan bağlantılı olan Orta Çağ kültürünün en parlak incisi, 

ayrıca aslında Türk dillerinin bilimsel tanımında, 11. yüzyıl Türklerinin maddî ve manevî kültürünün en 

önemli unsurları tasvirinde bize ulaşan ilk deneyimi olan Kaşgarlı Mahmud'un “Divanü Lügati't-Türk” 

(Türk dilleri sözlüğü) kitabı tuhaf bir durum nedeniyle ne çağdaşları ne de daha sonraki araştırmacılar 

tarafınca âdeta zikredilmemiştir. Ancak neredeyse dokuz yüzyıl sonra, 1915'te, bu eserin oldukça geç - 

200 yıl sonraki bir el yazması keşfedildi. Mahmud Kaşgarlı'nın 20. yüzyılın başlarında tesadüfen 

İstanbul'da bulunan “Divanü Lügati't-Türk” eseri, karşılaştırmalı  tarihsel yöntemin 11. yüzyılda Türk 

dilbilimi alanında uygulandığını ve bu yöntemin kurucusunun Kaşgarlı Mahmud olduğunu 

göstermektedir. “Divanü Lügati't-Türk”, Türk dili, Türk kültürü, tarihi, coğrafyası, edebiyatı, folkloru 

hakkında zengin bilgiler veren 11. yüzyıla ait ansiklopedik bir eserdir. Bu  eser karşılaştırmalı tarihsel 

dilbilim alanında ilk kaynak olarak kabul edilmelidir yanısıra bu konuyla ilgili bilgiler dünya dilbilimi 

tarihine ait kaynaklarda da belirtilmelidir. Zira Arap ve Türk dillerinin karşılaştırmanın yanı sıra yazar, 

Türk dillerinin karşılaştırmalı bir incelemesini de yapmış ve ilk kez Türk dillerinin bir sınıflandırmasını 

da önermiştir. Bildiri, “Divanü Lügati't-Türk”’ün tarihsel karşılaştırmalı dilbilim alanına katkısından ve 

öneminden bahseder. 

                                                           
528 Prof. Dr., Bartın Üniversitesi, zkhudaybergenova@bartin.edu.tr 
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COMPARATİVE HİSTORİCAL LİNGUİSTİCS AND PEARL OF TURKİSH CULTURE 

MAHMUD KAŞGARLI 

Abstract 

Any source on the history of the linguistics’ formation in the world, under a separate heading, 

tells the history of the emergence of the comparative historical method and comparative historical 

linguistics. We come across almost the same interpretations in the works of all western and Russian 

linguists: Comparative historical linguistics is a branch of linguistics that studies the history of 

languages, compares them and aims to determine the genetic relationship between them. Comparative 

historical linguistics examine the evolution of languages diachronically. The formation of comparative 

historical linguistics arose as a result of the entire course of the previous development of linguistics. We 

can enumerate the prerequisites for the emergence of comparative historical linguistics: 1. the 

accumulation of diverse and extensive factual linguistic material; 2. the search for a new language study 

method; 3. Discovery of Sanskrit; 4. the wide adoption of the natural sciences in the field of linguistics, 

from which universal classifications are formed. Basically, these sources state that comparative 

historical linguistics emerged in the late 18th and early 19th centuries. More precisely, long before the 

19th century, it was discovered that there were similarities between some languages, but for a long time 

the reasons for these similarities were not scientifically explained, at the beginning of the 19th century, 

some linguists in different countries argued that the systematic similarity between several languages 

almost at the same time was only due to their kinship - a common proto-language. It was written that 

they came to the conclusion that this can be explained by the fact that it was born by proto-language and 

then each language evolved into a separate language. Because, it has been noted that the development 

of the historical-comparative method in the same literatures and its active application in linguistic 

materials played a leading role in the formation of linguistics as a separate discipline. 

In the paper, firstly, the history of comparative historical method and comparative historical 

linguistics in the history of the formation of world linguistics is explained and interpreted. The work of 

William Jones and August Schleicher in Western linguistics is mentioned in relation to the creation of 

comparative historical and historical-genetic methods. 

Mahmud Kashgari’s “Dīwān Lughāt al-Turk” (English: "Compendium of the languages of the 

Turks") is the brightest pearl of medieval culture, which is directly related to classical Arabic language 

thought, and is actually the first experience that has reached us in the scientific definition of Turkish 

languages, the description of the most important elements of the material and spiritual culture of the 

11th century Turks. Due to a strange situation, his book was not mentioned by his contemporaries or by 

later researchers. But almost nine centuries later, in 1915, a manuscript of this work was discovered 

quite late - 200 years later. Mahmud Kashgari's “Dīwān Lughāt al-Turk” work, which was found by 

chance in Istanbul at the beginning of the 20th century, shows that the comparative historical method 

was applied in the field of Turkish linguistics in the 11th century and that the founder of this method 

was Mahmud  Kashgari. “Divanü Lügati't-Türk” is an 11th century encyclopedic work that provides 

rich information about Turkish language, Turkish culture, history, geography, literature and folklore. 

This work should be accepted as the first source in the field of comparative historical linguistics, as well 

as information on this subject should be mentioned in the sources of the history of world linguistics. 

Because, besides the comparison of Arabic and Turkish languages, the author also made a comparative 

analysis of Turkish languages and proposed a classification of Turkish languages for the first time. The 
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paper mentions the contribution and importance of “Dīwān Lughāt al-Turk” to the field of historical 

comparative linguistics. 

Keywords: Mahmud Kashgari, “Dīwān Lughāt Al-Turk”, Linguistics, Comparative 

Linguistics, Historical-Comparative Linguistics 

Klasik Arap dil düşüncesiyle doğrudan bağlantılı olan Orta Çağ kültürünün en parlak incisi, 

ayrıca aslında Türk dillerinin bilimsel tanımında, 11. yüzyıl Türklerinin maddî ve manevî kültürünün en 

önemli unsurları tasvirinde bize ulaşan ilk deneyimi olan Kaşgarlı Mahmud'un “Divanü Lügati't-Türk” 

(Türk dilleri sözlüğü) kitabı tuhaf bir durum nedeniyle ne çağdaşları ne de daha sonraki araştırmacılar 

tarafınca âdeta zikredilmemiştir. Ancak neredeyse dokuz yüzyıl sonra, 1915'te, bu eserin oldukça geç - 

200 yıl sonraki bir el yazması keşfedildi ki, şu anda İstanbul'da saklanmaktadır (Кононов 1972 : 3–17). 

O zamandan beri, Türk araştırmaları alanında ilk bilimsel eser olan bu olağanüstü anıt için yeni bir hayat 

başlıyor ve yazarı, Türk biliminin öncüsü olarak hak ettiği takdiri alıyor. Bugün Kaşgarlı Mahmud 

Sözlüğü tamamıyla Türkçe (1939-1941), Özbekçe (1961-1963), Uygurca (1981), İngilizce (1982), 

Kazakça (1998), Azerice ve Rusça (2005) dillerine çevrilmiş ve yayınlanmıştır (Xudoyberdiyev 2011). 

Kaşgarlı’nın sunduğu malzemeler, birçok tez ve monografik çalışmanın inceleme konusu olmuş ve 

Türki araştırmalarda ve özellikle Türk dilbiliminde kapsamlı ve ayrıntılı çalışmaların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Агламова 1966; Аманжолов 1975; Дадабаев 1994; Рустамова 1998). Bugün 

yüzlerce monografi, onlarca doktora tezi, binlerce bilimsel makale bu bilim insanının çalışmasına 

ayrılmıştır (Кононов 1973, 4). Ve bu tesadüfi değildir, çünkü tartışılmaz genel kültürel önemine ek 

olarak, bu anıt, 11. yüzyıl Türklerinin manevi ve maddi kültürünün kapsamlı bir şekilde yansıtan ve 

Türki dilleri ayrıntılı olarak anlatılan eşsiz bir dilsel malzeme koleksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bununla beraber Türki diller sistemine uygulanabileceği ölçüde, klasik Arap dil teorisi ilkelerine göre 

ayrıntılı olarak tanımlandı. 

 Geçen yüzyılın başında İstanbul'da, ikinci el bir kitapçıda, 11. yüzyıl Türklerinin eşsiz 

ansiklopedisi olarak kabul edilen, Türk kültürünün ve Türk dilinin bu dikkate değer anıtının el yazması, 

bir tesadüfle keşfedilmeseydi, bugün Türk biliminin hangi yöne gideceğini hayal etmek zor. 

Muhtemelen Türk kültürü kimliğinin en önemli katmanını kaybeder, dünya kültürü en parlak 

incilerinden birini bulamazdı. Eserine "Divanü Lügati’t-Türk" "Türk Dilleri Sözlüğü" adını veren 

Kaşgarlı Mahmud, aynı zamanda sadece modern bilim insanları tarafından "Divanü Lügati’t-Türk"ün 

prototipi olarak kabul edilen "Divanü'l-Dîvânî" adlı eseriyle selefi Ebu İbrahim İskhak ibn İbrahim el-

Farabi'nin izinden gitmemiş, belki modern anlamdaki sözlükbilimin çok ötesine geçmiştir (Халидов 

1984: 87), o Türkler hakkında günümüzde de bilimsel ve bilişsel önemini kaybetmemiş eşsiz bir 

ansiklopedi oluşturmuştur.  

Kaşgarlı Mahmud, bu tür eserlerin meydana getirilmesinde önceliğini ve sözlüğünün 

özgünlüğünü beyan etmektedir. Ve “Divanü Lügati’t-Türk” eserinin   bir prototipin varlığına rağmen, 

bunda bir abartı bile yoktur, çünkü Türk kelime hazinesinin ve Türk dilinin yapısının tanımında öncülleri 

yoktur. Arap dilbilim tarihinde selefleri tarafından önerilen sözlükbilimsel ilke ve fikirleri yaratıcı bir 

şekilde kullanan Kaşgarlı Mahmud, bu ilke ve fikirleri Türk dilini tanımlamak için başarıyla 

uygulayabilmiştir. Ancak Arap sözlükbilimcileri tarafından önerilen kelime gruplandırma ilkeleri, Türk 

dilinin tipolojik özelliklerinin uyuşmadığı Arap dilinin yapısının özelliklerine dayandığından, yazar 

genellikle sözlüğünde belirli kelimelerin veya kelime gruplarının düzenlenişinin belirli anlarını 

doğrulamak için Türk dilinin fonetik, imla ve morfolojik özellikleri üzerine ayrıca durmak zorundadır. 

Ve bu nedenle Mahmud Kaşgarlı'nın sözlüğünü birçok yönden Türk dilinin dilbilgisel bir tanıtmasıdır, 

diyebiliriz.  Zaten Kaşgarlı Mahmud’un Türk dillerinin ilk tarihi gramerinin yazarı olarak tanınması 

tesadüf değildir (Абдурасулов 2009: 8). Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmud, dilbilim tarihinde 
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karşılaştırmalı dilbilim yöntemlerini başarıyla uygulayan ilk yazarlardan biri olarak kabul edilmelidir. 

Arap ve Türk dillerini koşan iki atla karşılaştıran Mahmud Kaşgarlı, o zamana kadar yeterince gelişmiş 

olan Arap dilinin kelime hazinesini ve dilbilgisini tanımlama ilkelerinin Türk dilinin tanımına oldukça 

uygulanabilir olduğunu çok başarılı bir şekilde kanıtlamaktadır. 

Ayrıca, Kaşgarlı Mahmud'un daha önce Türk dillerinin (Arapça olarak) dilbilgisi ve sözdizimine 

adanmış başka bir eser yarattığı bilinmektedir, ki bu yazarın sözlüğünde doğrudan referanslar olmasına 

rağmen maalesef henüz bulunamamıştır. Yazar, sözlüğün önsözünde iki dili karşılaştırmıştır ve 

sözlükteki kelimelerin düzenlenmesinin ilkelerini açıklamıştır. Bu karşılaştırmalar iki dilin fonetik 

özellikleriyle başlar; Mahmud Kaşgarlı, Türk dilinin fonetik yapısını detaylı olarak, Arapça fonetikle 

karşılaştırarak, her iki dil için ünlü ve ünsüzlerin özgünlüğünü tanımlar, ünlülerin ve ünsüzlerin 

uyumluluğunu açıklar. Buna ek olarak, sözlüğün ana bölümünde yazar genellikle Türki kelime ve 

hecedeki fonetik işlemlerin belirli özellikleri üzerinde durur ve kayıtlı kelimelere özel işaretler ve notlar 

verir.  

Yani örneğin, уч «uç, kenar» ve үч «üç», от «ateş» ve өт «geçiş», он «on» (sayı) ve өн «ön» 

gibi daha birçok çok anlamlı kelimelerin anlamı ünlü sesin nerede oluştuğuna bağlıdır, ki onlar Arap 

alfabesinde yansımıyor. Bu durumda yazar düzenli olarak "sesli harf yumuşak bir şekilde telaffuz edilir" 

veya "sesli harf sağlam bir şekilde telaffuz edilir" gibi notlar verir. Yazar, Türk dilinin morfolojik 

özelliklerine atıfta bulunarak, isimlerin iki tür olduğunu yazar - birincil isimler (kök şeklindeki isimler) 

ve diğer kelimelerden oluşan isimler. Özellikle, fiillerden isim oluşturan 12 eki (ya da yazarın yazdığı 

gibi 12 harfi) ayırt eder. Ayrıca yazar, bu ekin (harf) fiil köküne eklenmesinin her zaman yeni bir 

kelimenin oluşumuna yol açmadığını vurgulamaktadır [Kaşgarli 1985: 14]. Açıklayıcı bir materyal 

olarak Mahmud Kaşgarlı, folkloru, edebi anıtları kullanır ve belirli bir kelimenin kullanımına örnek 

olarak onlardan alıntılar yapar. Sözlük, çeşitli Türk boylarına ait yaklaşık 300 atasözü içerir, bunların 

çoğu için yazar Arap folklorundan bir eşdeğer atasözünü bulmaya çalışır. Tabii ki Arap dilbilimgeleneği 

ve sözlükbilimi kullanımının Türk dilbilgisi ve kelime dağarcığının yorumlanmasını ne ölçüde etkilediği 

sorusunu açıklığa kavuşturmak için Arabistlerin ve Türkologların ortak çabalarına ihtiyaç vardır.  

Ayrıca, büyük ihtimalle Türk dilini bilmeyen ve Arapça gramerin inceliklerini çok az bilen 

yazıcının, Sözlük metnine kendi küçük eklemelerini yaptığına inanmak için her türlü neden vardır. Ne 

yazık ki Kaşgarlı Mahmud Sözlüğü, henüz Arap dilbilimi uzmanlarının yeterince ilgisini çekmedi. Her 

ne kadar son yıllarda Kazak Arabistları Mahmud Kaşgarlı'nın sözlüğünün sözlük değeri ile ilgilenmeye 

başlamışlardır [Халидов 1984: 85–90].  

Bildirinin konusu Mahmud Kaşgarlı’nın tarihsel-karşılaştırmalı dilbilimi alanındaki yerinin 

incelenmesiyle ilgili iken, bu dilbilimin oluşumu ve özellikleri üzerine de duralım. 

Karşılaştırmalı çalışmalar (lot.comparativus - karşılaştırmalı), dil ve edebiyat da dâhil olmak 

üzere çeşitli süreçlerin karşılaştırmalı çalışmasına dayanan bir bilim alanıdır. Terim ilk olarak Fransa'da 

(littérature comparée, 1817), ardından İngiltere'de (Karşılaştırmalı edebiyat 1886), Almanya'da 

(Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 1887–1910) ve Rusya'da (A.N.Veselovsky'nin 

çalışmasında, 1889) ortaya çıktı(Шайкевич vd 1989 : 228). Filolojik karşılaştırmalı çalışmalar, dil ve 

edebiyat alanındaki karşılaştırmalı çalışmalardır. Bu bağlamda, filolojik karşılaştırmalı çalışmalar iki 

ana gruba ayrılır: 

1. Dilbilimsel karşılaştırmalı dilbilim. 

2. Edebî karşılaştırmalı çalışmalar- karşılaştırmalı edebiyat. 

Dilbilimsel karşılaştırmalı çalışmalar, birbirine yakın olan ve olmayan dilleri karşılaştırmayı 

amaçlar. Dillerin karşılaştırmalı bir bakış açısından, tarihsel bir bakış açısından incelenmesi, 

karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimin ortaya çıkmasının, dilbilimin ayrı, bağımsız bir bilim olarak kesin 
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olarak tanınmasının yolunu açmıştır (Расулов 2010: 75). Edebi karşılaştırmalı çalışmalar, tüm edebi 

fenomenlerin ortak noktalarını ve özelliklerini inceler ve onlar için ortak olan yasaların ortaya çıkması 

için zemin hazırlar. 

Tarihsel dilbilimi araştırmaları, dil üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı Eski Yunan’a kadar 

götürülür. Önceleri Felsefe alanı içinde yer alan dil tartışmaları, MÖ 5 yüzyıldan başlayarak bir dilbilgisi 

anlayışına dönüşür. İlk çalışmalar tarihsel metinlerin anlaşılmasına yönelik olduğu için daha çok tarihsel 

dilbilim araştırmaları öne çıkmış ve 18 yüzyıldan sonra hız kazanmıştır. 

18. yüzyıla kadar dil sabit, değişmez olgu olarak kabul edildi. Bu yüzyıldan itibaren dile bakış 

açısı değişti. Yani, on sekizinci yüzyılın en dikkate değer erdemlerinden biri, dili değişen, gelişen bir 

fenomen olarak kabul etmesiydi. Daha doğrusu, bu dönemde Charles de Bros, Jean-Jacques Rousseau, 

Monboddo, Adam Smith, Priestley, Gerder ve diğerleri, dillerin tarihsel gelişimi fikrini geliştirdiler. 

19. yüzyılın başlarında, ayrı bir bilim olarak dilbilim fikri sağlam bir şekilde yerleşti. Yani, XIX yüzyılın 

ilk çeyreğinde dilbilimde dil materyallarını toplama fikrinden karşılaştırmalı -tarihsel bir fikre- bir bakış 

açısına geçiş oldu. Elbette 19. yüzyılın başlarında dilbilimsel gözlemler ve bu gözlemlerden 

kaynaklanan bazı ciddi fikirler, tutumların değişmesine yol açmıştı. Daha doğrusu 19. yüzyıldan çok 

önce, bazı diller arasında benzerlikler olduğu keşfedildi, ancak uzun bir süre bu benzerliklerin nedenleri 

bilimsel olarak açıklanamadı ve bilim insanları benzerliklerin nedenlerini açıklayamadı. 19. yüzyılın 

başlarında, farklı ülkelerdeki bazı dilbilimciler, birkaç dil arasındaki sistematik benzerliğin neredeyse 

aynı anda yalnızca akrabalıklarıyla - ortak bir proto dil tarafından doğduğunu ve daha sonra her dilin 

ayrı bir dile dönüştüğü gerçeğiyle açıklanabileceği sonucuna varmıştı.  

Karşılaştırmalı-tarihsel dilbilim, Avrupalıların eski Hindistan'ın edebi dili olan Sanskritçeyi 

keşfetmesinden sonra ortaya çıktı. 16. yüzyılda, İtalyan gezgin Filippo Sassetti, Hintçe kelimelerin 

İtalyanca ve Latince ile benzerliğini fark etti, ancak hiçbir bilimsel sonuç çıkarılmadı. Karşılaştırmalı-

tarihsel dilbilimin başlangıcı, 18. yüzyılda, aşağıdaki kelimelerin sahibi olan William Jones tarafından 

atılmıştır:  

“Sanskrit dili, antikliği ne olursa olsun, Yunan dilinden daha mükemmel, Latince'den daha 

zengin ve her ikisinden de daha güzel, ancak kendi içinde bu iki dille kökleri kadar yakın bir ilişki 

taşıyan şaşırtıcı bir yapıya sahiptir. Fiiller ve tesadüfen oluşturulamayan dilbilgisi formlarında, ilişki o 

kadar güçlüdür ki, bu üç dili araştıracak hiçbir filolog, hepsinin tek bir ortak kaynaktan gelmediğine 

inanamaz, ki bu kaynak dil belki artık yok oalbilir. Tamamen farklı lehçelerle karıştırılmış olmasına 

rağmen hem Gotik hem de Kelt'in Sanskritçe ile aynı kökenden geldiğini öne sürmek için çok ikna edici 

olmasa da benzer bir mantık vardır” (Cannon 2006: 56). Bilimin daha da gelişmesi, W. Jones'un 

ifadesinin doğruluğunu onayladı. 

19. yüzyılın başlarında, birbirinden bağımsız olarak, farklı ülkelerden çeşitli bilim adamları, 

belirli bir aile içindeki dillerin ilişkisini netleştirmeye başladılar ve dikkat çekici sonuçlar elde ettiler. 

Dillerin fonetik, sözcüksel ve dilbilgisel birimlerini incelemek ve bunları benzerliklerini belirleyerek 

belirli dil ailelerinde birleştirmek için tarihsel-genetik bir yöntem kullanılmaktadır. Tarihsel-genetik 

yöntemin asıl kurucusu Kaşgarlı Mahmud'dur. Zira onun sözlüğü Türk dillerini Kağan-Türkçe, Kıpçak 

ve Oğuz gruplarına ayırarak bu gruplar arasındaki fonetik, sözcük ve gramer farklılıkları hakkında tutarlı 

bilgiler vermektedir. Aynı zamanda bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiği düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, 19. yüzyıla kadar, Mahmud Kaşgarlı’nın çalışmaları bilim camiası tarafından bilinmiyordu, bu 

nedenle tarihsel-genetik yöntem Alman bilim insanı August Schleicher ile ilişkilendirildi. August 

Schleicher Hint-Avrupa dil ailesini inceledi ve bu aileye ait dillerin bir proto-dilden geldiği sonucuna 

vardı. Dilbilim tarihinde ilk kez Hint-Avrupa proto-dilini yeniden kurabildi ve her bir dil soyağacının 

tarihsel gelişimini gösterebildi. 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
854 

Buna rağmen, 20.yüzyılında "Divanü Lügati’t-Türk" eserinin keşfedilmesi Mahmud 

Kaşgarlı’nın, Türk dilbiliminde karşılaştırmalı yöntemin tanınmış bir kurucusu olarak kabul edilmesine 

neden oldu. Türk dillerinin incelenmesi tarihinde ilk kez, 11. yüzyıl Türk boylarının dilinin verilerini 

karşılaştırmalı bir ışıkta kullanır. Türk kelime hazinesi üzerindeki en zengin materyalleri aşiret üyeliği 

göstergesiyle sundu, bireysel Türk lehçelerinin fonetik ve morfolojik özelliklerini belirledi, bu da ilk 

kez Türk dillerinin (lehçelerin) sınıflandırma ilkelerini belirlemesine ve oluşturmasına, doğu (güney) ve 

batı (kuzey) olmak üzere iki ana dil grubunun tanımlanmasıyla Türk dillerinin ilk sınıflandırmasını 

yapmasına izin verdi. Yazar 11. yüzyılda çok sayıda ses eşleşmeleri, değişimleri, geçişleri, birleşimsel 

değişiklikleri arasında bu iki dil grubunun en önemli ses özelliklerini ayırt edebildi.  

Bu, en azından, sınıflandırma özelliklerinin neredeyse tamamının günümüzde Türk dillerinin 

modern sınıflandırmalarında da bir şekilde yansıtılmasıyla doğrulanır (Нигматов 1969: 147).  

Günümüzde dil biliminin önemli önceliklerinden biri olan kültürlerarası iletişim ve dillerin 

etkileşimi sorunları Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugat-ı Türk'üne de yansımıştır. 11. yüzyıl Türki 

dillerinin tavsifini veren yazar, onun "saflığını" yani yabancı dil (bu durumda Farsça) unsurların 

yokluğunu bir dilin "doğruluğu"nun ana ölçütlerinden biri olarak tanımlar. Bu açıdan ona göre en doğru 

ve temiz dil Hakani Türklerinin dilidir [Kaşgarli 1985: 330]. Birçok Türk boyları doğru Türk dilini 

konuşurlar, bununla beraber bu dillerin her biri kendilerine has özelliklere sahiptir. Kasaba halkının İran 

dillerinin karışımıyla şımarık bir dili var. Tüm kasaba halkı genellikle iki dillidir ve bu yüzden dilleri 

bozulmuştur. Yani Balasagun, Taraz sakinleri hem Türkçe hem de Soğdca konuşurlar, Hotan sakinleri 

Hintçe'den karışımlara sahiptir, Çin Türkleri de iki dil konuşur. Mahmud Kaşgarlı’nın diller 

etkileşiminin doğası hakkındaki tüm yorumları, Orta Çağ'da kültürlerarası iletişimin özelliklerinin 

göstergesidir. 

Dahası, görünüşe göre, XI yüzyılda Türk etnosunun yaşam alanı sınırları içinde, Doğu 

Türkistan'ın İranca konuşan sakinlerinin Türk dil topraklarında henüz tam olarak asimilasyona 

uğramadığı durumlar var olduğu kabul edilmelidir.  

Kaşgarlı Mahmud'un onomastik mirası özel bir ilgiyi hak ediyor. Özellikle toponimi hakkındaki 

verileri en büyük ilgiyi çekiyor. Divan'ın müellifi, en büyük memleketlerden mera, pınar ve geçit 

adlarına kadar pek çok yer ismi verir (Dadaboyev vb 2015: 12). Bu isimlerin çoğunun etimolojisı, 

yazarın kendisi tarafından açıklanır veya onların kökenlerini açıklayan efsaneler getirilir. Sözlüğe 

eklenen dünya haritası, Türk boylarının ve komşularının yaşam alanlarının o zaman için en eksiksiz 

şekilde gösterildiği, türünde benzersizdir. 

Sonuç  

Mahmud Kaşgarlı'nın "Divanü Lügati't-Türk” eseri Türk dünyasının bir şaheseridir. 20. yüzyılın 

başlarında bulunan bu eser, Türk halklarının kültürü, edebiyatı, dili, tarihi, etnografyası, coğrafyası 

hakkında değerli bilgiler veren ansiklopedik bir eserdir, aynı zamanda tarihsel-karşılaştırmalı ve 

tarihsel-genetik yöntemlerin ilk uygulamalarını içermektedir. Batı ve Avrupa dilbiliminde tarihsel-

karşılaştırmalı, karşılaştırmalı-genetik yöntemlerin ve tarihsel-karşılaştırmalı dilbilimin ortaya çıkışı, 

18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış Batılı bilim adamlarının isimleriyle 

ilişkilendirilse de, aslında Kaşgarlı Mahmud bunun kurucusu olduğu ve Türkoloji alanındaki bu eseri 

ile tarihsel-kariılaştırmalı dilbilimin gelişmesine büyük katkı sağladığı kabul edilmelidir. 
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