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SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA  
DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE 

 
TURKISH ASA GLOBAL LANGUAGE 

 INSERRIA AND KOSOVA 
 

ТУРЕЦКИЙ КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 
 В СЕРБИИ И КОСОВЕ 

 
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ *- Prof. Dr. Tacida Zubçeviç HAFIZ** 

 
 

Özet 
Eski Sosyalist Federatif Yugoslavya devletinin büyük bir kısmı beş yüzyıl kadar 

Osmanlı yönetimi altında bulunmuştur. Bu nedenle o devletin tüm bölgelerinde 
büyük ölçüde kültür alanında Türk mirası bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki buradaki 
ulus ve halkların (azınlıkların) tarih, dil, edebiyat, halkbilim, müzik, tek sözle tüm 
kültür araştırılmaları için ister istemez Türk dilinin öğrenilmesi ve bu dilde bilim-
sel araştırmalarını genişletmesi gerekmektedir. 

1912 yılına dek Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bosna Hersek'de, daha 
çok Türk Ulusunun kabarık sayıda yaşadığı Kosova ve Makedonya bölgelerinde 
Türk dilinde eğitim sibyan mektepleri ve medreselerde yapılmıştır. Daha sonra-
larda XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başında, yani iki dünya savaşı ara-
sındaki dönemde Türk dilinde eğitim yok olma duruma gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk okulları, Tito Yugoslavyası'nda Make-
donya Cumhuriyeti'nde 1944 yılında, daha sonra ise, o zamanki Sırbistan'ın 
güneyinde bulunan Kosova Özerk Bölgesi'nde 1951 yılında açılmıştır. Başlangı-
cından günümüze kadar Eski Sosyalist FederatifYugoslavya Cumhuriyetleri'nin 
Türkçe eğitim ilk, orta, yüksek okullarında ve üniversitelerinde (Filoloji Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) devametmiştir. 

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'-
nün büyük çabaları sonucu bu Üniversite'de, 1988 yılında Türkçe, dünya dili ola-
                                                 

* Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) Başkanı, Prizren/KOSOVA 
** Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Priştine./KOSOVA 
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rak kabul edilmiştir. Bu yasa 2001 yılında bugünkü Sırbistan'in güneyinde bulunan 
Sancak bölgesinin Novi Pazar Üniversitesi tarafından da Priştine Üniversitesinde 
olduğu gibi Türkçe dünya dili olarak uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretim, Ana Dili, Yabancı Dil, Dünya Dili 
 
Abstract 
A large part of the former Socialist Federative Yugoslavia state remained 

under management of the Ottoman Empire for five hundred years 
For this reason, in all regions of the state are largely seen rich Turkish cultı-

ıral heritage.That's why history,language,literature,folklore,music, in brieffor all 
the research on culture ofnation and the people here(minorities) inevitably, need to 
learn the Turkish language and to expand the scientific research in this language. 

During The Ottoman Empire until 1912, education in the Turkish language in 
Bosnia and Hercegovina and in Kosovo and Macedonia, where the large number of 
Turkish people lived, were held in madrasas.Later.at the end of the XIX century and 
at the beginning of the XX century, that is to say the period behveen the two world 
wars Turkish language education was on the point of disappearing. 

Turkish schools after the Second World War,In Tito's Yugoslavia Republic of 
Macedonia in 1944,later then in Autunomous Region ofKosovo in southern Ser-
bia were opened in 1951.Turkish education of the former Socialist Federative 
Republics of Yugoslavia from the beginning to the present in pri-
mary,secondary,high schools,and in universities (Faculty of Philology,Department 
of Turkish Language and Literature) continued. 

As a result of great efforts of Department of Turkish Language and Literature 
at the University of Prishtina Faculty of Philology, in 1988 in this University the 
Turkish language was recognized as the world language. This law was applied as 
well as in University ofNovi Pazar of Sancak in southern Serbia oftoday in 2001, 
the Turkish language as a global language. 

Key Words:Turkish Language Teaching, Native Language, Foreign Langua-
ge, Global Language 

 
Sırbistan ve Kosova, Osmanlı hakimiyeti döneminde ilk önce Kosova, daha 

sonra Manastır Vilâyeti içinde bulunuyordu. Bu bölgelerin şehir ve köylerinde, tüm 
Balkan ülkelerinde olduğu gibi İstanbul'un fethinden Balkan Savaşlarına kadar Türk 
dili devlet dili olarak kulanılmış, iptidaiye, idadiye, rüştiye ve medrese eğitimi 
Türkçe sürdürülmüştür. Kosova, Birinci ve İkinci Balkan ile Birinci Dünya Sava-
şı'ndan sonra kurulan Sırbistan devleti hudutları içinde bir bölge olarak kalmıştır. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında, Boşnakların, Türklerin, Pomakla-
rın ve Arnavutların yaşadıkları bugünkü Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya ve 
Kosova, Sırp, Hırvat ve Slovenlerden 1918 yılında kurulmuş olan "Krallık Yugos-
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lavya" adlı bir devlet içerisinde birer bölge olarak kalmışlardır. Krallık Yugos-
lavya'da ve yeni kurulan diğer Balkan devletlerinde Türk dilindeki eğitim İkinci 
Dünya Savaşı'na kadar (1944) yok olma durumuna gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1944 yılının sonlarında, yeni kurulan 
Tito Yugoslavya'sının Makedonya Cumhuriyeti'nde, ilk önce ilkokul, ondan 
sonra orta ve daha sonralarda lise ve öğretmen okulları çalışmaya başladığı 
halde, Sırbistan Cumhuriyeti'nin güneyinde bulunan Kosova Özerk Bölgesi'nde 
yaşamlarını sürdürmeye zorunlu kalan Türk azınlığının Türk dilinde eğitimlerine 
devam etmelerine izin verilmemiştir. Ancak, 20 Mart 1951 yılında Ulusal Kuru-
mu'nun III. Oturumu'nda Kosova Türk halkına da, öteki ulus ve halkların olduğu 
gibi, Türk dilinde Türk okullarının açılması sağlanarak günümüze dek devam et-
miştir. 

Yugoslavya'da Türkçe eğitimin tarihi gelişimi ve hatta karşılaşılan bir sürü so-
runları ile ilgili oldukça yazılar yazılmış, Makedonya'da "Birlik", "Sevinç", 
"Sesler"; Kosova'da "Tan", "Kuş", "Çevren" gibi gazete ve dergilerde yayım-
lanmış ve hatta örgütlenen birkaç sempozyumda da bildiriler sunulmuştur.1 Son 
Kosova olaylarından sonra Yugoslavya'dan parçalanan ve devlet olarak kabul edilen 
Kosova'da Türkçe basılan "Yeni Dönem" gazetesi (1999-2008) ve günümüzde on 
yıldır iki ayda bir yayınlanan "BAL-TAM Türklük Bilgisi" (2004) dergisinde de 
bu konuda yazılar yer almış,2 hatta birkaç kitap da yayımlanmıştır3. Sunulan ve 
yayımlanan yazılarda şimdiye dek zikredilmiş olan Osmanlı öncesi, iki Dünya 
Savaşı arasında ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra günümüze dek Sırbistan 
Cumhuriyeti'nin güneyinde ve bugünkü Kosova Cumhuriyeti'nde tarih, Türk 
eğitimi ve kadrosu gibi sorunları üzerinde durmayacağız. Bu yazımızda Tito Yu-
goslavya'nın parçalanmasından önce 1988 yılında Priştine Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi'nde (bu fakülte 1990 yılında filoloji fakültesine dönüştürüldü) ve 
Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra da yeni kurulan Kosova Cumhuriyeti'nde 
Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde ve bugünkü Sırbistan Cumhuriyeti'-
nin güney-batısında bulunan Sancak Bölgesi'nin Novi Pazar (Yeni Pazar) ken-
tinde 2001 yılında çalışmaya başlayan Novi Pazar Üniversitesi'nde kurduğumuz 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde de Türk dilinin dünya dili olarak kabul 
edilmesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu nedenle konuya geçmeden 
önce, bir giriş olarak Sırbistan ve Kosova Cumhuriyetlerinde, yabancı dil olarak 

                                                 
1 Bunların bir kısmı TDK’nun 20-24 Nisan 1998 yılında Bursa’da düzenlediği Balkan Ülkelerin-

de Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni’nde Toplu olarak yayımlanmıştır: Lika, 1999: 215-
243; Hafız, 1999, 245-250;  

2Hafız, 2006: 182-188; Hafız, 2006:, 130-141; Topsakal, 2006: 142-160; Güçlütürk, 2007: 
120-129.; Topsakal, 2009: 230-246.; Topsakal, 2009: 234-247; Güçlütürk, 2010: 229-247; 
Sanal - Durmuşçelebi, 2010: 258-273; Sofuoğlu - Topsakal, 2011: 201-204; Hafız, 2011: 215- 
221; Aşıkferki 2011: 222-225; Roka, 2011:226-253; Mustafa, 2011: 254-260; Selim, 211: 261- 
265; Koro, 2011: 215-277; Çelebi - Yıldırım, 2011: 285-296; Güçlütürk, 2010: 229- 

3 Topsakal - Koro, 2007; Safçı - Koro, 2008; Koro, 2011. 
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Türkçe öğretiminin gelişim süreci hakkında kısaca durmamızın yararlı olaca-
ğıdüşüncesindeyiz. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin, geçen yüzyılın başlarına kadar uzanan 
köklü bir geleneği vardır. Krallık Yugoslavyası aydınlarından Avrupa çapında 
tanınmış bilim adamı Prof. Dr. Fehim Bayraktareviç'in girişimiyle Belgrat Üni-
versitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde 15 Haziran 1926 yılında Doğu Bilimleri 
(Şarkiyat) Bölümü açılmış ve Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Edebiyatıyla birlikte 
Balkanlarda ilk defa bir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı da okutulmaya başlan-
mıştır. Belgrat Üniversitesi'nden sonra, 1934 yıllında Zagrep Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi'nde Prof. Dr. Aleksandar Olesnicki Türk Dili Seminerini kurdu ve 1939 
yılına kadar çalıştırdı. 1951 yılında Sarayevo Üniversitesi Felsefe Fakülte-
si'nde Akademik Prof. Nedim Filipoviç'in Arapça, Türkçe ve Farsça öğretildiği, 
1973 yılında ise Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde Prof. Dr. Hasan Kale-
şi'nin çabalarıyla Arap Dili ve Edebiyatı ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı öğ-
retildiği Doğu Dilleri Bölümü açılmıştır. 1976 yıllında Prof. Dr. Olivera Yaşar Nas-
teva'nm "Kiril ve Metodiye" Üsküp Üniversitesi "Blaje Koneski" Filoloji Fakülte-
si'nde, 1988 yılında Prof. Dr. Nimetullah Hafız'ın Priştine Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi'nde ve nihayet, 1996 yılında Zagreb Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde 
Prof. Dr. Ekrem Çauşeviç'in kurdukları Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri açıl-
mıştır. Üsküp ve Priştine Üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerinde günümüze 
kadar Türk dili hem ana dili, hem de yabancı dil olarak okutulmaktadır. 

Ancak, uluslararası yasal kriterlere göre dil öğretiminin, anadil, yabancı dil 
ve dünya dili öğretimi olarak üç kategorisi olduğuna göre, yabancı dil ve dünya 
dili öğretim kurumlarında çok defa örtüşmektedir. Daha doğrusu, bütün dünyadaki 
ilkokul, lise ve üniversitelerin ders müfredatlarına göre bir yabancı dil zorunluğu 
olarak okutulmaktadır. Bu dil, Birleşik Milletler Teşkilatında belli aralıklarla 
dünya dili statüsü verilen sadece İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça 
ve Çince olabilmektedir. 

Öteden beri bizi düşündüren şey, günümüze dek Türk diline neden dünya 
dili statüsü kazandırılmadı? Türkçe'nin resmi dünya dillerine göre ne gibi ayrı-
calığı ya da eksikliği vardır? Bu sorulara yanıt ararken Türkçe'yi dünya dilleri ile 
karşılaştırsak, Türk dili öteki resmi dünya dilleri arasında her açıdan sadece üstünlük 
kazanabilirdi, kanaatine vardık. Çünkü, Kuzey Çin'in Uygurlar bölgesinden Avru-
pa'nın batısına, Rusya'nın kuzeyinden Afrika'nın kuzeyine, yani Arap dünyasına 
kadar Türkçe konuşan 250 milyonu aşkın bir nüfus yaşamaktadır. Balkan ülkeleri, 
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere hatta Amerika Birleşik Devletlerine 
kadar ana dilleri Türkçe olan Türkler, yabancı dil olarak Türkçe konuşan veya 
anlayan oldukça sayıda kişiler vardır. Bundan başka, Türkler 3.000 yıldan daha 
eski bir uygarlığa sahip olduklarını ve tarih boyunca hemen hemen tüm dünya 
uluslarıyla kaynaşarak, onların uygarlıklarıyla etkilendikleri bilim dünyasındaka-
nıtlanmış bir gerçektir. Türklerin dünyada Şamanizm, Toteizm, Budizm, Musevilik, 
Hristiyanlık, İslam... gibi tüm büyük dinlerle bağlılıkları da vardır. 
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Yazma anıtlarını da göz önünde bulundurursak, Türklerin bu alanda da binlerce 
yıl önceden bu yana yirmiyi aşkın alfabe kullandıları görülmektedir. Dünya hemen 
hemen tüm alfabelerin, Türklerin kullandıkları alfabelerden alındıklarını ileri sür-
müş olursak yanılmış olabilir miyiz acaba? Kiril ve Metodi'nin orta Asya'dan 
gelip bugünkü Selanik'e yerleşerek ortaya çıkardıkları Kiril alfabesi'nin bu 
Orta Asya'daki alfabelerinden alıp uyguladıkları gerçek değil midir? 

Tarih boyunca Türklerin üç büyük imparatorluk da kurdukları bilinen bir ger-
çektir. Bu imparatorluklar üç kıtaya yayılmış, bu hareketler sırasında kültür eser-
leriyle, daha doğrusu maddi ve manevi kültürüyle, buralarda silinmeyen izler bı-
rakmışlardır. İdare ettikleri bu topraklarda, kültür eserleri dışında, yerli ulusların 
dillerinde henüz kesin olarak sayısı bilinmeyen Türkçe sözcükleri miras olarak 
kalmıştır. Hatta günümüze kadar bu dillerde kullanılan bir sürü Türk sözcüğünün 
karşılığı bulunmamıştır. Balkanlarda ise bazı yer adlarının Türk kökenli adlar 
oldukları son zamanlarda ortaya çıkmıştır. (Alpler, Vardar, Niş, Kumanova, Şar, 
Boyana...vs.) Görüldüğü gibi bütün bu veriler Türk dilinin öğrenilmesi, dikkatli 
araştırılması ve incelenmesinin ne kadar önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. 
Bunun dışında, son yıllarda Orta Asya, Balkan ülkeleri ve hatta hemen hemen tüm 
dünya ülkeleri bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, kültür, tarih, siyasi, 
ticari ve turizm gibi daha nice alanlardaki ilişkileri gittikçe artmaktadır. 

İşte, Türkçe'nin diğer dünya dilleri nezdinde yukarıda saydığımız ayrıcılı-
ğı ve üstünlüğü o kadar çok iken, bazı dünya dillerinden çok daha önce dünya dili 
statüsünü haklı olarak kazanması gerekirdi. Bu nedenle daha önce adları geçen eski 
Yugoslavya Türkolojisinin kurucuları değerli hocalarımız gibi biz de çılgın Tür-
kologlar olarak Türkçe'ye dünya dili statüsünü kazandırmak için girişimde bu-
lunduk. 

Bu amaçla ilkönce, 1988 okul yılında Priştine Üniversitesi Filoloji Fakülte-
si'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kurduktan sonra ilk Bölüm kadrosu ola-
rak, o zamanki dekan Prof. Dr. Radivoye Kuliç'e sunduğumuz projede Türk dilinin 
de İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça ve Çince gibi dünya dili olarak 
kabul edilmesi önerisinde bulunduk. Dekanla yaptığımız görüşmede, kendisine, en 
eski uluslardan biri sayılan ve onların kullandıkları Türk dilinin öğrenilmesinde, her 
şeyden önce bilim dünyasında zengin, daha kullanışlı ve önemli bir iletişim aracı 
olabileceğinden bahsettik. 

Büyük titizlikle hazırlamış olduğumuz Türkçe'nin Dünya Dili Olarak Kabul 
Edilmesi Projemiz, Dekanlık tarafından büyük anlayışla karşılandı ve aynı akade-
mik yılı içerisinde Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesinin yenihazırlanan Tüzü-
ğü'nde Türk diline de haklı olarak dünya dili statüsü verildi. Bu başarı bizim 
için büyük bir gururdu, çünkü, Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü'nü kurduktan sonra, 1988 yılında Balkan Türkoloji'sine 
kazandırdığımız ikinci büyük başarımızdı. 

NATO'nun Kosova müdahalesinden sonra düzenli olarak çalışmaya başlayan 
Priştine Üniversitesi'nin Eski Yugoslavya döneminde hazırlanan müfredatında ol-
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duğu gibi yeni hazırlanan Tüzüğü'nde Filoloji Fakültesi'nin 2001/2002 akademik 
yılı müfredatında da Türk diline diğer dünya dilleri arasında yer verilmesini sağla-
mayı başardık. Bunu Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Mehmeti imzasıyla 
Arnavutça 01/356 numaralı ve 06 Haziran 2001 tarihli Bölüm Başkanlarına gön-
derdiği bildirinin sonundaki III. Bölümdeki yazısı en iyi şekilde kanıtlamaktadır. 
Burada, tüm bölümlerde I. ve II. yılda okutulacak seçmeli yabancı dünya dilleri 
şunlardır: 

            I. Yıl             II. Yıl 
 1. Söm.  2. Söm. 1. Söm.  2. Söm. 
1. İngiliz dili  2+2 2+2  2+2 2+2 
2. Fransız dili  2+2 2+2  2+2 2+2 
3. Alman dili  2+2 2+2 2+2  2+2 Seçme 
4. Türk dili  2+2 2+2 2+2 2+2 
5. Arap dili  2+2 2+2 2+2 2+2 
                                                           (Yazının sonundaki eke bkz.) 
 
2001 yılında Sırbistan Cumhuriyeti'nin güney-batısında bulunan Sancak Bölge-

si'nin Novi Pazar (Yeni Pazar) kentinde de yeni kurulan Novi Pazar Üniversitesi'n-
de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılması için davet edildik. Kurucuları 
olarak gerçekleştirdiğimiz bu projede de Türk dilinin dünya dili olarak Üniver-
site Tüzüğü'nde yer almasını da şart koyarak kabul ettirdik. Bu Üniversitenin 
Türkoloji Bölümü'nde on yıl kadar çalışmalarımızı sürdürdük ve oldukça sayıda 
öğrenciyi Türkolog olarak yetiştirdik. Bu süre içinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Al-
man Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan lisans öğ-
rencileri, birinci zorunlu  dünya di l i  o larak  Türkçe’y i  seçme imkân ın-
dan faydalanmışlardır. Aynı zamanda, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 
dört, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden iki, Hukuk Fakültesi'nden bir, Sanat 
Tarihi Bölümü'nden bir, toplam olarak sekiz lisans üstü öğrencimiz Türkçeyi 
zorunlu yabancı dünya dili olarak okudular. İkinci zorunlu dünya dili olarak 
ve Türkçeyi seçenler arasında Pedagoji, Enformatik, Hukuk gibi bölümlerinden 
gelen öğrencilerimizdi. Öyle ki bu Üniversite'de birinci ve ikinci zorunlu dün-
ya dili olarak Türkçeyi seçen ilk nesilöğrencilerin sayısı yaklaşık otuzu buldu. 

Yugoslavya'nın parçalanmasından önce Ankara'da Türkiye dışında Türk Dili'-
nin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili bir sempozyum düzenlendi. Bu sempoz-
yumda sunduğumuz bildirinin sonunda Dünya Dili Olarak Türkçe'nin dünyada 
ilk defa Priştine Üniversitesi'nin Tüzüğü'nde yer alması hakkında gelişmeleri ak-
tardık. "Kosova'da Türkçe'nin Öğretimi" başlıklı bildirimizde Yugoslavya'da 
Türkçe anadili olarak, yabancı dil olarak ve dünya dili olarak üç çeşit öğretim 
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yapıldığını açıkladık.4 Bu bildiriyi sunduktan sonra katılımcı meslekdaşlarımı-
zın çoğu bu açıklamamızı gülümseme ve ihtimali mümkün olamayacak bir tavırla 
karşıladılar. Bu olayı yeniden aydınlatmak için Muğla Üniversitesi'nin 22-24 
Aralık 2011 tarihlerinde düzenlediği "IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempoz-
yumu" davetine çok sevindik. Çünkü bu sempozyumda bu konuyu yeniden 
aydınlatma fırsatını bulacaktık. Yugoslavya parçalandıktan sonra bugünkü Kosova 
Cumhuriyeti'nde de Türkçe'nin Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde ve 
Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Üniversitesi İnsani Bilimler 
Fakültesi'nde yabancı dünya dili olarak okutulduğunu kanıtlayan ve koru-
yabildiğimiz bu belgeyi sunarak, Sempozyum'un çalışmalarına en iyi bir 
şekilde katkıda bulunma amacıyla katıldık. 

Bu yazımızın sonunda tüm Türkologlara, yanlız Sırbistan ve Kosova Cumhuri-
yeti'nde değil, diğer dünya ülkelerinin eğitim sistemlerinde de Türk diline dünya dili 
statüsünü resmi olarak kazandırılması için çalışmaların başlatılması  ve y ılma-
dan çaba göstermeleri  doğrultusunda gayret sarfetmelerinin Türk dilinin 
hak ettiği konumu alması için kutsal görevlerini daha layikiyle yapacaklarını görü-
şümüzü daha da pekiştirmektedir. 
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TÜRK DİL KURUMU’NUN “TÜRKÇE SÖZLÜK”ÜNÜ 
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK 

 
TO REVIEW THE TURKISH DICTIONARY OF TURKISH 

LANGUAGE ASSOCIATION 
 

ОБНОВЛЕНИЕ “ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ТУРЕЦКОГО 
ЯЗЫКА”ТУРЕЦКИМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

 
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 

 
 
Özet 
Yazıda; Türk Dil Kurumu’nun 2011 yılında 11. Baskısı yayımlanan Türkçe 

Sözlük ele alınmaktadır. 
Bu sözlüğün daha sonra yapılacak baskılarında dikkate alınması gereken bazı 

öneriler getirilmektedir. 
Düzeltilmesi veya eklenmesi gereken maddeler sıralanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, düzeltilmesi gereken 

kelimeler, eklenmesi gereken kelimeler. 
 
Abstract 
In this article, the 11th editionof Turkish Dictionary of Turkish Language 

Association which was published in 2011 is mentioned. Also, some suggestions to 
be taken care for the next editions are expressed. 

Items which must be corrected or added are listed.  
Key Words: Turkish Language Assosiation, Turkish Dictionary, the words 

that must be corrected, the words that must be added. 
 
 “SÖZLÜK” (= Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime deyim-

lerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki 
karşılıklarını veren eser, lügat) (TS, 2157) demektir. Türkçeden  Yabancı 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi. Ankara/TÜRKİYE 
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Dil(ler)e Sözlük; Yabancı Dil(ler)den  Türkçeye Sözlük; Türkçenin Etimolojik 
(Köken Bilgisi) Sözlüğü; (Herhangi bir) Bilim Dalının Sözlüğü; Cep Sözlüğü, El 
Sözlüğü vb. gibi sözlükler Türkçenin kelime hazinesinin belirli ya da belli bir kıs-
mını içine alırlar. Türkiye Türkçesi ağızlarından derlenen kelimeleri içine ala sözlü-
ğe “Derleme Sözlüğü”; XIII-XVIII. Yüzyıllar arasında yazılmış eski eserlerden 
derlenmiş kelimeleri içine alan sözlüğe “Tarama Sözlüğü”; Türkçenin tarihî devir-
leri içinde yazılmış eserlerden taranan kelimeleri içine alan sözlüğe de “Türkçenin 
Tarihsel Sözlüğü” adı verilir. Fakat ne yazık ki, Türkçenin Tarihsel Sözlüğü henüz 
yayınlanmamıştır. Bu sözlük için onlarca Türkolog yüzlerce “el yazması” eser tara-
yarak yüzbinlerce fiş hazırlamışlardır. Rahmetli Prof. Dr. Cem DİLÇİN gibi eski 
eser uzmanlarının kontrolünden geçen bu fişler dizgi ve baskıyı beklemektedir. 

Sözlük yazmak, dünyanın en zahmetli ve zor işlerinden birisidir. Bir Arap dil-
cisi “Düşman kazanmak istiyorsan sözlük yaz!” diyerek bu işin başka bir yönüne 
işaret etmiştir. Çünkü “yanlış” ya da “eksik” yapmak insana mahsustur. Ama önem-
li olan bir eseri yazmaya/hazırlamaya başlamaktır. Eksik ya yanlışlar başka gözler 
tarafından görülüp düzeltildikçe eser “mükemmel”leşir.  

TDK’nun 2011 yılında 11. Baskısın yapılan “TÜRKÇE SÖZLÜK” adlı 2763 
sayfalık dev eseri de Kurumun yüz akıdır. Ancak, Sözlük Çalışma Grubunda 7 üni-
versite profesörünün, 5 uzman üyenin, 1 başspiker ve 2 üyenin (?) bulunduğu gö-
rülmektedir. Daha önceki baskılarının hazırlanmasında görev alan 9 Prof. ve 
Doç.’in pek çoğu dilci. Hele 2., 3., 4., 5., 6. ve 8. baskılarda adı görülen “Türkçenin 
Etimolojik Sözlüğü” adlı eserin sahibi rahmetli Prof. Dr. Hasan Eren ile 7. baskıda 
adı geçen Prof. Dr. Semih Tezcan ile 8. Baskıda adı geçen Prof. Dr. Talat Tekin 
Moğolca ile Altayistiği çok iyi bilen ve aynı zamanda Kök Türkçe ile Eski Uygur 
Türkçesi uzmanı kişiler. Orhan Şaik Gökyay, Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Osmanlı 
Türkçesi ile eski Türk Edebiyatının usta uzmanları. 5. Baskıda adı geçen Ferit 
Devellioğlu “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat” adlı dev sözlüğün hazırlayı-
cısı. 8. ve 9. baskıda adı görülen Prof. Dr. İsmail Parlatır güçlü bir “Yeni Türk Ede-
biyatı” uzmanı ve aynı zamanda “Osmanlıca-Türkçe Sözlük” yazarı. Prof. Dr. 
Nevzat Gözaydın Almanya’da J. Benzing’in danışmanlığında doktora yapmış, çok 
iyi Almanca bilen bir halkbilimi uzmanı; Prof. Dr. Hamza Zülfikar da “Türkiye 
Türkçesi Grameri” uzmanlarının en iyilerinden olup “Yabancılar İçin Türkçe Ders-
leri” adlı eserleri ve Türkiye Türkçesinin bazı kelimeleri ve sorunları üzerine TD 
dergisinde yayımlanan derin araştırmaları var. 10. ve 11. baskıda adı geçen Prof. Dr. 
Nurettin Demir de Almanya’da doktora yapan, İsveç asıllı Türkolog Lars 
Jahanson’un öğrencisi; Prof. Dr. Recep Toparlı rahmetli Prof. Dr. Mehmet Aka-
lın’ın doktora öğrencisi ve Kıpçak Türkçesi ve aynı zamanda Osmanlı Türkçesi 
uzmanı. 10.ve 11. baskıda adı geçen Prof. Dr. Mustafa Argunşah da Mehmet Aka-
lın’ın danışmanlığında doktora yapmış “İdris-i Bitlisî” uzmanı.  

Bu çalışma grubunda bulunmayan uzmanlar arasında Ermenice, Eski ve Yeni 
Farsça, Arapça, Rumca (Grekçe), Sırpça-Hırvatça, Arnavutça, İtalyanca, Romence 
gibi dillerin uzmanları yok. Peki, klasik Moğolcayı çok iyi bilen, bu konuda araş-
tırmaları ve makaleleri-tebliğleri yayımlanan uzman var mı? Yok. Bu konuda da-
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nışman da yok. Türkiye’de bu konuda doktoralı tek kişi olan ve pek çok makale 
yayını, tebliği ve Moğolcadan tercüme “ALTAN TOPÇİ” adlı bir eseri bulunan 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a bırakın çalışma grubu üyeliği, “danışmanlık” bile tek-
lif edilmemiştir. TDK’nda altışar yıldan üç dönem (onsekiz yıl) bilim kurulu üyeliği 
yapan Ahmet Bican Ercilasun, Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Mertol 
Tulum, Nuri Yüce, Mustafa Canpolat gibi dilciler de danışman olarak bile görev 
almamışlardır. 

Öyle olunca da “Türkçe Sözlük”te Moğolca ve Altayistik açıdan kusurlu ya da 
eksik bilgiler süregelmiştir. Aynı zamanda “ödünç” bazı kelimeler ile “bumerang 
Türkçe kelimeler”de de problemler ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırmada Türkçe Sözlük (TS)’ün 11. baskısı madde madde taranarak ek-
sik, hatalı, yanlış, kökeni yanlış verilmiş, alıntısı ya da verintisi tutarsız sözcükler 
tartışmaya açılmıştır. Maksat Türk milletinin gururu olması gereken TÜRKÇE 
SÖZLÜK’ün en mükemmele ulaşmasına ufak bir katkıda bulunmaktır. Benim gö-
zümden kaçan kelimeler varsa onların da başka dilciler tarafından yapılacak araş-
tırmalarla ortaya konmasıdır. Bu görev bütün dilcileri kapsamaktadır. Üçü de şimdi 
Hacettepe ve Gâzi Üniversitelerinde Doçent olarak görev yapan Moğolca uzmanı 
Bülent GÜL, Yavuz KANTARCIOĞLU ve Feyzi ERSOY’a sorumluluk düşmek-
tedir. 

 
 Düzeltilmesi ya da Eklenmesi Gereken Maddeler:  
 DLT’te baldu (TT’nde: balta) Tü. değil, < Moğ. baltu’dan alıntıdır. 
 Moğ. batu “sert, katı, güçlü, sağlam, sarsılmaz, yıkılmaz; güvenilir, sadık, ve-

falı,  samimi, içten; iffetli, namuslu” anlamındaki kelime TS’te yoktur fakat Türki-
ye’de  erkek adı olarak kullanılmaktadır. 

bayan(DLT’te yok) Tü. değil, < Moğ. bayan’dan alıntıdır. 
 bayar (DLT’te yok) Tü. değil, < Moğ. bayar “Neşe, kut, mutluluk, haz, zevk; 

bayram; selamlama, kutlama, tebrik” anlamlarındaki bu sözcük TS’te yoksa da 
Türkçede ad ve soyadı olarak yaşamaktadır. (MTS, I, s. 122)  

beki“Pek, güçlü, sıkı, sağlam, sert, katı, gürbüz, iri yarı, güçlü, dayanıklı”  an-
lamlarındaki bu sözcük < Moğ.’dan alıntıdır. [beki batu “pek güçlü, pek sert,pek 
sağlam” anlamınadır.] TT’nde “soy adı” olarak kullanılan bu kelime TS’te yoktur. 
[NOT: beki maddesi olmadığı halde, Bekilli maddesinden sonra verilen  “bekiniş” 
( = bekinme işi), “bekinme” ( = bekinmek işi), “bekinmek” ( = 1.inat etmek, di-
renmek, 2. kapanmak, tıkanmak), “bekitme” ( = bekitmek işi),  “bekitmek” (= hlk. 
kapamak, tıkamak) gibi madde başı sözcüklerin kökeni olarak  

BEKİ kelimesi de madde başı yapılmalıdır.] DLT’te “muhkem, kavi, 
sert,sağlam, sıkı” anlamlarında bek sözcüğü vardır. Bu sözcükten bekiş-, bekit 
fiilleri yapılmıştır. 

bel (DLT’te yok), Tü. değil < Moğ.’dan alıntı olmalıdır. 
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belge (DLT’te yok) Tü. değil, < Moğ. belge /beleg/ “belge, işaret, alamet, iz, 
sembol, kehanet, önceden kestirme, fal” kelimesinden alıntıdır. (MTS, 157); belgeçi 
kelimesi Moğolca “kahin, falcı, fal açan” demektir. DLT’te belgü “alamet, nişan, 
im, belge” sözcüğü vardır. 

bergen< Moğ. “büyük kardeşin karısı, yenge” anlamlarındaki bergen kelimesi 
(MTS, 159) TT’nde erkek adı olarak yaşamakta olup, TS’te yoktur. 

berke< Moğ. “berk, pek, güç, çetin, zor; yüklü, külfetli, zahmetli; karmaşık, 
ciddî, tehlikeli, güçlük, zorluk, sıkıntı, zahmet, dert” anlamlarındaki berke kelimesi  
 DLT’te berke/berge “döğme, sürmek için kullanılan deynek, kamçı” anlamlarında-
dır. TT’nde yaşamakta olup, TS’te yoktur. 

berkes < Moğ. berke’nin çokluk biçimidir. TT’nde soyadı olarak kullanılan bu 
sözcük  TS’te yoktur. 

beserek (DLT’te yok), Tü. a. Hlk. “İki hörgüçlü deve ile boz devenin melezi 
olan tülü  devenin erkeği” değil,  

< Moğ. besereg/besreg/ “melez, kırma, karışık; melez hayvan veya bitki; 
piç; oturmamış karakter, vb.” anlamındadır. (MTS, 161). Düzeltilmelidir. 

bileği (DLT) = Moğ. bilegüü /bilüü/= bileü “bileği taşı, ustura bilemeye  
mahsus taş” (MTS, 167) ortak kelime. 

bilge(DLT) = Moğ. bilge /bileg/Uyg. bilig/ “akıl, zihin, bilgi, bilim; anlayış  
yeteneği; Cengiz Han’ın sözleri” (MTS, 337) ortak kelime. 

boğ- (DLT) = Moğ. bogu- (MTS, 177) ortak kelime. 
boğa(DLT: buka) = Moğ. buga/buğu (MTS) ortak kelime. 
boğça(DLT’te yok. DLT: bohtay, bohtuy “elbise bohçası, heybesi”) = Moğ. 

bogça,  boguça, boğçu “seyahat çantası; valiz, heybe, bohça, paket” (MTS, 176) 
ortak kelime. 

boncuk(DLT’te: monçuk: “1. boncuk, süs için boyuna takılan değerli taşlar; 
2. Atın boynuna takılan değerli taş, arslan tırnağı, muska gibi şeyler”=Moğ. 

 moncug / monşog/ = monçag “boncuk” [Tü. b- ~ Moğ. m-]  
bora İtalyanca borea sözcüğünden değil,  
< Moğ. boruğa(n) /bort(n) “yağmur” sözcüğünden alıntıdır. (MTS, 194)  
bödene (DLT’te yok) (An. Ağl.) “bıldırcın” < Moğ. büdüne /büdne/ (MTS, 

232)  (TS’te yok) 
böke(DLT’te yok) “Kahraman, güçlü kimse”  
< Moğ. böke /böh/ “1. Kuvvetli, sağlam, bünyesi kuvvetli, sert, pek, katı;  

güçlü, dinç, metanetli; 2. Güreşçi, pehlivan” sözcüğünden alıntıdır. (MTS, 202, 203) 
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bökelik (DLT’te yok) “Böke olma durumu, şampiyonluk, şampiyona” (TS, 
396) Tü. değil,  

< Moğ. bökelig /böhlög/ “Güçlü, sağlam, kuvvetli, dayanıklı, katı, sert” (MTS, 
203) 

 TS. bölük ( DLT’te: bölük) = Moğ. bülüg (MTS) ortak kelime. 
 TS. buğday(DLT: buğday, budgay) = Moğ. budag-a(n) /bud¡/ (MTS, 207) 

ortak kelime. 
 TS. buğra(DLT: bogra “Her hayvanın aygırı, boğa, deve aygırı, pohur” ) 
 = Moğ. buğur-a “erkek deve” (MTS, 211), krş. Moğ. buğu /buga/ “erkek  
geyik” (MTS, 210) 
 TT: bulakhlk. “Kaynak, pınar” (TS, 407) < Moğ. bulag “1. Bulak, pınar, kay-

nak, çeşme başı” (MTS, 213) ortak kelime. DLT’te: bulgak/bulgayuk “bulanık” 
bunal- = Moğ. mungla- (MTS) [Tü. b- = Moğ. m-] ortak kelime. 
bungun“Sıkıntılı” [DLT’te: mung “sıkıntı, ıztırap, bun, mihnet”, mungad-  

“bunalmak”, mungkar- “bunaltmak, sıkıntıya sokmak”, mungluk “bunlu, sıkıntılı”, 
munguk- “bunlanmak, sıkıntılanmak”]= Moğ. mu°--da-ni “sıkıntılı” (MTS) [Tü. 
b- = Moğ. m-] ortak kelime. 

 TT. burçak (DLT: burçak) = Moğ. burçag (MTS) ortak kelime. 
TT. burçin (DLT’te yok) “yeşilbaş erkek ördek”  
< Moğ. borçin “borçin sonu (= bir ördek türü)”  
 (MTS, 193) [TT’nde erkek ve kadın adı olarak kullanılan bu kelime TS’te 
yoktur.] 
 TT. burgu( < DLT. burkı “ekşi yüz, kırışık”) = Moğ. burgi- (MTS) ortak ke-

lime. 
 TT. bürgü“1. Başörtüsü, 2. Çarşaf, 3. Atkı, 4. İnce perde” (TS, 424) = Moğ. 

bürge “derme çatma barınak, kulübe, baraka” (MTS, 238) orak kelime. 
 TT.bürü- (DLT: bür- fiilinden bürme, bürmek, bürük, bürünçük, bürün-,  

bürüş- ad ve fiilleri türetilmiştir.) 
 =Moğ. büri- “bürümek, kuşatmak, örtmek, kaplamak, sarmak, döşemek”  

 (MTS,239) / Moğ. bürilge “kaplama, kap, muhafaza, örtü, zarf” (MTS, 241)/ 
bürkü “yaz şapkası”; bürkü- “bürümek, örtmek, bulutlanmak..vb.”/ bürküg  

 “karanlık, kasvetli, sıkıcı, bulutlarla kaplı, bulutlu, kapalı” (MTS, 242)/ bürüg 
“örtülü” Ortak kelime. 

 TT. bütün(DLT: bütün) = Moğ. bütün; (MTS, 240) ortak kelime. 
cebe TS’te: a. Moğ. esk. 1. Zırh. 2. Silah. (s.447) < Moğ. cebe /zev/: “Ok başı,  
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mızrak ucu; (AT 6, 70) silah”. (MTS, II, 1610) [Bu konuda geniş bilgi için bk.  T. 
Gülensoy, “Cebe Adı Üzerine”, Atsız Armağanı, İstanbul 1976) 

cebecia. tar.olarak verilmiş. (a. tar. Moğ. + Tü. olarak düzeltilmeli)  
TS.çadır (DLT: çaçır, çaşır, çatır) TS’te: a. Far. ç¡der “1. Keçe, deri, kıl do-

kuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tuttu-
rulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ” (TS, 478) olarak verilmiş.  

< Tü. ç¡tır [ <çat-(ı)r] olarak düzeltilmelidir. (Moğolcada da çaçar, çaçir 
biçimlerindedir.) 
çağa TS’te: a. hlk. “Çocuk, bebek” (TS, 479) olarak verilmiş.  
< Moğolca: çag-a kelimesinden alıntıdır. Düzeltilmelidir. 
çakıldak(TS, 482) (DLT’te yok)= Moğ.çakildag “İris” <çak- “yansıma”+-(ı)l-

da-k çakıntı(TS, 482) (DLT’te: çakıl- “ateş çakmak”, çakın- “kendisi için çakmak”  
 = Moğ.çakilgan “Şimşek, yıldırım” ortak kelime. 

çakır (DLT’te: çakır “gök gözlü, çakır gözlü”. TS: “Gök gözlü, çakır gözlü” 
(TS,  483) = Moğ.çakir (KWb, 424) 

çelenk(DLT’te yok)TS’te: “Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka” (TS, 
516)  
< Moğ.:çeleg, çeleng “tahta kova, çelek” (MTS, 274) olarak düzeltilmelidir. 

 çiber (DLT’yok)<Moğ. çeber “Temiz, saf” kelimesi TS’te yoktur. TT’nde aile  
soyadı olarak yaşayan bu kelimeTS’e çiber olarak alınmalıdır. 

 TT. çiğne-< Moğolca: ci° ne- olarak düzeltilmelidir. [DLT’te geçen çikne- fii-
linin anlamı başkadır.) 

çile TS’te: “İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti” (TS, 547) Bu kelime 
Tü. değil, <Moğ.cele “çile, urgan çilesi; hayvan bağlanan ip” den alıntıdır. 

 (DLT’te çile “öğrekteki atın yaş gübresi”) 
çiray “Yüz, bet, beniz” anlamındaki Moğolcaçiray kelimesinden alıntıdır. 

TT’nde soy adı olarak yaşamaktadır. Bir zamanların ünlü kadın atleti Gül Çiray’ın  
soy adı bu kelimeden gelmektedir. 

dağar (DLT’te: tagar “çuval, dağarcık, içerine buğday ve başka şeyler konan  
nesne, harar”, TS’te a. Far.tag¡r “1. Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap; 2.  Dağar-
cık” (TS. 576) olarak verilmiş. Bu kelime <Tü.-Moğ.ortak kelime  
olup, her iki dilde de Moğ.tagar “yün çuval” / Tü.tagar ( >dağar) olarak yaşamak-
tadır. Moğ. tagarçug “ kaba yünden yapılmış çuval”, Tü. dağarcık “meşin torba” 
(TS, 577). Kelimenin kökeni Far.değil Tü.-Moğ.dır. Düzeltilmesi gerekir. 

dal TS’te: “1. Arka, sırt; 2. Kol, 3. Omuz, 4. Boyun, ense” (TS, 582) olarak ve-
rilmiş. KelimeTürkçe değil, <Moğolca “kürek kemiği” anlamındaki dalu’dan alıntı-
dır. Düzeltilmelidir. 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 
22

damar (ET.t¡mar) = Moğ. tamir “damar, kan damarı”  
defter TS’te: a. Ar.defterolarak verilmiş. (TS, 606) ~ Moğ. debter 

/devter/[Tib. 
deb+ther, Far.veGrk.’den] (MTS, 382) kaydı var. [Ar.’dan mı, Far.’dan mı, 

Gr.’den mi?] 
dulda TS’te: a. hlk. “Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu 

yer, siper.” olarak verilmiş.  
<Moğ.dalda “gizli, saklı, gizli(ce); gözükmeden” (MTS, 358). Düzeltilmeli. 
erkeTS’te: “Enerji” (TS, 80) olarak verilmiş.  
<Moğ.erke /erh/ “hak, ayrıcalık; güç, otorite, yetki” (MTS, 522).  
Düzelilmeli. 
gömlek(DLT’te könglek) TS’te Tü.kökenli olarak verilmiş = Moğ.kümlig 

“Kadın gömleği” (MTS). Ortak kelime. 
Güdül “Ankara iline bağlı ilçe” <Moğ.gudul “Çay, dere, arık” (MTS) 
güderiTS’te: Far.gevderî “Genellikle geyik veya keçi derisinden yapılmış  

yumuşak ve mat meşin” (TS, 996) olarak verilmiş. Doğrusu: <Moğ. Küderi  “misk 
geyiği” (KWb. 244) (Bk. Gülensoy, KBS, 393) [NOT: Arap harfleriyle î—buJ yazı-
lışından dolayı Farsça “gevderî” olarak okunmuştur.] 

gürenhlk. “Kızılcık” (TS’te yok) <Moğ. küreng /hüren/ = küren=kürin “Kı-
zıl, (koyu) kahverengi” (MTS). TS’e alınmalıdır. 

Gürün “Sıvas iline bağlı ilçe” <Moğ. gürün “ Ülke, devlet, ulus” (MTS). Dü-
zeltilmeli. 

kâkül TS’te a. (kâ:kül) Far. k¡kül “Alna düşen kısa kesilmiş saç, perçem” 
(MTS,  711) Doğrusu: <Moğ.kökül / höhöl = kökel “Uzun saç, kakül, saç örgüsü; 
at perçemi; kuş ibiği” (MTS, 767). Düzeltilmelidir. 

 [NOT: qJUJ yazılışından dolayı Farsça kâ:kül olarak okunmuş olmalıdır.] 
kalkan(DLT’te: kalka°, , kalkan) TS’te. a. “Ok, kılıç vb.nden korunmak için  

savaşçıların kullandığı korunmalık” (TS, 1281) =Moğ. Halh-a (MTS) 
kamu(ETY’nda: kamag; DLT’te: kamug) TS’te: “Halk hizmeti gören devlet  

organlarının tümü” (TS, 1290). [ ET: kamug= kamıg = kamıgu = kamagu “hepsi, 
tamamiyle” (EUTS, 164) =Moğ. kamug/ hamugar “Hepsi, tümü”  

karakolTS’te: “Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı” (TS, 
1317). <Moğ.haragul /harzl / “Karakol, gözcü, nöbetçi, bekçi” (MTS) 

[NOT: karakol kelimesi “kara” ve “kol” sözcüklerinden değil, Tü.-Moğ. 
kara-/hara- “bakmak” fiiline fiilden isim yapma eki –gul getirilerek yapılmış-

tır.] 
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kuymak (DLT’te: kuyma “bir çeşit yağlı ekmek”) TS’te: a. hlk. “Mısır ununun  
erimiş tereyağı ile kavrulması, su eklenmesi, bir miktar peynir katılması ve bir süre 
kaynatılması ile elde edilen yemek” olarak verilmiş (TS, 1549)  

< Moğ. hoymag = huymag “Katmer, gözleme” (MTS) 
küğ (DLT’te: yok) = Moğ. kög /hög/ “Nağme, melodi, müzik” (MTS) [TS’te 

yok] 
Meral (TT’nde kadın adı) <Moğ.maral “Meral, ceylan, bir geyik türü” (TMS, 

826)  TS’te yok, sözlüğe alınmalı. 
muna (TT’nde kişi adı olarak geçen bu kelime TS’te yok.) <Moğ.muna “cam 

inci”  (MTS) 
müren “1. Bir tür balık” (TS’te yok) 
müren “2. Büyük ırmak ve ya göl” <Moğ. mörün (TS’te yok)  
narin TS’te: sf. (na:rin) Far.nârîn “İnce yapılı, yepelek, nazenin” (TS, 1752) 
 Doğrusu: <Moğ.narin /nariyn/ “İnce, hoş” (MTS, 884) 
 [NOT: kelime Farsçaya Ê—Uì nârinimlası ile geçmiş, Farsçadan da Türk- 
 çeye alıntı olarak girmiştir.] 
noyan (TS’te yer almayan bu kelime TT’nde soyadı olarak kullanılmaktadır.) 

<Moğ. 
noyan “Efendi, bey, prens” (MTS). TS’e alınmalıdır. 
 nöker (TS’te yer almayan bu kelime TT’nde soyadı olarak kullanılmaktadır.) 

<Moğ. 
nöker “arkadaş, dost” (MTS) 
oba(DLT’te: oba)TS’te a. “1. Göçebelerin konak yeri; 2. Bu yerde konaklayan  

göçebe halk veya aile; 3. Genellikle bölmeli göçebe çadırı” (TS, 1785) olarak veri-
len kelime,  = Moğ.obug = omog “Aile, boy, kabile” dir. EUTS’nde de geçmeyen 
oba sözcüğünün Moğolcadan alıntı olduğu açıktır. Düzeltilmelidir. 

 olcay(TS’te geçmeyen bu kelime < Moğ. olcay /olcai/ “ganimet, yağma, ça-
pul,savaş esiri” (MTS) anlamında olup TT’nde kadın ve erkek adı olarak kullanıl-
maktadır. TS’e alınmalıdır. 

omurga TS’te a. (omu’rga) olarak geçen kelime “Sırt boyunca uzanarak vücu-
da destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omurili-
ği barındıran kemik yapı” (TS, 1802)  

<Moğ.omurugu(n) /omrz “Göğüs kemiği, köprücük” (MTS) Düzeltilmelidir. 
ongunTS’te (II) a. “1. İlkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanı-

larak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. doğal nesne veya olay, totem; 2. Ar-
ma” (TS, 1805)  
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< Moğ. o° gun /ongon/“Cin, koruyucu ruh; ölü ruhu, hayalet” (MTS).  Düzel-
tilmeli. 

sakalTS’te: a. “Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü” 
(TS,  2011)  

<Moğ.sahal “Sakal, başak kılçığı, kök lifleri” (MTS) Düzeltilmeli. 
salkına. hlk. “Serinlik, güneşsiz, açık ve iyi havalı yer”. (Gülensoy, KBS, 725)  
<Moğ.salkin “Rüzgâr, yel” (KWb. 318). TS’e alınmalıdır. 
sayın TS’te. sf. “Konuşma ve yazışmalarda saygı belirtisi olarak kişi adlarının 

önüne getirilen söz”(TS, 2049) 
< Moğ. sayn “İyi, güzel; hoş; becerikli” (MTS) Düzeltilmeli. 
serin TS’te sf. “1. Az soğuk, ılık ile soğuk arası” (TS, 2071)  
<Moğ.serigün /serzn “Serin, taze” (MTS). Düzeltilmeli. 
sicim(DLT’te yok)TS’te: a. “Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan 

ince ip, kınnap” (TS, 2107) olarak geçiyor. 
< Moğ. sicim /sijim/ “Sicim, ip” (MTS) olarak düzeltilmeli. Sicimne-  

“sicimlemek”; sicimçi “sicimci” kelimeleri de Moğolcadır. 
sokur (DLT’te: soğur “ada tavşanı”) TS’te: a. esk. “1. hay. b. Köstebek; 2. sf. 

İçeriye batmış: Sokur göz; 3. sf. Bir gözü kör: Sokur hayvan” (TS, 2133) olarak 
geçiyor. 

<Moğ.sohur /sohor/ “Kör, görmeyen” (MTS, 1132). Düzeltilmeli. 
solak(DLT’te: sol “sol”; solamuk “solak”) TS’te: a. “Genellikle sol elini kul-

lanan kimse” (TS, 2133) 
 = Moğ. solugay /solgoy/ “sol, solak” (TMS, 1125). Düzeltilmeli. 
Söke TS’te: öz. A. (sö’ke) “Aydın iline bağlı ilçe” (TS, 214) 
<Moğ. süke “Söke, söğe, balta, çekiç, keser” (MTS) Düzeltilmeli. 
suna (DLT’ye yok) TS’te: a. “1. Erkek ördek; 2. hlk. Göl ördeği” (TS, 2171)  
<Moğ. sona / sono “Erkek ördek” (KWb. 331; MTS); sona = sonu “at sineği, 

böğelek” (MTS) 
tabak (DLT’te yok) TS’te: (I) a. Ar. tabak “Yiyecek koymaya yarar, az derin 

ve yaygın kap” (TS, 2236) olarak geçmekte. 
< Moğ. tabag /tavag/ “Tabak, çanak, tepsi” (MTS, 1175). Düzeltilmeli. 
tansu TS’te geçmeyen bu kelime “tatlı, lezzetli, nefis, hoş, keyifli; harika, gü-

zel, müthiş; zevk, haz” anlamlarında olup, < Moğ. tangsug’dan alıntıdır.  
 (MTS, 1201). (TT’nde kadın adı olarak kullanılan bu kelime TS’e alınmalı-

dır.) 
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tarlan (DLT’te yok) TS’te geçmeyen bu kelime “Lekeli, noktalı, benekli, çiz-
gili, yollu; rengarenk” (MTS, 1206) anlamlarında olup, <Moğ.tarilan/tarlan keli-
mesinden alıntıdır. (TT’nde erkek adı ve soyadı olarak kullanılmaktadır: Ali Nihat 
TARLAN) Sözlüğe alınmalıdır. 

ulus (DLT’te: uluş “köy, şehir”) TS’te: a. “Millet” (TS, 2145) < Tü. uluş > 
Moğ.  uluş> Tü. Ulus  umay (DLT’te: umay “Son,kadın doğurduktan sonra kar-
nından çıkan son”) ET.  

 “Doğum sonu, rahim, döl yatağı; kadın adı” (EUTS, 265)=Moğ. umay  
“Rahim, döl yatağı; kan akrabalığı” (MTS, 1347). (TS’te yok; alınmalı) 
[TT’nde kadın adı olarak kullanılmaktadır: Umay Türkeş GÜNAY] 
uran (DLT’te uran/urağan “daima vuran”) TS’te: a. “Sanayi” (TS, 2419) 

<Moğ. uran “Sanatçı, usta” (MTS) 
 [TT’nde erkek adı ve soyadı olarak kullanılmaktadır.] Düzeltilmeli. 
urba TS’te: a. (ur’ba) İt. roba hlk. “Giysi” (TS, 2149) [Yanlıştır] 
< ET. urbak “Elbise, giyecek” (EUTS, 266) > İt. roba> Tü. urba. (Düzeltilme-

lidir) 
urgan (DLT’te yok) TS’te: a. “Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma  

maddelerinden yapılan ince halat” (TS, 2419) 
<Moğ.urga(n) “Urgan, kemet” (MTS) Düzeltilmeli. 
ülke(DLT’te yok)TS’te: a. “1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprak-

ların tümü, diyar, memleket” (TS, 2444) 
<Moğ.ölke = ölge “Dağın güneş görmeyen yanı” (MTS). Düzeltilmeli. 
ürün (DLT’teki ürüng adının üç ayrı manası vardır) TS’te: a. “Doğadan elde  

edilen, üretilen yararlı şey, mahsul” (TS, 2451) 
< Moğ. ür-e /ür/ “Ürün, evlat, soy, nesil” (MTS) 
yabanTS’te a. Far.y¡b¡n “İnsan yaşamayan ıssız yer” olarak verilmiş. (TS, 

245)  Kelime OT’de: yawa (~ yafa~ yava) “sıcak kuytu (yer)” (DLT) >[-w-/f/v > 
 -b- değişimi ile]yaba+n] TS’teki yanlışlığın düzeltilmesi gekir. 
      (Bu konuda  bk. T.Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Kö-
ken Bilgisi  Sözlüğü, II, Ankara 2007, s.1022)NOT: H.Eren “Türkçenin Etimolo-
jik  Sözlüğü” adlı sözlüğünde (s. 437) kelimeyi Farsça: bîyâbân(< OFars. viyâ- bân 
“çöl” den getirmektedir. Doerfer de (TMEN,403) Tü.> Fars. alıntı olarak kabul 
eder.) Düzeltilmeli. 

 yada taşı (DLT’te yok) TS’te a.hlk. “Birbirine sürtülünce yağmur yağacağı-
na inanılan koyu yeşil renkli, genellikle yuvarlak, fındık büyüklüğünde bir taş, yağ-
mur taşı” (TS, 2498).  

NOT: Kelime Moğolcada YADA (KWb, 213) ve CADA (MTS,  
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 304) olarak geçer. Türk lehçelerinden Oyrat, Teleüt ve Lebet Türkçelerinde 
YADA, Yakutçada CADA, CADAY, SATÂ, SITÂ, Altay Türkçesinde  
CADA olarak geçer. Mançucada da YADA biçimindedir. 
< Moğ.’dan alıntıdır. yadaçı (DLT’te yok)< Moğ. cadaçi “Yağmur yağdıran 

büyücü.” (MTS, 1578;  TS’te yok.) 
yaka (DLT’te: yaka “Yaka, elbise yakası”) “1.Giysilerin boyna gelen bölümü-

ne  eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası” (TS, 2504)  
 = Moğ. cagam “Yaka, elbise yakası” (MTS, 1581) / cah-a “Yaka, kıyı, kenar, 

ağız, sınır; taraf, yan, yön; böğür; yaka, elbise  yakası” (MTS, 1608)  
yasa(DLT’te yok)TS’te: “Kural; kanun” (TS, 2542) <Moğ. casa olarak düzel-

tilmeli. 
yasak(DLT’te yok)TS’te: “Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı  

engel, memnuiyet” (TS, 542)  
<Moğ. casa-g olarak düzeltilmeli.(MTS, 1606: casag “Yönetim, idare,  

hükümet”) 
yeke(DLT’te yok) TS’te a. Rum.den “1. Kayıkta dümeni kullanmak için  

dümenin baş tarafına takılan kol; 2. Hlk. İri, kocaman” (TS, 2566) 
NOT: 2. Maddedeki YEKE (“iri, kocaman”) kelimesi Rum.den değil  Moğolca 

“Yüce, ulu, büyük, geniş; daha yaşlı, daha büyük; şahane,  görkemli, muhteşem, 
gösterişli; yetişkin, ergin, çok, fazla, çokça, bolca”  anlamlarındaki YEKE (sf., ve 
zrf.) kelimesi ile ilgilidir.  

YEKE  olarak ayrı bir madde başı yapılmalıdır. 
yeke yek “Teke tek” (TS, 2566) zarfı Tü. değil, Farsça olarak düzeltilmeli ve  

anlamına “bire bir” eklenmelidir. 
yemiş (DLT’te: yemiş, yemiş) TS’te: “1. Meyve; 2. hlk.İncir” (TS, 2571) ola-

rak  verilmiş. = Moğolca: cimis /jims/ (MTS, 1632).  
 Yukarıdaki bilgiler pek çoğunuzu şaşırtabilir. Şaşırmamak için Moğolca-

Türkçe Sözlük, Eski Türkçe (Kök Türk, Uygur) Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Söz-
lük, Türkçe Sözlük, Türkçe Etimolojik Sözlük gibi sözlükleri kullanmanın yanında 
“kişi ve yer adları (Onomastik)” ile bilgileri de iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü 
pek çok yer ve kişi adı (bu arada bitki ve güçlü hayvan adları) birbirine bağlı olarak 
dikkat çekmektedir. 

Burada ortaya çıkan bazı gerçekler sözlük hazırlayıcıların ilgisini çeker, 
“Türkçe Sözlük”ün daha mükemmel ve doğru olmasına yardımcı olabilirlerse, ben 
de görevimi yapabilmiş olmanın hazzı ile kendimi mutlu sayarım.  
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TÜRKİYE’DE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ 
100. YILINDA TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 
FUNDAMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE 100 TH 

YEAR OF FOLKLORE STUDIES IN TURKEY 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВ ПО ФОЛЬКЛОРУ К 100 
ЛЕТНЕЙ ГОДОВШИНЕ С НАЧАЛА ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ТУРЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Nail TAN* 
 

 
Özet 
Türkiye’de halk bilimi/folklor bir bilim dalı olarak, ilk defa 1913 yılında Ziya 

Gökalp tarafından Halka Doğru dergisinde tanıtılmıştır. 1980 yılından itibaren dört 
üniversitemizde (Ankara, Haccetepe, Gazi ve Cumhuriyet) Türk Halk Bilimi Bölü-
mü kurulmuş böylece halk bilimi alanında hizmet verecek insan gücü ve öğretim 
üyeleri yetiştirilmeye başlanmıştır. Bugün yüze yakın akademik ünvanlı halk bilim-
ciye sahibiz. Ancak, bu alanda halen büyük sorunlar vardır ve çözüm beklemekte-
dir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde halk bi-
limiyle ilgili yayınlar yılda bir-ikiye indirilmiştir. Arşivden yararlanma sınırlandı-
rılmıştır. 

Halk bilimi derlemelerini yayımlayacak süreli yayın çok azdır. 
Folklor, ansiklopedi, sözlük ve külliyatları yoktur. Bibliyografya çalışmaları 

yok denecek düzeydedir. 
Çözüm olarak, Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Bilimler Akademilerine 

bağlı Folklor Enstitülerinin kurulması, KTB’deki arşivin bu enstitülere devri ile 
yazıya geçirilip yayımlanması önerilmektedir. 

 

                                                 
* Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme HAGEM E. Genel Mü-

dürü. Ankara/TÜRKİYE 
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Anahtar Kelimeler: Türk Halk Bilimi, Ziya Gökalp, Folklor Enstitüsü, Folk-
lor Arşivi, Türk Halk Bilimi Bölümü. 

 
Abstract 
Folklore in Turkey was introduced for the first time in 1913 as a branch of 

science by Ziya Gökalp in the Halka Doğrujournal. Begining from 1980, in four of 
our universities, (Ankara, Hacettepe, Gazi and Cumhuriyet University)the 
Departments of Turkish Folklore have been founded, so new persons and faculty 
members to study on folklore have been started to educate. Today, we have close to 
a hundred academic folklorists titled. However, there are major problems in this 
area and still remain to be resolved.  

In Culture and Tourism Ministry, General Directorate of Research and 
Training, folklore-related publications was reduced to 1-2 per year.Benefit from the 
archive is restricted. 

Periodicals to publish folklore collections are very few. 
There are no encyclopedia, dictionary and corpus about folklore studies. 

Bibliography studies are almost non-existent level. 
As a solution, it is recomended that the Institutes of Folklore depending on the 

Academy of Sciences like the Turkic Republics should be founded.It is also 
recommended that The Archive of Culture and Tourism Ministry shouldbe 
transferred to these Institutes and the archive should be published. 

 Key Words:Turkish Folklore, Ziya Gökalp, Institue of Folklore, Achive of 
Folklore, Department of Turkish Folklore. 

 
 
Ülkemizde Ziya Gökalp’in Halka Doğru dergisinin 14. sayısında (23 Temmuz 

1913) “Halk Medeniyeti-Başlangıç” başlıklı makalesinde “halkiyât” karşılığını kul-
lanarak tanıttığı folklor/halk biliminin yüz yıllık 1913-2013 döneminde (Ben, bu 
dönemin elli yılında derlemeci, araştırmacı, yönetici olarak aktif görev almanın 
bahtiyarlığını yaşıyorum.) büyük gelişmeler oldu. Kitaplıklar dolusu kitap, dergi, 
makale yayımlandı. KTB MFE, MİFAD, HAKAD, HAGEM ve Araştırma ve Eği-
tim Genel Müdürlüğü halk kültürü arşivinde değeri ölçülmeyecek malzeme birikti. 
8-14 Ekim 1973 tarihleri arasında ilk Türk Folklor Kongresi toplandı (Onun da 40. 
yılını kutluyoruz). 1980’den bu yana dört üniversitemizde (Ankara, Hacettepe, Ga-
zi, Cumhuriyet) Türk Halk Bilimi Bölümü açıldı. Birçok ilgili bölümde de halk 
bilimi dersleri verilmeye başlandı. Halk bilimi alanında yüzü aşkın prof., doç., doç. 
dr., dr. unvanlı öğretim üyesi yetişti. Devlet bütçesinden ayrılan kaynaklar arttı. 
Buna rağmen, Türk halk biliminin bazı sorunları var. Gelişme, sorun çözme demek-
tir. Her çözülen sorundan sonra ortaya mutlaka yeni sorunlar çıkacaktır. Bu çerçe-
vede, 2013 yılında Türkiye’de halk bilimi çalışmalarını genel olarak değerlendirdi-
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ğimizde şu sorunların bulunduğunu görüp çözüm olarak belirlediğimiz önerileri, 
alınabilecek önlemleri şöyle sıralamaktayım: 

1. Üniversitelerimizde halk bilimi bölümlerinin, enstitülerinin bulunmadığı dö-
nemde, devlet mecburen konuya el atmış, halk kültürü ürünlerini kaybolmadan der-
lemek amacıyla 1966 yılında MEB’e bağlı Millî Folklor Enstitüsünü kurmuştur. 
Enstitü, MİFAD, HAKAD, HAGEM olarak büyümüş, gelişmiş, 2003 yılında KTB 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı iki daire noktasına gelinmiştir. 1966-
2013 dönemi göstermiştir ki bir siyasi kurum olan bakanlıkta halk bilimi alanında 
bilimsel çalışmaları, gereği gibi yürütmek, sansürsüz yayın yapmak mümkün değil-
dir. Yapılacak iş; Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi KTB bünyesindeki Türk halk 
bilimiyle ilgili iki daire, arşiv ve uzmanlık kitaplığını Türkiye Bilimler Akademisine 
bir enstitü şeklinde devretmektir. TÜBA derken, Ankara’daki bir tabela ve üyeler-
den ibaret göstermelik kurumu kastetmiyoruz. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi 
ile bu akademiye bağlı folklor enstitüsünden bahsediyoruz. Yeni anayasa çalışmala-
rı sırasında TÜBİTAK ile AKDTYK’nin birleştirilerek TÜBA’nın çekirdeğinin 
oluşması sağlanabilir. Bilim, ancak bilim kuruluşu bünyesinde yapılır. Bakanlıklar 
icracı kuruluşlardır. Bakanlıkta sadece halk bilimini yaşatıcı, tanıtıcı çalışmalar 
yapan bir birim bulunmalıdır.  

2. KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk kültürü arşi-
vinin mutlaka dijital ortama aktarılması, derlemelerin yazılı belge hâline getirilmesi, 
uygun bölümlerin yayımlanması gerekirken bu konuda yeterli mesafe alınamamış-
tır. Başbakanlık Devlet Arşivlerinden yararlanma imkânları bu arşiv için sağlan-
mamış, yüksek bir ücret konmuştur. Bu durum, arşivdeki malzemeyi yazıya geçire-
cek, yayımlayacak, yorumlayacak olanları engellemektedir. Devlet, hizmeti böyle 
yapmamalı. 

3. Türk halk kültürü bibliyografya, sözlük, ansiklopedi, katalog ve külliyatla-
rında Avrupa ve Asya ülkelerine göre geride kalınmıştır. Bakanlıkta yaşadığım 27 
yıllık çalışma hayatında edindiğim tecrübeye göre, tekrar ediyorum; Bakanlıklarda 
sansürsüz bilimsel yayın yapmanın imkânsız olduğu görüşündeyim. Bilim, ancak 
bilim kuruluşları bünyesinde yapılır. Bu yüzden, TÜBA gibi yeniden yapılanmak 
şartıyla bir bilim kuruluşuna KTB halk bilimi bölümünün bağlanmasını doğru bulu-
yoruz. Bu yapılanma sağlanıncaya kadar; KTB bünyesindeki halk bilimi daireleri, 
üniversitelerimizle iş birliği yaparak söz konusu yayın eksikliğini gidermeli, 
TDK’nin yaptığı gibi hiç olmazsa bu yayınları Genel Ağ (İnternet) yoluyla kamuo-
yuna sunmalıdır. 

4. Üniversitelerimizde Türk halk bilimi alanında hazırlanan yüksek lisans, dok-
tora tezlerinin, hatta derlemeye dayalı lisans tezlerinden beğenilenlerin yayımlan-
ması şarttır. Akçağ, Gazi, Ötüken kitabevlerinin Türk halk kültürü yayınları sevindi-
rici gelişmeler göstermiştir, ancak yeterli değildir.  

5. Üniversitelerimizin Türk Halk Bilimi Bölümü mezunlarına, başta KTB ol-
mak üzere bütün bakanlıkların ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Toplumun kültürel 
yapısını, özelliklerini bilmeyen devlet görevlilerinin halka iyi hizmet vermesi müm-
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kün değildir. Bu sebeple, Türk Halk Bilimi Bölümü mezunlarının istihdamı için 
devletçe gerekli önlemler alınmalıdır. Bu bölüm mezunlarının belediyelerimizde ve 
özel sektörde de başarılı olacaklarına inancım tamdır. 

6. Hâlen tamamen Türk halk bilimi dergisi (biri edebiyatla ortak) kimliğinde 
dört dergi (Millî Folklor, Motif, Motif Akademi, Folklor-Edebiyat) yayımlanmakta-
dır. Zengin halk kültürümüz karşısında bu dört dergi kanaatimce çok azdır. Bu der-
gilerde derlemelere yeterince yer verilmemektedir. TFA gibi derlemelere ağırlık 
veren bir dergiye ihtiyaç duyulmaktadır. KTB’nin yayın politikasını değiştirmesi 
sonucu Türk Halk Kültürü Derlemeleri de artık çıkmamaktadır.  

7. Türk halk kültürü ürünlerinden şiir, hikâye, roman, oyun ve sinema alanla-
rında, çocuk edebiyatında yeteri kadar yararlanılmamaktadır. İyi yazar olmak iste-
yenlerin halk kültüründen beslenmesi gerektiğine en iyi örnek Nazım Hikmet ve 
Yaşar Kemal’dir.  

8. İlköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarında Türk halk kültüründen gereği gi-
bi yararlanılmadığı hatta zaman zaman kullanılan metinlerde de sansüre başvurul-
duğu üzüntüyle görülmektedir. Yapılacak iş; öğrenciye sunulacak halk kültürü 
ürünlerinin seçiminde eğitimcilerin yanı sıra halk bilimcilerin de görev almasıdır. 
Elbette, her halk kültürü ürünü öğrenciye verilemez. Halk bilimciler, öğrencileri 
olumlu yönde etkileyecek, eğitecek ürünleri daha iyi bilirler. 

9. TRT Genel Müdürlüğü, türkülerimizdeki söz ve şair yanlışlıklarını bir türlü 
düzeltememiştir. Bunca Üniversite Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim 
üyesi, halk bilimci, THM sanatçısı yetişmişken bu durumun düzeltilememesini an-
lamak mümkün değildir. TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesinden bu konuda 
gerekli adımları atmasını bekliyoruz. [Sempozyum sırasında, söz konusu dairenin 
THM Şubesi Müdürü Kubilay Dökmetaş, ilgili çalışmalara başlandığı, ADK THM 
derleme bantlarının değerlendirildiği açıklamasını yaparak bizi ümitlendirmiştir.] 

10. Birçok ülke halk oyunlarını hareket notalarıyla derleyip arşivlemişken, 
Türkiye’de bu iş ne yazık ki başarılamamıştır. Üniversite Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümleri mensupları da kendilerinden beklenen 
hizmeti yerine getirememişlerdir. “AB’ye girdikten sonra İngiliz, Alman uzmanlara 
mı yaptıracağız bu hizmeti?” sorusunu sormaktan kendimizi alamıyoruz. 

I. Uluslararası Türk Folklor Semineri’ne (8-14 Ekim 1973) katılanlardan bir 
grup Âşıklar Şöleni’ni izlerken. Soldan sağa; Mihail Guboğlu, Osman Attilâ, Nail 
Tan, Etem Ruhi Üngör, Ata Terzibaşı, Korkmaz Alemdar. 
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8-14 Ekim 1973 I. Uluslar arası Türk Folklor Semineri’nden 

 
11. Çok zengin bir halk kültürümüz var diyoruz ama bu kültürü tanıtacak Folk-

lor Açık Hava Müzesi, Bölge Folklor Açık Hava Müzesi, Çalgı Müzesi, Kıyafet 
Müzesi, Tarım ve Hayvancılık Müzesi, Mutfak Müzesi vb. halk kültürü müzeleri-
miz ne yazık ki kurulamamıştır. Türkiye’de müzecilik, ağırlıklı olarak arkeolojik 
eser müzeciliği şeklinde yürütülmektedir. Unutulmamalıdır ki toprak altı müzeciliği 
kadar toprak üstü müzeciliği de önemlidir. Bir türkü, bir Hitit vazosu kadar değerli-
dir. Bu yüzden UNESCO 2003 yılındaki genel kurulunda kabul ettiği bir sözleşme 
ile milletlerin somut olmayan kültürel miraslarının koruma altına alınması ve yaşa-
tılması yönünde önemli bir adım atmıştır. TBMM, bu sözleşmeyi 2006 yılında ka-
bul etmiş, KTB uygulamaya başlamıştır. Müzecilik teşkilatının başına bir halk bi-
limcinin atanması hâlinde sorunun çözüleceğine inanıyorum. 

Türkiye’de her alanda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Halk bilimi alanında 
da dile getirdiğimiz sorunların önerilerimize eklenecek diğer önerilerle birlikte de-
ğerlendirilerek gerekli çözüm çalışmalarına başlanacağına inanıyorum. Çünkü, ge-
rekli insan kaynağına sahibiz. Maddi kaynaklarımız yeterlidir.  

Türkiye’de halk biliminin bir bilim dalı olarak kabulünün 100. yılını kutlarken, 
bu 100 yıllık dönemde Türk halk kültürüne hizmet edip aramızdan ayrılan büyükle-
rimizi saygıylaanıyor, yaşayanlara uzun ömür diliyorum. 
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Özet 
Bu makale bir arşiv çalışmasıdır ve İstanbul Ticari Gazetesi'nin 

(Konstantinopler Handelsblatt) ilginç sansür hikâyesi ve İstanbul’daki Malumat ve 
Servet gazetelerinin sahibi Mehmet Tahir’in gazetenin sansüre uğramasındaki rolü-
nü aydınlatmayı hedeflemektedir. Çalışma, ayrıca 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl 
başlarında Osmanlı’daki sansür mekanizmasının sorunlarına da kabaca değinecek-
tir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul Ticari Gazetesi, Konstantinopler Handelsblatt, 
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Abstract 
The present article is an archival study and aims to provide an overview of the 

strange story of Newspaper Constantinople Handelsblatt, with special focus on the 
role of Mehmet Tahir (Owner of newspapers Malumat and Servet in Istanbul). The 
Problems of censorship mechanism of the Ottoman State in the late 19th and early 
20th centuries are briefly described in this study. 
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1890'lı yılların sonlarına doğru İstanbul'a Almanya ve Avusturya'dan sayısız 
işadamı ve askeri uzman gelmiştir. Böylelikle Almanca bir gazetenin yayımlanma 
gereksinimi doğmuştur. Bu gereksinimin bir parça da olsa karşılanması için 1890 
yılında Osmanlı Postası (Osmanische Post) adıyla bir gazete yayımlanmıştır. Daha 
sonra 1896'da İstanbul Ticari Gazetesi (Konstantinopler Handelsblatt), 1908'de ise 
Yeni Türkiye (Neue Türkei) ve Osmanischer Lloyd gazeteleri basılmıştır. 

İstanbul'a gelen Alman ve Avusturyalı işadamlarına pazar koşulları hakkında 
bilgi vermek ve bu giderek yükselen gereksinime yanıt verebilmek adına 
24.06.1896 tarihinde Hugo von Koeller tarafından yayımlanan haftalık gazete İstan-
bul Ticari Gazetesi (Konstantinopler Handelsblatt) ilk baskısını yapmıştır (Krşl. 
Kologlu, 1994, 213).  

Bugünkü adıyla Beyoğlu olarak bilinen dönemin Pera semtinde o zamanlar Av-
rupa tarzı bir yaşam biçiminin hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Pera'da Alman ve 
Avusturyalılarca işletilen çok sayıda kitapçı, tekstil mağazası, Meyhane, Birahane 
ve batı tarzı otelin olduğunu biliyoruz (Krşl. Somel, 2009, 52 ya da Samsinger, 
2010, 313, 314). İşte, İstanbul Ticari Gazetesi (Konstantinopler Handelsblatt) çok 
çeşitli kahvehaneleri ile nam salmış ve birçok gazeteci, yazar ve aydının uğrak yeri 
olan bu semtte basılmıştır. Georg Schweizer’in 1890'da kaleme aldığı seyahatname-
lerden hareketle: Pera'nın batı tarzı birkaç otelin yer aldığı kapalı bir semt olmanın 
çok ötesinde, birçok yerinde Alman ya da Fransız kültürünün izlerinin olduğu çok 
canlı ve hareketli bir yer olduğunu ifade edebiliriz (Samsinger, 2010, 314). 
Pera'daki batı tarzında birçok kahvehanede (örneğin: Paulich & Cie) Avrupa gazete-
lerini bulmak mümkündü. Bununla beraber; Türkçe, Fransızca, İngilizce, Arapça ya 
da İbranice gibi birçok dilde İstanbul'da basılmakta olan gazeteler de mevcuttu. 
Alman ve Avusturyalı işadamları işte bu kahvehanelerde oturup, İstanbul Ticari 
Gazetesi'ni okurlar, piyasaya, pazara dair sohbet ederlerdi(Krşl. Samsinger, 2010, 
314).  

İstanbul Ticari Gazetesi'nin ilginç sansür hikâyesi İstanbul’daki Malumat ve 
Servet Gazetesi’nin sahibi Mehmet Tahir’in 19. Mart 1902 tarihli dilekçesiyle baş-
lamıştır diyebiliriz. Dönemin İçişleri Bakanlığı’na yazılan dilekçe şu sözlerle başlar: 
“Sadık kulunuz arz eder”. Mehmet Tahir yazısının hemen devamında o tarihlerde 
yürürlüğe henüz girmiş olan Basın Kanunu’nun öneminin altını çizer ve İstanbul’da 
basılan gazetelerin devlet tarafından düzenlenmiş bir takım belirli koşullara tabi 
olduğunu vurgular (BOA, Dosya Numarası: 475, 29, Kod: DH.MKT, 30. Z.1319). 
Mehmet Tahir, ilgili basın kanunun belirli sansür kuralları ile hükümet tarafından 
koruma altına alındığına işaret eder ve şayet herhangi biri İstanbul’da bir gazete 
yayımlamak istiyorsa kayıtsız şartsız bu hükümlere uymak durumundadır der. An-
cak Mehmet Tahir’e göre İstanbul Ticari Gazetesi’nin İstanbul’da kanuni şartlara 
uygun, belirli bir matbaası yoktur ve gazete Beyoğlu’nun farklı yerlerinde basılıp, 
dağıtılmaktadır. Tahir’e göre gazete, basın ve ticaret kanunlarını hiçe saymakta ve 
hükümet kanunları aleyhinde yayımlar yapmaktadır (BOA, Dosya Numarası: 475, 
29, Kod: DH.MKT, 30. Z.1319). Mehmet Tahir dilekçesinde İstanbul Ticari Gaze-
tesi’ni alenen şikâyet etmekte ve ilgili gazetenin esasen ticari gazete olarak resmi 
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bir izne sahip olmasına rağmen, sürekli siyaset ve mahrem hayata dair haberler 
yaptığını iddia etmektedir. Tahir’in iddialarına göre, İstanbul Ticari Gazetesi’nde 
yayımlanan makaleler sansür kurallarına uymadığı ve sonuçları bakımından dış 
politika, kamu düzeni ve iç güvenliği tehdit edici unsurlar barındırdığı için derhal 
kapatılmalıdır. Tahir dilekçenin devamında şöyle yazar (BOA, Dosya Numarası: 
475, 29, Kod: DH.MKT, 30. Z.1319):  

Gazete kanunen yasak olan siyaset ve mahrem hayat üzerine yayım yapamaz 
ve bu anlamda devlet gerekli tedbirleri almak durumundadır. Şayet yukarıda adı 
geçen gazete ilgili kanun hükmüne uymuyor ve Bakanlık yönetmeliklerine göre 
yayım yapmıyor ise gereken derhal yapılmalıdır. Çünkü yüce kanun hükmü bunun 
için herhangi bir açıklamaya gereksinim duymaz. Eğer İstanbul Ticari Gazetesi aynı 
tavırla yayım yapmaya devam ederse, bu (kendilerine aynı yolla) misilleme yapma 
hakkı doğurur. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra dönemin Basın Dairesi, İçişleri Bakanlığı ve Dı-
şişleri Bakanlığı arasında yoğun bir resmi yazışma süreci başlar. 24 Mart 1902’de 
(Mehmet Tahir’in dilekçesini ibraz etmesinden beş gün sonra) Basın Dairesi müdü-
rü Hıfzı Bey ivedi bir biçimde bir yazı kaleme alır. Buna göre İstanbul Ticari Gaze-
tesi’nin arzu edilmeyen, zararlı yayımlar yaptığı ve sansür edilmediği aşikârdır. 
Müdür, konunun halledilmesinde saygıdeğer Dışişleri Bakanlığı’nın yetkili olduğu-
nu ve olayın Dışişleri Bakanlığı’nca incelenmesi gerektiğine kanaat getirir. (BOA, 
Dosya No: 475, 29, Kod: DH.MKT, 30. Z.1319). 

5 Nisan 1902’de bu kez İçişleri Bakanlığı Kalemi Dışişleri Bakanlığı’na bir 
başka yazı gönderir. Bu yazı, İstanbul Ticari Gazetesi imtiyaz sahibi Hugo von 
Koeller’in 11. Haziran 1896 tarihinde; ziraat, ticaret, maliye, inşaat ve bilimsel iler-
leme konularıyla sınırlı olmak kaydıyla ruhsat başvurusunda bulunduğunu ve bu 
anlamda 6 Haziran 1896’da kendisine ruhsat verildiğini aktarmaktadır. Belgeye 
göre Dışişleri Basın Dairesi Müdürlüğü konunun araştırılmasında ve gazetenin ince-
lenmesinde yetkili birimdir. Ve nihayet 21. Nisan 1902’de İçişleri Bakanlığı Kalemi 
Dışişleri Bakanlığı’na nihai kararını bildirir (BOA, Dosya No: 475, 29, Kod: 
DH.MKT, 30. Z.1319). Buna göre, Malumat ve Servet Gazeteleri imtiyaz sahibine 
(Mehmet Tahir) Almanca yayımlar yapmakta olan İstanbul Ticari Gazetesi’ne 
(Konstantinopler Handelsblatt) misilleme yapmak hakkını teslim eden bir pusula 
gönderilecektir. Bunun dışında Almanca yayım yapan İstanbul Ticari Gazetesi’nin 
imtiyaz sahibi Hugo von Koeller Bakanlık mevzuatına uygun yayım yapma husu-
sunda uyarılacaktır. Adı geçen gazete İstanbul’da yayım yapan gazeteler için uygu-
lanan sansür kuralları çerçevesinde hareket edecek ve Basın Dairesi Müdürlüğü 
tarafından sansür edilecektir.  

Gördüğümüz gibi, Malumat ve Servet gazetelerinin imtiyaz sahibi Mehmet Ta-
hir’in dilekçesi bir dizi resmi yazışmayı ateşlemiş ve ticari bir gazete olan 
Konstantinopler Handelsblatt’ın sansür edilmesine, Tahir’e de bu gazeteye yönelik 
misilleme yapma, yani karşı makale ve haberler kaleme alma konusunda yetkilendi-
rilmesine yol açmıştır. Ben bu noktada yukarıda aktardığımız yazışma trafiğini ve 
kurumların konuyu birbirlerine sevk edip, sorumluluk almama çabalarının o dö-
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nemde yaşanan kurumsal sorunlara işaret ettiğini düşünüyorum. Bakın 4 Mayıs 
1891’de Dışişleri tarafından kaleme alınan bir yazı o dönemde kurumlarda iyi ye-
tişmiş memurların olmadığına dair ciddi ipuçları sunmaktadır (Krşl. BOA, Dosya 
No: 13, 88, Kod: Y.PRK.HR, 25 Ra. 1308): 

„ […] Fakat sözlü olarak da ifade ettiğim gibi, yukarıda bahsi geçen memurlar 
hem Osmanlıca hem de Almancaya vakıf değiller. Bu nedenle Almanya’da yayım 
yapan Post Gazetesi titiz bir biçimde sansür edilememektedir. Gerçi bir stajyer adı 
yukarda da zikredilen Post Gazetesi’ni incelemek için Sansür memuru olarak atan-
mıştır, fakat bu görev için yeterince ehil değil ve tecrübesizdir. Bu nedenle adı ge-
çen gazete olması gerektiği gibi sansür edilememekte ve hatta Alman basınının 
önemli mecmuaları ile ilgili tam bir bilgi edinilememektedir.  

Bir başka ilginç konu ise, dilekçeyi kaleme alan Mehmet Tahir’in İstanbul Ti-
cari Gazetesi’nin (Konstantinopler Handelsblatt) garip sansür hikâyesindeki tuhaf 
rolüdür. İstanbul’da bir gazetenin imtiyaz sahibi olan Tahir’e böyle bir dilekçe yaz-
dırtan neden(ler) ne olabilir? Makalenin devamını bu sorunun irdelenmesine ayır-
mak istiyorum.  

Peki, kimdir Mehmet Tahir? Dönemin edebi yazışmalarına baktığımızda, 
Mehmet Tahir’in Türk aydınları arasında “Kötü adam” olarak anıldığı gerçeği ile 
karşılaşırız (Taşçıoğlu ve Yorulmaz, 1999). Bundan başka, Tahir kendi gazetesi 
olan Malumat’ta II. Abdülhamid ve rejimini abartılı bir biçimde öven peş peşe ha-
berler yapmıştır. Mehmet Tahir’in, padişahın adının geçtiği yerleri, haber metnin-
den ayrı bir yazı stilinde, süslü ve şaşaalı bir şekilde verdiğini bilmekteyiz (a.g.e.). 
Padişaha olan sadık hizmetlerinden dolayı (örneğin: 1898, 1899 ve 1902 yıllarında) 
çeşitli seviyelerde madalya ve nişan ile ödüllendirilmiştir (BOA, Dosya No: 134, 
1315/Za-055, Kod: I..TAL., Dosya No: 272, 1319/Za-092, Kod: I..TAL., Dosya 
NO: 150, 1316/R-204, Kod: I..TAL.).  

Bardakçı’ya göre Mehmet Tahir şantajcıdır. Yazarın Hürriyet Gazetesi’ndeki 
(Bardakcı, Hürriyet, 10.10.1999) makalesine göre Tahir İstanbul’daki Fransız bir 
şirketten düzenli aylık almaktadır:  

İstanbul'la çevresinin içme suyunun getirildiği Terkos Gölü'ndeki arıtma tesis-
lerini o senelerde bir Fransız şirketi işletmekteydi. Şirket, arada bir kendileriyle 
ilgili hoş haberler yazması için daha başka birçok şirket gibi Tahir Bey'i örtülü bir 
aylığa bağlamıştı.[…] Gün geldi, şirketin Tahir Bey'e aylık veren Fransız müdürü 
memleketine döndü ve Paris'ten gönderilen yeni müdür ‘‘Hiç kimseye bana ilişme-
sin diye aylık ödeyemem’’ deyip Baba Tahir'in maaşını kesiverdi. 

Fakat bu bir “hata”ydı. Bir kaç gün sonra Tahir’in gazetesi olan Malumat’taki 
başlık şöyle idi: “Avcıların yaraladığı bir domuz Terkos Gölü'ne düştü ve boğuldu“. 
İstanbul birbirine girdi, halk haram hayvanın sebep olduğu maddi ve manevi pisli-
ğin boyutlarını öğrenebilmek için şirket binasına akın edince Mehmet Tahir Bey'in 
kesilen aylığı hemen o gün yeniden bağlandı. Hadise, Malumat'ın bir sonraki sayı-
sında “Aldığımız son istihbarata göre domuz hakikaten vurulmuş ama göle düşme-
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miş, sahilin gerisinde gebermiş ve leşi de bulunmuş“diye noktalanacaktı (Bardakcı, 
Hürriyet, 10.10.1999). 

Bardakçı’ya göre Tahir, 1907'de İstanbul'a sahte belge ve madalya imal eden 
İtalyan ustalar getirtti, bu ustalara hazırlattığı sahte nişanlarla beratları Avrupalı 
asalet meraklılarına sattı. Nişanları gerçek zannederek alanlar ‘‘Osmanlı Sultanı 
bana unvan verdi’’ diye ortalıkta dolaşmaya başlayınca, saray ‘‘Artık yeter!’’ dedi 
(Bardakcı, Hürriyet, 10.10.1999). Bardakçı’ya göre bu olaydan sonra tutuklanan 
Tahir Libya’ya sürgüne gönderildi. Bardakçı, Tahir’in bir yıl kadar sonra İkinci 
Meşrutiyet'in ilanıyla beraber çıkan afla beraber İstanbul'a döndüğünü ve fakat 
Trablus’un sağlığını kötü etkilediğini ve sadece birkaç ay yaşayabildiğini yazar 
(a.g.e.). Ben Bardakçı’dan farklı olarak Tahir’in 1907’de değil de, 1904 ya da daha 
önce sahte Osmanlı madalyası üretme işine girdiğine ve bunları el atından sattığına 
inanıyorum (Krşl. BOA, Dosya No: 2289, 171659, Kod: BEO, Tarih: 22/Z/1321 
[Hicri]) Aynı anda onun 1908’de İstanbul’da ölmüş olabileceğini de düşünmüyo-
rum. 21. Kasım 1909 tarihli arşiv belgesi Tahir’in Libya’nın başkenti Trablus’tan 
firar ettiğini bildirmektedir (BOA, Dosya No: 8/-4, 9 Kod: DH.MUİ Ta-
rih: 08/Za/1327 [Hicrî] ). 1917’ ye ait bir başka belge de Tahir’in Paris’te ölmüş 
olabileceğinin sinyalini vermektedir. (BOA, Dosya No: 2832, 5, Kod: ŞD, Tarih: 
08/Z /1335 [Hicrî] ).  

Çalışmamı noktalamadan önce, ilginç bir karakter olarak tarih sahnesinde yer 
alan Tahir’in hayatındaki bir kaç olayı aktarmak isterim: 

1899. Tahir’in gazeteleri Malumat und Servet yasaklandı. Üç gün sonra Padi-
şah tarafından bağışlandı (BOA, Dosya No: 1266 Dahiliye; 94779, Tarih: 28/N 
/1316 [Hicrî] ). 

1902. Tahir gazetesinde Avusturya vatandaşları ve işadamları ile ilgili olumsuz 
haberler kaleme almıştır. Avusturya büyükelçisinin tepkisinin ardından, uyarılmıştır 
(BOA, Dosya No: 442, 46 Kod: DH.MKT. Tarih: 05/Z /1319 [Hicrî] ).  

1903. Tahir ruhsatı olmadığı halde Heybeliada’da otel açar (BOA, Dosya No: 
107, 1321/R-044, Kod: İ..HUS, Tarih: 16/R/1321 [Hicri] ).  

1903. Tahir Galata’da bir memuru döver ve polisle başını derde sokar (BOA, 
Dosya No: 2233, 167458, Kod: BEO).  

1904. Madalya sahteciliği ve cinayet zanlısı olması gerekçesiyle matbaası ka-
patılır (BOA, Dosya No: 2289, 171659, Kod: BEO, Tarih: 22/Z/1321 [Hicri] ).  

1905. On beş yıl hapis cezasına çarptırılır (BOA, Dosya No: 990, 56, Kod: 
DH.MKT. Tarih: 22/Ca/1323 [Hicri] ).  

Belgelere göre, Tahir sadece İstanbul Ticari Gazetesi’ne (Konstantinopler 
Handelsblatt) değil, aynı zamanda bir takım firma ve kişilere de çeşitli zorluklar 
yaşatmıştır. Ve İstanbul Ticari Gazetesi’nin saçma ve garip sansür öyküsünün Tahir 
ile olan ilintisi aşikârdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 19. Mart 1902 tarihli di-
lekçesinde Mehmet Tahir İstanbul Ticari Gazetesi’nin misilleme ile cezalandırılma-
sını talep etmektedir. Bu Tahir’in ticari gazeteye karşı güç kazanmak isteği ve yetki 
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ile donatılmak arzusu olarak yorumlanabilir. Fakat Avusturyalı ya da Alman işa-
damlarının, Konstantinopler Handelsblatt’ın imtiyaz sahibi Hugo von Koeller’in ya 
da başka gazetecilerin Mehmet Tahir tarafından şantaja maruz kalıp, kalmadığı 
konusu muğlâklığını koruyor. Bu noktada Tahir’in İstanbul’da basını büyük oranda 
sindirmiş olabileceğini tahmin etmekle beraber, elimde pek fazla somut delilin ol-
madığını da belirtmek isterim.  

Ama sansür mekanizmasının 20. yüzyılın başında Osmanlı’da pek iyi işleme-
diğini kabul edebiliriz. Pek tabi bunun nedeni kurumsal ve bürokratik sorunlarla 
ilişkili olmak durumundadır. Epey yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kurumlardaki 
personel darboğaz ve dil bilen memur eksikliği sansürün mekanizmasını yavaşlat-
mış, hatta çalışamaz hale getirmiş olabilir.  

Son olarak, dönemin İçişleri Bakanlığı’nın Mehmet Tahir’in lehine karar ver-
diğini, Tahir’in pek açık olmayan amacına (şantaj da olabilir) ulaşarak, İstanbul 
Ticari Gazetesi’ni sansüre uğrattığını düşünebiliriz.  

Belge: 

 
Mehmet Tahir’in Dilekçesi 
Dilekçe’nin Transkripti: 

Malumat ve Servet 
Dahiliye Nezareti Celilesine 

Maruz-ı Çakerileridir 
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El- yevm dusturu`l-amel ve meriyyül-icra bulunduğunda şübhe buyurmayacak-
ları matbuat kanunu mucebince Dersaadet`de gazete neşri devletçe emr olmuş bir 
takım kuyud ve şerâite tabidir. Kanunnâme-i mezkürun birinci maddesi yani taht-ı 
saltanat-ı seniyyede neşr olunacak her gazetenin matbuat kanununa ve kavamin-i 
saire-i Devlet-i Aliyye`ye tabi olacağını amirdir. İşbu kanunun ahkam-ı münifesini 
muhafaza-i hükümet-i seniyyece görülen lüzuma mebni sansür usulü vaz 
buyurulmuşdur ki İstanbul`da gazete çıkarmak istiyenlerin bu şart-ı mühimme 
temami-i riayeti muktezidir. Hal böyle iken Beyoğlu`nda şurada burada neşr olunan 
yani devletin emri vecihle bir matbaai muuyyen ve mahsusı olmayup müteferrik 
matbaalarda tab ve neşr edilmekde bulunan (Konstantinopel Handslat) nam ceride-i 
ticariye ahkam-ı kanuniyeyi asla nazarı itibara almayarak gazetesini haşa kanun- ı 
hükümete karşu ve kendi keyfine tabi bir süretde neşr edilmektedir. Esasen mevâddı 
ticâriyeden bâhis bir mecmua şeklinde haiz-i imtiyaz olan mezkür gazetenin daire-i 
ruhsat hükümeti tecavüzle siyasiyatdan bahs etmiş ve ağraz- ı şahsiyeye tahsisi sü-
tun eylemesi pek büyük bir cüret olup bundan mehaziri azime tevellüdü tabiidir. 
Vazifesini bu süretle sui istimal eden mezkür gazetenin devletçe müttehiz ve 
me`mürun bih olan sansür usulünü bu güne kadar etmemesi fıkdan-ı şart-ı 
esâsiyeden nâşi feshi imtiyazı râi olacağından şek yoktur. Bununla beraber sansür 
usulunu kabul etmeyen ve mesleğindeki sekâmet her gün birer fena numune ile 
rehin-i mertebe-i subut ola gelen öyle bir vasıta-i neşriyenin siyasiyat-ı hariciye ve 
emr u asayiş dahili ve itibar-ı umumi misillü mevâd-ı mühimme hakkında alez-zor 
ihtiyar noksan veya hata ve nisyan ile neşriyatda bulunarak fasl ve tesviyesi müşkil-
i mesâili ihdâsına sebebiyet vereceği derkar ve sansür usulunün vazında hükümet bu 
gibi eseaslara mübteni olmağla lüzum muhafzası şikâr idüğünden ceride-i 
merkümenin evvel emirde ahkam-ı kanuniyeye ifaya mecbur edilmesi lazım gelir. 
Saniyen imtiyazı haricinde olarak siyasiyatdan bahs etmesine meydan verilmemesi 
ve lisânı erbab-ı hissiyaya yakışmayan ve kanunen memnu bulunan şahsiyatdan 
tevki eylemesi hususlarının daire-i teminiyeye alınmas icab-ı haldendir. Şayed 
mezkür gazete kanun hükmünü muta tanımamakda ısdar eder ve emr-i ali-i cenab-ı 
nezaret-penahilerine tevfiki hareket eylemez ise hakkında lazım gelen muamele-i 
nizâmiyenin icrâsı kesb-i ehemmiyet eyler. Çünkü mukaddesiyet-i kanuniyenin 
halelden ve gayrısı şan ve şeref hükümetin icab etdirdiği mevad-ı esâsiyeden olup 
bu babda ifa-yı tafsilata ise hacet görülemez. Konstantipol Handsblat Gazetesi`nin 
nusha-i ahiresinden birinde hakkı acizânemde münderic olan neşriyat-ı bedhâhane 
üzerine bit-tab ihtiyar sukutu kabil olamayacağından kendisinin neşriyatı devam 
etdiği halde mukabele-i bil-misilde kusur edilemecegi ve bundan dolayi elbette 
acizlerinin muzur tutulması lazım geleceği maruzdur. Ol babda emr u ferman hazre-
ti men lehül emrindir. 

Fi 9 zilhicce 1319 
Fi 6 Mart 1318 
Malumat ve Servet Gazeteleri 
Sahibi imtiyaz ve muharriri 
Es-seyyid Mehmet Tahir 
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AZƏRBAYCANDA MUSİQİLİ TEATRIN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ 
XANƏNDƏLƏRİN ROLÜ 

 
AZERBAYCAN'DA MÜZİKLİ TİYATRONUN OLUŞUMUNDA HA-

NENDELERİN ROLÜ 
 

РОЛЬ ХАНЕНДЕ В СТАНОВЛЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
THE ROLE OF SINGERS IN THE DEVELOPMENT OF THE 

MUSICAL THEATRE IN AZERBAIJAN 
 

Vüsalə Elmanqızı ƏSGƏROVA* 
 

Xülasə 
Məqalə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xanəndələrinin rolunun 

xarakterizə olunmasına həsr olunmuşdur. Xanəndələr şifahi ənənəli professional 
musiqinin ifaçıları və yaradıcılarıdır. Xalq arasında çox geniş şöhrət tapmış 
xanəndəlik sənəti bir neçə istiqamətdə - konsert və opera ifaçılığı istiqamətində 
inkişaf edərək, Azərbaycanda musiqili teatrın formalaşmasına təkan vermişdir. 
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi irimiqyaslı beynəlxalq layihələr 
xanəndəlik sənətinin yüksəlişinə yol açır. 

Açar Sözlər: xanəndə, opera tamaşaları, muğam, konsert ifaçılığı, musiqili 
teatr. 

 
Özet 
Makale, Azerbaycan müzik kültürünün gelişiminde hanendelerin rolünün ka-

rakterize olunmasına ayrılmıştır. Hanendeler, sözlü gelenekli profesyonel musikisi-
nin icracıları ve yaratıcılarıdır. Halk arasında çok geniş ün yapmış hanendelik sanatı 
bir süredir kendi yolunda, konser ve opera icracılığı alanında gelişerek, Azerbay-
can’da müzikli tiyatronun teşekkülünde önemli olmuştur. Haydar Aliyev Vakfı’nın 

                                                 
* Azerbaycan Milli Konservatoriyasının dissertantı. Bakı/AZERBAYCAN 
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hayata geçirdiği geniş uluslararası öngörüler ve örnekler hanendelik sanatının yük-
selmesine yol açmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hanende, opera gösterileri, mugam, konser icracılığı, 
müzikli tiyatro 

 
Summary 
The article is devoted to the role in the development of Azerbaijani musical art 

khsnrnde – singers of mugam. Khanende - artists and creators of the rich heritage of 
professional music of oral tradition. Arts singers widely popular among the people, 
developed in several directions as concert and opera performance, thereby 
contributing to the formation of musical theater in Azerbaijan. Development art 
singers contribute to large-scale international projects implemented by the Heydar 
Aliyev Foundation . 

Key Words: singers, opera productions, mugam, concert performance, musical 
theatre. 

 
Резюме 
Статья посвящена характеристике роли в развитии азербайджанского 

музыкального искусства ханенде – певцов-мугаматистов. Ханенде - 
исполнители и создатели богатого наследия профессиональной музыки устной 
традиции. Искусство ханенде широко популярно в народе, развивается в 
нескольких направлениях, как концертное и оперное исполнительство, тем 
самым способствуя формированию музыкального театра в Азербайджане. 
Развитию искусство ханенде способствуют крупномасштабные 
международные проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева.  

Ключевые слова: ханенде, оперные постановки, мугам, концертное 
исполнительство, музыкальный театр.  

 
 
Azərbaycanda musiqili teatrın yaranması və inkişafı XX əsrə təsadüf edir. Bu 

mərhələyə qədər qədim tarixə malik Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti böyük 
təkamül və yüksəliş dövrü keçmişdir. Azərbaycan musiqisinin əsrlər boyu şifahi 
ənənələr əsasında yaranıb inkişaf edən musiqi mədəniyyəti daxilində musiqili 
teatrın bünövrəsi hazırlanmışdır.  

Bir tərəfdən, Azərbaycan aşıqlarının dastan yaradıcılığı, “Şəbeh” dini 
tamaşaları və ənənəvi mərasimlərlə bağlı meydan tamaşaları teatr sənətinin 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməklə, musiqili teatrın da ilkin təzahürləri 
olmuşdur.  
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Digər tərəfdən, Azərbaycanda klassik poeziyanın və şifahi ənənəli professional 
musiqinin – muğam sənətinin inkişafı musiqi incəsənətinin, muğam ifaçılarının 
yaradıcılığının çiçəklənməsinə təkan vermişdir.  

Üçüncü bir tərəfdən isə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
gedən ictimai-siyasi proseslər, milli şüurun yüksəlişi, ölkənin mədəni həyatının, 
milli maarifçilik hərəkatının coşqun inkişafı incəsənətin yeni formalarını meydana 
gətirmişdir.  

Bütün bunlar XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda musiqili teatrın 
yaranmasına, bəstəkar yaradıcılığında opera və musiqili komediya janrlarının 
inkişafına təkan verdi. Bu gün yüksək inkişaf etmiş zəngin musiqi 
mədəniyyətimizin köklərinin nə qədər dərin və bəhrəli olduğunu görürük. 

Məhz bu köklər üzərində 1908-ci ildə bütün Şərq mədəniyyətində yeni bir 
mərhələnin başlanğıcını qoyan Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası ilk 
Azərbaycan operası kimi musiqi tarixində yeni səhifə açdı. Bunun ardınca yeni 
operaların, musiqili komediyaların yaranması ilə Azərbaycan professional 
bəstəkarlıq məktəbinin bünövrəsi qoyuldu, milli ifaçılıq məktəbləri təşəkkül tapdı. 
Bu gün dünya musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yeri olan Azərbaycan 
musiqisinin nailiyyətləri olduqca böyükdür. Bu nailiyyətlərdə Azərbaycan musiqili 
teatrının yaranmasında mühüm rolu olmuş muğam ifaçılarının fəaliyyəti 
əvəzolunmazdır.  

İlk Azərbaycan operasının muğam ənənələrinə əsaslanması - muğam operası 
kimi yeni bir janrın təşəkkül tapmasını şərtləndirdiyi kimi, muğam ifaçılarının – 
xanəndə ifaçılığı və tarzənlərin bu prosesdə iştirakı qarşılıqlı olaraq, xanəndəlik 
sənətində yeni fəaliyyət sahəsinin meydana gəlməsinə və opera ifaçılığı sənətində 
də yeni ifaçılıq üslubunun yaranmasına təkan verdi.  

Bu gün də Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin iki paralel istiqamətdə - şifahi 
(xalq musiqisi, aşıq və muğam sənəti) və yazılı (bəstəkar yaradıcılığı) ənənələr 
əsasında inkişafının uğurla davam etdiyini qeyd etməliyik. Bu iki istiqamət ifaçılıq 
sahələrində, o cümlədən, opera ifaçılığında da özünü göstərir. Şifahi ənənəli musiqi 
irsinin daşıyıcıları olan xanəndələrin opera teatrının solistləri kimi fəaliyyəti bunu 
sübut edir.  

Bir əsrdən artıq tarixi olan Azərbaycan musiqili teatrının nadir sənət əsərləri - 
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, Z.Hacıbəylinin “Aşıq Qərib”, 
M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” muğam operaları bu gün də öz səhnə ömrünü 
yaşayır, opera teatrının daimi repertuarının əsasını təşkil edir. Bu operaların səhnə 
quruluşlarını əks etdirən tamaşaları tanınmış xanəndələrin yaradıcılıq nailiyyətləri 
olaraq, yeni ifaçılar nəslinin yetişməsinə təkan verir. Opera səhnəsi görkəmli 
ifaçılarla yanaşı, həmçinin, gənc xanəndələrin adları ilə zənginləşir. Eyni zamanda, 
bəstəkarların yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi kimi meydana gələn müxtəlif janrlı 
opera tamaşalarında (muğam və klassik tipli operalarda) xanəndələrin iştirakı 
ifaçılıq ənənələrinin formalaşdığını təsdiq edir.  
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Əlbəttə ki, bütün bu proseslərin tarixi və nəzəri baxımdan, qarşılıqlı surətdə 
tədqiqi musiqişünaslığın aktual məsələlərindən hesab olunur.  

Müasir dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən musiqi mədəniyyəti ilə bağlı 
böyük layihələrdə xanəndələrin önəmli rolunun olması, onların həm konsert ifaçısı, 
həm də opera artisti, həm də pedaqoq kimi çoxcəhətli fəaliyyət göstərməsi, istər 
muğam sənətinin, istərsə də opera sənətinin zənginləşməsinə xidmət edir.  

Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 
bilavasitə rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirlər nəticəsində 2003-cü ildə 
Azərbaycan muğamı, 2009-cu ildə aşıq sənəti, 2012-ci ildə tar ifaçılıq sənəti 
YUNESKO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınmışdır. Bu əlamətdar 
hadisələr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, eyni zamanda, bu təməl üzərində 
yetişmiş Azərbaycan bəstəkarlarının zəngin yaradıcılıq irsinin, ifaçılıq ənənələrinin 
qorunmasına, inkişafına və dünyada təbliğinə yol açır.  

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan beynəlxalq musiqi 
festivallarında, o cümlədən, mütəmadi olaraq keçirilən Üzeyir Hacıbəyli adına 
Beynəlxalq Musiqi Festivalında, “Muğam Aləmi” Beynəlxalq Muğam Festivalında 
xanəndələrin iştirakı ilə muğam konsertlərinin keçirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan 
operalarının daimi proqrama salınması əlamətdardır. Azərbaycan muğam operaları 
məhz muğam və bəstəkar yaradıcılığının vəhdətindən yaranan sənət nümunələri 
kimi Azərbaycan xanəndələrinin ifasında dünya dinləyicisinə təqdim olunur.  

Azərbaycan musiqili teatrının banisi Ü.Hacıbəylinin musiqili-səhnə əsərlərinin 
və bütövlükdə Azərbaycan operasının təbliği və dünyada tanıdılması baxımından 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihələr də qeyd olunmalıdır. 
Bunlardan “Üzeyir dünyası” lahiyəsi çərçivəsində dahi bəstəkarın bütün əsərlərinin 
not və səsyazılarının nəşrləri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, “Muğam 
ensiklopediyası”, “Azərbaycan muğamı” kimi kitab, CD və DVD albomları əhatə 
edən nəşrlərin meydana gəlməsi diqqətəlayiqdir. Bu nəşrlərdə xanəndələrin 
yaradıcılığı haqqında məlumatlarla yanaşı, onların səsyazıları, həmçinin muğam 
operalarının səsyazıları öz əksini tapmışdır. 

Müasir dövrdə muğam sənətinə artan marağın nəticəsi olaraq muğam 
ifaçılarının yaradıcılığı ilə bağlı mövzuların işlənilməsi aktuallıq kəsb etmişdir. 
Musiqişünaslıqda muğam sənətinin nəzəri əsaslarının və bəstəkar yaradıcılığının 
araşdırılmasına daha çox diqqət yetirilir, muğam ifaçılarının yaradıcılığı bir qədər 
arxa planda qalır.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, muğam bir yaradıcılıq prosesi olaraq ifaçılıq 
problemlərini də özündə əks etdirir. Bu baxımdan xanəndələrin ifaçılıq- yaradıcılıq 
üslubu ilə bağlı cəhətlər bəstəkarların yaratdıqları muğam operalarında da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir və bu tip operalarda ifaçılıq problemlərinin öyrənilməsini önə 
çəkir. 

Bütün bunlar Azərbaycan xanəndələrinin yaradıcılığının, onların Azərbaycan 
musiqili teatrının yaranmasında rolunun, muğam operalarında formalaşmış ifaçılıq 
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xüsusiyyətlərinin, xanəndəlik sənətinin inkişafında muğam operası ənənələrinin, 
həmçinin, muğam və bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi 
məsələlərini aktuallaşdırır.  
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AHİLİK TEŞKİLATINDA TİCARETTE UYGULANAN 
AHLÂK İLKELERİ 

 
MORAL PRINCIPLES IN “AKHISM” ORGANISATION WHICH 

WERE APPLIED IN TRADE 
 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ТОРГОВЛЯХ СИСТЕМЫ “АХИЛИК” 

 
Hayrettin İVGİN* 

 
 

Özet 
Ahilik teşkilatı, Anadolu’da XIII. yüzyılda kurulup gelişen bir esnaf örgütüdür. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk yıllarına kadar lonca, gedik gibi esnaf 
kuruluş ve kurumları devam etmiştir. 

Yazıda; Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve kişiliği, fütüvvetçilik, Ahi-
likte ahlâk kavramından söz edilmektedir. Ahilik teşkilatında ticarette uygulanan 
ahlâk ilkelerinin neler olduğu açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ahilik teşkilatı, ticaret, ahlâk ilkeleri, Ahi Evran, Fütüv-
vetçilik 

 
Abstract 
Akhism organization was established in Anatolia in the 13th century as a 

thriving artisan organization. Such as guild and gedik system had been continued 
until the beginning of the establishment of the Republic of Turkey, 

In the article, Ahi Evran,thefounder of Akhism Organization, and his character, 
Futuwwa, moral concepts in Akhism are mentioned.In this organization what moral 
principles are applied in trade are explained. 

Key Words: Akhism Organization, trade, moral principles, Ahi Evran, 
Futuwwa. 
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Giriş 
Ahilik;köylere kadar yayılan örgütleriyle, mi l l i b ir l iğ i  ve bütünlüğü, sosyal 

dayanışma ve yardımı temel ilke olarak benimseyen, dostluk ve kardeşlik hava-
sı içinde, toplumsal ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, m i l l i bir  toplum kur-
mayı amaçlayan, yurt ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en 
ucuz biçimde üretmeyi öngören XIII. yüzyılda kurulup gelişen m i l l i bir örgüt 
biçimidir. 

Ahi örgütlerinin kurulduğu XIII. yüzyıldan, Cumhuriyetimizin i lk  yıllarına 
kadar getirdiği lonca, gedik gibi esnaf kuruluş ve kurumlarının hepsini, temel 
felsefeleri açısından bir  bütün olarak görüyor; yüzyıl, çağ ve sosyal değişmeleri 
gözönüne almadan konuyu genel açıdan değerlendiriyoruz. 

 
Ahi Evran'ın Kişiliği 
Ahi Evran Şeyh Nasırüddin Ebu'1-Hakayık Mahmud b.Ahmed El-Hoyi 

(1172-1262). Hoy, Van'ın Özalp ilçesine 70-80 km. uzaklıkta b i r  İran şehridir. 
Ahi Evran bu şehirde doğmuş, sonra Harzemşahlâr yönetimindeki 

Herad'da ders vermekte olan Fahrüddin Razî'nin (Ebu Abdullah Muhammed Razi: 
1149-1209) derslerine devam etmiş ve onun hizmetinde bulunmuştur. 0, i lk  tasav-
vuf terbiyesini, Horasan ve Maveraünnehr'de iken Ahmed Yesevî'nin (öl.1068) 
öğrencilerinden almıştır. Daha sonra hac için Mekkeye gittiğinde Evhadüddin 
Kirmanî (Evhadüddin Ebu Hamit Ebi'1-Fahr El Kirmani: 1168-1248) i l e  
tanışmış ve ona intisab etmiştir. 

Bu Evhadüddin, menakıpnamesine göre Kirman Selçuklularının Sultanı 
Turanşah'ın oğludur. 1206 yılında, Sadreddin Konevî'nin (öl.1274) babası 
Mecdüddin İshak'ın delaletiyle Evhadüddin ve Muhyiddin ibn el-Arabi (Ebu Ab-
dullah Muhammet: 1162-1240) 1arla birlikte Anadoluya gelen Ahi Evran 1207 
yılında Kayseri şehrine yerleşmiş ve burada deri işletme atölyesi kurarak deb-
bağlık yapmıştır. Bu nedenle de sanatkarlar arasında dabbağların pîri olarak ta-
nınmıştır. 

Ahi Evran,kendisi gibi bir Türk olan Evhadüddin Kirmanî'nin kızı Fatma 
Bacı(1207-1270) ile evlenmiştir. Bu Fatma Bacı, "Kadıncık Ana" diye bi-
linen ve Anadolu'da Bacıyan-ı Rum örgütünü kuran kadındır. 

Ahi Evran, hocası Evhadüddin Kirmanî ile Anadolu'da şehir şehir, kasaba 
kasaba gezerek Ahi örgütünü kurmuşlardır.1 

 
 

                                                 
1 Çağatay, Prof. Dr. Neşet; Bir  Türk Kurumu Olan A h i l i k ,  İkinci Baskı, Selçuk Üni-

versitesi Yayınları: 1, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1981, s. 57-59. 
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İyi İnsan ve Fütüvvetcilik: 
Arap ve İran'ın din ve ahlâk bilginleri, İslâm'ın ilk dönemlerinden itibaren kişi-

lere doğruluk, iyi ahlâk ilkelerini öğretmek, benimsetmek, onları iyi insan, iyi yurt-
taş, iyi mümin yapmak için çaba harcamışlardır. 

"İyi insan"ı bulabilmek, yetiştirmek amacıyla ortaya koydukları eserlere, 
"fütüvvetnâme", "nasihatnâme", "pendnâme" gibi adlar vermişlerdir. Bu kitaplar, 
zamanın edep ve erkânını öğreten birer eğitim kitapları idi. 

Bu eserlerde yazılan insanî, ahlakî ve dinî kurallara uyanlara "feta", "fütüvvet 
ehli", "civanmert" gibi adlar verilmiştir. 

Fütüvvetçiler XIII. yüzyılda Abbasi Halifelerinden Nasır Lidinillah’ın (1155 -
1225) başkanlığı altında örgütlendiler. İlk kez askeri nitelik kazandılar fütüvvetçiler. 

Anadolu'da ise Moğolların önünden kaçıp yerleşen Türk boyları; iyi insan, iyi 
mümin, iyi savaşçı niteliklerin yanında iyi sanatkâr olmanın da kurallarını öğ-
reniyorlardı. 

Anadolu'ya 1071'den itibaren kitleler halinde yerleşen, yeni yurt edinen Türk-
ler, İslâmın bütün kurallarını uyguluyor, askerlik bilgilerinin yanında sanat ve tica-
ret bilgilerini de güçlendiriyorlardı. İşte Ahi teşkilatları böyle başladı örgütlenmeye. 

Dedik ki, fütüvvetnâmeler "iyi insan'ı tanımlıyor. Bu "iyi insan" kavramı ne-
dir? Daha doğrusu "iyi" nedir? Sözlükler iyinin karşılığında "Kendisinde aranılan 
nitelikleri taşıyan "diye yazmaktadır. 

Bu iyi insanı veya insanları yetiştirme amacında olan fütüvvetnâmelerin kay-
nağı nedir? Bunların kaynakları daha çok dinî eserlerdir. Bunlar; tefsir kitapları, 
hadis kitapları, fıkıh kitapları, tasavvuf kitapları, enbiya ve evliya tarihiyle ilgili 
kitaplar ile diğer dinî-ahlâkî kitaplardır. Yani kısaca fütüvvetnâmelerin kaynağı 
İslâm hukukudur. İslâm hukukunun temeli ise Kur’an-ı Kerim'dir. 

Dikkat edilirse; 
A) İnsan (Toplum)-Hukuk (Adalet)-iktisat (Ticaret)-Ahlâk-İslâm Hukuku-

Kuran'ı Kerim zincirinin son halkası (veya ilk halkası) Kur’an'dır. 
B) İnsan (Toplum)-Fütüvvet Kavramı (İyi İnsan)-Ahlâk-İslâm Hukuku –

Kur’an'ı Kerim zincirinin son halkası (veya ilk halkası) Kur’an'dır. 
Çünkü; Fütüvvetnâmeleri yazanlar, "ölçü ve tartı" ile ilgili olarak Kur’an'ı Ke-

rim'in sure ve ayetlerini, gayet iyi biliyorlardı. 
İşte XIII. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan Ahi teşkilatları; iyi insan olmanın 

niteliklerini üzerinde taşıyan sanatkârların, iyi esnaf ve ticaret erbabı olmalarını da 
amaçlıyordu. Ahi teşkilâtları, iş münasebetlerini kutsal kitabımıza dayandırıyor ve 
buradan hareketle ahlâk kurallarını ticarette uyguluyorlardı. 
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Kanunları insanlar yapar. Ve her yapılan beşerî kanunun ardında mutlaka beşe-
rî bir zaaf vardır. Adalet ve ahlâk ise, bir ilâhî emir ve duygular toplamıdır.2 

 
Ahilikte Ahlak Kavramı 
Çağımız ince hassas dengelere oturmuştur. Dünyanın herhangi bir  yerindeki 

olay dünyayı ve insanları etkiliyor. 
Bu çapraşık ve hassas dünyada ahlaktan ve özellikle ticaret ahlakından söz et-

mek yersiz gibi geliyor. Ama ahlak dediğimiz kavram, dünyayı da ilgilendirmekte-
dir. Zaten bizim Türk mil le t i  olarak duyarlı olduğumuz bir yanımız da ahlaka 
fazlaca önem vermemizdir. Ahlak her yerde, her zaman ve her işte başta 
gelmektedir. Başarılı olmanın yolu bize göre ahlaklı olmaktan geçer. Ahlakın 
yüzlerce tarifi var, soyut bir kavramdır. 

"Ahlak olaylarını kendine konu alan felsefe dalına, etik ya da ahlak felse-
fesi adı verilir. Başka bir deyimle ahlak olayı, ahlak denilen fenomen üzerinde bir  
düşünme, ahlak üzerine felsefe yapmadır. Ama felsefe ortada yokken de, filozof-
lar üzerinde düşünmeden de ahlak vardı. En ilkel bir toplumun bile kendine göre 
bir ahlakı var. Bu bakımdan ahlakı filozoflar bulmuş değil. Ahlak her yanda, 
hayatımızın içinde...."3 

"Bütün dinler, bütün dünya görüşleri, hukuk düzenleri, birlikte yaşamanın 
töreleri ve alışkanlıklar ı ,  insanın neyi yapıp yapmaması gerektiği veya yap-
mak zorunda olduğu üzerinde birtakım inanışlarla doludur. Burada isteyen ve 
yasaklayan kimdir? Kendisine iyi dediğimiz şey, bizden hangi hakka dayanarak 
istenmekte, biz de hem kendimizden hem de başkalarından bütün bunları hangi 
hakka dayanarak istemekteyiz? İşte, hayatımızı hep yeni baştan kararlar önüne 
koyan ve bizi  verdiğimiz kararlardan dolayı sorumlu tutan karşıtlıklar da 
nereden gelmektedir?"4 

"Ahlak, i l i m gibi olana değil, olması lazım gelene, ideale ve bu 
idealingerçekleşmesine taalluk eder. Bunun için ahlakın konusu 
i l imler inkonusundan büsbütün ayrı mahiyettedir. Hareketlerimizin 
i l ke l e r in i arama ve bilme, hayatımız iç in  aynı zamanda kaide koyma demek-
tir. Bu bakımdan ahlakın bi r  ideal taraf olduğu muhakkaktır. Yapmakla yüküm-
lü olduğumuz şey, herkesin veya çoğunluğun hareketlerine uymaktan ibaret 
değ i ld i r .  Ancak yapmakla yükümlü olduğumuz hareketler, ahlaki idealler,  
matematikteki sayı ve şekiller gibi  insan zihninin meydana getirdiği kavram 
çeşidinden de farklıdır. Çünkü tabiatta geometrinin tanımına tam uygun bi r  
üçgen, bir kare yoktur. Fakat daha önce ifade edi ldiğ igibi ,  ahlak felsefesi dı-
                                                 

2 İvgin Hayrettin;Ahilerde Ahlâki Değerler ve Bunların Ticarette Uygulanması, I. Uluslararası 
Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri (13-15 Ekim/Ankara), Kültür Bakanlığı Yayınları HAGEM 
Yayınları: 225, Devran Matbaası, Ankara 1996, s. 71-75 

3 Öztürk, Hüseyin;Kınalızade Ali Çelebi 'deAile.  Başbakanlık A i l e ,  Araştırma Kurumu 
Başkanlığı Yayınları: 3, MN Ofset Basımevi, Ankara 1990, s. 3-7. 

4 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s . 4 
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şında gerçekten b i r  ahlakı yaşayış mevcuttur. Ahlak problemini önümüze ko-
yan da budur".5 

"Ahlak, Arapçada huy, seciye, tabiat, d i n  ve yaratılış anlamlarına gelen halk 
kelimesinin çoğuludur. Buna göre ahlak, anlamı itibariyle huylar, seciyeler, insa-
nın manevi yapısını belirleyen özelliklergibianlamlara gelir".6 

"Ahlak, insanın yaptığı hareket ve davranışlardan, amelden ziyade, bu 
davranışların kaynağı ve sebebi olan, onları meydana getiren ruhi yetenekler 
kompleksini, Gazali'nin deyimiyle heyeti ifade eder. Bu durumda ahlaki hareket-
ler, ahlakın kendisi olmayıp, onun bir sonucudur".7 

"Ahlak, en iyi hayat tarzının en iyi yaşama şeklinin ne olduğunu tesbite çalışır. 
Gerçekler dünyasındaki bazı hareketlerin ve duyguların iyi, bazılarının da kötü ol-
duklarını ifade eder. Bu bakımdan ahlak, insanda gerçekleşmesi istenen yüksek ruhi 
özellik ve yeteneklerin ortak ifadesidir. însan bu özellikleri kendisinde nasıl gelişti-
rebileceği hususunda bazı bilgilere muhtaçtır. Buradan da ahlak ilmi doğmaktadır".8 

"Ahlakla benzerlik gösteren ilimlerden biri de hukuktur. Her ikisi de normativ 
(kaideci) dir, emir ve yasaklar koyar. Ahlaki muhtevadan yoksun bir hukuk düşünü-
lemeyeceği gibi, mevcut ahlaki değerlerle çatışan bir hukuk da çatışmanın şiddeti 
nisbetinde fonksiyonel olmaktan uzaklaşır. Genelde hukukun geçerli olduğu alan 
belirli bir toplumla sınırlıdır. Buna karşılık ahlak, toplumdan topluma az çok farklı-
lıklar gösterse de idealde evrenseldir".9 

Hukukun temeli iktisat, iktisadın temeli ahlaktır. Ahlakın temeli ise dindir. 
Müslümanlarda bu Kur'an'dır. Demek ki ahlakın (Türk ahlakının) dayandığı, dü-
ğümlendiği yer Kur'andır. Mesela, iki örnek vermek istiyorum: Nisa Suresinin 29. 
ayetinde mealen şöyle söyleniyor. "Ey insanlar mallarınızı aranızda haksızlıkla de-
ğil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ile nefsinizi mahvetmeyin". 
Kur'an'ın En'am Suresinin 152. ayeti yine mealen şöyledir: "Ölçüyü, tartıyı doğru 
yapın".Demek ki Kur'an’ın bu hükümleri toplum hayatımıza yön veriyor. 

Ahi teşkilatları, iş münasebetlerini kutsal kitabımıza dayandırıyor ve buradan 
hareketle ahlak kurallarını ticarette uyguluyor. 

"Esasen ahlaki ölçüler zamanla emniyetin değişen hayat şartlarına ve aldığı şe-
killere göre biçim kazanır. Ancak geçmişteki esaslar yeni durumlara göre oluşurken 
özünü kaybetmez. Mesela, toplum vicdanını rahatsız eden bir  davranışın sonradan 
meşrutiyet kazanması bahis konusu değildir. Nitekim ahlak bir bütündür. A i l e  
ahlakı, ekonomi ahlakı, b i l i m  ahlakı, iş ahlakı ahlaktaki değişmenin değil, 
çeşitlenmenin ifadesidir. 

                                                 
5 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s. 5 
6 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s. 5 
7 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s. 6 
8 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s. 6 
9 Öztürk, Hüseyin;a.g.e, s. 7 
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Zamanımızda toplumlar ekonomik güçleri i l e  öne çıkmakta, diğer toplumlarla 
aralarındaki fark, ilerlemişlik-geri kalmışlık gibi ekonomik gelişme i le  belirgin 
hale gelmektedir. Şu halde bu bize ekonomi ve iş ahlakına aykırı bir yer verme-
mizi gerekli ve hatta şart kılmaktadır. Aynı şartlarda çalışan ve aynı maddeyi 
üreten birfabrikada verimlil iğ i  sağlayacak insan gücünün ayırıcı vasfı, ahlakı 
olacaktır."10 

 
Ticarette Narh Sistemi 
İslamda "Hisbe" denilen b i r  şey var. Hisbe, Müslümanların günlük hayatta 

birbirleriyleilişkilerini düzenleyen şeriata dayanan kuralların toplamıdır. Os-
manlı İmparatorluğunda, İslam dünyasının lideri halife idi. Halife ise padişahtı. 
Şer'i kuralları uygulamak halifenin yani padişahın göreviydi. Padişah da bu gö-
revi "Muhtesip" dediğimiz k i ş i l e r e l i y l e  yerine getirirdi. Muhtesipler, 
sosyal düzeni sağlarlardı, özellikle ticarette etkiliydiler.Satılan mal ve ürünlere 
"narh" verirlerdi. Yani bir  mal ınve ürünün kaça satılacağına karar verirlerdi.11 

Ahi örgütlerinin amaçlarından biri,kaliteli ve ucuz mal üretmektedir. Satı-
lan mallar "hilesiz-hurdasız" ve halkın deyimi i le "muhayyer"dir. Müşteri 
beğenirse alır, beğenmezse iade eder. 

Aşağıdaki dörtlüğü son y ıl lara kadar kimi dükkanlarda hepimiz görmüşüz-
dür. 

Narha uygun kârımız  
Muhayyerdir malımız  
Beğenirsen al götür  
Beğenmezsen koy, getir. 
Mallara konan kâr hadleri loncalar tarafından her y ı l  tespit ve ilan edilirdi 
Mal ınsatış bedelleri, yani narhlar; kadı ve meslek kuruluşları tarafından 

ayarlanır, esnaf, kadıların görevlendirdiği "muhtesipler" ve loncaların görev-
lendirdiği "çarşı ağaları" ve "çarşı çavuşları" tarafından çarşı-pazar dolaşı-
larak kontrol edi l i rd i .  Bu arada ölçü ve tartı aletlerinin de kontrolü yap ı l ırd ı .  
Noksan ölçü ve bozuk terazi kullananlar cezalandırılırdı.12 

Muhtesipler narh verirken, Ahi teşkilatından ahi babaya, yiğitbaşına, 
esnafa ve şehrin i l e r i  gelenlerine danışarak bu kararı verirdi. Bu demokratik 
ve adil bir  uygulama olurdu. Hatta,narhla beraber bir mal, üç cinse ayr ı l ır -
d ı :Alâ mal (iyi mal), Ersap mal (orta kalitede mal), Edna mal (kalitesiz mal). 

                                                 
10 21.Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz (Türk Töresi). Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Ya-

yınları, Anadolu Matbaa Tic.Koll.Şti.,İstanbul 1991, s. 120. 
11 İvgin, Hayrettin;"Ahilikte Ticaret Ahlak ı".  Erciyes Dergisi, Sayı: 164 Ağustos 1991, s. 2-

3. 
12 Önder, Mehmet;Kırşehir Güldestesi.F i l i z  Yayınları; 7, Ankara 1976, s. 39. 
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Narh verilen fiyatların üstünde hiçbir esnaf, katiyen mal satmazdı, aşağı 
da satmazdı.13 

 
Fiyatlara Ait Bazı Belgeler 
Şurası b i r  gerçek, bu kuruluşların temelleri başlangıcında o kadar sağlam atıl-

mış ki sonradan kent ve kasabaların belediye hizmetleri ve narh nizamnameleri 
bunlardan örnek alınarak yapılmıştır. 

Ahiler;(a) üretici-tüketici, (b) üretici-üretici arasında "rekabet, haset ve 
kavga"ya sebep olmamışlardır. 

Sayın Osman Nuri Ergin'in."Mecelle-i Umur-u Belediye" adlı eserinin 
1. c i ld in in  407. sayfasında zikredilen ve 1630 y ı l larından öncesine ait olduğu 
sanılan şu belgeyi söylemeden geçemeyeceğim. Bu belgenin İstanbul 
MilletKitaplığı,Al i  Emiri Kitapları Kanunlar Kısmı No: 224'de kayıtlı olduğu 
zikredi1iyor.14 

Bu belgenin bazı önemli yerlerini sunmak istiyorum: 
"Ve ekmekçiler işlediği ekmeği ve pidelerin ve çöreklerin çiği ve karası ol-

maya. Gözlenip eksik ölçü ve dirhemine bir  akça cerime alalar. Çörek ekmeğin 
nıfsı işlene ve bir muduna vakıyye üzere yedi  vak ıyye (40 d irhem, yani  18  
gram) yağ  koyalar  ve  ar ı  işliyeler. Ve kasap, koyunu geceden temizleye ve arı 
satalar ve kadı dikkat edip tayin olunan narh üzere et besleyip hiçbir  veç-
h i l e inad ve temerrüd etmiyeler. Semizini saklayıp zaifini boğazlamayalar. 
Her zaman koyun tedarik edip keseler, halka et yetiştireler. Eğer inad ederlerse 
cezaları verile. Tayin olunan narhtan eksik satarlarsa tedib edeler veya dirhe-
mine bir  akça cerime alına ve inad edip et bulmayan kasapları hapsedeler, ta 
et bulmaya razı olup hazır edinceye değin hapisten salmıyalar. Ve kuzu ve 
s ığ ır kasaplarına dahi yasak (kanun) oluna ki dikkatlice ve temiz hizmet edeler. 

Terziler dahi gözlene, fermude çuka ve kattan, kotoni sancaklı ola, 15 
akçaya dikeler. Emirahuri kemha kaftanı ve kadife kaftanı 25 akçaya dikeler. 
Sofa (ince yün) 35 akçaya dikeler. Mağribi sof kaftan nekendesi 25 akçaya ola, ve 
sait nekendeli kaftan 20 akçaya ola. Ve kadın kotoni kaftanı ki kemha yakalı 
olursa 30 akçaya ola. Gerisi buna kıyas oluna. Çocuk kaftanı ve benzeri 
şeyler emeklerine göre hesab edile. Terziler dikmek iç in  ald ıklar ıkaftanları 
vaktinde vereler. Ve başka meslek sahipleri aldıkları işin vadesini geçirmeyeler. 
Eğer b irk iş in in  kaftanı kısa veya dar ve yaramaz dikmiş olsa kadı marifetiyle 
haklarından geline. 

                                                 
13 İvgin, Hayrettin;Ahilikte Ticaret Ahlakı, Ahilik Sisteminin Günümüz Türk Küçük İşletmeci-

liği Açısından eğerlendirilmesi (Yayına Hazırlıyan: Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu), Türkiye Esnaf-
Sanatkâr ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü (TE-SAR) Yayınları No: 2, Ankara 1992, s. 73-90 

14 Cumhuriyetin 50. Y ı l ında  Esnaf ve Sanatkar, Güneş Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1973, s. 38. 
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Ayakkabıcılar, alâ ve kırmızı çizme en iyisi 30, orta hallisi  28, aşağısı 26 ak-
çaya ola. Ve sair renklerin en iyisi 24, ortası 18 ve aşağısı 10 akçaya alına. 
Şirvani başmak (ayakkabı) en iy i s i  20, ortası 18, aşağısı 16 akçaya ola. Sağrı 
başmak en iy is i  23, ortası 21 ve en aşağısı 20 akçaya ola. En i y i  kadın 
çizmesi 25'den fazlaya olmamalı, öteki çizme veya ayakkabı alâsı 18, ortası 
16, aşağısı 14'e ola ve sair yeniçeri ayakkabısından başka ayakkabının alası 10, 
ortası 8, aşağısı 7 akçaya ola. Bütün başmakçıların, ayakkabıcıların ve çizmecilerin 
işledikleri gayet iyi ola kalp olmaya, kötü işleyenleri akça başına ikigün (hapis) 
hesabı üzeredir. Tamam olmadan delinirse veya sökülürse suçludur, ceza vereler, 
ama gön ve sahtiyan delinirse suçlu debbagdır. 

Demirciler de gözlene, işledikleri demiri kalp işlemeyeler ve illet etmiyeler. Ve 
kazancılar dahi gözlene, her ne işlerse kadı marifeti ile narh vereler. Kazanın ve 
haranının kulpunu demirden değil bakırdan yapalar. Ve kalaycılar kalayladıkları 
nesneyi gayet iyi kalaylayalar, kalp etmeyeler ve illet (özürlü) etmeyeler ve kalaya 
ve demire ve bunlar gibi nesneleri gayet iyi kalaylayalar kalp etmiyeler ve illet 
etmiyeler ve kalaya ve demire, bunların emsali nesneleri ondan bir akçaya narh 
vereler. 

Ve kuyumcular gözlene, emin kimse ola, işin sadesini (düzünü) dirhemini bir 
akçaya ve meyanekar işini ikiye işleye. Ve altununu miskalını üç akçeye ve 
müşebbek (kafesi) işinin miktarını beş akçe ve döğme işin ve kılıç bendinin ve onla-
ra benzer ne varsa dirhemine bir buçuk akça alalar ve altun pul işleyenin dirhemine 
üç akça alalar."  

Günümüzden 327 yıl önce meyvaların ambalajlanarak satıldığını hangimiz bi-
liyoruz? Hiç bir mal açıkta satılmazdı.  

Başbakanlık Devlet Arşivi'nde 36 no'lu Mühimme Defterinde kayıtlı, şu padi-
şah fermanı gerçekten çok ilginç ve düşündürücü.15 

1087 (1676) yılında İstanbul Kadısı ve Muhtesibine yollanan bir fermanda am-
balajlanmış armutlardan söz ediliyor. Fermandan anlaşıldığına göre, İstanbul'a geti-
rilen taze armutlar için o kadar küçük ambalaj yapılmaya başlanmış ki dar gelirliler 
bu armutları alabilmek için fazla para ödemek zorunda kalıyorlarmış. Doğal olarak 
ambalaj fiyatı artırıyormuş. Bu da şikayetlere sebep olmuş. Ferman armutların daha 
küçük kutular ya da kiloluk ambalajlar içinde satılmasını istiyor: 

"İstanbul kadısına ve muhtesibine hüküm ki, İstanbul kadısı mektup gönderip 
bazarbaşı olan veli vesaire mübaşirin bir cemm-i gafir meclis-i şer'e gelüp bundan 
akdem İstanbul'a gelen taze emrud kebir kutular ile gelüp vkiyye ile satılmak kununi 
kadim iken hala küçek kutu gelüp fıkara birer ikişer akçalık almağa kabiliyeti 
olmayup olgugeldigi üzre kebir kutular ile gelüp terazu ile narh-ı cari üzre satılmak 
babında emr-i şerifim roca eylediklerin arz eyledigün ecilden, buyurdum ki, vardum 

                                                 
15 Çağatay, Prof. Dr. Neşet; a.g.e.. s. 113-118.  
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da olugeldigi uzre kebir kebir kutular ile gelüp terazü ile narh-ı ruzi uzre satturup 
hilal-ı emr, olugeldigine muhaliy küçek kutu ile satturmayasız."16 

Ahilikte Kalite Kontrolü  
Refik Soykut; "Ahiler ve Ahilik; ülkede halinden memnun, geleceğinden emin, 

inanmış ve yararlı işlere yönelmiş mutlu kişilerin oluşturduğu bir esnaf kitlesi, güç-
lü ve yaygın bir orta sınıf yaratmıştır. Çağımızın, hasreti çekilen (Sanat-Ticaret-İş 
Ahlakı) yanında Kooperatifçilik - Sendikacılık - Sosyal Güvenlik-Standart Üretim-
Kalite ve Fiyat Kontrolü gibi başlıca sorunları asırlar boyu rahatlıkla ve başarı ile 
çözümlemiştir." demektedir.17 Bunu nasıl çözümlemiştir Ahi kuruluşları? Yukarda 
bir parça belirttik. Güçlü bir kontrol sistemiyle yapıyordu. Kalite ve kalite kontrolü 
dört biçimde gerçekleştirilmekte idi: 

a) Kadılara- Muhtesiplere Gönderilen Padişah Fermanları:  
Bu daha çok İstanbul kentini ilgilendiren bir husus oluyordu. Taşradaki üretilen 

malın kalite kontrolü, İstanbul'daki aksaklıklar çerçevesinde taşraya yansıyordu. 
b) Bizzat Kadıların Narh Koymadaki Yetkileri: 
Söz buraya gelmişken 1695 yılına ait narh defterinde has ekmeğin 100 dirhe-

minin bir çürük akçaya satılacağı; 1776 tarihli narh defterinde, ekmekçi ununun 1 
okkasının 9 akça'ya, çekilmiş kahvenin 25 dirheminin 7 paraya satılacağı belirtil-
mektedir.18 Narh verilirken o malın kaça alınıp, kaça satılacağı mutlaka belirtiliyor-
du. 

1831 tarihli narh defterinde bazı fiyatlara bakalım: 
Malın Adı Alış (para) Satış (Para)  Birimi 
Zeytinyağı 93 96  Okkası 
Sabun 95 100  Okkası 
Peynir 120 130  Okkası 
Bal 110 120  Okkası 
Yumurta 440 480  (100 tane) 
 
Ayrıca bu fiyatların hangi aydan hangi aya kadar geçerli olduğu da ayrıca 

narh defterine yazılıyordu.Mesela 1695 y ı l ın a  ait narh defterinin bir bölü-
münde "1107 Ramazan ayı başından 1108 Cemaziyelula sonuna kadar" kaydı 
mevcuttur.19 

Burada şunu belirtelim ki; narh koyma kadıya verilmiş b i r  yetkidirama 
kadı narhı tek başına ilan etmez. Esnaf kuruluşları i le  birlikte kararlaştırır. 

                                                 
16 Cumhuriyetin 50. Y ı l ında  Esnaf ve Sanatkar; s. 36. 
17 Soykut, Refik H;İnsanlık Bi1imi-Ahi1ik, Ankara 1980, s. 23. 
18 Cumhuriyetin 50.Yılında Esnaf ve Sanatkar, s. 46. 
19 Cumhuriyetin 50.Yılında Esnaf ve Sanatkar, s. 47. 
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Bir malın belli fiyatlarla satılmasının kaldırılması 1845 y ı l ında resmi 
birb i ld i r i ile olmuştur. Hatta bu karar "1291 nolu Takvim-i Vakayi" gazetesinde 
de yayımlanmıştır. 

 
c) Esnaf Kuruluşları: 
İşinde hile yapan, mesleğini kötüye kullanan esnafın loncadan çıkarılması 

"Kethüda" ve "İhtiyar Heyeti"nin kararlarıyla olur. Loncadan çıkarılan bir kişi 
bir daha mesleğini yürütemez. 

Esnaf, yaptığı hile ve sattığı mala karşılık fazla ald ığ ı  ücret oranında; ya 
meslekten çıkarılır, ya da falakaya yatır ı l ırd ı .  

Sahte mal yapanların malları hemen toplatı1ırdı. Esnafın kendisi de "yol-
suz" ilanedilirdi.  Yolsuz ilan edilenler, artık o meslekte barınamazlardı. 
Çünkü esnaf kuruluşları, diğer esnaf ve hatta al ıc ı lar ın hiçbiri "yolsuz" i le 
irtibat kurmazlardı. 

Mesela, belgelerden öğrendiğimize göre; 18. yüzyılda İstanbul'da bir esnaf, 
k ı l ıç kabzasını abonoz ağacına benzeterek boyadığı ve abonoz ağacından yapıl-
mış gibi gösterdiği için derhal meslekten çıkarılmış ve yolsuz ilan edilmiştir. 

Sattığı süte su kattığı için sütçünün b i r in in  kuyuya sarkıtıldığını;bozuk 
kantar kullanan oduncunun altmış okkalık kantarı omuzuna vurularak çarşı-
pazar dolaştırıldığını; kötü pekmez sattığı için pekmezcinin pekmez küpünün 
başına geçirildiğ ini tarihkitaplarında okuyor ve görüyoruz.20 

 
d) Esnafın Bilinci ve Yüksek Ahlakı: 
Esnaf, yüksek bir ahlak ve din duygusu ile yetişen kişidir. O, Kur'an-ı Kerim'-

de ölçü ve tartıyla i l g i l i  olan; En'am Suresinin 152. ayet, Hud Suresinin 85. 
ayet, İsra Suresinin 35. ayet, Muttafıfin Suresinin 1. i le  5. ayetlerinin yasaklar 
koyduğunu rahatlıkla bilir.21 Bunun yanında, onun k i ş i l iğ i n i  hedef alan pek 
çok sure ve ayetler esnafı bilinçlendirir. Zaten esnaf sıkıbir terbiye ve talimden 
geçmektedir. Malını en iyi kalitede üretmeli ki ayakta durabilsin. 

Hatta esnaf bugünkü deyimiyle malının markasını bile koyardı. Bu birad ol-
mazdı belki, ama bir işaret, b ir  simge olurdu. Ürettiği malın üzerine usta kendi 
işaretini, damgasını koyardı. Eğer o mal çürük çıkarsa üzerindeki işaretten 
hangi ustanın olduğu anlaş ı l ırd ı .Bu işaretlerin pek çok pratik faydaları da 
bulunmaktadır. Bir malın, miadı dolana kadar, tamiri onu üreten ustaya aittir.22 

 
                                                 

20 Önder, Mehmet; a.g.e,.s. 39. 
21 Soykut, Refik H;Esnaf Kimdir. Ankara 1978, s. 25. 
22 İvgin, Hayrettin;"Ahilikte Kalite Kontrolü", Kooperatifçi1ik, Üç ay l ı k  Kooperatif 

incelemeler Dergisi, Türk Kooperatifç i l i k  Kurumu Yayını, Sayı: 55, Ocak-Şubat-Mart 1982, s. 
51-60. 
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Ahilikte Esnafın Şikayeti ve Şikayetin Gereğinin Yerine Getirilmesi 
Ahi teşkilatları; sanatları ve meslekleri için gerekli hammaddeyi tedarikinden, 

onun işlenişine ve satışına kadar her hususu inceden inceye kurallara bağlamıştı. Bu 
kurallar, meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği pekiştiriyor, üretici-
tüketici dengesini kuruyor, dolayısıyla sosyal düzeni sağlıyordu. Rekabet, haset, 
kavga, boykot, işgal gibi sürtüşmeler olmuyordu. Ahilik; her şeyden önce yamak-
çırak-kalfa-usta hiyerarşisini kurmuş ve bu kademelerdeki baba-evlat ilişkisini ge-
liştirmiş, sanatı sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmuştur. Ahilikte, ticaret 
ahlakına uymayanlar şikayet edilirdi. 

Böyle bir şikayet müessesesi vardı. Nereye şikayet edilirdi? Yiğitbaşına. Yiğit-
başı, konuyu, şikayeti hemen Ahi Baba'ya intikal ettirirdi. Şikayet konusu, kötü mal 
satmak, üretmek, başka bir esnafın malını taklit etmek, müşterisini aldatmak gibi 
konulardı. Hemen dava o gün başlardı. Yiğitbaşının başkanlığında "Esnaf Mahfi-
li"nde usta ve kalfalardan teşekkül eden mahkeme meclisi davaya bakardı. 

Şikayetçi, şikayet edilen esnaf ve şahitler dinlenir, karar hemen verilirdi. Suçlu 
görülen esnafa, suçunun derecesine göre ceza verilirdi. Suçlu görülürse "yolsuz" 
ilan edilirdi. 

Cezalardan bazıları şuydu: Masraf ve ikrama zorlama, dükkan kapatma (kısa 
süreli, uzun süreli), kurban kesme ve kurban eti dağıtma, lokma çıkarma, fakire-
fukaraya yardım etme, hammadde temininden men etme, ortak mamulden elde edi-
len kârı kesme, selamı kesme vb. Bunlardan en kötüsü selam kesme cezasıydı. Bu 
esnafın, suçlu esnafa boykotudur. Bir gün, beş gün, on gün, ta ki suçlu pişmanlık 
duyana kadar, düzelene kadar. Tarihte bazı olaylara rastlanmıştır: Mesela; kötü 
ayakkabı üreten bir ayakkabıcının ürettiği bu ayakkabı, dükkanın damına atılmıştır. 
Gelen geçen görsün de "Bu esnaf kalitesiz mal üretmiş" densin diye yapılırdı. 
Hatta üretilen bütün kalitesiz mallar toplanır ve imha ed i l i rd i .  

Mağdur olmuş müşterinin de mağduriyeti ayrıca gider i l i rd i .  Tabi ki suçlu 
bulunan esnafın itiraz hakkı da vardı. İtirazını, Ahi Babaya yapardı. Fakat tarihi-
mizi araştırdığımızda itiraz yapıldığı görülmemiştir. Neden, çünkü hiç bir  esnafa 
haksız yere suç isnat edilmemiş ve haksız yere ceza verilmemiştir.23 

 
Ahilikte Ahlaki Nitelikler 
-Ahilikte, ahlaki nitelikler (yani b ir  esnafın uyması gereken ahlak kuralları) şunlar-

dır: 
-Doğruluktan ayrılmamak, 
-Cömert olmak, 
-Alçak gönüllü olmak, 

                                                 
23 Soykut, Refik H;Orta Yol A h i l i k ,  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Eğitim 

Yayınları, Güneş Matbaacılık T.A.Ş.Ankara 1971, s. 119-121. 
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-İyi huylarını geliştirmek, 
-Kendisini halkın ve tüketicinin faydasına hasretmek, 
-Misafirperver olmak, 
-Birsanat ve iş sahibi olmak, 
-Dindar olmak, 
-Utanma duygusuna sahip olmak, 
-Hileyapmamak, 
-Yalan söylememek, 
-Başkalarında kusur aramamak, 
-Dedikodu yapmamak, 
-Karşısındaki kusurlu şahsın bu kusurları affedilecek cinsten ise affedici olmak, 
-İçki içmemek, 
-Zina yapmamak, 
-Zenginlere karşı minnetsiz olmak, 
-Kimseye kin ve düşmanlık beslememek, 
-Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat göstermek, 
-Nefsiyle ve şeytanla mücadele etmek.24 
 
Düşününüz bu ahlaki vasıfları üzerinde bulunduran bir  esnaf hiç hata ya-

par mı? Hileli mal üretir mi? Fazla para ile mal satar mı? Müşterisini kandırır mı? 
 
Ticaret Ahlakında Yapılmaması İstenen Hususlar 
-Ticaret ahlakında yapılması istenmeyen hususlar ise şunlardır: 
-Hilelive çürük mal satmayacaksın, 
-Müşteriden fazla para almayacaksın, 
-Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin, 
-Noksan tartmayacaksın ve bozuk terazi kullanmayacaksın, 
-Sahte ve kalitesiz mal üretmeyeceksin. 
Sabahleyin i lk müşterisiyle alışveriş yapmış bir esnaf, ikinci müşteri geldiği 

zaman, henüz komşusu alışveriş yapmamış ise hareketi şudur: "Efendi! Ben 
Allah'ın izniyle sabah siftahını yaptım. Senin aradığın mal karşı dükkanda. Git 
oradan al!" 

                                                 
24 Ekinci, Yusuf;Ahil i k .Türk Standartları Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1988, s. 12. 
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Bir ahi esnafı birkaç işte çalışmazdı. Az üretip talebi artırmak ve fazla pa-
ra ile satmak ahi esnafına yakışmazdı. Hatta stokçuluk yapmak mümkün değildi. 
İhtikarlık en büyük suçtu. 

 
Türk Ticaret Hayatında Kalıplaşmış Davranışlar 
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın yayımladığı "21.Yüzyılın Eşiğinde Örf 

veAdetlerimiz" adlı kitabın "Ticari Geleneklerimiz" bölümünden aktardığım 
bazı kalıplaşmış maddeleri aşağıya yazmak istiyorum. Bu bölümü değerli 
folklorcu ve yazar Nail Tan kaleme almıştır. 

R ız ık kazanılan iş yeri kutsaldır. Daima temiz tutulur. Sık sık boyası, badana-
sı yenilenir. İç yerinin önü de aynı şekilde temizlenir. 

Dükkanda satılanların temiz ve düzenli olmasına dikkat edilir. Satıcının, 
çalışanların giyimleri iş yerine uygun ve temiz olur. Gıda ve g iy i m mağazaların-
da çalışanların el, yüz, ayak temizliklerine çok dikkat edilir. Kaliteli hammadde 
kullanılır. Bozuk, kusurlu mal üretilmez, satılmaz, üretilse bi le  bu tür mallar 
kusurları belirtilerek ayrı bölümde pazarlanır. 

Tartı ve ölçü aletlerinde h i le  yapılmaz. Bu aletlerin bakım ve kontrolleri 
zamanında yapılır. 

Satılan malların iyi leri ,  kalitelileri vitrine, kasa üstüne, tezgah önüne 
konulmaz. Satılan mallar kalitelerine göre ayrılarak, ayrı fiyatlarla pazarlanır. 

Aldatıcı reklam yapılmaz. Sağlığa zararlı gıda ve temizlik malzemeleri üretil-
mez, satılmaz. Aşırı kâr gözetilmez. Tüccar, esnaf kanaatkardır. Müşteriler, pazar-
lık yoluyla bir  malı maliyetinin altında satın almaya çalışmazlar. Satıcının 
kazancını da düşünürler. Tüccar, esnaf ve zanaatkarlar vergilerini zamanın-
da ve hak ettikleri kadar verirler. Çalışanlara, çıraklara, kalfalara iyi muamele 
edilir. Onların eğitimiyle ilgilenilir.  Sanatın, mesleğin incelikleri kıskanmadan 
öğretilir. Daha çok satış yapan esnaf kıskanılmaz. Başarısının sırları araştırı-
larak ondan daha iyi olmak içinçalışılır. Ticaret yeri yanan, depremde, sel fela-
ketinde zarar gören kişilere aynı daldaki meslektaşları yardım ederler. Yeniden iş 
yerinin faaliyete geçirilmesini sağlarlar. Müşteriye güler yüz, tatlı d i l le  mua-
mele edilir.  Müşteri de tüccarla, esnaf ve zanaatkarla nazik şekilde konuşur. 
Satın a ld ığ ı  malı iyice kontrol eder. Üretim hatası olmadıkça satın a ld ığ ı  
malı geri götüremez. Müşteri, kalabalık işyerlerinde sıraya girerek alışveriş 
yapar. Satın alınan yiyecekler, eşyalar, bu malları alamayanlar düşünülerek 
açıkta eve götürülmez. Pazar çantası, kutu, kese kağıdı gibi malzemeyle taşınır. 
Çırak, kalfa, tezgahtar, işçi; mesleği, sanatı öğrendiği ustasına, patronuna saygı 
duyar. Ayrı iş yeri açtıklarında ustalarını, patronlarını zaman zaman ziyaret 
ederler. Küçük armağanlar götürürler. Ustalar ve patronlar da yetiştirdikleri 
kişileri sevgiyle karşılarlar. Bir zorlukla karşılaştıklarında yardımlarına koşarlar. 

Gerek evlerde tüketilecek, gerekse pazarlanacak sebze, meyve ve 
t ah ı l l a r ınyetiştirilmesi, hasadı sırasında; hastaların, yaşlıların, dulların, 
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oğulları askerde bulunanların ürünleri imece yoluyla yetiştirilir, toplanır ve 
pazarlanır. Bu kiş i lerin öncelikle akrabaları, komşuları ve yakın çevrede otu-
ranlar imecede çalışırlar. 

İmece ücret almadan yapılan bir yardımlaşma şeklidir. Köyün, mahallenin 
ortak yapıları (okul, yol, çeşme, cami, sağlık ocağı gibi)da çoğu zaman para 
ve iş gücü b i r  araya getirilerek imece usulüyle inşa edilir.25 

 
Sonuç 
Ne yapmalıyız bugün? Ah i l iğ i  geri mi getirelim? Ancak, atalarım ız ınahi 

teşkilatlarından bugün örnek almak, ders almak gerekir. Dikkat edilirse kuralları 
esnaf kendileri koymuş, kendi denetimini kendisi yapıyor. 

Bugün Türkiyemiz de h i l e l i  mal üretmek, ihtikarlık, karaborsacılık, stok-
çuluk kanunlarla yasaklanmıştır ve suçtur. Kanunlar, yönetmelikler kesin tedbir-
ler değildir. 

Atalarımız madem ki yüzyıllarca iyi  mal üretme, kaliteyi yükseltme, kali-
teyi kontrol etme, aşırı kârı önleme, enflasyonla mücadele gibi  konularla başa 
çıkmışlar, bugün de bu konulara çare bulunabilir. 
Nasıl yap ı l ab i l i r  bu? Esnaf bu sorunları kendisi çözerek yapabilir .Kendi ken-
dini kontrol ederek, denetleyerek yap ı labi l i r .  Çünkü sorunun çözüm yeri 
tüketici değildir. Sorun, esnafın sorunudur. 0 halde bu sorunu, ahil ik teşki-
latlarından mülhem olarak ancak ve ancak esnaf kuruluşları çözebilir. 
 
 
 

                                                 
25 21.Yüzyılın Eşiğinde, Örf, ve Adetlerimiz (Türk Töresi), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 

Yayınları, Anadolu Matbaa Tic.Koll.Şti.İstanbul 1991, s. 140-142. 
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SİVAS KAYNAKLI BİR CÖNKTEKİ 
ERZURUMLU EMRÂH ŞİİRLERİ 

 
THE POEMS OF ERZURUMLU 

EMRAH IN THE SIVAS WELDED CONK 
 

СТИХИ ЭМРАХА ЭРЗРУМСКОГО ИЗ 
ОДНОЙ СИВАССКОЙ АНТОЛОГИИ 

 
Dr. Burhan PAÇACIOĞLU* 

 
Özet 
Yazıda; kimin tarafından yazıldığı tespit edilemeyen, Sivas’ta kaleme alınan ve 

içinde 37 şaire ait şiirin bulunduğu bir cönkten söz edilmektedir. Bu cönk 11x25 cm 
ebadında olup 46 varaktır. Bu cönk içinde Erzurumlu Emrah’a ait 18 şiir yer almak-
tadır. 

Bu yazıda bu şiirler bugünkü yazıya çevrilerek yayımlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: cönk, 19. yüzyıl, Erzurumlu Emrah, Sivas 
 
In this article a conk which was undetectable by whom it was written and 

penned in Sivas is mentioned.The conk consists of poems by 37 poets..This conk’s 
dimension is 11x25 cm and it consists of 46 folio. This conk contains 18 poetries 
which belongs to Erzurumlu Emrah. 

In this article, these poems have been published by translating them into 
today's article. 

Key Words: Conk, 19th Century, Erzurumlu Emrah (from Erzurum), Sivas. 
 
Cönkler, halk edebiyatı, dinî-tasavvufî edebiyat ve folklor değerlerini ihtiva 

eden Türk kültür kaynakların en önemlilerinden biridir.1 Biz de bu yazımızda 19. 
yüzyıla ait bir cönkte yer alan ve Emrâh’a ait olan şiirleri, paylaşmayı uygun bul-

                                                 
* Emekli Öğretim Üyesi. Sivas/TÜRKİYE 
1 Bu cönk hakkında geniş bilgi için bk. Yrd. Dr. Burhan Paçacıoğlu, "Bir Cönk İncelemesi", 

Türklük Bilimi Araştırmaları 1996, Sivas, 1996, S.2, s. 187-207. 
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duk. Bu şiirlerden bir kısmının birtakım kaynaklarda değişik şekillerde yer almasına 
karşılık, bazı şiirlere diğer kaynaklarda rastlanmamıştır. 

Kimin tarafından yazıldığı tespit edilemeyen ve içinde 37 şaire ait şiirin bulun-
duğu cönk, Sivas’ta kaleme alınmıştır. Cönkte yazılış tarihi bulunmamasına rağ-
men, içinde şiirleri bulunan şairlerin yaşadıkları dönem göz önüne alındığında cön-
kün 19. yüzyılda yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Cönk, 11x25cm ebadında olup 46 varaktan ibaret olup bazı varakları eksiktir. 
Sığır dili şeklindeki cönk, sağdan sola doğru açılmaktadır. Mukavva bir cilt kapağı 
ile kaplanan cönkün bu kapağı, çiçek desenli bir kağıtla kaplanmıştır. 

Cönkün baş kısmında içinde yer alan şiir ve şairlerini belirten dört varaklık bir 
içindekiler bölümü mevcuttur. Bu bölümde 37 şaire ait 128 şiir yazılıdır. Ancak 
bazı varakların eksik olması nedeniyle cönkte bulunan şiir sayısı 95tir. 

Cönkte şiirleri bulunan şairleri ve bunlara ait şiir sayılarını şöyle sıralayabiliriz: 
Abdul‘aziz: 1 şiir 
Bahşî: 1 şiir (kayıp) 
Bezmî: 1 şiir 
Dâmâdî: 1 şiir 
Emrâh: 20 şiir (ikisi kayıp) 
Fahrî: 1 şiir (kayıp) 
Fazlı: 1 şiir 
Fuzûlî: 2 şiir (biri kayıp) 
Gedâyî: 1 şiir 
Gevherî: 8 şiir (altısı kayıp) 
Haccâc: 1 şiir 
Hakkı: 1 şiir 
Hûdâyî: 2 şiir 
Kurrusî: 4 şiir 
Mahvî. 1 şiir 
Mecnûnî. 1 şiir (kayıp 
Meftûnî: 1 şiir 
Muhyî. 1 şiir 
Muratî: 1 şiir (kayıp) 
Nesîmî. 5 şiir 
Nevrûz: 1 şiir 
Niyâzî: 10 şiir (ikisi kayıp) 
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Nurî: 5 şiir (ikisi kayıp) 
Nâbekâr: 1 şiir 
Ömer: 5 şiir (dördü kayıp) 
Pertev: 1 şiir 
Pîr Sultân Abdal: 2 şiir 
Sirâcî: 1 şiir 
Sivaslı Abdülmecid Şeyhî: 2 şiir 
Sûzî: 16 şiir ( üçü kayıp) 
Süleymânî: 1 şiir (kayıp) 
Şemsî: 8 şiir (biri kayıp) 
Vasfî: 1 şiir (kayıp) 
Yûnus: 11 şiir ( dördü kayıp) 
Zahmî: 1 şiir 
Zihnî: 1 şiir 
Cönkte buların dışında, yazarı belirtilmeyen Tevârih, Rabbiyesir, Methiye-i 

Çâr-yâr,Bülbül ve Bahar adlarıyla kayıtlı beş şiir daha bulunmaktadır. 
Cönkün içindekiler kısmında Emrâh’a ait 20 şiir belirtilmiş olmasına karşılık 

bulardan; "‘Aşkın ezelî ‘âşıka...." ve "Yârab beni o gözleri...." mısraları ile baş-
layan iki şiiri kayıptır. Bu iki şiir dışında cönkte yer alan Emrâh’a ait şiirler şunlar-
dır: 

Emrâh Beyân Eder 
 
-1- 
    .- - -/.- - -/. - - -/. - - - 
Cemâlin rengi solmuş sevdiğim dilde gamın kimdir 
Kimin aşkına düştün sâkiyâ câm-ı cemin kimdir 
(Beni terk etdin ammâ doğru söyle hem-demin kimdir) 
  Visâli bezm-i hâssa benden özge mahremin kimdir 
  Benim sensin gülüm, bilmem senin gonce-femin kimdir. 
 
Serâpâ âteş-i aşkın ile yağma eyledin vârım 
Senin vasl-i hayâlindir benim gönlümde hünkârım 
Bilirsin kim benim sensin enis-i Mûsa yârim 
  Visâl-i bezm-i hâssa benden özge mahremin kimdir. 
  Benim sensin gülüm, bilmem senin gonce-femin kimdir. 
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Nedendir ben sana yârim dedikçe ‘âr edersin sen 
Hemîşe sırr-ı aşkım ‘âleme izhâr edersin sen 
Seninçün ağlarım ben yâ kiminçün zâr edersin sen 
Visâl-i bezm-i hâssa benden özge mahremin kimdir. 
  Benim sensin gülüm, bilmem senin gonce-femin kimdir. 
 
Nedir bu gayrilerile cilveler bu âşinâlıklar 
Ne yüzden oldu bizden vefâsız bu cüdâlıklar 
Beni öldürdü zâlim etdiğin hep bi-vefâlıklar 
  Visâl-i bezm-i hâssa benden özge mahremin kimdir. 
  Benim sensin gülüm, bilmem senin gonce-femin kimdir. 
 
Güşâd et merhamet bâbın adûlar pendine uyma 
Cefâ tığıyle Emrâh-ı bî-nevânın bağrını oyma 
Gel Allah’ı seversen gönlümü endişede koyma 
  Visâli bezm-i hâssa benden özge mahremin kimdir 
  Benim sensin gülüm bilmem senin gonce-femin kimdir. 
 
 
-2- 
   - - ./ . - - ./. - - . / . - - 
Söyle güzelim sen gibi ra‘nâ bulunur mu 
Dehr içre sana bir dahi hemtâ bulunur mu. 
 
Zülfün gibi hoş bû hele dünyâda bulunmaz 
Bilmem ki cinân içre ev- evsâ bulunur mu. 
 
Gözgü ile âyine-i ruhsâra nazar kıl 
Seyr eyle ki hüsnün gibi hüsnâ bulunur mu. 
 
Kapında sana bendeliği isterim ammâ 
Ağyârdan üftâdeye me’vâ bulunur mu 
 
Aşkıla gülistân-ı visâlinde ‘an-elhân 
Emrâh gibi bir bülbül-i şeydâ bulunur mu. 
-3- 
   - - ./ . - - ./. - - . / . - - 
Cânân söyletme bugün pek kederim var 
Sermâye-i aklımda begâyet zararım var 
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Ağyâr ile halvete varup dün gice ey mâh 
N’itdün ise ketm etme sakın hep haberim var 
 
Lutf eyle buyur bezm-i fakîrâneme bir şeb 
Görür kim senün içün nelerim var 
 
Ger var ise ey yâr bana inâyet  
Yâ ilâhî benim sana âh-ı şererim var 
 
Emrâh n’ola varımın yok el-minnetü’l-lâhı 
İnciye mukabil dehenimde hünerim var 
-4- 
- - ./ . - - . / . - - . / . - - 
Cânâ bizim esrârımız imlâle sığmaz 
Bindebiri yazılışda inşâlara sığmaz 
 
Çeşmimden akan tâ giceler dâne-i eşkim 
Bir katredir ammâ yedi deryâlara sığmaz 
 
Bu hikmeti bilmez misin ey sûfi-i sâlûs 
Bir kalbe sığan var olan eşyâlara sığmaz 
 
Âşık olanın derdi meşakkat gam minnet 
Neşr olsa eger ol kûhlı sahrâlara sığmaz 
 
Mevlâmı seversen beni yâd etme gönülden 
Emrâh seni sever deyü dünyâlara sığmaz. 
-5- 
Sabahdan uğradım ben bir fidana 
Dedim mahmur musun söyledi yok yok 
Ağ eleri boğum boğum kınalı 
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok 
 
Dedim kalem nedir dedi kaşımdur 
Dedim inci nedir dedi dişimdür 
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdur 
Dedim daha var mı söyledi yok yok 
 
Dedim ölüm vardur dedi ‘aynımda 
Dedim zulüm vardur dedi boynumda 
Dedim ağ memeler dedi koynumda 
Dedim ver ağzıma söyledi yok yok 
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Dedim Erzurum nen dedi ilimdür 
Dedim gider misin dedi yolumdur 
Dedim Emrâh neyin dedi kulumdur 
Dedim satar mısın söyledi yok yok 
-6- 
Ezelî katipler tahrir edince 
Benim ikbâlimi kara yazmışlar 
Âşıkı ma‘şûka taksim edince 
Beni bir vefâsız yâra yazmışlar 
 
Âşık olup rah-ı hakka gidenler  
Defter-i uşşâka derdini yazanlar  
Fazlın tekke üzre nâmım kazanlar 
Hûb nâmımız cevher-i bâre yazmışlar 
 
Kurmuşlar bu bezm-i âşık dolabını 
Çekmişler dilberin cevr-i tâbını 
Yazmışlar Ferhad’ı aşk kitabına 
Emrâh’ı da bir kenâra yazmışlar. 
-7- 
Çağrışur bülbüller gelmedi bâğ-bân 
Hoyrat dost bağında gül aldı gitdi 
Yüzbin mihnet ile bir bâğ becerdi 
Yâri de ben besledim el aldı gitdi 
 
Yüz bin mihnet çekdim bin dahi gerek 
Hayli ömür ister bir dahi görek 
Nazlı yârim aldın ey kanlı felek 
Akdı didem yaşı sel oldı gitdi 
 
Nazlı yârimden kem haber geliyor 
Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor 
Dediler ki sefil Emrâh ölüyor 
Kimi kazma kürek bel aldı gitdi 
-8- 
- . -- / - . - - / - . - - / - . - 
Mey değil meyhâneye varmak merâkımdır benim 
Meclis-i mestânı görmek pek merâkımdır benim 
 
‘Ayb kılman gûyâ dildâre varup gelmekligim 
Günde bir def‘a yâri görmek merâkımdır benim 
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Ben gulâmum sevdigim gılmâna kapdırmam seni 
Nazlı nazlı dilberi sevmek merâkımdır benim 
 
Gerdanım dişler diyü havf etme benden ey püser 
Bûs edip leblerinden emmek merâkımdır benim 
 
Hak bizi ayırmasın Emrâhî her dem gülmeden 
Şâd olup güller gibi gülmek merâkımdır benim. 
-9- 
Nezâket vaktinde tıfıl çağında 
Efsûn olmaz mâr imişsin sevdiğim 
Deryâları döksem eylemez teskîn 
Bir söyünmez hâr imişsin sevdiğim 
 
Güzellere hân imişsin bir zemân 
Gevherlere kân imişsin bir zemân 
Cism içinde cân imişsin bir zemân 
Vaktin geçmiş farımışsın sevdiğim 
 
Emrâh’ın sözünü gûş eylemedin 
Muhabbet meyinden nûş eylemedin 
Bir kerre hâtırım hôş eylemedin 
Ne vefâsız yâr imişsin sevdiğim 
-10- 
Ben derdim söyleyim sen dinle kâtip 
Vasf-ı hâlim güzel hâna böyle yaz 
Ferâmûş etmesin gönülden bizi 
Merhametli mihribâna böyle yaz 
 
Aşkıla rahm etsin giryendesine 
Şâh olan lutf eder efgendesine 
Beter cevr eyledi bu bendesine 
Keremler kıl kerem-kâna böyle yaz 
 
Âşık Emrâhînin işi hayâldir 
Yârdan ayrılması ne müşkil hâldir 
Ana şekvâ degil bir ‘arz-ı hâldir 
Başın içün ol sultâna böyle yaz. 
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-11- 
Elâ gözlerine kurbân olduğum 
Niçün beni böyle giryân edersin 
Şevk-i visâlinle pervâne gibi 
Yakıp ciğerimi püryân edersin 
 
Bakışın kiyâmet yosma kıyâfet 
Emsâlin bulunmaz ey melek sıfât 
Takıp takışdırıp olursun âfet 
Melâhat mülkünü seyrân edersin 
 
Bir nev-res fidansın bak ey serv-i nâz 
Öpsem o gerdanın penbeden beyâz 
Gâh gelirsin zerâfet gâh cilve nâz 
Gâh çıkar karşumda devrân edersin 
 
Goncalar açılır hüsnün bâğında 
Emrâh’ı umarsın taze çağında 
Bir bûse bahş etsen göğsün ağından 
Bana dünyâlarca ihsân edersin 
-12-  
. - - - / . - - - / . - - -/ . - - - 
Bugün tefsîr-i kadıdan beyân etmek diler vâiz 
Hamûş ol dinle ey dil gör ne hôşça pend eder vâiz 
 
Açınca ağzını âteş saçar nirân azâbından 
Sanırsın ki getirmişdir cehennemden haber vâiz 
 
Yitirmiş mi acep cennet yolun ol yana hiç varmaz 
Hemân bâb-ı cehennemden yana sürmüş gider vâiz  
 
Çıkıp kürsîde kâl-Allah deyü halka nidâ eyler 
Velî gidi harâmı su gibi tas tas içer vâiz 
 
‘Azâb âyetlerin tefsîr edip bana verir korku 
‘Azâba benden evvel korkarım kendi düşer vâiz 
 
Bana vâaz eder ammâ kendi asla müttehaz olmaz 
Anın içün girersiz nârıncalar vâiz (*) 
 
Senide lâ-taknetü min-rahmetullâh aldı Emrâhî (*) 
Bizim ümidimiz bu pend değil mi ey peder vâiz 
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-13- 
. - - - / . - - - / . - - -/ . - - - 
Şarâb-ı aşkı ey sâkî içen mestânelerden sor 
Harâbât ehlinin hâllerini rindânelerden sor 
 
Zülâli teşne-i lâ’l gibi mey-gûn-ı cânânı 
Dem-âdem bî-tekellüf nûş eden peymânelerden sor 
 
Bu hâletler sorulmaz mescîd içre mu‘tekiflerden 
Hevâyı hûy-ı hâyı kûşe-i hum-hânelerden sor 
 
Harîm-sûz aşkı sorma bülbülden seherlerde 
Şeb-i zulmetten aşkıla yanan pervânelerden sor 
 
Hakîkat sırrını mamûr olandan sorma ey zâhid 
Sorarsan genc-i hakkı gel dil-i virânelerden sor 
 
Dilâ esrâr-ı Mecnûnı ne bilsin merdüm-i gâfil 
O zinciri cünûna bend olan divânelerden sor 
 
Muhabbet lezzetin bilmek dilersen sen de Emrâhî 
Zihî cânân içün cânın veren divânelerden sor 
-14- 
- . - - / - . - - / - . - - / - . - 
Âkil isen tut bana sûfî sımâh gayretin 
Dinle benden cân ile fehm eyle kendi kıymetin 
 
(İnneme’l-‘amalüi’n-niyât) buyurmış fahr-ı dîn (*) 
Doğru söyle var mıdır kalbinde hâlis niyyetin 
 
Hak seni insân deyü eşyâdan etdi imtiyâz  
Sen de insâf eyleyip fark eyle insâniyyetin 
 
Menzîl-i maksûda irgürmez bu uslûp âdemi 
Sûretin ‘âli velî fıskıla memlû sîretin 
 
Bir de bu hâl ile cennet mi dilersin Tengri’den 
Ni‘meti cennet degil a‘râfda yokdur kısmetin 
 
Böyle lâübâlî yâ niçün gezersin dehrîde 
Yoksa ki hiç yok mıdır gönülde havh haysiyetin 
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Zât-ı hak tevfîkini Emrâh refîk etsin bana 
Ehl-i bezme hak nasihatdir dem-âdem sohbetin 
-15- 
Dedim dilber dîdelerin kan olmuş 
Dedi çok ağladım sel yarasıdır 
Dedim beyaz gerdân çâk çâk olmuş 
Dedi zülfüm değdi kıl yarasıdır 
 
Dedim dilber sana yazılsın kanım 
Dedi niçün böyle dersin sultânım 
Dedim neş’e vermiş ince miyânın 
Dedi ki sen sardın kol yarasıdır 
 
Dedim seni saran serini vermiş 
Dedi beni saran murâda ermiş 
Dedim yavrı yanakların kızarmış 
Dedi çiçek soktum gül yarasıdır 
 
Dedim ki Emrâh‘ın aklını aldın 
Dedi sevdiğine pişmân mı oldun 
Dedim yavrı niçün saraldın soldun 
Dedi hep çekdiğim dil yarasıdır 
-16- 
Deli gönül melûl olup gam yeme 
Elbet ağlamanın gülmesi vardır 
‘Adûya intikâm kalır mı sandın 
Herkes etdiğini bulması vardır 
 
Hak içün ibâdet eden sâdıklar 
Mertebesi yüce olur bağrı yanıklar 
Bî-vefâ dilberi seven âşıklar 
Gâhi böyle melûl olması vardır 
 
Âşıklık dediğin bir kıldan ince 
Bülbüle nâz eden o gül-i gonca 
Dilberin de kendi gönlü olunca 
Tenhâca yanına gelmesi vardır 
 
Emrâhî der ki söylenir ezelî 
Dilber akçe ister dinlemez gazeli 
Zengince bir âşık bulsa güzeli 
Züğürdü sevdâya salması vardır 
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-17- 
Ne kaçarsın benden ey melek sîmâ 
Âteş sakınır mı pervânesinden 
Bezm-i mahabbetde cânım efendim 
Mey esirgenir mi mestânesinden 
 
Cânım hastasıdır kûy-ı visâlin 
Gönül teşnesidir lâ‘l-i zülâlin 
Gözden nihân olsa hüsn-i cemâlin 
Mahabbetin çıkmaz dil hânesinden 
 
Ezelden seninle eyledim ikrâr 
Bu dil pârelense eylemem inkâr 
Hakikat bâbında sadâkatlı yâr 
Geçer mi âşık-ı divânesinden 
 
Bana sened oldı bu aşk u sevdâ 
Senden gayrı kime eyleyim şekvâ 
Ricâm budur senden ey gani mevlâ 
Ayırma Emrâh’ı bir dânesinden 
-18- 
Zulm-i ağyâr dört yanımız alıyor 
O yâr ile bizim aramız mı var 
Bunca demdir günüm hasret kalıyor 
Semtine varmaya çaremiz mi var 
 
Benim ağladığım yâre şân gelir 
Sanırım cismime tâze cân gelir 
Âh etdikçe yaş yerine kan gelir 
Bilmem ki yürekde yaramız mı var 
 
Âşıklık çeken derde ser ister 
Âşıklık çekmeyen şirîn er ister 
Zemâne mahbûbu sîm ü zer ister 
Yâ bizim vermeye paramız mı var 
 
Vatan tutacağım gayrı külhânda 
Şâd olup gülmedim rûy-ı zemânda 
Niçün âh etmesin Emrâh cihânda 
Rûyında benleri karamız mı var 
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PRİZREN'DE TÜRKÜ GELENEĞİ VE YENİ  
BEKLENEN PRİZREN TÜRKÜLERİ ÜZERİNE  

AYRINTILI BİR İNCELEME* 
 

FOLK MUSIC TRADITION IN PRIZREN AND 
 A DETAILED EXAMINATION OF THERECENTLY  

COMPILED PRIZREN FOLK SONGS 
 

ПОДРОБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТРАДИЦИОННОЙ И ОЖИДАЕМОЙ  
ПРИЗРЕНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

 
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK** 

 
 
Ö z e t  
Edebiyat tarihimizde Balkanlarda şairler beşiği olarak bilinen Prizren, tür-

kü geleneği ve yaratıcılığı bakımından önemli kültür-sanat merkezlerimizden birini 
oluşturmaktadır. Türküler her toplumun birer kültürel şifresi özelliği taşımakta-
dır. Türküler bu yönüyle, toplumların aynı zamanda özgeçmişidir. Özellikle Prizren 
türkülerinde, tarihsel vaka ve sosyopolitik olayların yöre halkını etkilemesi, bunun 
sonucunda oluşan kültür ürünleri sosyal tarihe kaynaklık etmektedirler. Bilim araş-
tırmacıları ve sanatçılarımızın bugüne kadar yaptığı türkü derlemelerinde, bu ve-
rimlerin kendine has karakteristik özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. 

Son dönemlerde gerçekleştirilen derlemeler sonucunda bugüne kadar bilinme-
yen yeni Prizren türküleri keşfedilmiştir. Bu derlemeler, sosyokültürel yanı 
sıra birçok yönden yenilikler getirmiş, sanat dünyasında büyük yankılar uyandır-
mış, edebiyat ve müzik çevrelerinde geniş ilgi toplamıştır. Bu çalışmamızda 
Prizren'de geleneksel türkü geleneği ve bilhassa yeni derlenen Prizren türküle-
                                                 

* Bu yazı, 6 Mayıs 2013 tarihinde Üsküp 18. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu'nda tebliğ 
olarak sunulmuştur. 

** Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi, 
Prizren/KOSOVA (tanergucluturk@hotmail.com) 
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rinin özellikleri üzerinde değişik yönlerden incelemelerde bulunacağız. Yeni der-
lenen Prizren türküleri üzerine edebiyat, özellikle halk edebiyatı metodolojileriyle 
bilimsel inceleme gerçekleştirilecek, sanatsal, estetik ve edebi özellikleri hakkında 
değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Rumeli, Prizren, türkü, Prizren'de türkü geleneği, Yeni 
Prizren türküleri 

 
Abstract 
Prizren, well-known as the cradle ofpoets in the history of Balkan literatüre, 

constitutes one of the important cultural and artistte centers in terms offolksong 
tradition and creation. Folk songs carry the cultural codes of socieities hence they 
are in the meantime the back-stories of communities. in this sense, historical 
experiences of the community and socio-politic developments in the countries the 
community lived in have been a sourcefor the creation of these cultural products. 
The hitherto academic and artistic folk song compilations have demonstrated that 
these songs embody unique characteristic features. 

The contemporary compilations revealed novel Prizren folk songs. These 
compilations brought about socio-cultural and several other novelties, had 
repercussions among artictic circles, and attracted attention among literature and 
music circles. In this study, we will review the Prizren folk music culture and 
analyse particularly the newly disclosed Prizren folk songs from various angles. 
Folk-literature methodology will be utilized to analyse Prizren folk-songs in terms 
of their artistic, aesthetic, and literary characteristics. 

Key Words:Rumelia, Prizren, song, Prizren folk-song tradition, New Prizren 
folk songs 

 
"Türkî" kelimesinden gelişen, Prizren Türklerinin "türçi" olarak adlandırdıkla-

rı, bir anonim halk nazım biçimi olan türkülerimiz, Türk Halk Edebiyatı'nın yanı 
sıra Rumeli'deki sözlü ve yazılı edebiyat geleneğinin, Türk müzik kültürünün 
en önemli unsurunu, en zengin türünü oluşturmaktadır. Rumeli Türküleri üze-
rine bugüne kadar önemli derlemeler yapılmış, ancak bunların belli oranı üzerinde 
halk edebiyatı metodolojileriyleinceleme gerçeleştirilmiş ve bilimsel bir bakış getiri-
lebilmiştir. Bugün aynı zamanda derlenemeyip bir o kadarı yitirilen, unutulan veya 
unutulmaya yüz tutmuş, derlenmeyi bekleyen türkülerimiz, değişik türdeki eserle-
rimiz bulunmaktadır. 

Edebiyat tarihimizde Balkanlarda şairler beşiği olarak bilinen Prizren, tür-
kü geleneği ve yaratıcılığı bakımından önemli kültür-sanat merkezlerimizden birini 
oluşturmaktadır. Bu gelenek Osmanlı idaresinin bölgedeki hakimiyetiyle, bunun 
yanı sıra şehirlere intikal eden Osmanlı (Türk-îslam) kültür - sanat değerleriyle 
birlikte bu ortamlarda değişik türlerde yeni verimlerin doğmasıyla başlar. Ancak 
Osmanlı idaresinin çekilmesinden sonra türkü yakma geleneği diğer Osmanlı-
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Türk coğrafyalarında olduğu gibi Prizren Türkleri için önemli sosyokültürel gele-
neklerden yadigâr kalan türlerden birini oluşturur. Bu verimler sadece Prizren Türk-
leri tarafından değil, bu şehirde Türk kültür ve sanatından etkilenmiş, bu ortak 
kültür mirasının zenginliklerini yaşayan, türkü sevdalısı Prizrenli Arnavut, Boş-
nak, Roman ve diğer topluluklar tarafından da, Osmanlı idaresinin çekilişinden 
yüz yıl sonra dahi yaşatılmakta ve söylenmektedirler. 

Kosova Türk Halk Edebiyatı'nda, Aziz Buş, Nimetullah Hafız, Aluş Nuş, Agim 
Fişer, İrfan Şekerci, Şemsettin Baymak, Abdullah Tamnik, Ziya Şişko, Başkim 
Çabrat, Zeynel Beksaç, Süreyya Yusuf, Tacida Hafız, Mücahit Asim, Nuhi Mazrek, 
İrfan Morina, İkbal Tunuzlu, Gonca Kuzay... gibisanatçı, bilim adamı ve araştır-
macılarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği türkü derlemelerinde, bu türkülerin 
biçim ve muhtevasında, hem müzikoloji hem de edebiyat bilimleri açısından kendi-
ne has karakteristik özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. 

Erkek çocukların sünnet düğünlerinde ve gençlerin evlilik törenlerinde, 
nişan (niça), hediye yollama (lisan), gelinlik gönderme (sini), kına gecesi (kına 
cecesi), din gayreti (yemeksiz müzikli düğün eğlencesi) gibi önemli ailevi günlerde, 
Hıdrellez, Bülbülderesi, Toçila, Karabaş, Nakıs Ali gibi toplumsal milli ve bahar 
bayramı eğlencelerinde, mesire ve piknik yerlerinde, Ramazan gecelerinde, bay-
ram günlerinde, resmi devlet kutlamalarında, askere uğurlama şölenlerinde, dost 
meclislerinde, uzun kış gecelerinde, cemiyet-dernek konserlerinde ve değişik 
vesilelerle türkü yakılması bir gelenek halini almıştır. Kadınlar bu türküleri genelde 
tef (daire-dayre) kadın tefçiler ya da halk deyimiyle "dayreci"lerin iştirakıyla, erkek-
ler ise "çemaneci"lerin (kemancıların) keman, saz, klarnet, cümbüş, darbuka, 
akerdeon, kanun, ud, kara düzen... vs. sazlar eşliğinde çalıp söyledikleri tespit edil-
miştir. 

Bunun dışında yaşanan trajik ölüm vakaları ardından, cenaze evinde cenaze 
bekleme merasimi sırasında zekasına, sözüne ve sesine hakimkadınlar tarafın-
dan ağıt türküler eşliğinde yaşamını yitiren kişilerin nitelikleri, örnek/güzel 
davranış biçimleri, (angmak-anmak) doğaçlama yakılan ağıt biçiminde dizilmesi 
bir gelenek halini almıştır. Cenaze merasimi ardından da merhumun sevenleri tara-
fından, yari-eşi, annesi, arkadaşı, dostu ve sevenleri tarafından ölenin adına 
türkü yakılması, yerli Prizren türkülerinin doğmasına vesile olmuştur. Öyle ki 
böyle acı trajik vakalar genelde olay türkü türünün başlıca çıkış noktasını oluştur-
maktadır. Bunun dışında Prizren'de yaşanan değişik doğal, toplumsal ve tarihi va-
kalar, bu türkülerin doğmasına vesile olan hadiselerdir. 

Ninni türküler ise, yavrusunu uyutan annelerin bireysel, ailevi ve sosyal ko-
nularıyla bütünleşmiş, çoğu cepheye gidip şehit düşen babasının acısıyla bütünleş-
miştir. Prizren türkülerinin konularını genelde aşk, gurbet, hapishane, ölüm, taşla-
ma, güldürü, tarihi ve diğer konuları içermektedir. 

Türkülerin her toplumun birer kültürel şifresi özelliği taşımakla kalmamakla 
birlikte, bir toplumun aynı zamanda milli kimliğini de yansıttıklarını söylemiş-
tik. Türküler bu yönüyle, toplumların aynı zamanda özgeçmişi sayılırlar. Özellikle 
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Prizren türkülerinde, tarihsel vaka ve sosyopolitik olayların yöre halkını etkile-
mesi ve bunun sonucunda oluşan kültür ürünleri, sosyal tarihimize kaynaklık et-
mektedirler. 

Prizren, Rumeli türkülerinin bol söylendiği şehirlerden biridir. Bütün Rumeli'de 
söylenen türküler olduğu gibi Kosova'nın kendi yörelerine özgü söylenen türküler 
ve koşmalar da bulunmaktadır. Ancak bu türkülerin birçoğu unutulmuş, günü-
müze ulaşanların sayısı son derece azalmıştır. Bu türküler arasından tür olarak sayı-
ca en fazla lirik türkülerin ön plana çıktığı görülür. 

Balkanların ve Prizren'in ad yapmış müzik üstadı Agim Fişer'in 1996-2011 
yılları arasında gerçekleştirdiği derlemeler sonucunda bugüne kadar bilinmeyen 
çok sayıda yeni Prizren türküsü keşfedilmiştir.1 Bu derlemeler, sosyokültürel 
yanı sıra birçok yönden bu sahaya yenilikler getirmiş, sanat dünyasında büyük 
yankılar uyandırmış, edebiyat ve müzik çevrelerinde geniş ilgi toplamıştır. Bu der-
lemeler, Prizren'de geleneksel türkü geleneği ve bilhassa yeni derlenen Prizren 
türkülerinin özelliklerinin en karasteristik özelliklerini taşımaktadırlar. 

1. Biçim Özellikleri Bakımından Yeni Prizren Türkü Derlemeleri 
Yeni Prizren türküleri, yapı ve şekil bakımından değişik özelliklere sahiptir. 

Nazım birimi olarak, iki, üç ve dörtlükler (kıtalar-bentler) üzerine kuruludur. İki ve 
üç dizeli nakaratlardan (kavuştaklardan) oluşan yeni Prizren türküleri arasında bağ-
lantısız türkü örneklerine de rastlanmaktadır. Dizede hece sayısı 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15'tir. Türkülerin çoğunda hece sayısında düzensizlik görülmektedir.2 Kafiye 
olarak bu türkülerde, yarım, tam ve zengin kafiye çeşitleri göze çarpar. İki mıs-
radan oluşan bentler kendi aralarında, dört mısra üzerine kurulu türküler ise mani 
biçiminde, yani birinci ikinci ve üçüncü mısraları aralarında kafiyeli, üçüncü mısra-
ları da serbesttir. Yeni derlenen Prizren türkülerinin tamamında geleneksel olarak 
Türkçe'nin Prizren ağzı hakimdir. Daha önce derlenmiş Prizren türkülerinde dil ve 
üslup olarak Türkçe'nin Prizren ağzına özgü karakteristik özelliklere kıyasla, yeni 
derlemelerde arı veya yaşayan Türkçe'nin yapısına daha yakın bir dil görülür: 

Hastanenin şişeleri parlıyor  
Doktor celmiş yaraları bağlıyor 
Anneciği baş ucunda ağlıyor 
 
 

                                                 
1 Bu türkülerin kaynak kişileri Fahriye Fişar, Haci Nafi Alemdar, İsmail Lika, Hacı Muhammed 

Alayret Şatır, Hüsno Fatıyan, Hürişa (Vızdık) Peşi, Sehar Hanım, Ziya Kala, Yusuf Bilurdag, 
Fipriye Luma, Mükerem Luma, Faruk Sungur, Ziya Şişko, Mustafa Ramiz; Türküler üzerindeki 
kimi düzenlemeler Agim Fişer'e aittir. 

2 Türkülerin derlenmesi ardından notaya çekilmesi sırasında Agim Fişer tarafından yapılan 
düzenlemeler ile hece sayısı denkliği ve kafiye uyarlılığını yakalaması için kimi eklemelerde 
bulunulmuştur. 
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Söyle doktor söyle ölecek miyim  
Ölmeden yarimi görecek miyim 
(Kaynak: Anonim, Derleyen: Mustafa Ramız)  
 
Demir oglonon kızları hepsi cilveli  
Ah cilvesilen can veriyor sonra dönüp kaçıyor.  
Ahhh... birinci çemaneci, içinci gırnataci, üçünci darhukaci 
Ahhh....üçünüzden biri benim olsa başka bişey istemem. 
(Kaynak: Faruk Sungur, Derleme: Agim Fişar) 
 
Dag başi sivri kaya 
Cemalin benzer aya  
Bir buldum bir kaybettim  
Başladım aramaya. 
(Kaynak: Mükerem Luma, Derleme/Düzenleme: Agim Fişar) 
 
2. Muhteva Bakımından Yeni Prizren Türkü Derlemeleri 
Prof. Dr. Nimetullah Hafız, "Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri" adlı kita-

bında diğerleri arasında Prizren türkülerinin de yer aldığı halk edebi verimlerinin bu 
türünü, 1. Ninniler,3 2. Aşk türküleri, 3. Gurbet, askerlik ve hapishane türküleri, 4. 
Ağıtlar, 5. Taşlama ve güldürü türküleri, 6. Tarihi konulu türküler ve 7. Çeşitli 
konular üzerine söylenen türküler olmak üzere yedi bölümde sınıflandırmaktadır.4 

Yeni derlenen Prizren türküleri, konu olarak olay, tabiat, aşk, ninni, çocuk ve 
mani türkülerinden oluşmaktadır. 

Aşk, kara sevda, özlem, anne sevgisi, trajedi, yalnızlık, ayrılık, göç, cinayet 
vakaları, ölüm, terk-i dünya sırasında sevgiliyi son bir kez görmemenin 
ızdırabı, kışlaya uğurlanan gençlerimizin hüzünlü vedası, askerimizin cephedeki 
anıları, şehidimizin ağıtı, Yemen savaşma koşanların ayak sesleri, Balkan savaşları 
ardından geride kalanların acı ve sitemkâr yakarışları dile gelir. Genellikle hüznün 
ve trajik konuların hakim olduğu bu türküler arasında, "Ben Mi Dedim Sana Cüzel 
Olasın ", "Şu Prizren 'in Eğri Bügri Yolları", "Çüyli Kızi", "Bülbül Misin", "Evle-

                                                 
3 Hafız ninniler aynı zamanda lirik türkülerimizin bir parçası olduğu için onları lirik türküler ka-

tegorisi altında yer vermektedir. 
4Mr. Taner Güçlütürk, "1951-2001 Yılları Arasında Kosova'da Türk Edebi Yaratıcılığı", ya-

yınlanmamış doktora tezi, "Kiril ve Metodij" Üniversitesi, "Blaze Koneski" Filoloji Fakültesi, 
Üsküp, 2011, 
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rim", "Emine", "DagBaşında Değirmen", "Sana Küçük Dedilar", "Demir 
Oglonon Kızları", "Meclisi Kurdum ", "Ağla Cünül Ağla " gibi türkülerinde ise 
yaşam neşesi, Balkan coğrafyasının renkli tabiat tasvirleri, aşkın mutlu, heyecanlı 
halleri tasvir edilir. 

Daha önce derlenmiş türküler ile birçok ortak motif ve estetik değerleri ta-
şıyan yeni Prizren türkü derlemeleri, Türkçe'nin Balkan yakasındaki diğer 
Rumeli türküleriyle ve bilhassa kimi karakteristik hapishane, ninni ve çocuk 
türküleriyle Anadolu'daki geleneksel türkülerle ortak estetik motif ve nitelikleri 
muhtevasında barındırmaktadırlar. 

Özellikle Balkan savaşları sırası ve sonrasında bura halkınınyaşadıklarını 
dile getiren türküler, hem Prizren türkülerinin geleneksel konularına yenilik ge-
tirmiş, hem de türkü estetiği bakımından şaheser niteliğinde dizeleri içermektedir-
ler: 

"Aman! Uyu yavrum uyuyacak cünler var  
Bu cünleri andıracak cünler var  
Baban şehit üzerinde cüller var 
Sen aglana ben ağlayım ninni  
Bu bir vatan sargısidır ninni." 
(Derleyen: Agim Fişar) 
 
Veya bir diğer türküde: 
 
aLika 'dan cüsterır Prizren kalasi  
Dibinde çikaymiş suyun alasi  
Karalara bürünmiş Hasan'ın anasi 
 
Oyan Hasan oyan bak neler oldi 
Osmanli kışlalari çüfarlen doldu 
(Kaynak: Sehar Hanım, Derleyen: Agim Fişar) 
Bunun dışında bilhassa, İrfan Şekerci tarafından derlenen "Aman Sultan 

Reşad Sen Bizi Kurtar" adlı türküsü, Balkan savaşları ertesinde Prizren'in Os-
manlı idaresinden çıkışını en ince ayrıntılarıyla, sinematografik bir tasvirle ele al-
maktadır. Türkü, Osmanlı'nın yöre halkının idaresine devrettiği yönetimi küffarın 
(çüffar) geri vermediğini, şehir ahalisinin Sultan Reşad'a imdat çağırışını haykır-
maktadır. Ahali hiçbir direniş göstermeden Prizren'i Sırp askerlerine teslim etmiştir. 
Prizren medresesinde rakı masaları kurulurken, öte yandan Prizren'in meşhur "Sinan 
Paşa" camiisinden Osmanlı bayrağı indirilmektedir. Bu zaferi kutlayanlar "Kral 
Petar yaşa!" naraları atarken, türkü şu dizelerle son bulmaktadır: 
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"Prizrenin cübeği Bayraklı camii 
Ahalimizin hepsi oldi acemi 
Topsus tüfeksiz verdiler vatani". 
(Derleyen: İrfan Şekerci) 
 
SONUÇ 
Sonuç olarak bu türküler, Prizren Türklerinin atalarından yadigâr kalan milli 

kimliklerinin birer abidesi, Rumeli Türklerinin geçmişten geleceğe yankılanan 
sesidir. Prizren'deki Türk kültür ve sanatının birer incisi olarak yüzyılların sözlü 
sanat değerlerini günümüze taşıyan bu eser ve nağmeler, Prizren Türklerinin duy-
gu ve düşünce hazinesi, kültürel ve edebi mirası, estetik zevki, her kelimesi özünde 
Kosova Türklerinin tarihini, sosyokültürel değerlerini yaşatmaktadırlar. 

Daha önce yapılan derlemeler sonucunda Prizren türküleri üzerinde gerçekleş-
tirilen kısmi incelemelerden elde edilen bulgular ve tespitler, yeni derlemeler netice-
sinde elde edilen eserlerdeki ortaya çıkan özellikler, Kosova ve Rumeli türküleri ile 
ortak benzerlikler taşıdığını göstermektedir. Yeni derlenen Prizren türküleri, ezgileri 
bakımından müzikologların, o sahanın kendine özgü metodolojileriyle yapacakları 
araştırmalar için incelenmemiş yeni bir konu ve hazineyi teşkil etmektedir. Biçim ve 
muhteva bakımından değerlendirildiğinde, yeni derlenen Prizren türkülerinin Ru-
meli ve Anadolu türküleri ile birçok ortak özellikleri taşımasına rağmen, belli nok-
talarda farklılık ve yenilikleri barındırdığı tespit edilmiştir. Eski derlemelere oranla 
Türkülerin büyük bir çoğunluğunda yeni konuların dile gelmesi (ortaya çıkması) 
oldukça dikkat çekicidir. Yöresel tarihi vakalar konu olarak, bilhassa olay türkü 
türüne alışılagelmiş temaların dışına yeni bir boyut getirmiştir. 

Prizren Türklerinin kültür ve sanat birikimiyle yoğrulmuş bu yeni türkülerde, 
yöreye özgü karakteristik yazım, üslûp ve müzikolojik unsurları tespit etmek müm-
kündür. Kimi türkülerde birkaç konu bir arada işlenmekte, kimilerinde en hüzünlü 
temalar bile ritim ve oyun havası neşesiyle söylenmektedirler. 
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ERSARI VE BEKTİK TÜRKMENLERİNDE 
HAYVANLARLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI 

 
FOLK BELIEFS ABOUT ANIMALS OF ERSARI TURKMENS 

 
НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ТЮРКМЕНОВ ЭРСАРЫ И БЕТКИК 

СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНЫМИ 
 

Dr. Yaşar KALAFAT* 
 

 
 Özet 

Ersarı Türkmenleri, Hazar Denizinin doğusunda Aşkabat’ın Kuzeybatısında bir 
yerleşim yerinde hayatlarını devam ettirmektedirler. Bektik Türkmenleri de Konya 
Ereğli yöresinde yaşamaktadırlar. Bu iki Türkmen taifesinde bazı hayvanlarla ilgili 
karşılaştırmalı halk inanışları bu makalenin konusudur. 

Yazıda yaklaşık 24 hayvanla ilgili inanışlar karşılaştırılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ersarı Türkmenleri, Bektik Türkmenleri, halk inançları, 

hayvanlar 
 
Abstract 
Ersarı Turkmens are continuing their lives on the east of the Caspian Sea, on 

the northwest of Ashgabat. Bektik Turkmens are living in Konya Ereğlisi. This 
article’s subject is compared folk beliefs about some animals in these 2 Turkmen 
societies. 

In this article, beliefs of about nearly 24 animals are compared. 
Key Words: Ersarı Turkmens, Bektik Turkmens, folk beliefs, animals. 
 
 
 

                                                 
* Halkbilim Araştırmacısı. Yazar. Ankara/TÜRKİYE  
  (yasarkalafat@gmail.comwww.yasarkalafat.info) 
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GİRİŞ 
Bu çalışmada, Türkmenistan’ın Ersarı Türkmenleri ile Anadolu’nun Bektik 

Türkleri halk kültüründe yer alan hayvanlarla ilgili inançların karşılaştırılması ya-
pılmak istenilmiştir. Bulgular genel Türk halk inançları ile zenginleştirilme yönüne 
de gidilmiştir. Bu maksatla, Ersarı Türkmenlerinin halk inançlarını irdelen evvelce 
tarafımızdan yapılmış bir çalışma ele alınmış1 bu çalışmanın yeni konu ile ilgili 
kısımlarına ağırlık verilmiştir. Bektik Türkmenleri halk kültürü konusunda evvelce 
tarafımızca yapılmış bir çalışmadan2 sonra bu kere Konya-Ereğli-Hortal köyünde 
yapılan alan çalışmasında festivale katılan Yöre Bektik Türkmenlerinden hayvanlar-
la ilgili inançlarına dair de bilgiler derlenmiştir. 

Ersarı Türkmenleri Türkmenliğin bir parçası oldukları kadar Hazar Çevresi 
Türk kültür coğrafyasının da asli unsurlarındandırlar. Ersarılar adlarını 
Ersarıbaba’dan almaktadırlar. Ersarıbaba, Hazar Denizinin doğusunda, Aşkabat’ın 
Kuzeybatısı’nda bir yerleşim yeridir. Buraya Krosnovadsk dan 254 Km kuzeydeki 
Kızılkaya’dan gidilmektedir. Tuber buranın 42 km kuzeybatısında ve Ersarı da bu-
ranın 12 km. güneybatısındadır. Esrarı Baba’nın türbesi bu dağın tepesindedir. 

Mezarı türbe muamelesi gören Ersarıbaba Türkmenistan çapında üne sahiptir. 
İran’ın Türkmen-i sahra bölgesinde de tanınır. Bir türbe etrafında gelişmiş tüm 
inançların uygulandığı türbe Türkmen halk inanç kültüründe önemli bir yer tutmak-
tadır. Esrarı Baba yatır Bayrağı’nın üstündeki kitabesindeki açıklamaya göre1274–
1349 yılları arasında yaşamıştır. Hakkında açıklama yapan kaynaklar 13.asrın 70. 
yılında dünyaya inmiştir (Dünyaya gelmiştir.) demektedirler. W. Barthold’a Onun 
Şeri Baba ile karşılaşması 1313–1314 yıllarına tekabül eder. Hükümdarlığı bir 
Türkmen hanı olarak bilinmektedir. Bölge Türkmenebad’da Devap vilayeti olarak 
bilinmektedir. Bölge halkının % 85’i Esrarı Türkmenlerinden oluşmaktadır. Toplam 
köy sayıları 70–80 çıvarındadır. 

Esrarı Baba’nın Oğuz Han’dan başlanılarak şeceresi verilirken Salır Gazan ile 
Esrarı Baba’nın arasında 10 neslin geçtiği, Ogurcuk Alp’in Köroğlu olarak da 
bilindiği belirtilmektedir. Verdi Buka Esrarı Baba’nın dedesi ve Kulhacı da baba-
sıdır. Amcası Kulmı’nın Yumut ve Kaltak diye oğlu vardır. Esrarı Baba’nın oğul-
larından Eynilgazi’nin iki oğlu Töre ve Sökmen’dir. Ersarı’nın diğer oğlu 
Zeynelgazi’den olan torunları Gara ve Bekevil’dir. Üçüncü oğlu Mustafa Ga-
zi’nin çocukları ise, Güneş ve Uluğtepe’dir. Mahdum Gulu bu mekan münasebeti 
ile;  

                                                 
1Yaşar Kalafat, “Esrarı Türkmenlerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları”, I.Ulusal her 

Yönüyle Türkmenler ve Konya Ereğli Yöresi Türkmenleri (İskânları, Kültür-
Sanatları, Ağızları, Edebiyatları) Sempozyumu Bildirileri –7 Ağustos. 2010 Ereğli 
Kültür Merkezi- Editör, Ali Sayar, Konya, 2012, s. 193–205 

2Yaşar Kalafat, “Nahcıvan Beydili Oğuz Halk İnançları” Yol Bilim Kültür Araştırma 
Dergisi, Nahçıvan Özel Sayısı, S.30, s. 68–86 
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 “Göristanı gör de otur fikir eyle 
 Men men diyen erler yatır kum olup” demektedir.3 
Biz bu çalışmamızda Esrarı Baba türbesi etrafında ve Esrarı Türkmenleri ara-

sında yaşamakta olan halk inançlarına dair bilgi verirken Türkmen Halk Urum ve 
İnançları kitabı4 ile Ankara’da yüksel tahsil yapan gençlerden5 yararlandık. Türk-
menistan’dan yapılmış inanç tespitlerinin Türk kültürlü halkların geneli ile yapılan 
karşılaştırmalarda arşivimizden yararlandık. Karşılaştırmalar veya incelemelerimiz-
de ilkin Esrarı Türkmenlerinden örnek alıp sonra beher örneğin üzerinde durmaya 
çalıştık. 

Hazar çevresi Türkmen halk inançları Azerbaycan, Dağıstan6, Stavrapol7 ve 
İran Türkmenleri8 (Türkmen-i Sahra’da yaşamakta olan Yomut ve Göklen Türk-
menleri) ile ve Doğu’da Teke Türkmenleri ilgili çalışmalarımız münasebeti ile ya-
bancımız değildi.9 Bu kere Esrarı Türkmenlerini ele alarak biraz daha özele inmeye 
çalıştık. Esrarı Türkmenleri ile ilgili halk inançları tespitlerimiz Göklen ve Harez-
mî Türkmenleri münasebeti ile yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirttiğimiz 
gibi sadece ve muhakkak bu Türkmen toplumuna ait değildir. İnançlar % 80—100 
aynıdır. Ayrıca Esrarı Türkmen halk inançlarını irdelerken bilinen hususlardan im-
kân nispetinde kaçınma adına hayatın geçiş dönemlerini esas alan bir araştırma sıra-
lamasından kaçınmak zorunda kaldık. Daha ziyade farklı bulgular üzerinde yoğun-
laşmayı yeğledik. 

Örneğini aldığımız bazı ifadelerdeki kelimelerin arada bir Türkmen Türkçesin-
deki geçiş şeklini de kısa açıklamalarla aktarmaya çalıştık. Amacımız alanımızın 
dışına çıkmak değil bu vesile ile Anadolu Türkçesi ile tanış olunmasına yardımcı 
olmaktır. 

 
METİN: 
Hayvanlarla ilgili inançlara geçmeden genel halk inanmalarını hayatın geçiş 

dönemleri esas alınarak karşılaştırılabilir. 
                                                 

3 Sapargeldi Honov- Ramazan Çorayev, Ersarıbaba Zıyaret, Aşgabat, 1991 
4 Gurbancemal İlyasova, Türkmen Halk Urum ve İnançları, Aşgabat, 2005 
5 Hıdır Nuriyev, Şahmurat Saibov 
6 Yaşar Kalafat, Kırım-Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları, Ankara, 

1999 
7 A.Çıkıyev,” Astrahan Türkmenleri”, Dünya Türkmenleri, Aşkabat, 1994, s.114–117 
8 Yaşar Kalafat, Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları, Sosyal 

Antropoloji Araştırmaları, Ankara, 2000; Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk 
İnançları IX-X, Ankara, 2006 

9 Yaşar Kalafat, İran Türklüğü Jeolkültürel Boyut, İstanbul 2005; Türk Kültürlü 
Halklarda Halk İnançları V-VI, Dedem Korkut Yukarı Eller, Ankara, 2008 
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Her iki Türkmen toplumunda da yemek hazırlığı ile meşgul olan kimselerin 
üzerine gelenler “bereketli olsun” derler ve onlara hoş geldin denir. Ayağı uğurlu 
veya uğursuz olma inancı vardır. Bazlama evangeç, saç, okla (oklava), ekmek tahta-
sı, çörek tahtası, çökelek peyniri ve tereyağı ile hazırlanır, düğün nişan türü şenlik-
lerde ikram edilir. Esrarı Türkmenleri maşallah anlamında maşallah okumak ve 
Bektik Türkmenleri ise maşallah Çekmek derler. Her iki toplumda da sık olmasa da 
yağ kaynatılırken hayır bereket dilemek adına ateşe bir tike yağ atılır. 

Genç kızların kısmetlerinin açılması niyet tutulur, adak adanır. 
Aşerme/Umma her iki toplumda da vardır. Aşeren hanımın aşerdiği nesnenin 

temin edilmesine çalışılır. Çocuğu olmayan veya yaşamayan hanımlar seyrek de 
olsa yerel ebelere başvurur ve adak adarlar. Dilekler ulu zatlardan değil Allah’tan 
yapılır. Adak olarak kesilen hayvanların etleri adak sahibince yenilmez. Çocuğa 
isim verilirken sağ kulağa ezan sol kulağa gamet okunması, ayağı basamayan çocuk 
için kıvrak yürümesi için gibi kostak/Köstek kesilmesi keza her iki Türkmen top-
lumda da vardır. 

Ersarı Türkmenlerinde,Heç vakıt (hiçbir zaman) yatan yılana değmemeli, ha-
yırlara vesile olmaz. Yılanın yoldaşı (eşi) muhakkak ahını, intikamını alır. Yılanın 
uyuyan insana değmeyeceği dokunmayacağı inancı vardır. Uyuyan insanın üzerinde 
yılan çöreklenip yatabildiğine inanılır.10 

Türkiye Türk halk kültüründe “Sana değmeyen yılan bin yıl yaşasın” “yılan 
sana denmezse sen de ona değme”, “Uyuyan yılanı uyandırma” “Sende kuyruk en 
de evlat acısı olduktan sonra dost olmamız mümkün değil” Ayrıca yine batı Türklü-
ğü halk inançlarında “Su içene yılan değmez” inancı vardır. “Yılanın yüzü soğuk-
tur” denir. Nazarlıklarda yılan kını kullanılır.11 

Yılanın ayağını görenin ya zengin olacağına ya da garip düşeceğine inanılır.12 
Türk kültürlü halkların sözlü kültüründe “Kan kırmızı süt beyaz, deve yavru-

sundan büyük kale kapısından sığmaz, dik durur otlar” gibi bilmece görünümü veri-
lerek anlamlandırılmış sözler vardır. Yılanın ayağını görmek “Kaplumbağanın mi-
nareye çıkışını görmek” türünden bir söz olmalı. Veya varsa ayaklı yılan, muhteme-
len ona rastlamanın zorluğu kastedilmiş olabilir. 

Yılan her gün aynı yerde düğümlenip (kıvrılıp) yatsa o yerde kızıl (altın) oldu-
ğuna inanılır.13 

Türk kültürlü halklarda definelerin yılan, çıyan veya benzerleri tarafından ko-
runduğu inancı vardır. Çok kere nasibi olmayan kimselere bu tür tılsımlı, sahipli 
definelerdeki mücevherlerin yılan ve benzeri gibi zehirli varlıklar şeklinde görün-
                                                 

10 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
11 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov  
12Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Aşağı 

Eller, Berikan yayınları, Ankara, 2008 s.90–93 
13G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov  
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düğüne inanılır. Bunlara dair efsaneler anlatılır. Bunlara ulaşılması için sahibinden 
izin alınması kurban kesilmesi gerektiğine inanılır.14 

Ersarı Türkmenlerinde Yılanın gavunu (derisini) karışlasan (karışınla ölçsen) 
elinin içinin hiç terlemeyeceğine inanılır.15 

Türkiye Türk halk kültüründe yılan derisinin büyü yapmada büyü bozmada 
kullanıldığı inancı vardır. Bu derinin soğukluğu temsil ettiği bu deriyi cüzdanında 
taşıyanın göze gelip nazar almayacağına inanılır.16 

Ersarı Türkmenlerinde eve girmiş bir yılanın öldürülmemesi gerektiğine inanı-
lır. Bu yılanın öldürülmesi halinde her türlü bedbahtlığın olabileceği inancı vardır.17 

Anadolu, Irak ve Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında ev iyesinin yılan oldu-
ğu şeklinde bir inanç vardır. Her evin ve her bağın bir yılanı olduğuna ev halkına 
dokunmadığına inanılır. Bu yılan rahatsız edilmez. Ona “mübarek” gözü ile bakılır. 
Onu görenlerle ilgili anlatılar oldukça yaygındır. Alevi Bektaşi tasavvufunda eşiğin 
dışı zahiri eşiğin içi batını temsil eder. Ulu mekânların eşik veya kapısı öpülür. Bu 
itibarın, Hz. Muhammed’in ‘Ben ilmin şehri Ali onun kapısıdır.’ Açıklamalarından 
kaynaklandığı inancı vardır.18 

Ersarı Türkmenlerinde Vardı-geldi ilanı (kendiliğinden gelen yılanı) öldüren 
kimse onu hemen gömmelidir. İnanca göre öldürülmüş yılan yıldız gördüğünde 
dirilirmiş.19 

Yılanın yıldız görmesi hali ile ilgili inançlar Türkmenistan’ın sair bölgelerinde 
de vardır. Yılan-yıldız bağlantısı Cangolaz// Celmavuz/ Cemouz/ 
Yerimaağız/ Yelbegen/ Eger/ Div bulgusunda olduğu gibi gök iyeleri ile yeryü-
zünde yaşayanlar arasındaki bağlantıyı gösteren ikinci bulgudur. Cangolaz Ayı ve 
çok kere de güneşi koruyan iki görevli köpek uyuyunca onu yemek için gelen dev 
yılanın adıdır. Güneş tutulunca insanlar gürültü yaparak görevlilerin uyanmalarını 
amaçlarlarmış, şeklinde bir inanç vardır.20 

Yılan, çıyan, akrep türlü böcekler aniden ve hep birlikte ortaya çıkar ve telaşlı 
koşuşurlar ise depremin olacağına inanılır. Hayvanların duyu organlarındaki bazı 
gelişler vücutlarının yere yakın olması ve benzeri özelliklerinin onlara olacakları 

                                                 
14Yaşar Kalafat, “Kocaeli ve Çevresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Adanmış-

lık/Sahiplilik” I.Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli 20–22 Nisan 2006 
15G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
16 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları, Dedem Korkut 

Akkoyunlu Coğrafyası, Berikan yayınları, Ankara 2008 s.127–155 
17G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
18 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ebabil Yayınları, 

s.79–84 
19G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
20 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Aşağı 

Eller, Berikan yayınları, Ankara, 2008 s. 147 
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olmadan evvel sezme hissetme imkânı verdiğine dair inançlar Türk kültürlü halk-
larda çok yaygındır. Ölüm meleğinin bazı hayvanların gözüne görünebilmesi izah 
edilirken bu nokta da yok sayılmamalı diye düşünüyoruz. Bu arada bebek yaştaki 
kimseler ile kırkı çıkmamış, kırkının ilk günlerinde olan annelerin de bu tür görme 
sezme imkânlarının olduğuna inanılan yerler vardır. Bu özellikleri ile bazı hayvan-
lar sadece felaketleri değil hava durumuna dair de işaretler verebilmektedirler . 

Bazı Bektik Türkmenlerinde yılan ile rüyada karşılaşmak olumlu bulunur21. Bu 
toplumdaki özlü bir değişe göre; 

 “Cennet istersen öldür yılanı  
Cehennem istemezsen incitme canı” denir.22 
Bektik Türkmenlerindeki bir efsaneye göre leyleklerle kartallar savaşmışlar, 

halk yaralanan kartalları sahiplenmemiş leyleklerin yaralarını sarmışlar. Kartallar 
için beslenen bu duygular onların çiftlik hayvanlarının yavrularını kapıp kaçmasın-
danmış.23 

Bektik Türkmenlerinde yılan ölüsünün yakılması halinde yağmurun yağacağı 
inancı çok yaygındır. Keza yağmurun yağması için Akrep çöpe takılır çöp yere 
dikilir.24. 

Ersarı Türkmenlerinde Hudayatunu (kertenkeleyi) öldürmek külli (çok) gü-
nahtır.25 

Kertenkele öldürmenin günah olduğu inancı batı Oğuz kültür coğrafyasında da 
çok yaygındır. Zehirli olmayan ısırarak zarar vermeyen bu ürkek hayvan yılan gibi 
değil de daha sıcak karşılanmıştır. 

Bektik Türkmenlerinde Kurbağa ile ilgili inançlar da vardır. Efsaneye göre 
kırşehirde Ahi Evren ile Hacı Bektaş Veli Kılıçönü Çayının kenarında sohbet edi-
yorlarmış, kurbağalar gürültülü sesleri ile onların sohbetlerine engel olurlar. Bunun 
üzerine Kurbağalara kargış ederler. Çevre bataklık olmasına rağmen o yörede hiç 
kurbağa yaşamazmış26. 

Ersarı Türkmenlerinde Turnanın yoldaşına (eşine) ataş edilip öldürülmemeli, 
turnaya ateş eden kimse ulu (Büyük) günah işlemiş olur. Eşi öldürülüp tek kalan 
turna şaşkınlaşıp kendini yitirirmiş.27 

 

                                                 
21 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
22Kaynak kişi: Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
23 Kaynak kişi : Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
24 Kaynak kişi; Aşır Ülger, Araştırmacı yazar 
25G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
26 Kaynak kişi : Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
27 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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Turnanın avlanması diğer Türk kültürlü halklarda da men olunmuştur. Turna 
avcının çok yakınına kadar hiç çekinmeden gelir. “Turnayı gözünden vurdu” özlü 
sözü bu maksatla söylenilmiş olmalı. Turna ve benzeri bazı göl kuşlarının eşi avla-
nılması halinde yalnız kalan eşin vurulan eşinin üzerinde tavaf edercesine bir süre 
uçtuktan sonra kayalara çarparak ölmeyi tercih eder diye anlatılar vardır. Âşık ede-
biyatında Turna âşıklar arasında sevgi mesajı taşıyıcısı olarak bilinir. Alevi-Bektaşi 
İslam Türk halk kültüründe “Turnalar Semahı” yapılır.28 

Eve bir kuş uçup kendiliğinden girse mutluluğa işaret ettiğine inanılır. Evin ça-
tısında bacasında herhangi bir yerinde bir kuşun yuva yapmış olması sevinçle karşı-
lanır.29 

Bu inanç tamamıyla aynı şekli ile Anadolu Türk halk kültüründe de yaşamak-
tadır. Böyle olayların yaşanması sevinçlere vesile olur. 

Horoz bosağa (eşiğe) gelip gugursa (ötse) eve misafir geleceğine yorumlanır.30 
Anadolu Türk halk tasavvufunda horoza ötüş saadetlerini gök ehli bir varlığın 

bildirdiğine inanılır. Bu horoz adeta horozların piridir.31 
Tavuk horoza öykünüp gugursa (öterse) o tavuğun damağını çalmalı (Onu 

kesmeli) Aksi halde eve bedbahtlık getireceğine inanılır. Aynı şekilde zamansız 
öten horozun ötüşü de hayra yorumlanmaz onun da kesilmesinin doğru olduğuna 
inanılır.32 

Tavuğun horoz gibi ötmesi batı Oğuzlarında Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta 
da uğursuzluk alameti olarak kabul edilir. Bu tür tavukların ve zamansız öten horoz-
ların uğursuzluğu önlemek için kesilmesi inancı oldukça yaygındır. Ayrıca karata-
vuk etrafında da büyü yapma ve bozma bakımından bazı inançlar oluşmuştur.33 

Karga gaguldasa/gaggıldasa (gag gag diye ötse) meyman/mihman misafir ge-
leceğine veya bir yerden haber alınacağına hükmedilir.34 

Azerbaycan ve Türkiye’de de kargaların gelecekten haber alma bakımından 
bazı işaretlere sahip olduğuna inanılır. Nevruz’da tuzlu glik yiyip bir kısmını dışarı-

                                                 
28Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”, Av. Süleyman Kazmaz Armağa-

nı, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293 
29G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
30G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
31Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”, Av. Süleyman Kazmaz Armağa-

nı, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293 
32G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
33Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”, Av. Süleyman Kazmaz Armağa-

nı, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293 
34G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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da bırakan bekâr gençler karganın uçtuğu istikameti takip ederek hangi yöne gelin 
gideceklerini tahmine çalışırlar.35 

Koyuna yedi yıl vurmadan bağırmadan sövmeden bakabilen çoban Hızır ile 
karşılaşırmış.36 

Koyun, sığırdeveyi yerli yersiz ve insafsızca dövmek doğru değildir. Döven 
kimse eninde sonunda çolak kalır inancı vardır.37 

Borçalı yöresi Türk halk inançlarında koçun koyunun sırtı, sırtındaki kar evin 
süpürüldüğü süpürge ile temizlenilmez, hayvanın bereketinin kaçacağına inanılır.38 

Mal-gara (büyükbaş hayvanlar) ve diğer kurban, adak olabilecek hayvanlar 
kendilerinin kesilmesi ile sahiplerinin kaza belasının savılacağını bilirlermiş.39 

Bize göre bu tespit fevkalade önemlidir. Hayvanat ile insanat arasındaki batın 
âlemde bir ilişkinin olduğunu, her iki âlemin bir yöneticisinin veya bir düzenleyici-
sinin olduğunu gösterir. Bu teşhisi doğrulayan başka örnekler vesilesi ile konuya 
tekrar döneceğiz. Sahibi ölmeden öleceğini hissedip yasına başlayan atları veya 
dikeni ölünce kuruyan özel ağaçların varlığına dair anlatılar bilinmektedir 

Malları suya yıkmaya varanda (su içirmeğe götürünce) hafifçe ıslık çalınması 
halinde hayvanlar suyu kavi (daha iyi, iştahlı, bol) içerlermiş.40 

Bu inançta Türk kültür coğrafyasında çok yaygıdır. Islık çalmanın yerli yersiz 
çalmanın kapalı yerlerde çalmanın “üç harflileri/cinleri” davet ettiği, sofrada yemek 
yenirken çalınması halinde bereketin kaçacağı inancı çok yaygındır. Bilhassa atların 
su içme esnasında hafiften ıslık çalınmasının suyun içilmesine yardımcı olduğu 
inancı nasıl açıklanabilir? Atlara bilhassa ahırda bağlı atlara bazı bu tür özel varlık-
ları musallat olduğuna inanıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan atların insanoğlunu 
koruyabildiği bazı güçlerinin olduğuna dair da inançlar vardır. Doğu Anadolu’da ve 
Azerbaycan’da bazı yörelerde doğumun kolay olması için anne adayının al basması 
gibi şeylere uğramaması için eşiğin önünde ateş yakılır ve erkek at kişnetilir. Suya 
gelince durgun suyun kara iyeler ve akarsuyun ak iyeler için yataklık yaptığı mea-
linde inançlar da vardır. Su- ıslık üç harfliler ve at arasında bir bağın varlığı nasıl 
izah edilebilir. Muhtemelen cin türü varlıkların fonksiyonlarına ve etkinlik alanları-
na dair bilgi ile bu nokta aydınlanabilir.41 

                                                 
35 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları, Dedem Korkut 

Akkoyunlu Coğrafyası, Berikan yayınları, Ankara 2008, s. 155–167 
36G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
37G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
38 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları, Kodlar-

Kültler–1, Berikan yayınları, Ankara 2009, s.43-55 
39G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
40G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
41Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları, Dedem Korkut 

Akkoyunlu Coğrafyası, Berikan yayınları, Ankara 2008, s. 33–61  
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Hayvan kesilince onun iç organları yatan suda (durgunsuda) temizlenmemeli-
dir. 42 

Suyun durgun veya akıntılı olması hallerinde farklı hikmetlere sahip olduğu 
inancı bu bulguda da karşımıza çıkmaktadır. Edinilen intibada durgun sular suda 
yaşayan kara iyelerin akan sular ak iyelerin mekânını mıdır? Al karısının değirmen-
lerin harkında yaşadığı ciğerini kaptığı loğusa hanımın ciğerini subaşlarında yediği 
şeklinde inançlar da vardır.43 

Mal haram ölse,( evcil hayvan Bismil olmaksızın telef olsa, murdar olsa) onun 
için fazla üzülmemeli. Böyle hallerde “başıma geleni savsın/başım gözüm sadakası 
olsun) denilmeli.44 

Bu inanç Türk kültürlü halklarda kırılan dökülen elden çıkıp zayi olan her şey 
için yaşatılır. Artık geri gelmeyecek o kaybın uğursuzluğu savması dilenilir. 

Gurt/Kurt (möjek,böri) Türkmen inancında uğur ve hayır olarak yorumlanır. 
“Kurt yüzü mübarektir” şeklinde bilinen özlü söz Türkmen halk inançlarında çok 
yaygındır.45 

Kurt yüzünün kutlu olduğu Dede Korkut kültür coğrafyasında Türk kültürlü 
halklarda çok yaygındır.46 

İti vurmak külli/çok büyük günah sayılır.47 
İt zarın-zarın uvlasa/havlasa (ulumasa) gavuluğa (iyiliğe) yorumlanmaz. Bed-

bahtlık olmasın diye Huda yolu paylanır. (Allah rızası için sadaka dağıtılır.)48 
Köpeğin kurt gibi ulumasının ölüm haberi olduğu inancı Türk kültürlü halklar-

da çok yaygındır. Adeta bir hayvanın başka hayvana ait sesi çıkarması, erkek hay-
vanın dişi ve dişi hayânın da erkek hayvan sesi çıkarması hayır habere yorumlan-
mamıştır. Bu bulgu bazı hayvanların görebilmede olduğu gibi bazı organlarının 
farklı gelişmiş olmaları ile izah edilebilir mi? İnsanoğlunun göremediği örneğin 

                                                 
42G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
43Yaşar Kalafat, “Ağrı Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürlü Halklarda ‘Su Kültü’” II. 

Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 08–10 Ekim 2008 Doğubaya-
zıt-Ağrı , www.yasarkalafat.info; Yaşar Kalafat, “Ağrı Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürlü 
Halklarda Su Kültü”, Türk Kültüründe Ağrı, Atatürk Kültür Merkezi, Yayına Hazırlayan 
Prof. Dr. Oktay Belli, Ankara, 2009, s. 131- 145 

44 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
45G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
46Türk Halk Tefekküründe Kurt 2, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı 

Halk İnançları, Berikan yayınları, Ankara, 2009 s. 31–53 
47G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
48G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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ölüm meleği (a.s.) bazı canlılar tarafından görülebiliyor mu? Bunların farklı cinsi-
yetten oluşları tepkilerinin değişik olmasına yo açabiliyor mu?49 

Bektik Türkmenlerinde rüyada köpek görmek tartışma olarak yorumlanır.50 Bu 
toplumda köpek enik iken kulağı kesilir kendisine yedirilir, böylece onun cesur, 
kurtçu olacağına inanılır. 

Bektik Türkmenlerinde yaşlanan ceviz ağacının meyvesi çürük olmaya başla-
yınca, o ağacın dibine köpek ölüsü gömülür51. 

Bazı köpekler ezan okunurken ezana duyduğu saygının bir sonucu olarak huşu 
içinde ağlarlar. Eniği ölen köpeğin eniğinin başında ağlayıp gözyaşı döktüğü çok 
görülmüştür52. 

Pişik (kedi) hangi yöne bakarak yuvunsa/yıkansa o yönden misafir geleceğine 
inanılır.53 

Bu inanç batı Türk kültür coğrafyasında da vardır. Kedinin ön patilerini ağzın-
da ıslatıp yüzüne sürerek temizlenmesine “aşerme” denildiğine şahit oluyoruz. Bazı 
yörelerde bu halin kedi tarafından ev sahibine yapılmış dua şeklinde yorumlandığı 
da olur. “Aşere aşere hayırlı misafirler ola” gibi sözler edilir. Aşerme veya 
yerikleme bebek bekleyen anne adayının belirli yiyecekler karşısında özel arzu 
duyması olarak da bilinir.54 

Avızı/ sıcak sıcak yememelidir. Yenilir ise yeni doğmuş buzağının doymama-
sına sebep olunacağına inanılır.55 

Sığırın avız sütü, ikrama başlanınca komşu evlere gönderilip ikram edileceği 
zaman onun üzerine bir parça kömür konularak nazardan korunması sağlanılmış 
olunur.56 

İlk ürünün ister bağ bahçeden ister ise hayvanlardan edinilmiş olsun komşuya 
tattırma yakın çevre ile paylaşma Türk kültür coğrafyasında çok yaygındır. Muhte-
melen nefis bahsi ile de ilgili olabilir. Kömür ile ilgili inançlar ateş kültü ile ilgili 
olmalı. Halk tasavvufunda “Köz olmadan kül olunmaz” diye bir özlü söz vardır. Bu 
uygulama süt için de yapılır ve oldukça yaygındır. Sütün pak ağlığı kömür ile naza-
ra karşı koruyu olsun istenilmiş olmalı. Bazı yörelerde yakın geçmişte bilhassa kır-

                                                 
49Yaşar Kalafat, Türk Halk İrfanında Kurt 1, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı 

Halk İnançları, Berikan yayınları, Ankara, 2008, s. 113–129 
50 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
51 Kaynak kişi : Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
52 Kaynak kişi : Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
53 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
54Yaşar Kalafat “Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek / 

Yeriklemek” Türklük Bilimi Araştırmaları 2002 S. 10 sh. 169–173 
55 G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
56G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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sal kesimde çok güzel gelinlerin ve küçük çocukların güzelliklerini perdelemek 
onları nazardan korumak için yüzlerine biraz kömür karası sürüldüğü olurdu. Kö-
mür parçası konulan nazarlıkların varlığı da bilinmektedir.57 

Sığırlar guzluyanda (doğuranda) bazı yörelerde “zeni aşı” itibarlı yemek pişiri-
lirmiş Sığır sağılanda sütü helal olmalı bu taktide eve rızkı bereket gelir.58 

Sığır, koyun yavru yapınca annesi ile yavrusunun arasından geçmemeli aksi 
halde annesinin yavrusunu emzirmeye almayacağına inanılır.59 

Anadolu’da buzağısına süt vermekte olan ineğin buzağısını görmesi engellen-
memeli inancı vardır. Aksi halde “sütü kesilir” denir. İneğin buzağısına süt emzir-
memesinin izahı aralarından geçecek kimsenin uğuru-uğursuzluğu ile de açıklanabi-
lir. Anadolu ve Kafkasya Türk kültür coğrafyasında “önünü kesme” “önünden geç-
me” inancı bilhassa günün ilk saatlerinde bayanların işine ilk giden erkekler arasın-
da geçer. Böyle hallerde muhtemel bir uğursuzluğu önlemek adına o gün işe gitme-
yen geri dönüp evine giden kimseler olur. Buzağı ile annesi arasından da geçen 
kimse daha ziyade yabancı ise sağım yerine ilk geliyor ise olur. 

Boğaz (yavru bekleyen) sığır yalanırmış, Sığır guzlayanda (yavru yapınca) 
kendi buzağısını yiyecek olsa iyiye yorumlanmaz o evden çocuklara bir şeyler ola-
cağına inanılır.60 

 Türkmenler ata binince atın sol tarafına varıp sol ayaklarını üzengiye basıp 
sol elleri ile eğere yapışıp ata binerler. Savaşta Türkmen’in sağ eli savaşabilmesi 
için meşgul edilmemiş olmalı.61 

At yuvulanırken (tımar edilirken) kaşağı sağ ele alınınca atın sağında sol ele 
alınanca da atın solunda durularak tımar yapılır.62 

At nallanırken veya bir başka durumda atın ayaklarının kaldırılması gerekir ise 
sağ ayak sağ elle ve sol ayak da sol elle kaldırılır.63 

Dağıstan Türk kültür coğrafyasında karanlıkta uzaktan gelmekte olan bekleni-
len kimsenin yanında iki veya üç kişi olmaları halinde ikinci veya üçüncü kişinin 
sağda veya solda oluşları ile onlar gözle seçilebilecek noktaya gelmeden erkek mi 

                                                 
57Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları, Dedem Korkut Akkoyunlu Coğ-

rafyası, Berikan yayınları, Ankara 2008, s.127–155 
58G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
59G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
60G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
61G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
62G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
63G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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kadın mı, dost mu düşman mı, itibarlı mı sıradan mı olduklarına dair fikir yürütmek 
mümkündür.64 

İki Türkmen süvari atlarının sırtında iken karşılaşırlar ise kötü niyetle gelme-
diklerini anlatmak için sağ ellerini sol omuzlarına koyarlar.65 

Bütün bunlar halkın asırlar boyu biriktirip geliştirdiği yaşam tarzlarının dene-
yim sonuçlarıdır. Halkını geçmişi ve yaşan biçimi ile tanıma noktasında birer hazi-
nedirler. 

Rüyada at görmek Türkmenistan Türkmenlerinde olduğu gibi Bektik Türk-
menlerinde de iyi sayılır. “at murattır.” Denir. Bektik Türkmenlerinde rüyada kartal 
görmek de iyi sayılır. “Kartal yücelerin hayvanıdır.”66.denir. 

Bektik Türkmenlerinde Kartal/karakuş teleği, tozak/Gelin başlığı, kofik’e ta-
kılan en makbul telek kartal teleğidir. Bu teleklerden bulunamadığı hallerde tavuk 
telekleri uygun renklere boyanarak kullanılır. Bu kofiklerin üzerine ayna konur. Bu 
toplumda kırkı çıkmamış bebeğe ayna gösterilmez bebek kendini aramaya kalkarak 
aklını yitirebilir inancı vardır.67.  

Tozakların üzerine renkli yazmalar örtülür bunlardan makbul renkler Ak ve ye-
şildir. Rüyada da bu iki renk iyi renkler olarak bilinir. Gökkuşağı renklerinden 
makbul olanı yeşildir. Gökkuşağının altından geçebilenin zengin olacağı inancı 
yaygındır. Kara ve al rüyada görülmek istenmez. Kana çağırım yapar istenilmez. 
Kara yas rengidir.68 Ersarı Türkmenlerinde yasın diğer rengi mavidir. Bektik Türk-
menlerinde mavi soyluluğun rengidir. 

Bektik Türkmenlerinde rüyada değirmen görmek iyiye yorumlanmaz. Uğursuz-
luk olarak algılanır. Keza değirmende un öğütme, pirinç ve bulgur gözyaşı olarak 
bilinir69. 

Ersarı Türkmenlerindeki bir özlü söze göre, “Helal mal iyesinden (sahibinden) 
ayrılmazmış 

Düye (deve) “çökelteceğim, yatırılacağım yer benim ayak tabanımdan yumu-
şak olmalı” dermiş.70Düye (deve) böğürse, bağırsa kaviliğin (güçlülüğün) alameti 
hesap olunur.71 

 

                                                 
64 Yaşar Kalafat, Kırım-Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları, Ankara, 

1999 
65G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
66 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
67 Kaynak kişi; Aşır Ülger, Araştırmacı yazar 
68 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
69 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
70G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
71G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
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Hayvanların dilinin var olduğunu bilmek, bu dili anlayabilir olmak bir birikim-
dir. Halkın aydını tarafından tanınmasında önemli köprülerdir. Ulumak, ürümek, 
ötmek, böğürmek, kişnemek zamanına ve biçimine göre ayrı ayrı mesajlar taşıyor-
du. 

Düşdüş (örümcek) ağında sallanırken görünür ise sallanan ak örümcek ise ka-
rındaşın, ak örümcek ise dost ve ahbapların misafirliğe gelecek anlamında algıla-
nır.72 

Örümcek batı Türk halk kültüründe de itina gösterilen öldürülmesinden sakını-
lan bir hayvandır. Onun da haber getiri olduğuna inanılır. Ak ve karaya yüklenilen 
olumlu ve olumsuz anlamlar doğal olarak hayvanların rengi bakımından da anlam-
landırılmıştır. Kara kedinin tekin olmadığı inancı buradan hareketle izah edilebilir. 

Möy (zararlı haşere) öldüren kimsenin günahlarının dağılacağına inanılır.73 
Avcısını görüp çömelen tavşana avcı ateş etmemelidir. Avcının bu tavşana 

ateş etmesi uğursuzluk alameti olarak algılanır.74 
Bektik Türkmenlerinde yolculukta tavşan görmek uğurlu, tilki görmek uğur-

suzluk olarak algılanır, tilki gören kimse bir terslikle karşılaşmasın diye bildiği dua-
ları okur. Tilkinin rüyada da görünmesi iyiye yorulmaz. Keza rüyada köpek gören 
kimsenin birisi ile dalaşacağına inanılır.75 

Bektik Türkmenlerinde baykuşun görülmesi uğursuzluk alameti olarak bili-
nir76. Baykuş Kırgız Türklerinde kutlu hayvan olarak bilinir. Genç hanımlar kalpak-
larına birkaç baykuş teleği takalar onun kutundan istifade ettiklerine inanırlar. Böy-
lece işlerinin iyi gideceğine başarılı olacaklarına inanılır77. 

Bektik Türkmenlerinde yeni binanın çatısı çatılınca çatıya bayrak asılması ge-
leneği yoktur. Ancak gelin bayrağı vardır. Bu bayrak gönderinin ucuna elma ve 
ayna takılır78. Bu Türkmen toplumunda da ayna etrafında oluşmuş inançlar vardır. 
Bunlarda da gece aynaya bakılmaz, kırkı çıkmamış çocuk aynaya baktırılmaz. Bak-
tırılması halinde kendini aramaya kalkan çocuğa bir hal olabilir. Çocuk hastalanır, 
inancı vardır. Bu toplumda da rüyada ayna görmek aydınlık anlamına gelirken rü-

                                                 
72G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
73G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
74G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
75 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
76 Kaynak kişi; Sevim Çelik, Ev hanımı, 50 yaşlarında Ortaokul mezunu 
77 Kaynak Kişi; Gulira Kasymkulova, Gazi Üniversitesinde Güzel Sanatlar bölümü öğ-

rencisi, 
78 Kaynak kişi; Aşır Ülger, Araştırmacı yazar 
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yada kırık ayna görmek iyi bir anlam vermez. Türk kültürlü halklarda kırık eşya ve 
bilhassa ayna türü eşyalar kullanılmaz atılır.79 

Tavşanla ilgili inançlar batı Türklüğünde ve bilhassa Alevi-Bektaşi İslam Türk 
kesimde daha yoğundur. Onun haiz oluşuna da anlamlar yüklenilir. Yolculukta tav-
şana rastlanılması, tavşanın bir tarladan geçmiş olması farklı şekilde yorumlandığı 
olur. Bazılarına göre de Tavşan etinin çok yenilmesi halinde kanser yapabileceği 
inancı vardır.80 

Evin tövereğine (yakın çevresine) pustul (kaplumbağa) gelse rızk, kısmet ge-
tirirmiş. Kaplumbağanın kabuğunun, çanağının üzerine gatık/katık (yoğurt) konulup 
bırakılmalı imiş.81 

Kaplumbağa için Bektik Türkmenlerinde, ısrarlı olmayan, fazla umursamayan 
bir hayvan olarak bakılır. Kaplumbağayı bir bağdan kovsan tepki göstermez “Bu 
bağ olmasa öteki olur” dermiş.82 

Kaplumbağa ile ilgili ilk inanç Eski Türk yazıtları ile başlamış olmalı. Zira ki-
tabelere kaide oluşu tesadüfî değildir. Bazı araştırmacılar bu kaideler ile uzay gemi-
si arasında bağ kurabilmiştir.83 Halk inançlarında daha ziyade nazarlıklarda kap-
lumbağa kabuğuna rastlanılmaktadır. Bazı efsanelerde yer aldığı da bilinmektedir.84 

Türkmenistan Türkmen’lerinin türbe kültüründe geyik önemli bir yer tutar, eski 
türbelerin bir yerlerinde muhakkak geyik kemiği ve bilhassa geyik boynuzu parçası 
vardır85. 

Bir Bektik köyü olan Mucur-Kırşehir Kırlangıç Dağı eteğindeki Geyicek kö-
yünde Geyikli Baba türbesi vardır. Burada Geyikli Baba’ya ve onun geyiğine ait 
olduğu ifade edilen iki mezar vardır. Taş yığını şeklinde olduğu ifade edilen bu 
mekânlardan ziyaretçilerin bir taş almaları halinde alınan taşların akşam olmadan 
muhakkak tekrar eski yerlerine ulaştıklarına inanılır. Köy ismini bu mezardan al-
mıştır. Geyikli Baba burada geyikleri ile yaşamış ve onlardan gerektiğinde süt 

                                                 
79Yaşar Kalafat “ Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna” 1. Akdeniz Yöresi 

Türk Toplulukları Sosyo –Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu (26–27 Kasım 
1993 Antalya) Ankara 1995 s. 75–107 

80Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”, Av. Süleyman Kazmaz Armağa-
nı, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293 

81G.İlyasova a.g.e.; H.Nuriyev, Ş.Saibov 
82 Kaynak kişi : Ali Aydemir, emekli öğretmen. 
83 Sabahattin Güngör, Tasavvuf Mektupları Burhaniye 2008 
84Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Hayvan”, Av. Süleyman Kazmaz Armağa-

nı, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009, s.261–293 
85Yaşar Kalafat “ Aşkabat ve Çevresinde Metfun Türkmen Uluları” Türk Dünyası 

Tarih Dergisi, Mart 1996 S. 111, s. 16–23 
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sağmış ve onları çifte koşmuştur. Esasen, Baba’nın bir geyiği vardır, çift sürme 
zamanı diğer bir geyik gelir mevcut geyikle birlikte çifte koşulurmuş.86 

Anadolu Türk kültür coğrafyasında çok sayıda Geyikli Baba yatırı ve bunlara 
ait efsaneler vardır. Safranbolu’da geyik boynuzu en geçerli nazar kırıcı olarak bili-
nir ve daha ziyade binalarda kullanılır87. Anadolu efsanelerinde çocukları emziren 
kurtlar ve Bingöllü Şeyh Ahmet örneğinde olduğu gibi ulu zatlar tarafından çifte 
koşulan ayılar da anlatılır88. 

Bizim kanaatimiz, Geyicek’teki mekân, mekânı bizzat görmemiş olmamakla 
birlikte burası Ovoo-Obooo diye bilinen ve örnekleri ile Asya Türk kültür coğrafya-
sında varlığını sürdüren ziyaretçilerin taş koymak suretiyle oluşmalarını kutsal me-
kân anlayışının bir devamıdır. 

 
SONUÇ: 
Türkmenistan’ın Ersarı Türkmenleri ile Anadolu’nun Bektik Türkmenle-

rinin halk inanmalarındaki hayvanlarla ilgili bilgileri bu kadarla sınırlamak 
mümkün değildir. Hal bu olunca mevcut bilgiler geçerli teşhisin sağlıklı ko-
nulması için de yeterli olmayacaktı. İki Türkmen kesimin hayvanlarla ilgi 
inançları arasında coğrafî mesafenin aralı oluşu ve tarihi sürenin uzunluğu 
düşünülünce doğal olarak farklılıklar da vardır. Ancak ortaklıklar bilhassa 
Anadolu halk inançlarının geneli esas alınınca bir hayli fazladır. Türk kültür-
lü halkların halk inanmalarında hayvan tiplemesi çalışması yapılırken, yeni 
çalışmalarla veri bankası zenginleştikçe sağlıklı teşhis de kolaylaşabilecektir. 
Bu tür karşılaştırmaları çok sayıda hayvandan hareketle bir çalışma ile yeterli 
düzeyde ele alabilmiş olmak da mümkün değildir. Ancak bilgi bankalarının 
oluşması için daima bir ilk olmuştur. 
 
 

                                                 
86 Kaynak kişi; Aşır Ülger, Araştırmacı yazar 
87Yaşar Kalafat “ Safranbolu ve Yöresinde Türbeler” I. Ulusal Tarih içinde Safran-

bolu Sempozyumu (4–6 Mayıs 1999) Ankara 2003, s. 31–41  
88 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnanmalarından Hayvan Üslubu’nda Mitolojik 

Devridayım 1, Berikan, 2013 s. 184 
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CAHİT KÜLEBİ'NİN HİKÂYE ŞİİRİNDE  
ZİLE VE HİKÂYE ŞİİRİN YAZILIŞ SERÜVENİ 

 
ZİLE IN THE POETRY OF CAHİT KÜLEBİ’S  

“HİKÂYE (THE STORY)”AND THE POETRY OF "HİKÂYE 
(THE TALE)" WRITING ADVENTURE 

 
ГОРОД ЗИЛЕ В СТИХОТВОРЕНИИ ДЖАХИТА КЮЛЕБА 

“ХИКАЕ(СКАЗКА)” И РАССКАЗ О ЕГО ПИСАНИИ 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* 
 
 

Özet 
Cahit Külebi’nin şiirlerinde Anadolu insanının ve doğduğu yer olan (1917) Zi-

le halkının izleri bulunmaktadır. Şiirlerinde, türkülerden ve yöre aşıklarının söylem-
lerinden yararlanmıştır. 

Cahit Külebi, Tokat iline bağlı Zile’nin Çeltek köyünde doğmuştur. Bu köyü 
ve küçüklüğünü işaret ederek anlattığı “Hikaye” adlı şiiri makalede konu ediniliyor. 
Ayrıca bu şiirin hangi sebeble kaleme alındığı makalede açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cahit Külebi, Zile, Hikâye şiiri, 1944 yılı 
 
Abstract 
Cahit Külebi’s poetries have traces of Anatolian people and Zile where he was 

born. In poetries, he got benefits folk songs and ashiks’ discourses of theregion 
Cahit Külebi was born Zile’s Çeltik village which located in Tokat. The subject 

of article is connected with this village and his childhood times. Also, it is 
expressed, why this poetry was written.  

Key Words: Cahit Külebi, Zile, The Poetry of "Hikâye (The Story)" , year of 
1944. 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi. İzmir/TÜRKİYE 
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Cahit Külebi, şiirlerini Anadolu insanına, daha özelinde 1917 yılında doğduğu 
yer olan Zile halkına özgü sade bir dille, türkülerden ve yöre âşıklarının söylemle-
rinden kaynaklanan rahat bir söyleyişle dile getirmiştir.  

7 Kasım 1996’da Münevver Oğan ve Nuray Altıntaş’la yaptığı söyleşide “To-
kat’ın Zile ilçesine 12 km uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde doğdum.Annem zengin-
di. Zamanla ekonomik durumumuz bozuldu. Babam, parasal durumumuz kötüleşin-
ce önce Zile’de memur oldu. Daha sonra (Zile'ye 30 km. uzaklıktaki) Artova ve Nik-
sar ilçelerinde çalıştı.”1biçiminde özel yaşamı ile ilgili bilgiler vermiştir.  

Külebi, Zile’de üç yaşında başlayan okul hayatını “Sanıyorum iki-üç yaşıma 
geldiğimde Zile’ye taşındık. Beni hemen anaokuluna verdiler. Annem beni sabahları 
döverek okula göndermek isterdi. Ben de gider gitmez kaçardım. Okulda sonsuz bir 
yalnızlık ve gurbet duygusuna kapılır ve korkardım. Ya eve ya da ablalarımın oku-
duğu İnas Mektebine giderdim.  

 Sonra bir Numune-i Terakkî adlı Allah’ın belası güya modern okula verdiler. 
Orada hiç ders yapılmazdı. Bizi davar gibi sınıfa kapatırlardı ben de pencereden 
kaçardım.”2sözleriyle anımsamaktadır.  

Külebi’nin yüreği, ilköğretime başladığı Dutlupınar İlkokuluna ilişkin iyi anı-
larla doludur. Bunları “Pamuk Hoca, hiçbir derste bizi kapatıp gitmez, çok sevgi 
gösterir ve elişi kâğıtlarından levhalar yaptırırdı. Hele elişi kâğıtlarından hasırlar 
ördürürdü ki bugün ilkokullarımızda niçin yaptırılmaz, şaşarım. Pamuk Hoca beni 
öyle bir bağladı ki, bir daha hiçbir okulda dersten kaçmadım.”3biçiminde anımsar. 

Zile’de bir süre okuduğu bu okuldan, babasının memuriyeti gereği Zile'ye çok 
yakın olan Artova ilçesine gitmeleri nedeniyle ayrılmasına karşın Zile özelini hiç 
unutmamış, gerek anılarında gerekse bazı şiirlerinde yer yer dile getirmiştir.  

1977'de Turhal Belediye Başkanının vefatı nedeniyle Erdal İnönü ile birlikte 
Turhal'a geldiğinde kısa bir süre heyetten ayrılıp benimle birlikte Zile'ye gelmesi, 
zaman darlığı nedeniyle kısa bir şehir turundan sonra bir süre okuduğu Dutlupınar, 
bugünkü İstiklal ilkokulunu görmek istemesi anılarının hiç silinmeyişinin ifadesidir. 

Şiire 13-14 yaşlarında başlayan Külebi'nin önemli bir bürokrat olmadan önceki 
şiirlerinde yani Türk Mavisi, Yangın, Güz Türküleri gibi şiirlerinden önce yazdığı 
Adamın Biri, Rüzgâr, Yeşeren Otlar vb. kitaplarındaki şiirlerinde bu özellik daha 
belirgindir. Örneğin Hikâye şiiri bu rahatlık içinde söylenmiş olup, olması gerekeni, 
ideal olanı gözler önüne sermektedir. 

Anadolu insanı türküyü çok sever. Bahçede, tarlada, harmanda hep yanık tür-
küler söyler. Bunlarla yoğrulur. Çocuğunun ninnisi çoğu kez anasının yanık ezgisi 
olur. İşte Külebi'nin dili, Anadolu insanının bağrında elif elif tüten bir türkü, gerçek-

                                                 
1 Münevver Oğan - Nuray Altıntaş, “Yazınımızın Kuvayı Milliyeci Şairi Cahit 

Külebi.” (Söyleşi), Cumhuriyet Kitap Eki, 7 Kasım 1996, s.5 
2Cahit Külebi, Çocukluğum, Türkiye Yazıları, Mayıs 1977, s. 26. 
3Cahit Külebi,a.g.y., s. 27.  
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ten bir türkü dilidir. Cemal Süreya, Külebi için "Sonuçta ulaşır türkülere."4demek-
tedir. “Tokat'a Doğru”şiirinde: 

             Irmaklar gibi uzaklaşır 
  Bir türkü kadar uzak 
  Tekerler döner çizgi bırakır 
  Hamutlar şak şak eder dön geri bak 
biçiminde her dörtlüğün son dizesinde geçen “dön geri bak”5yinelemeleri,bir 

türküde bulunan: 
   Bu dere baştan başa cevizli bağ 
   Cevizler şak şak eder dön geri bak 
biçimindeki “dön geri bak” yinelemelerinden; “Çare”şiirinde “Bir fakirlik, bir 

yalnızlık, bir gurbet”6dizesi, türkülerden geçmektedir. 
Çocukluğunda duyduğunu ve hiç unutmadığını bir röportajında dile getirdiği 

Zile türkülerinden Şu Zile'den gece de geçtim duydun mu ile Armuttan kayacağım/ 
Sallan gel bakacağım/ Yarime nazar değmiş/ Nazarlık takacağım gibi türkülerin 
havası ilk dönem şiirlerinde daha fazla hissedilmektedir.   

Külebi'nin ilk şiirleri, yapmacıksız, zorlamasız, içimizi ışıtıp, doğaçlamadan 
düz bir anlatımla söylenivermiş hissini uyandırır. Şiiri okurken de dinlerken de ko-
nuşur gibi rahatlık duyar, yaşar gibi oluruz. Bu edayı kapmasına Zile türkülerinin 
yanı sıra Zileli Âşık Ceyhunî, Zileli Talibî, Erzurumlu Emrah, Niksarlı Bedrî gibi İç 
Anadolu'nun güçlü âşıklarının şiirlerini küçük yaşta tanıması, Sivas Lisesi'nde Ah-
met Kutsi Tecer gibi hem şair, hem de Âşıkları koruyup kollayan Halk Şairlerini 
Koruma Derneği kurup Âşık Veysel, Ali İzzet, Talibî Coşkun ve Meslekî gibi 
önemli âşıkları ünlendiren önemli bir kişinin öğrencisi olması, Behçet Necatigil'in 
sınıf arkadaşı olması önemli etkenler olarak görülebilir.   

Külebi'nin dillerden düşmeyen ve yazımızın konusu olan Hikâyeşiiri için Fevzi 
Halıcı "Bu şiirde Türk şiirinin asırlar boyu gelişiminin ortak bir yanı mevcut. Bu 
şiiri tekmil Anadolu olarak da yorumlayabilirsiniz."7demektedir. Zile özelini dizeler 
içine gizleyip Anadolu genelinde ortak bir kimliğe büründürdüğü Hikâye şiirini 
yazışı oldukça ilginçtir. 

Külebi'nin Fevzi Halıcı'ya anlattığına göre olay şöyle cereyan eder:8 

                                                 
4 Cemal Süreya Seber,“Cahit Külebi’nin Çıkışı Üstüne Notlar”, Papirüs,Nisan l967, 

s.2. 
5Cahit Külebi, Yeşeren Otlar, s. 13. 
6Cahit Külebi, Rüzgâr, s.17. 
7Fevzi Halıcı, Bir Şiir'in Hikâyesi, MEB. Yay. İst. 1996, s.122 
8a.g.e. s. 127-132 
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Külebi, stajyer öğretmen olarak çalıştığı okula atanan Tarih öğretmeni Süheyla 
Hanımla 1944 yılında evlenir. Karı koca Antalya Lisesi'ne tayinleri çıkar. Kendile-
rine mütevazi bir ev tutarlar. Okulla ev arasında pek değişikliği olmayan bir yaşam 
sürerken her aile gibi sudan sebeplerle tartıştıkları olur.  

Titiz bir kişiliği olan Külebi, temizlik yapıyorum diye masasını dağıtan eşi Sü-
heyla Hanım'a "Masama elleme" diye bağırır. Süheyla Hanım da "Bundan böyle 
tozunu kendin al" der. Külebi, "Alırım almam, seni ilgilendirmez." deyince Süheyla 
Hanım, "Ne demek beni ilgilendirmez.. Pislik içinde oturamam, anlıyor musun?" 
sözüne karşılık Külebi, "Ne yani şimdi sen bana pis mi diyorsun?.. Hiç kimse söyle-
yemez bana bunu hiç kimse.." der. Süheyla Hanım, "Tamam anlaşıldı, seninle konu-
şulmaz. Sözleri çarpıtıyorsun.." deyince Külebi, "Tabii ya, ben anlayışsızım.. Daha 
başka? Daha başka söyleyecek bir şey, bana takacağın sıfat var mı?" der. Süheyla 
Hanım, küser, kapıyı çarpıp yatmaya gider.  

Eşini kırdığına çok üzülen Külebi, tartışmanın sonunu şöyle anlatır: "Benim, 
inatçı tabiatım yüzünden, hiçten çıkmıştı tartışma.. Hissettiklerimi söyleyemezdim, 
yapımda var bu.. İşte Hikâye adlı şiirim o gece hem de yarım saat içinde ortaya 
çıkıverdi. 

Böylesine kısa zamanda şiir yazan birinin, elli yılı aşkın bir süre şiirle haşır 
neşir olmasına karşın yayımlanan şiirlerinin azlığı dikkat çekebilir. Açıklayayım. 
Bir şiir üzerinde çok çalıştığım için değil, o şiiri yaşadığım için diyebilirim. Az şiir 
yazmam, şiirde bilinçli bir titizlikten ileri gelmiyor. Yani ben şairin bir şiirini ku-
yumcu gibi işlemesi benzeri düşüncelere hiç kapılmadım. Kafamda birçok şey do-
laştırıyorum, uykuyla uyanıklık arasında.. Yolda yürürken, yalnızken, her yerde o 
şiiri yaşarım. Şöyle diyelim: Bir sözcükten, bir imgeden, bir düşünceden yola çıkı-
yorum. Bunu geliştiremezsem şiir yazamıyorum. Ama bu yola çıkışta biçimsel yön-
den bir kalıp oluşturabilirsem eğer, o şiiri yarım saatte, bir saatte yazarım. İşte o 
gece, eşimle kavga ettiğimiz o gece, içim içime sığmıyor, vicdan azabı çekiyordum. 
Kendimi suçlu buluyordum. Haksızlık etmiştim. Sabaha kadar uyuyamadım. Masa-
mın başına oturup bir çırpıda Hikâye şiirimi yazdım. Eşim sabahleyin masanın 
üstündeki şiiri görünce eline aldı.. Mırıldanarak okudu: 

  Senin dudakların pembe 
  Ellerin beyaz 
  Al tut ellerimi, bebek, 
  Tut biraz 
Bana dönüp, Cahit, niye yazdın bu şiiri diye sordu. Tartıştık, kavga ettik ya de-

yince gülmeye başladı. Tabiatıyla her zaman olduğu gibi barışıp yolda tekrar tekrar 
Hikâye şiirini okuyarak okula gittik." 1944'teki yazılış öyküsünü Fevzi Halıcı'ya bu 
şekilde anlatan Külebi'nin 70 yıla yakın süredir dillerden düşmeyen: 
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  Senin dudakların pembe 
  Ellerin beyaz 
  Al tut ellerimi, bebek, 
  Tut biraz. 
 
  Benim doğduğum köylerde  
  Ceviz ağaçları yoktu 
  Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
  Okşa biraz. 
 
  Benim doğduğum köylerde 
  Buğday tarlaları yoktu 
  Dağıt saçlarını bebek 
  Savur biraz. 
 
  Benim doğduğum köylerde 
  Şimal rüzgârları eserdi 
  Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır 
  Öp biraz... 
 
  Benim doğduğum köyleri 
  Akşamları eşkıyalar basardı 
  Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem 
  Konuş biraz 
 
  Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin 
  Benim doğduğum köyler de güzeldir 
  Sen de anlat doğduğun yerleri 
  Anlat biraz.. 
 
biçimindeki şiiri, doğallığı, rahat söyleyişi, zorlama hiç bir sözcüğe yer verme-

yişi ve ustaca oturttuğu şiir kurgusuyla yeniliğinden hiç bir şey yitirmeyen deyim 
yerinde ise durup durup da okunan ender şiirlerdendir. 
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Şiiri, dilin en üst düzeyde kullanıldığı anlatım biçimi olarak düşünürsek, mal-
zemesi dil olan Külebi, hayal gücünün süzgecinden geçirdiği duygu ve düşünceleri-
ni en güzel biçimde Hikâye şiirinde sergilemiştir.  

Külebi gerçekçi bir şairdir. Bu şiirde her bölüm başında gerçekçi bir söylem 
içinde kalıp bir ifadeyle Benim doğduğum köylerde biçiminde vurguladığı yer 1917 
yılında doğduğu Zile'nin Çeltek köyüdür. Tanpınar'ın dediği gibi "bir sanat anlayı-
şında hakim olan, esas söylenilen şey değil, söyleyiş tarzıdır."9 Külebi kendine özgü 
bir tarz yakalamış ve bu tarzı ustaca uygulamıştır. Suut Kemal Yetkin'in belirttiği 
gibi "Kelimelerin ahengi, hecelerin ritmi, bu ahenk ve ritmin uyandırdığı hayaller, 
bu hayallere takılan belirsiz hasret ve ümitler.. Bütün bunlar hiçbir kaidenin tayin 
edemediği nisbetler içinde birleşerek, şekilden ve şeklin manâ ile münasebetinden 
gelen musikinin yardımıyla derin bir telkin kudreti kazanır."10 Bu telkin kudretiyle 
şiirin ilk dörtlüğünde bir eşe, bir sevgiliye söylenebilecek en zarif ifade kullanılmış-
tır. Çünkü, Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Zile'de de kadın güzelliğinden 
söz edilirken bebek gibi ifadesi kullanılır.  

Buradaki bebek sözü bayağılığa kaçmadan sevgilinin, burada eşin güzelliğinin 
vurgulanmasıdır. Zile ve yöresinde güzelim yerine bebeğim sözü yaygın olarak 
kullanılır.  

Şiirin ikinci bölümünde şiir kurgusu adına şairane bir söyleyişle karşılaşıyoruz.  
  Benim doğduğum köylerde  
  Ceviz ağaçları yoktu 
  Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
  Okşa biraz. 
Aslında, Külebi'nin doğduğu Çeltek köyü ve civarında O yörenin ince kabuklu 

en güzel cevizleri yetişir. Burada eğerBenim doğduğum köylerde / Ceviz ağaçları 
çoktu dese idi şiir kurgusu bozulacak ve koyu gölgesindeki serinlikten böyle bir 
ifadeyle söz edemeyecekti. Külebi'ye özgü uzak uyak da diyebileceğimiz 
birazsözcüğü üzerine oturtulan müzikalite kaybolacaktı. Bilindiği gibi uyak, şiirde 
yer alan diğer sözcüklerin ses ve anlam değerleriyle uyum içinde olduğu zaman 
etkilidir. Eliot'un ifade ettiği gibi "Bir kelimenin musikisi, bu kelimenin şiirde kendi-
sinden önceki ve sonraki kelimelerin ve bütün diğer kelimelerin yarattığı musikiyle 
uyum içinde olmasıyla ölçülür."11bu ölçüyü Külebi çok iyi tutturmuştur. 

Üçüncü dörtlükte de aynı söylem devam etmekte, Zile ovasının güneyinde yer 
alan Çeltek köyünde en kaliteli buğday üretilmektedir.  

 

                                                 
9 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler,İst. 1977, s. 180 
10 Suut Kemal Yetkin, Şiir Üzerine Düşünceler, İst. 1969, s. 13 
11 T.S.Eliot,Edebiyat Üzerine Düşünceler, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ank. 1983, 

s.140 
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  Benim doğduğum köylerde 
  Buğday tarlaları yoktu 
  Dağıt saçlarını bebek 
  Savur biraz. 
ilk dörtlükle bir bütünlük oluşturmak ve kurguyu güçlendirmek için sanatkâra-

ne bir söyleyiş uygulamıştır. Şüphesiz bu zor bir iştir. Çünkü, Mehmet Kaplan'ın 
dediği gibi, "bir yazarın özelliğini ele aldığı konudan çok, onu ele alış, işleyiş ve 
ifade ediş tarzı tayin eder".12 Külebi'deki ses, estetik ve dil disiplininin yarattığı 
çağrışım gücü, Hikâye şiirinin 70 yıldır güncelliğini korumasına neden olan unsur-
lardandır. 

Gerçekçi bir kişiliğe sahip Külebi, Zile özelini gerçek biçimiyle dördüncü dört-
lükte vurgulamıştır.  

  Benim doğduğum köylerde 
  Şimal rüzgârları eserdi 
  Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır 
  Öp biraz... 
Gerçekten de Zile'de Karadeniz'den kışın çok sert ve soğuk Kuzey (Şimal) rüz-

garları eser. Bu rüzgarlar öyle serttir ki zaten Külebi başka şiirlerinde de bu soğuk 
kuzey rüzgarlarına değinmiş, 1943'te yazdığı bir şiirinde de: 

  Ne, yıldızlar kaynaşır gökyüzünde 
  Ne,sevdayla dolar taşar gönüller 
  Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi 
  El ayak şişer13 
biçiminde yer vermiştir. Zile özeli Külebi'nin büyük şehre ısınamayıp hep 

‘doğduğu yerleri’ hatırlamasının dürtüsü gibidir. Bu dürtüde Artova ve Niksar'ın da 
payı vardır. Çünkü, doğduğum yerler derken doğup büyüdüğüm, çocukluğumun 
geçtiği çevreler kavramı da içerilmektedir.  

Dörtlükteki öp biraz söylemi bütün Anadolu'da olduğu gibi Zile özelinde bir 
yeri acıyan çocuğa anne şefkatiyle "Öpeyim de geçsin" denir. İşte burada Külebi, 
masumane bir ifadeyle bu soğuk ve sert rüzgârların çatlatmasıyla acıyan dudakları-
mı öp biraz derken halk kültüründeki bu olguyu vurgulamıştır. Külebi'yi Külebi 
yapan da budur. 

Beşinci dörtlükte de Külebi'nin doğduğu yıllardaki Zile özelinde Anadolu ger-
çeği dile getirilmektedir.  

 

                                                 
12 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, İst. 1987, s. 433 
13 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, Bilgi Yay. Ank. 2006, s. 54 
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  Benim doğduğum köyleri 
  Akşamları eşkıyalar basardı 
  Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem 
  Konuş biraz. 
Külebi'nin doğduğu yıllarda dağlarda eşkıyalar mevcuttu. Zile'de de Kel Bekir 

adlı eşkıya halk üzerinde korku salıyordu. Hatta halk arasında eşkıyalar üzerine 
menkıbeler oluşmuştu. Çocukların akşam evden çıkmalarını engellemek için "Eşkı-
ya gelir, Kel Bekir seni kaçırır." gibi ifadeler yaygındı. Zile'de Ana Okulu'na gittiği 
yıllardan aklında kalan bu gerçek o kadar yerli yerine oturtulmuş ki yalnızlık ancak 
bu kadar güzel işlenebilir. Zaten Cahit Külebi’nin şiirlerinin can damarı olan tema, 
şehre gelmiş köylünün yalnızlığı, özlemi, yoksulluğu ve kimsesizliğidir.14 

Cahit Külebi'nin içine öyle işlemiş ki yalnızlığı Türk edebiyatında en kısa, en 
etkili ve en güzel dizelerden biri ile haykırmıştır.  

Ağlamayacak kimse ardından, gülmeyecek15 
deyişiyle tek dizeye kimsesizliği, yalnızlığı ve sanki bir yaşam öyküsünü sığ-

dırmıştır. 
 İlk şiirini yayımladığı Sivas Erkek Lisesi’nin “Toplantı” adlı dergisinde he-

ce ölçüsünün yedili kalıbı ile kaleme aldığı memleket özlemi yüklü bir dörtlüğü: 
             Gözyaşım ateş oldu 
  Elem bana eş oldu  
  İçime zehir doldu  
  Gurbetin acısıyla16 
biçiminde olan şiirindeki gurbet ve yalnızlık duygusu yaşamı boyu egemen 

kalmış, doğup büyüdüğü küçük yerlerden büyük kentlere gelen insanların dünyasına 
çöken yalnızlığı: 

  Bir yoksulluk, bir yalnızlık, bir gurbet17 
biçiminde yoğunlaştırmıştır. 
  Benim doğduğum köyleri 
  Akşamları eşkıyalar basardı. 
  Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem 
  Konuş biraz!18 

                                                 
14 Mehmet Yardımcı, Türk Mavisi’nde Süt’ü Mayalayan ŞairCahit Külebi ve Şii-

ri(TDK. Baskıda) 
15Cahit Külebi, Rüzgâr, s.63. 
16 M. Cahit, Gurbet Acısı, Toplantı, S. 8, Nisan 1933, s. 20. 
17Cahit Külebi, Çare, s.68. 
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deyişiyle doğduğu yerlere özlemini hikâyemsi bir tutumla tanımlar.  
 Altıncı dörtlükte, 
  Benim doğduğum köylerde  
  İnsanlar gülmesini bilmezdi, 
  Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım 
  Gül biraz 
diyerek Anadolu'daki genel havayı, Çeltek köyü özelinde yansıtmıştır sanki.  
 

 
(Külebi'nin doğduğu Çeltek Köyü) 

O yıllar, İkinci Cihan Savaşı arifesidir. Kurtuluş Savaşının yaraları yeni sarıl-
maktadır. Endişeden, korkudan, yoksulluktan deyim yerinde ise insanların ağzı 
bıçak açmamaktadır. Yoksulluğun, kıtlığın had safhada olduğu, ekmeğin karne ile 
alındığı, şekerin, gazın kıt olduğu bir ortamda insanlar gülmesini bile unutmuştur. 
Külebi, Mehmet Ali şiirinde: 

  Zeytinyağı ve ekmek kadar 
  Kıttı hürriyet memlekette 
  Büyüdüğü zaman Mehmet Ali'nin 
  Her şey bol olur elbette 
diyerek o yıllardaki kıtlığı, ve genel durumu bildiri niteliğine düşürmeden ser-

gilemiştir. 

                                                                                                                            
18Cahit Külebi,Adamın Biri, s. 12. 
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 Adamın Biri şiirinde de: 
  Sen ki kış ve yaz düşünceli 
  Sen ki kış ve yaz yalnayak 
diyerek köyündeki gülmesini bilmeyen, düşünceli insanların genel halini dile 

getirmiştir. Doğduğu köylerdeki insanların genel hali, Külebi'nin yüreğine öyle 
işlemiş ki; Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım dizesiyle Zile özelini kendi yaşa-
mında somutlaştırmıştır. Ben bu haldeyim, bari sen biraz gül de bu efkâr, bu hüzün-
lü ortam senin gülüşünle dağılsın. 

 Hikâye şiirindeki bu yalnızlık ve özlem, Yurt şiirinde:   
  Yağmur yağar camlarına dökülür 
  Benim yüzümdür çizilen camlarda 
  Yalnızlığın sesidir rüzgâr değil 
  Gürgen ağaçlarında 
   Gel dere, ak derim, gürül gürül 
   Dağdan aşağı akar gider. 
   Hayal kurmak istese canım, 
   Bulutlara bir seslenmek yeter.19 
 diyerek memleket özlemi içtenliğiyle dile gelirken “Çare”şiirinde: 
  Sen her gün akşama kadar ağacığım 
  Anaya hasret, babaya hasret, 
  Ekmeğe, insan yüzüne, 
  Sokaklara hasret. 
   Türkiye uçsuz bucaksız ağacığım! 
   Bu yerlerin havası bize yaramadı, 
   Kalkıp başka şehirlere gidelim artık 
   Çare kalmadı.20 
dizeleriyle daha belirginleşir.  
 Artık ne pencerem var seni koyacak 
  Ne masam 
  Sevgilim de yok ki bu şehirde 
  Çiçek seni alıp ne yapsam21 

                                                 
19 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, s. 253 
20Cahit Külebi,Rüzgâr, s.17. 
21 Cahit Külebi, a. g. e.,s.50. 
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deyişinde yalnızlığı en duygulu dizelerle anlatan şair, köyden kalkıp büyük 
kente yerleşmenin yarattığı yabancılaşma, kaybolma ve kimsesizlik duygularını; 
doğduğu yerlerden, sevdiklerinden, baba ocağından ayrı kalan her insan gibi yaşa-
mıştır.  

Zaten Külebi, birçok şiirinde Zile özelini özenle dile getirmiştir. Yurdum şii-
rindeki: 

  1917 senesinde  
  Topraklarında doğmuşum, 
  Anamdan emdiğim süt 
  Çeşmenden, tarlandan gelmiş, 
  Emmilerim sınırlarında  
  Senin için dövüşürken ölmüşler, 
  Kalelerinin burcunda 
  Uçurtma uçurmuşum. 
  Çimmişim derelerinde, 
  Bir andız fidanı gibi büyümüşüm 
  Topraklarının üstünde.22 
biçimindeki söylem, görüşümüzün kanıtlarındandır.  
Bir konuşmasında "Zile’de atlarımız, arabalarımız, bunlara ilişkin serüvenleri-

miz olmuştu ama, o sırada çok küçüktüm."23diyen Cahit Külebi'deki yalnızlık; doğ-
duğu, ilk anılarını unutamadığı Zile'ye olan özleminin genelleşerek, Anadolu'ya 
duyulan yurt özlemi biçiminde yansımasıdır.  

Külebi'nin ustaca kullandığı ses yinelemeleri ve ritmik unsurlar, şiirde akıcılığı 
sağlamada üstlendikleri görev açısından yadsınamayacak kadar önemlidir. Bunun 
önemi, 

  Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin 
  Benim doğduğum köyler de güzeldi 
  Sen de anlat doğduğun yerleri 
  Anlat biraz..  
dizelerinde belirgin şekilde gözler önüne serilmektedir.  
Son bölüm olan altıncı dörtlükte, eşe, sevgiliye güzellik adına yakıştırılan en 

güzel ifade kullanılmıştır.  
Bilindiği gibi bir şiiri çekici kılan ve şiirde ahenk sağlayan özelliklerin biri de 

rahat ve doğal söyleyişlerdir. Külebi, Hikâye'de sanki şiirle musikinin iç içe olduğu 
                                                 

22 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, s. 153 
23 Türkiye Yazıları, Mayıs, 1977, s. 14 
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bir atmosferin havasını teneffüs ettirmiş, şiirin akıcılığı ise anlamla bütünleşen bir 
ahenk sağlamıştır.  

Gerçekten Türkiye çok güzeldir. Eşini bu güzellikle denk tutması ona çok de-
ğer vermesinden, sevgi dolu şair yüreğinden kaynaklanmaktadır. Benim doğduğum 
köyler de güzeldi derken gerçekten güzel bir köy olan Çeltek köyünü dile getirip, 
Zile'nin çok güzel ve özel bir yer olduğunu vurgulayıp Zile özelini kendine özgü 
şairane bir dille sergilemektedir. Sonra ustaca, Türkiye gibi aydınlık ve güzel olan 
senin şüphesiz doğduğun yerler de güzeldir. Haydi sen de doğduğun yerleri, o yerle-
rin güzelliklerini anlat biraz demektedir.  

Cahit Külebi'nin Hikâye şiirinde Zile özeli'nin gözardı edilmemesini vurgula-
yıp, Zile'de yapılan Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumları bildiri kitapları ile 
Zile Kültür Sanat Dergisi'nin arka kapağında yer verdiğimiz Dünyanın en güzel 
yerlerinden biri Türkiye, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri Zile'dir.ifadesini 
yinelemek isterim. 

 
Zile'nin Çeltek Köyündeki Çeltek Baba diye anılan 

Şeyh Mahmut Emirdoğan Türbesi'nin içi 
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SİVAS’ TA SARAÇLIK 
 

THE SUDDENLERY IN SİVAS 
 

РЕМЕСЛО “ШОРНИКА” В СИВАСЕ 
 

Okt. Nuran BAYGÜL* 
 
 

Özet 
Sanayi Devrimi’ nin sonucunda, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 

ülkelerde, bir zamanların gözde meslekleri bugün can çekişir duruma gelmiştir. Bu 
mesleklerin başında da saraçlıkmesleği gelmektedir. 

Ata hükmeden bir milletin, elbette el sanatları da mükemmel olmalıdır. 
Günümüzde, Türkiye’ nin bütün şehir ve ilçelerinde, el sanatlarının yok olduğunu, 
birkaç kişinin mesleklerini zar-zor yaşatmaya çalıştıkları görülmektedir. Atın, 
hayatımızdan kaybolması ile saraçlık mesleğinin sonu gelmiş, böylece tarihi bir 
meslek kaybolurken, bu yolla geçimini sağlayan insanlar da yokluğa düşmüşlerdir. 

Saraçlık, saraç işiyle uğraşma sanatıdır Saraç ise yük ve binek hayvanlarına 
koşum takımları yapan kimselere verilen addır. Ne yazık ki, günümüzde 
teknolojinin getirileri hayatımıza girmiş böylece, hayvanlar görevlerini modern 
araçlara yüklemişlerdir. 

Üretim düzeyleri düşen saraçlar ise günümüzde köpek, kedi boyunluğu ve 
tasmalar, tabanca kılıfları, kemerler yaparak geçimlerini sürdürmeye 
çalışmaktalardır. Bu sebepten saraçlık mesleği geliştirilmeye zorunlu olan meslekler 
arasına girmiş ve desteklenmeye ihtiyaç duyulur hale gelmiştir.  
Sivas ilinde saraçlık mesleğini kimlerin yaptığı, meslek erbablarının çalıştıkları 
semtler araştırılmış, usta ile karşılıklı olarak soru- cevap yöntemi kullanılarak 
alanları hakkında bilgi edinilmiş, çalıştıkları ortam, kullanılan araç ve gereçler, 
ustanın çalışmaları gözlenerek fotoğraflanmış, veriler derlendikten sonra üç ay gibi 
bir zamanda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deri, boyunluk (hamut), eyer, kayış . 
 

                                                 
* Okutman, Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümü, SİVAS/TÜRKİYE  
   (nbaygul @ cumhuriyet. edu.tr) 
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Abstract 
At the end of the endustrial revolation, some occopations in contries in which 

agricultere and ranching play a great vanished. 
 A nation domineering horses are also known to be good at crafts. To day crafts 

are mostly perished and only one or two people try to continue their trade. Saddlery 
ended afer horses had withered away in daily life. Saddlery is the occopation of 
making saddles and saddler is the person skilled in this trade. Animals have been 
raplaced by modern venicles in the endustry and daily life. These modern vehicles 
have been used in transportation. The need for saddlers started to drop off and these 
people try to earn their living through cat or dog leash, holster and belt. 

Key Words: Leather, strapping, saddle, slide. 
 
 
1. GİRİŞ 
Sivas ili İç Anadolu Bölgesi' nin kuzeydoğusuna düşmektedir. Tarihte en eski 

yerleşim merkezlerinden birisidir. Bunun tanığı olarak da üzerinde hâlâ yaşamakta 
olan gerek Selçuklu gerekse Osmanlı eserleri gösterilebilir. 

Böyle esik bir tarihe sahip olan Sivas ilinin elbette ki çok eskilere dayanan el 
sanatları da olmalıdır. Sivas il merkezinde zor şartlar altında yaşatılmaya çalışılan 
saraçlık mesleği konu olarak seçilmiştir. 

Saraçlık, MÖ yüzyıllardan beri hem Türklerin hem de diğer milletlerin ihtiyacı 
olan gereçleri yapan meslek türüdür. 

Teknoloji, insanoğlunun hayatına girinceye kadar tarım ve hayvancılık bütün 
ulusların geçim kaynağı olmuştur. Geçim kaynaklarının içerisinde hem hayvancılığı 
hem de tarımı ilgilendiren meslekler oluşmuştur. El sanatlarına dayanan bu 
meslekler kimilerince aile mesleği kimilerince ilgi alanı olarak kimilerince de 
zorunluluk gereği yaşatılmaya çalışılmaktadır. Böylece saraçlık mesleği de ortaya 
çıkmıştır. 

Yüzyıllar içerisinde en çok insanoğluna hizmet eden hayvanlar arasında at, dün 
olduğu gibi günümüzde de birinci sırayı almaktadır. İnsanlar atları günlük hayatta 
hem binek hem de yük taşıyıcı olarak kullanırken tarih içerisinde de savaş aracı 
olarak kullanılmıştır.  

Tarihî süreç içerisinde atlar insanlar tarafından ehlileştirilirken önce damgaları 
vurulmuş, daha sonra kemer ve gem kullanılmış, ehlileşen atın üzerine eğer 
yerleştirilmiş ve sonunda at insanlığın hizmetine sunulmuştur. 

İşte gerek yük gerekse binek hayvanlarının kullanımında gerekli olan 
malzemenin yapılması, onarılması, silah kınlarının yapımı saraçlara aittir.  

Böylece, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, saraçlık mesleği geçmişte olduğu 
gibi, gelecekte de yaşatılması gereken meslekler arasında yer alacaktır.  
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Bu yazımızda Sivas ilinde saraçlıkla uğraşan insanlar araştırılmış ancak bir 
tane ustanın olduğu görülmüş ve incelenmesi gereken bir meslek olarak da 
seçilmiştir. Çalışmaya geçilmeden önce, yazılı kaynaklardan bilgi toplanmış, 
inceleme planı çıkarılmıştır. Ustanın çalışmaları görüntülenirken röportaj yapılmış, 
ustamız kaynak kişi olarak alınmış, çekilen fotoğraflar incelenerek gözlem fişleri 
oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada Sivas ili merkezinde yaşatılmaya çalışılan saraçlık mesleği 
üzerinde durulmuştur. 

  
2. SARAÇLIK NEDİR 
2.1. Saraç ve saraçlık 
Saraç:1. Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse.  
 2.Koşum ve eyer takımlarını işleyen ve süsleyen kimse. 
 3.Deri, muşamba gibi nesnelerden bavul, çanta yapan kimse. (ÖTS, 2000: 

2443.) 
Saraçlık: Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer, gibi 

bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını yapma,işleme ve tamir etme işi, 
sanatıdır. (TS:1702)  

Saraçlık mesleğine Almanlar. Sattlerhandwerk; Fransızlar, Sellerie ; İngilizler, 
Saddlery, trade of a saddler isimlerini vermişlerdir. 
(www.mavirize.com/genel/saraclik-nedir.) 

Koşum takımlarının yapılması, tamir edilmesi, koşumların süslenmesi işi, 
ilimizde sadece birkaç kişi tarafından devam ettirilmektedir. At koşumlarının 
kullanım amacı, hayvanların rahat hareket etmesi ve dış çevreden gelecek herhangi 
tehlikeye karşı da onların korunmasını sağlamaktır. (ÖTS, 2000:2444) 

Saraçlık mesleğinin yapıldığı mekânlar şehir ve ilçelerde farklı yerlere 
konulmuş, mekânların adlarına da saraçhâne adı verilmiştir. Saraçhâne sözcüğü 
sözlükte de "Eyer gibi at takımları ile meşinden eşya yapılan, bunların tamir 
edildiği, satıldığı yer." olarak ifade edilmektedir. (KARAGÖZ,2009) 

Saraçlık mesleğinin Türklerde çok önemli olduğunu Evliya Çelebi'  nin 
Seyahatnâme' sinden anlayabiliriz. Eserde bıçak kını yapan 105 dükkânda , 200 
işçinin; 300 dükkânda 800 kişinin bıçak kını ; 12 dükkânda  25 kişinin kamçı; 500 
dükkânda 1005 kişinin semer, 50 dükkânda 100  kişinin kırbaç yaptığı tespit edil-
miştir. (ÇELEBİ, 2011:314,303,323) 

Şehrimizde bu meslekle ilgilenen ustamızın adı, Veysel Karagöz ' dür. Bu mes-
leği yapmasındaki sebep, baba sanatının sürdürmek, sanatı yok olmaktan kurtarır-
ken de geçim durumunu sağlamaktır . 
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Fotoğraf: 1 Saraç ustası Veysel KARAGÖZ 
 

 
Fotoğraf: 2 Saraç ustasının dükkânı 
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Veysel Usta, saraçlık mesleğinin pirini Veysel KARANİ HAZRETLERİ olarak 
belirtmektedir. (KARAGÖZ, 2009) 

2.2.Saraçlık Mesleğinin Hayatımızdaki Yeri 
 Saraçlık mesleğini hayatımızın bir parçası olarak gördüğümüz zaman, birkaç 

açıdan önemini de belirtmek gerekmektedir. 
 1-Tarihteki önemi açısından saraçlık mesleği, 
 2-El sanatları açısından saraçlık mesleği, 
 3-Aile ve yurt ekonomisine getirisi açısından saraçlık mesleği, olarak sınıflan-

dırabiliriz. 
2.3. Saraçlık Mesleğinin Tarihteki Önemi 
Saraçlığın tarihi, MÖ yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Saraçlık, çok eski 

çağlarda, önce Lidyalılar tarafından ortaya çıkarılmış, Orta Asya Türklerinde 
zirveye ulaşmıştır. Türklerin işlemeli olarak yaptıkları at takımları, ayaklarına 
giydikleri yanları postlu ve süslü yumuşak çizmeleri, tarihlere geçmiştir. Türkler 
derinin işlemesini çok iyi bilmektedirler. Yaşadıkları coğrafyalarda saraçlık sanatını 
yaymış, bugünün Avrupa'sı da bu sayede Türklerden saraçlık sanatını 
öğrenmiştir.Hâlâ Balkan ülkelerinin bazılarında eski Osmanlı-Türk 
Saraçhâneleri'nin kalıntılarına rastlanması bunlara delildir. Saraçlık sanatı, 
Ortaçağda teşkilâtlanan diğer sanat dalları gibi kendilerine ait bir yerde toplanmaya 
başlanmışlar, devrin bey ve sultanlarından çalışma ruhsatları almışlardır. Daha sonra 
Fâtih Sultan Mehmed Han, İstanbul'�u fethettikten sonra, saraçlara özel çalışma 
ruhsatı vermiştir. (www.mavirize.com/genel/saraclik-nedir.html.) 

Fatih Sultan Mehmet, saraçlıkla meşgul olan insanlar için, dükkânlar yaptırmış, 
tüm saraçları bir araya toplayarak Saraçhâne adı verilen semti kurmuştur. Bugün 
İstanbul'un Fâtih semtindeSaraçhâne adı verilen bir yerleşim yeri bulunmaktadır. 
Ancak, bu semt geçmişte büyük bir yangın gördüğü için, kül olmuş, semtten geriye 
sadece adı kalmıştır.(ÖTS,2000:2444) 

Orta Asya bozkırlarında özgürlüğün tadını çıkaran atlar, Türklerle evcilleşmiş, 
tarihte kendisine bir kimlik kazandırmıştır. Ata hükmeden bir millet, elbette onu 
rahat kullanmanın yollarını arayacaktır. Bu konuda en güzel örneği bize, Altay Dağ-
ları’ nın eteklerinde, Pazırık Vadisinde, beşinci kurgandan çıkarılan Hun halısı ver-
mektedir. “MÖ 3. yüzyıla ait olan halının üzerine atlı askerler ve onların atlara giy-
dirdikleri kuşam takımları işlenmiştir. Atların üzerlerindeki halılara bakılarak, sa-
raçlık mesleğinin tarihçesi, yüzyıllar öncesine taşınabilmektedir.” (Özdek, 1990:40-
41-44) 
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(Özdek, 1990:40) 

Fotoğraf: 3 I.Kurgandan çıkarılan ipek Hun halısı 
 

 
(Özdek, 1990:44) 

Fotoğraf :4 Kurgandan çıkarılan Hun halısındaki Hun askeri ve atı 
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(Özdek, 1990:41) 

Fotoğraf: 5 I. Pazırık kurganından çıkarılan gümüş Hun eyeri 
 

 
(Özdek, 1990:41) 

Fotoğraf: 6 Kurgandan çıkarılan eyer 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

113 

2.4.El Sanatı Olarak Saraçlık Mesleği 
İnsanlar günlük hayatlarını devam ettirebilmek için kendilerine bir meslek 

seçmek zorundadırlar. Bu zorunluluğu kimi insanlar bedensel kimileri zihinsel ki-
mileri de el becerisini kullanarak yerine getirmeye çalışmaktadırlar. El becerilerini 
kullanan insanların, emeklerinin karşılığını almaları çok zordur. Çünkü, eli ve yüre-
ğiyle iş yapan insanların, ortaya çıkardıkları ürünlerin eş değerini bulmak, neredey-
se imkânsızdır. Bu yüzden çeyiz yazma geleneğinde, el emeği, göz nuru olan kız 
çeyizlerinin maddî değeri verilirken, o günkü değerlerin çok üzerinde fiyat belir-
lenmektedir. 

Geleneksel el sanatlarını öğrenme işi, büyük çoğunlukta baba mesleği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Saraçlık mesleği de bu mesleklerden birisidir. İnsanlar mes-
leklerini ustalarından öğrenirken zaman içerisinde kendileri de sanatlarına başka 
özellikler katmaktadırlar. Böylece sanatın özelliği ve özgünlüğü de burada ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir saraç, koşu atına mı yoksa yük taşıyıcı bir ata mı koşum takımı yapacağını 
çok iyi bilmelidir. Her iki koşu takımının farklı farklı özellikleri bilinmelidir ki, işin 
gereği yerine getirilebilsin. Bundan dolayı saraçlık genel kültürü gerektiren bir mes-
lek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.5. Aile ve yurt ekonomisine getirisi açısından saraçlık mesleği 
İnsanlar toplum içerisinde farklı farklı alanlarda çalışarak kendilerine bir yer 

belirlemek zorundadırlar. Bu amaçla yola çıkan birey hem kendi çevresi hem de 
ülkesi adına mesleğini yapmak ihtiyacını hisseder. Sivas ilinde saraçlık mesleği bir 
sorumluluk çalışması gerektirmektedir. Çünkü, Sivas' ta at çiftliklerinin varlığı, ata 
sporu olan cirit oyununun oynanması, faytonculuk yaparak geçimlerini sağlayan 
vatandaşların bulunması gibi özellikler, bu mesleğin devamının zorunluluğunu orta-
ya koymaktadır. Saraçlık mesleğini icra eden usta böylece hem kendi ailesine hiz-
met etmekte hem de ülkesinin kalkınmasına ekonomik yönden katkıda bulunmakta-
dır. 

2.2. Atlar için Koşu Takımları 
2.2.1.Bir KoşuAtı İçin Gerekli Koşum Takımları 
1. Gem başlık: Sadece rahvan ve koşu atları için yapılır. Geme bağlı olarak 

başa geçirilir ve dizginler bu başlığa bağlanır. Örgülü ve düz olmak üzere iki türü 
daha vardır. (ÖTS, 2000. 269) 

2. Eyer: Sadece yarış atları için yapılan bir tür semerdir. 
3.Eyer takımı: Eyerle birlikte kullanılan başlık, dizginler, üzengi, göğüslük, 

kolon, nal çantası gibi nesnelerden ibaret olan biniş takımının tümüdür. 
(ÖTS,2000:828) 
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Fotoğraf: 7 Eyer 

 
4. Kulan(sedenka): Hayvanın kuyruk altından tek kayışla geçirilerek eyere to-

ka ile sabitleştirilen kalın, 5-6 cm genişliğinde bir dokuma şerittir. Yarış ve rahvan 
gibi atlarına takılan kuskun, hayvanın yokuş indiği sırada eyerin öne kaymasını 
önlemeye yarar. 

5. Göğüslük(Sülebent): Üç kollu olup deriden yapılmıştır. Atın karnının altın-
dan gelip göğsünde birleşerek boynun iki yanından eyerin ön kısmına bağlanır. Gö-
revi at yokuş çıkarken eyerin arkaya kayarak atın sıçramasını engellemektir. 

6. Kantarma kayışı: Göğüslüğe ek olarak yapılan ve atın başını yukarı kal-
dırmasına engel olan bir kayıştır. 

7. Kırbaç: Kalın deriden örülen ya da saçaklı olmak üzere iki türü vardır. 
8. Dizgin: Uzunluğu, at binicisinin eli ile gem arasındaki mesafe kadardır. Atı 

yönlendirmeye yarar. Sadece deriden yapılır ve örgülü ve düz olmak üzere iki türü 
vardır. 

9. Yan kayış (üzengi kayışı) Eyerin sağına ve soluna takılan üzengi demirini 
özel toka ile eyere bağlayan kayıştır. (TS, 2000: 269). 

10-Gem(dizgin):Azılı atların ağızlarına vurulan, demir alet. (kantarma) ÖTS, 
2000 : 1530.) 

12- Yular: Hayvanı çekmek ve bağlamak için başına takılan ipten dizgin. 
(ÖTS, 3255). 

13.Üzengi: Ata binilirken, eyerin iki yanında asılı bulunan ve ayakların 
basılmasına yarayan altı düz, demir halka. (TS, 2005: 2069) 
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Fotoğraf: 8 Üzengi 

 
2.2.2. Bir Yük Atı İçin Gerekli Olan Koşum Takımları 
1. Hamut : (İslavca) Araba koşumunda atların boyunlarına geçirilen ağaç ve 

meşinden yapılmış çember. (ÖTS, 2000 :1142). 
2. Belleme: Kış aylarında yük atlarının sırtına vurulan, alt kısmı saf keçe, üst 

kısmı ise branda ile kaplanmış sırt örtüsünün adıdır. 
3. Gözlüklü başlık: Başın iki yanına takılan ve gözlerin sağı solu görmesini 

engelleyen, kapakların (gözlük) normal başlığa bağlı şekline gözlüklü başlık denil-
mektedir. At, merkep ve sığırlar için yapılır.  

4. Gömlek: (paldım):1.Yük ve binek hayvanlarında, hamuttan başlayıp atın 
kuyruk altından dönerek tekrar hamuta bağlanan, üzerinden aşağı düşmesini 
engelleyen çift sırtlığı bulunan 5 cm. eninde, sağrı üzerinden geçilen kayış. ; 

 2. Atın gömleği.(ÖTS,2000: 2251) 
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Fotoğraf: 9 Göğüslük 

 
5. Dizgin: Koşu atı dizgininden farklı olup 6 cm. boyundadır. Uç kısımları çap-

raz deri veya ketenden dokunmuş şeritlerden yapılır. 2,5-3 cm. genişliğinde olup bir 
ucu geme bağlı, diğer ucu sürücünün elinde tuttuğu dizgindir, ata yön vermeyi sağ-
lar. 

6. Karın altı kuşaması: Eyeri, atın sırtına sabitleştirmeye yarayan, 5-6 cm. 
eninde, deriden veya kolondan yapılan bağlayıcı kayışlardır. 

7. Sineklik: Hayvanların yüzüne sineklerin konmasını engeller, renkli iplerden 
örülür. 

8.Altlık: Eyer takımının altına serilen halı, kilim, keçe gibi örtü. 
9.Çeki kayışı(göğüs kayışı):Mandanın yağlı derisinde yapılan ve atı çekmeye 

yarayan kemerdir.  
10.Göğüslük: Deri ve muşambadan yapılmış önlük, elbise. (ÖTS, 2000:1020) 
2.3.At Kuşamları Yapılırken Kullanılan Malzemelerin Adları 
Deri, ip, ot 
2.3.1. Kuşam Yapımında Kullanılan Aletlerin Adları 
1. Bıçkı: Ağaç saplı, ucu keskin üçgen demirli bir alettir. Deri kesmede kulla-

nılır. 
2-Biz: İnce küçük dikişlerde kullanılan ve deriyi elle delmeye yarayan sapı tah-

ta, ucu demir alet.  
4. Demir pergel: Derinin üzerine daire ve en çizmeye yarar. 
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5. Zımba: Üzerine çekiçle vurulmak suretiyle deriyi delmeye yarar. 
6. El baskısı: Pense tipi bir zımba olup, altı değişik ağzı bulunur ve altı farklı 

delik açar. 
7. Büyük makas: Keçe kesmede kullanılan geniş ağızlı bir tür makastır. 
8. Kalıp: Değişik modellerdeki tabancaların, ağaçtan oyulmuş şeklidir. Taban-

ca kılıfı bu kalıba geçirilerek şekillendirilir. 
9. Kerpeten, 
10. Çekiç, 
11. Demir örs, 
13.Keser. 

 
Fotoğraf:10 Araç ve gereçler 
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Fotoğraf:11 Örs ve diğer araçlar. 

 
 2.4.Malzemelerin Yapım Aşamaları 
 
 2.4.1.Hamudun Yapılışı 
Bir çift ağaç birbirine çakılır. Kamış otundan yapılmış simit bağlanır. Simidin 

üzerine keçeden döşek yapılarak ağaca çakılır. Keçenin üstüne deri döşeme yapılır. 
Hamudun üstüne deri çekilir. Ağaçları birbirine tutturmak için laka bağı, koşumları 
tutturmak için de sağ ve sol tarafına kulak bağlanır. Bunun genel adına hamut denir. 

Yağlı deri, bıçakla kesildikten sonra, tıraşlanmakta, mumlu iplik, biz ve ucu 
kütleşmiş iğneyle dikilmektedir. Bütün bu parçalar kıtıkla doldurulmaktadır.Hamut, 
koşum veya çekim atlarında kullanılmaktadır.(KARAGÖZ, 2009) 
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Fotoğraf:12 Hamudun yakından şekilmiş görünümü 

 
 

 
Şekil:1 Hamudun arka yüzü 
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Fotoğraf:13 Hazırlanmış hamutlar 

 
2.4.2.Başlığın Yapılışı 
Takım yapılacak olan deri, önceden şaplanır ve kayış halinde kesilir. Kayış ha-

line getirilen şeritlerin uçlarına gem takılır. Atın, alnının ortasına gelen kısma alın-
lık, gözlerinin geleceği yere de yuvarlak deri dikilir. Ayrıca sarı demirden süs de 
eklenebilir. (KARAGÖZ, 2009) 

 
Fotoğraf: 14 Başlık 
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2.4.3.Eyerin Yapılışı 
İlk olarak ağaçtan “kaş” denilen ön cephe iskeleti yapılır. İskeletin üzerini ört-

mek için, kumaştan bir astar dikilip içerisi pamuk veya yün ile doldurulur. Dolduru-
lan astar, daha önceden yapılan ağaç iskelete çakılır ve iskeletin üzerine kösele ya 
da deri geçirilerek üzeri kapatılır. Eyerin yan kısımlarına deri ya da kumaştan etek 
denilen işlemeli parçalar dikilir ki, bu etekler, bir tür “tozluk” görevi görür. 
(KARAGÖZ, 2009) 

 

 
Fotoğraf: 15 Eyer ve dizlikleri 

 
  
2.4.4. Kemerin Yapılışı 
Islatılmış ve yumuşatılmış olan deri parçaları uzun şeritler halinde önce çizilir. 

Ne kadar kullanılacak ise keki yardımı ile önce boyları belirlenir.Sonra uzun 
şeritlerin arasından dikiş gidilir. üçüncü aşamada zımba ile kemerde delik açılır. 
Dördüncü aşamada ise kemerin uçları dikilmeden önce kemer tokası ve yine deriden 
dikilmiş olan halkalar geçirilir. 
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Fotoğraf:16 Deri parçalarının kesilmesi 

 
Fotoğraf:17 Atları çeken kemerler 

 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

123 

 
Fotoğraf:18 Eyer ve dizginler 

 

 
Fotoğraf:19 Göğüslük 
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Fotoğraf:20 Atın üzerine giydirilen elbise 

 
Fotoğraf:21 Hamuda kayışların geçirilmesi 
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Fotoğraf:22 Sineklikler 

 

 
Fotoğraf:23 Kamçı çeşitleri 
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 2.5. Koşu Atına, Koşum Takımlarının Giydirilişi 
 Koşum takımlarından olan göğüs kayışı, yan kayış, ok kayışı ve, göğüslük gibi 

parçaların hamuda bağlanarak atın arabayı çekmesi sağlanmaktadır. (KARAGÖZ, 
2009) 

 

 
Fotoğraf: 24 Eyer, göğüslük, kemerlerin ata giydirilişi 
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Fotoğraf: 25 Ata faytonu çekeceği hamuda kemerlerin bağlanması 

 

 
Fotoğraf: 26 Halının kesilerek saraç elinde heybeye dönüşümü 
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Fotoğraf: 27 Heybenin bölümleri 

 
 3 .SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 Yüzyıllardan günümüze aktarılan saraçlık mesleğinin, eski itibarına kavuştu-

rulması için, yeni istihdam yollarının bulunması gerekmektedir.  
 Bu amaçla ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi sağlanmalı, var olan at çift-

liklerinin sayısı arttırılmalı, ata sporu olan cirit, genç kuşaklara öğretilmelidir. Böy-
lece atlara gerekli olacak malzemelerin yapılma sanatı da devamını sağlayacak ve 
yok olmaktan kendisini kurtaracaktır. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE GEYİK VE 
GEYİKLİ BABA ÜZERİNE GÖZLEMLER 

 
DEER IN TURKISH CULTURE AND REMARKS ABOUT 

GEYİKLİ BABA (FATHER WHO HAS DEER) 
 

ИТОГИ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОБРАЗОМ ОЛЕНИ И ГЕЙКЛИ 
БАБА В ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Dr. Zofie UÇAR∗ 

 
Özet 
Geyik Türk kültüründe en eski dönemlerden bu yana oldukça anlamlı bir rol 

oynar. Doğayla iç içe yaşayan Türkler geyik motifini esebi, sanatsal ve mimari eser-
lerinde kullanırdı. Dişi ve erkek geyiğin doğal olarak farklı anlamlar ve semboller 
yüklenirdi. Bu makalede kullanılan motifler ve onların sembol ve anlamlarını belir-
tilir, geyik motifli efsaneler ve Geyikli Baba efsaneleri kısaca tanıtılır. Efsanelerde-
ki geyik ve şekil değiştirme motifinin kullanımı, Geyikli Baba’nın rolleri ve görev-
leri tartışılır. Geyikli Baba şahsiyetini ve hakkındaki efsanelerin Bektaşilikle bağ-
lantılarına değinilecektir. Efsanelerin farklı toplumlara ait benzer efsanelerle karşı-
laştırılır.  

Anahtar Kelimeler: Geyik kültü, Türk kültüründe geyik motifleri, Geyikli 
Baba efsaneleri. 

 
Abstract 
The deer plays highly meaningful role in Turkish culture since the early ages. 

The Turks, who were living in touch with nature, were using the motif of deer in 
literal, artistic and architectural works. Different meanings and symbols were 
loaded to male and female deer. The motifs, used in this paper, will be specified 
together with theirs symbols and meanings; legends including the motif of deer and 
legends about Geyikli Baba will be presented in brief. Using of motifs of deer, 
metamorphosis and roles and missions of Geyikli Baba in these legends will be 
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discussed. The connections between the character of Geyikli Baba, the legends 
knotted around him and between Bektashism will be part of examinations. The 
legends will be comprised to some similar legends belonging to another societies.  

Key Words: cult of deer, motifs of deer in Turkish culture, legends of Geyikli 
Baba. 

 
İnsan ve hayvanlar arsındaki bu eski sıkı bağ, şehirdeki modern yaşam tarzı ile 

birlikte biraz gevşemiş, ama çeşitli hayvanlar ve bilhassa geyik ile Türk insanı ara-
sındaki ilişki, Türk kültüründe yerini her zaman muhafaza etmiştir. Çeşitli geyik 
motifi hem sözlü kültürde ve el sanatlarında hem de divan edebiyatında karşımıza 
çıkmaktadır. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bölgede birçok geyik türü 
mevcuttur. Orta Asya geyikleri, Avrupa’da yaşayan geyiklere nazaran daha ufak, 
zarif ve narin olupkuzey bölgelerde, Sibirya’da ise daha iri olanRen geyiği yaygın-
dır. Bu fizyolojik farklılıkları ve ayrıntıları makalede ele almayacağız, ancak bu tür 
fizikî farklılıkların da farkında olmak zorundayız. Mesela, narin yapısı ile dikkat 
çeken gazal daha çok sevgiliyebenzetilir, diğer taraftan sağlam ve dayanıklı ren 
geyiği ise güç ve kuvveti temsil eder (Mülayim 1984: 332). 

Türk dillerinde geyik için birçok isim kullanılır. Divânü–lügati’t–Türk’te 
‘keyik’, Orhun âbidelerinde ‘kiyik’ ve ‘keyik’ görülüyor. Geyik için bugün artık 
kullanılmayan isimleri tarihi kaynaklarda bulabilmek mümkündür, mesela Orhun 
abidelerinde ‘sıgun’, Mukaddimetü’l–Edeb’de ‘ayırk’, Dede Korkut’ta ‘boga’ veya 
‘buga’, Oğuz Kağan destanında ‘bugu’ sözleri kullanılır (Ertem 1979: 334; Güven 
2003: 86; Orkun 1994: 72–73). Bunlar dışında da geyikle karıştırılan ‘maral’, ‘kara-
ca’, ‘ceylan’, ‘cerran’, ‘ceren’, Farsça ve Arapça’dan Türkçe’ye geçen ‘âhu’ ve 
‘gazal’ sözlerine rastlamak mümkündür (Ertem 1979: 334). 

Geyiğin toplumdaki önemli yeri şahıs adlarından da belli oluyor. Geyik diğer 
hayvanlardan, mesela at, boğa, koç, aslan veya yırtıcı kuşlardan, nispeten daha az 
kullanılır, ama yine de geyikten türemiş isimler veya özdeyişler bulunur. Örnek 
olarak, Geyikli Baba veya kazandığı sevaptan dolayı kazanılan aile soyadı 
‘Bozgeyikli’yi verebiliriz (Ertem 1979: 334). Ceylan veya Ceren isimleri de sevilen 
kız isimlerinden biridir. Bazı yazarlara göre geyikten türemiş isimler yoktur, tek 
istisna olarak Geyikli Baba lakabı gösterilmektedir, ama bu yazar mesela kız isimle-
rini göz ardı etmiştir (Karadoğan 2003: 113). Türkçede geyikten türemiş birçok yer, 
hayvan ve bitki isimleri geçmiş, örnek olarak ‘Geyik dağları’, ‘Geyik suyu’, 
‘Geyikpınarı’, ‘geyikböceği’, ‘geyik domuzu’, ‘geyik dikeni’, ‘geyikdili’, ‘geyik 
otu’ verebiliriz. Deyimlerde de geyiği bulabilmek mümkün: ‘geyik etine girmek’, 
‘kadın endamı almağa başlamak’ anlamına gelmektedir (Aksoy 1965: 209; Ertem 
1979: 337). 

Geyik, toplumun gündelik hayatında da önemli rol oynamıştır. Eski zamanın-
dan beri en çok avlanan hayvanlarından biri olan geyikten eti ve derisi için faydala-
nılmıştır. Av hayvanı olarak neredeyse tüm eski edebî eserlerde, resimlerde, halk 
edebiyatında ve türkülerde geyik motifi bulunur. Geyiğin kemiklerinden ve boynuz-
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larından, kuzeyde yaşayan insanlar birçok pratik hayat için gereken eşya, mesela 
yay veya bıçak sapı, süs ya da dinî bakımdan önemli objeleri üretmiştir (Ertem 
1979: 338). Geyik derisi kuzey bölgelerde giysi üretmek için kullanılmıştır. Güney 
bölgelerde geyik ve ceylan derisinden sadece giysi amaçlı değil, kâğıt amaçlı olarak 
da faydalanılmıştır. Bu tür kâğıda ‘ceyran kâğıdı’ denilir ve ceylan derisinden husu-
si bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kâğıdın en yaygın üretim merkezi olarak İsfahan 
bilinmektedir. Yine de ceyran kâğıdı çok pahalı bir kağıd çeşidi olduğu için sadece 
en kıymetli eserler için kullanılmıştır, örneğin süslü Kur’ân–ı Kerim nüshaları 
ceyran kâğıdına yazılmıştır. 

Geyiklerin bir türü de sadece et ve derisi için değil, koku üretmek için kulla-
nılmıştır. Âhunun göbeğinden akan bir çeşit sıvıdan ‘misk’ denilen koku üretilir ve 
en kıymetli kokulardan sayılır. Birçok şiirlerde de misk kokusuyla ilgi kurulmuş ve 
sevgili kız ahuya benzetilir. 

Geyik toplumun kültürel yaşamını neredeyse her yanını etkilemiş gözüküyor. 
Geyik motifi sanatın her dalında, danstan mimarî süslemelere kadar bulabiliriz. 
Anadolu’da bazı bölgelerde geyik oyunları halk oyunları arasında önemli yer tut-
maktadır. Halk oyunları eski zamanlardan beri doğa unsurları örnek alarak değişik 
hayvanları taklit etmeye çalışmıştır. Bu tür taklitçi oyunların izleri hayvan adı taşı-
yan halk oyunlarında belirgindir. Hayvan adı taşıyan oyunlar Şamanizm etkisinde-
dir, ilkel insanlar ve muhtemelen eski Türk boyları da, hayvanı taklit ederek onu 
mistik olarak görmüştür. Anadolu sahasında evcil hayvanlar genellikle kadın tara-
fından ve yabanî hayvanlar da erkek tarafından oynanmakta, bu da geleneksel bir iş 
bölümünü ortaya çıkarmaktadır; kadınlar ev ile ilgili işlerle ilgilenirken, erkekler 
genellikle ava çıkarlardı. Anadolu’da geyik veya ceylan oyunları şu anda Kars, To-
kat ve Yozgat illerinde oynamaktadır (Çakır 1987: 76–79).1 

Eski dönemden beri geyik motifleri hem el sanatlarında hem güzel sanatlarda 
görülüyor. Türk boylarında bazı kuş ve hayvanlara, örneğin at, kurt, turna veya ge-
yiğe, saygı neredeyse tapınma boyutuna ulaşmıştır (Karadoğan 2003: 110). Geyik 
kutsal bir hayvan olarak resimlerde veya çeşitli eşya üzerinde de görünmektedir. 
Göktürk dönemine ait altın ve gümüş tabakların ortasında oturan ve başı geriye 
çevirmiş stilize bir geyik figürü bulunmaktadır (Mülayim 1984: 332). Göktürk ka-
ğanlarının damgasında geyik gibi bir hayvan tasvir edilmiştir, aynı döneminden 
kalmış çini üzerinde de geyik boynuzlu olan efsanevî bir yılan resmedilmiştir. Uy-
gur döneminde bu geyikten ejdere ‘Kelen’ (Ch’i–lin) adı verilmiş ve bu efsanevi 
geyikten ejder resminin yanında, ejder burcunun adı olan ‘lu’ yazılmıştır. Uygur 
resimlerinde sadece geyikten ejder motifi değil, geyik taçları da görülmektedir (Esin 
1972: 56; Orkun 1994: 72–73). 

Orhun yazıtlarında ve Runik yazıtların hemen yanında birçok yerde geyik re-
simleri görünmektedir. Geyikler ya tek olarak ya da av sırasında avlanan hayvan 
olarak resmedilmiştir. Bazen geyiklerin metinlerle ilgisi olmadığı görünmektedir ve 
                                                 

1 Yazar bu üç ilde geyik oyunu tespit etmiştir, ama çalışma maalesef tüm Anadolu’yu 
kapsamamaktadır. 
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geyik bu durumda daha çok süs amaçlı vazife görmektedir. Geyik bazen mistik öğe 
olarak bir motife dönüyor ve anlaşılan o ki eski dönemlerde dinî bayramlarda kulla-
nılmıştır. Geyik Bilge Kagan yazıtının batı tarafında bulunur: “Dağda sıgın kaçtıkça 
yaslanacağım babam...” (Orkun 1994: 72–73). Geyik bu yazıtta matem töreni ile 
ilgilidir ve bu da geyiğin yumuşaklığını ve merhametini göstermektedir(Erten 1979: 
335). Yenisey yazıtların arasında, mesela Uyug–Arhan yazıtının üzerinde yabanî 
domuz ve geyikler tasvir edilmiştir, böyle süslenmiş taş çevresinde dinî 
bayrammerasimi yapılmıştır (Orkun 1994: 423–424, 445). İrbek nehrinin yanında 
Ulu–kem kayasında, Turan nehri yanındaki bir taş sütunda, Üyük ve Bairim köyü 
çevresindeki değişik taşlarda veya Türgensu ve Dagandel’de yontulmuş taşlarda tek 
geyik tasvir edilmiştir (Orkun 1994: 432, 454, 932, 939, 951, 953). Geyikli av sah-
neleri de sık sık tasvir edilmiştir, mesela Karayüs yazıtı ve mezar taşları ya da 
Beikem, Şisterlik ve Ulukem, Buluk kayaları üzerindeki resimler bunun kanıtıdır 
(Orkun 1994: 425, 603, 605, 936). 

MÖ.1000’li yıllar altın, tunç veya kemikten yapılmış levhalar geyik motifleriy-
le süslüdür. Altay–Hun döneminden kabartma veya çizgi şeklindeki geyik figürleri, 
geyik–aslan veya geyik–kaplan figürleri değişik süs eşyalarında, kemer tokalarda, 
tabaklarda, at takımlarında vs. üzerinde görünmektedir (Ertem 1979: 338). Yenisey 
bölgesinde MÖ.X. ve VIII. yüzyıl arasında yapılmış tunç levhalar üzerinde de koşan 
veya diz çökmüş geyikler tasvir edilmiştir. Altaylarda Pazarık nekropolünde bir halı 
üzerinde geyik motifleri ve bir keçe üzerinde kartal–geyik mücadelesi tasvir edil-
miştir. Geyikler sadece eski Orta Asya sanatında bulunmuş değildir, Kafkasya, Ma-
caristan, Bulgaristan ve Doğu Avrupa’dada geyik örnekleri bulunmaktadır. Mesela, 
Macaristan’da Avar kemerinin ve tunç süs eşyası üzerinde koşan geyiği görebiliriz. 
Kiev’de bulunan bir kemik levha üzerinde de koşan geyik, Bulgaristan’da metal 
levhalar üzerinde stilize bir geyik figürü, Kafkasya’daki Maykop’ta İskit sanatının 
eseri olan altın levha üzerinde diz büzülmüş geyik motifine rastlanıyor (Mülayim 
1984: 330–332). Bunun dışında geyik veya ceylan figürleri minyatür sanatında, 
vitraylarda, tablolarda, heykellerde veya kilimlerde de bulunmaktadır, ayrıca Ana-
dolu sahasında kilimler üstünde stilize geyik figürleri kullanan zengin motiflerinden 
biridir (Ertem 1979: 338). Gündelik hayatta kullanılan eşyalar da geyik figürleriyle 
süslüdür, örnek olarak Tokat yöresinde üretilen geleneksel masa örtüler üstünde 
geyik figürleri mühürle bastırılmış olarak görünmektedir.  

Mimar alanında da geyik motifi kullanmaktadır. Daha seyek ve nadir olsa da 
Anadolu’da da bu tür mimarinin örneğine rastlanıyor ve yine geyik figürleri bol 
bulunan Tokat yöresinde de görülmektedir. Tokat’taki Niksar’da bulunan Çöreği 
Büyük Tekkesi’nin taçkapısı aşağı yukarı 70cm büyüklüğünde geyik rölyefi ile 
süslenmiştir. Tekke, Selçuklu dönemine ait olan ve nispeten az araştırılmış bir yapı-
dır. Taçkapısındaki geyik ayaklarını altına topamış ve başını geriye çevirmiş pozis-
yonda durmaktadır. Bu pozisyon eski Türk sanatında da aynı şeklinde tekrarlanır. 
Tekke süsleri arasında geyik sık sık kulllanılan bir hayvan değildir, daha çok kartal 
veya aslan gibi hayvanlar görülmektdir. Bu yüzden araştırmalara göre bu tekkenin 
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kökleri Bektaşilere ait olup Horasan Erenleri zümresi aracılığıyla Orta Asya’daki 
Şamanizm’e kadar uzanmaktadır (Mülayim 1984: 326, 329, 334–335). 

Halkın sadece maddî ürünlerinde değil, manevî ürünlerinde de geyik bol bol 
geçmektedir. Halk edebiyatında geyik ile ilgili motifleri maniler ve bilmecelerde, 
türkülerde, halk şiirinde ve halk hikâyelerinde, destanlarda, masallarda ve efsane-
lerde görmek mümkündür. Geyikten bahseden bilmeceye nispeten az rastlanır, ama 
en az bir tanesi verelim: 

Dağdan gelir dak gibi 
Kolları budak gibi 
Eğilir bir su içer 
Bağırır oğlak gibi. 
Manilerde, genellikle de Tokat ve Yozgat yöresinde, geyikli maniler de söyle-

nir: 
Geyik atladı taştan 
Gözlerin dolu yaştan 
Kız senin güzelliğin 
Çıkardı beni baştan. (Erten 1979: 336) 
 Türkülerde de bazen geyik motifi geçmektedir. Genellikle bu tür eserlerin ko-

nusu, mani olsun, şiir olsun, türkü olsun, hem geyik, hem sevgili ile alakalı olduğu 
görünmektedir, örnek olarak bir türkünün nakaratını verebiliriz:  

Şu dağlarda ceylan gezer 
Bir taş attım çaya düştü 
Benim gönlüm sana düştü 
Tırnaklarıyla taşlar ezer 
Çaydan turna uçtu 
Senin gönlün ey balam kime düştü.’ (Çağatay 1988: 162). 
Türkülerdeki ikinci yaygın konu ise, avcının söylediği türküdür, geyik avcıyı 

ulaşılmaz ve kayalı bir yere çeker ve avcı türküde kendi kötü durumunu ve hikâye-
sini anlatır. Geyiğin yaptıkları öldürülmüş bir yavrusu için intikam olarak açıklan-
mış olabilir. Bu türküler ve hikâyeler sık sık Toros dağları bölgesinde anlatılmakta-
dır (Turhan 1996: 46–49). Bu tür türküler en sık sık Anadolu sahasında bulunmakta 
ve geyik bunlarda kötü bir unsur olarak görülmektedir:  

Ben de gittim bir geyiğin avına aman aman 
Geyik aldı gitti beni kendi dağına aman aman 
Tövbeler tövbesi geyik avına aman aman 
Siz gidin kardeşlerim kaldım kayalarda aman aman 
Esvabım bohçada dürülü kaldı aman aman 
Nişanlı benden küsülü kaldı aman aman 
Tövbeler tövbesi geyik avına aman aman 
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Siz gidin kardeşlerim kaldım kayalarda aman aman. (Çağatay 1988: 161)2 
Halk şâirleri, geyiği veya daha doğrusu ceylanı, zarif vücut yapısı ve göz gü-

zelliğinden dolayı sevgiliye benzetmişlerdir. Karacaoğlan’ın‘Alageyik gibi yüksek-
ten bakar’, Kuloğlu’nun ‘Uyan, ey ceylan bakışlım, aç gözün’ sözleri örnek olarak 
verilebilir (Erten 1979: 336). Geyik veya ceylandan bahseden birçok halk şâiri eser-
lerini icra etmiştir. XVII.yüzyılda yaşanmış olan Hatayî’nin aşk şiirinde, hem Ka-
ğızmanlı Hıfzî’nin şiirinde de geyik veya ceylan geçmektedir (Çağatay 1988: 158–
159). 

Geyik veya ceylan halk hikâyelerinde önemli bir rol oynar, Kerem ceylana As-
lı’nın babasıyla nereye gittiklerini sorar ve daha sonra da Aslı ceylana benzetilir: 

Kerem: Sana bir sualim var benim ceylan, 
  Aslı Keşiş buralardan geçti mi? 
  Düşmüş arkasına olmuşum revan, 
  Çoban köprüsünden bir su içti mi? 
Ceylan: Dinle sen benden bu ahuefganı, 
  Aslı anasīle düşmüşler yola, 
  Bir seher vaktinde gördüm ben onu, 
  Yanında babası keşiş de bile. (Radloff–Kúnos 1998: 139–140) 
Divan edebiyatında benzer motifler tekrarlanır. Geyik sözü pek kullanılmaz, şi-

irlerde daha çok Arapça ve Farsçadan geçen gazal ve âhu sözleri geçmektedir. Şâir-
ler, sevgiliyi gazala veya âhuya benzetmişlerdir. Gazalın tenha yerlerde, çöl veya 
stepte yaşayışı, insanlardan kaçışı, ürkekliği, vücudunun zarifliği, güzel kokusu ve 
gözlerinin parlaklığı için sevgili ve gazal arasında ilgi kurulmuştur. Bu şiirlerden 
örnek olarak Fuzulî’den verelim:   

Gazelsiz gazal saydı âzân değil 
Gazel münkir–i ehl–i irfan değil. 

Geyik hem zarif, güzel, narin, hem hızlı, güçlü ve dayanıklı bir hayvan olarak 
resmedilir. Göçebe bir toplum için bu özellikleri hayatî önemi taşıdığı için geyiğe 
hep saygı gösterilmiştir. Geyik, saldırgan ve yırtıcı değil, daha çok yumuşak huylu 

                                                 
2 Daha uzun versiyonu için bkz. Çağatay 1988: 160. Aynı Türkünün diğer iki var-

yantı bkz.  
 Üç kardeştik gettik geyik avına 
 Geyik çekti bizi kendi dağına 
 Tövbeler tövbesi geyik avına 
 Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden 
 Geyik heç getmiyor benim aklımdan. 
 Tüfeğim kayada asılı kaldı 
 Elbisem bohçada basılı kaldı 
 Nişanlım sılada küslü kaldı 
 Arkadaşlar ben vuruldum kalbimden 
 Geyik heç getmiyor aklımdan. (Turhan 1996: 50–51) 
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bir hayvan olduğu için iyiliğin, barışın ve huzur yaşamının simgesi olmuştur. Geyiği 
içeren bir deyiş, geyiğin barış ve huzurla alakasını belirgin şekilde göstermektedir. 
“Bozgeyik dede, çarpsın!” deyimi hâlâ halk arasında kullanılmaktadır. Bu deyimin 
kaynağı şöyledir: Kendisini bilmeyen bir evliyaya, Bozgeyikli sıfatı verilmiştir. 
Onun veya daha sonra bu sıfatı taşıyan dervişlerin başına yemin etmek ve aşiretteki 
kavgaları durdurmak ve halletmek bir gelenek haline gelmiştir. Bu dervişlerin göre-
vi küskünleri barıştırmak olmuştur. Günümüze ancak bu yemin şekli canlı olarak 
geçmiştir (Ögel 1995: 108). 

Aynı zamanda geyik çoğunlukla av hayvanı olar ele alınır, ama efsanelerde ve-
ya başka edebî eserlerde geyik sık sık yol gösteren bir hayvan olarak tasvir edilir. 
Örneğin, Dede Korkut hikâyelerinde Bamsı Beyrek, geyiği görünce onun peşinden 
düşer ve geyik onu Banu Çiçek’in otağına getirir (Ergin 1986: 37; Erten 1979: 335). 
Geyik, Şah İsmail hikâyesinde de aynı görevi yerine getirmektedir, Şah İsmail’i 
Gülizar Hanıma göndermektedir (Radloff–Kúnos 1998: 54).Diğer Türk destanların-
da geyik doğru yolu göstermektedir, örnek olarak Ergenekon destanını verebiliriz. 
Geyiğe, yol gösterici hayvan olarak bazı türeyiş efsanelerinde de rastlanabilir. Uy-
gurlarda geyik sık sık avcılık aracı olarak geçer. Geyik çok kolay av olduğu için, 
daha tehlikeli yırtıcı hayvanı yakalayabilmek için tuzak olarak kullanılmaktadır. 
Mesela, Oğuz Kağan destanında da Oğuz Kağan, kendi milletine zarar veren cana-
varı, gergedanı yakalamak amacıyla geyiği söğüt dalına bağlayıp gergedanın gelme-
sini bekler (Güven 2003: 1986). 

Geyik her zaman yumuşak huylu, iyilik yapan bir hayvan rolünde gösterilmez. 
Güney Çin efsanelerinde geyik tam ters, vahşi ve tehlikeli bir hayvan olarak algıla-
nır. O yüzden geyik, resimlerde canavarı temsil etmektedir (Ögel 1989: 573). Ana-
dolu sahasında da bazı masal ve hikâyelerde kötülük yapmaktadır. Dede Korkut 
hikâyelerinin birinde alageyik Tepegöz’ün kızı olarak görünmektedir. Kendisinin 
peşinden düşen avcıları Kafdağ’ına çekmekte ve onlara kötülük yapmaktadır (Erten 
1979: 335; Ögel 1989: 25). Halk hikâyelerinde periler de ara sıra geyik veya âhu 
şekline girip avcıları peşlerine düşürüp onlara tehlikeli rakip olurlar. Anadolu’da 
Nurhak dağlarında Yusuf adlı bir avcı geyik sürüsüne yaklaşınca, aksakallı bir ko-
cayı görür. O da Yusuf’tan avdan vazgeçmesini ister, ama Yusuf dinlemeyince Yu-
suf’a “yuf” der ve bu bedduası avcıyı kayalardan düşürür (Ögel 1995: 107). Geyiğin 
bedduası avcının soyunu da tesir eder, çocukları ölür, karısı kısır olur, çünkü inanış-
lara göre “... Yuva yıkanın yuvası olmaz. Anayı yavrudan ayıran iflah olmaz.” 
(Turhan 1996: 47–48).3 Torosların Gâvur dağlarında da bu konu üzerine zengin bir 
edebiyat, dolaşmaktadır (Turhan 1996: 46–51; Erten 1979: 336). Geyik burada hep 
sihirli, büyücü bir güce sahiptir. Bu güç büyük bir ihtimalde, diğer Türk boylarının 
hikâyelerindeki geyiklerin periler, tanrı veya yarıtanrılarla ilişkili olduğunu göster-
mektedir.  

                                                 
3 Aynı hikâye Fin–Ugor kabilesinin bir hikâyesinde tekrarlanmaktadır.Bkz.Erten 

1979: 337. 
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Orta Asya’da geyik kutsal bir hayvan olarak görünmektedir. Geyik bazı Türk 
boylarında ongun, totem bir hayvan olmuştur. Geyiklerden bahsederken çoğunlukla 
dişi geyikten bahsedilmektedir. Geyik, belki narin, esnek ve ince vücut yapısından 
dolayı, bir yandan dişiliği ve bereketi simgelemektedir. Geyiklerin bir türünü koru-
yucu dişi ruhu, yarıtanrısal güç veya ilâhe olarak algılamak mümkündür. Geyiğin bu 
tasavvuru belirgin bir şekilde Göktürk dönemine ait bir rivayetten anlaşılmaktadır: 
“Göktürklerin atalarından biri, sık sık bir mağaraya girerek orada dişi bir deniz tan-
rısı ile sevişirmiş. ...günün birinde bu Göktürk reisi, bir sürek avı düzenleyerek or-
dusu ile ava çıkmış. ...Tam bu sırada askerlerden biri, karşısına çıkan bir akgeyiği 
okuyla vurarak öldürmüş. Bundan sonra sevgilisini yerinde bulamayan Göktürk 
reisi, meseleyi anlamış ve bu akgeyiği vuran askerle onun kabilesini cezalandırmış.” 
(Ögel 1989: 569–570). Geyik genellikle beyaz olur. Beyaz renk de dişiliği, bereketi 
ve masumiyeti simgelemektedir. Kurban hayvanlarının çoğu beyaz renkli olması 
şartıyla tanrılara sunulur (Eliade 1997: 170).4 

Altay Şamanizm’inde beyaz renk ilâhelere mahsus bir renk olarak bilinmekte-
dir. Orta Asya’da o yüzden beyaz geyiğe kutsal bir hayvana olarak saygı gösteril-
miştir. Mesela, Kitan kabilesi Çin imparatoruna özel hediye olarak beyaz dişi geyik-
leri göndermiştir. Beyaz rengi Türk mitolojisinde tüm ilâheler, örneğin Ak–Ana 
veya Ülgen’in kızları olan Ak–Kızlarına ve özel olarak da deniz ilâhesinin rengi 
olmuştur (Ögel 1989: 570–571, 575; Erten 1979: 334). Gök–kurt ve Ak–geyik gök-
te doğmuş olan ve tanrıya yardım eden veya tanrının elçisi olarak tanınmıştır. Geyik 
bazen hikâye kahramanını tanrılara götürmektedir. Burada Tanrının gönderdiği bir 
işaret rolünde bulunmaktadır. Örneğin, Güney Sibirya’daki masallarda geyik kah-
ramanı peşinden sürükleyip Bakırdağ’ına kadar götürüp dağın içine girip kaybolur. 
Kahraman aynı yerden dağın içine girer ve sonra Yedi Tanrı (Kuday) ile buluşur 
(Ögel 1989: 24; Erten 1979: 337). 

Geyiğin her zaman beyaz olması şart değildir. Boynu yıldızlı ve tüyleri mavi, 
siyah benekli veya daha sık sık kızıl ve ala renginde olabilir. Mesela, bir rivayete 
göre Cengizhan’ın atası Gök–kurt, anası ise Kızıl–geyik imiş ve gökte doğup bir 
denizi geçip gelmiş (Ögel 1989: 570; Çağatay 1988: 167, 176; Erten 1979: 335). Bu 
rivayette geyiğin hem dişi ve kızıl renkli olması, hem su ile bağlantılı olması tekrar-
layan bir unsur olarak dikkat çekmektedir.  

Geyiğin insan ya da insanın geyik olması, yani bir çeşit metamorphosis, yani 
şekil değiştirmesi Türk edebiyatında önemli motiflerden biridir. Geyik şekline sık 
sık periler, ilâheler veya kızlar girmektedir. Şah İsmail, halk hikâyesinin bir varyan-
tında sevgilisi Gülizar geyik ya da ipekle süslü ceylan şeklinde dolaşırken Şah İs-
mail onu avlamaya çalışırken, geyik/ceylan onun kucağına sıçrar (Çağatay 1988: 
167; Erten 1979: 337). Şekil değiştirme öbür yönlü de olabilir, örneğin Güney Si-
birya’da yaşayan Türk boyunun hikâyesinde ilahi bir güç sahibi olan geyik, kız 
şeklinde dolaşır. Bu hikâyede başka sembolleri bulmak mümkündür, Türk mitoloji-

                                                 
4 Kurban hayvan olarak beyaz alnı olan açık gri at, beyaz at veya beyaz at yavrusu, 

beyaz veya en az beyaz kafası olan köpek kesilebilir.  
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sinde mesela geyik yerin ve kurt göğün sembolü olarak tanınmıştır. Bu hikâyede 
esas kahraman Yestey Möngö bir gün geyikkızı görmüş ve onun peşine düşmüş. 
Yedi yıl kovaladıktan sonra geyikkızı yakalayıp onunla evlenmiş (Ögel 1989: 103–
104). Başka varyanta göre geyikkızı yaralanmış halde bulmuş ve ona süt vererek 
tedavi etmiş. Geyikkız iyileştikten sonra onunla evlenmiş (Çağatay 1988: 164; Erten 
1979: 337).  

Bazı Türk boylarının türeyiş destanlarında da geyik anahtar rolü oynamaktadır. 
Geyik, kabilenin atası olarak nadiren tanınmıştır, ama yine de geyikten türeyiş hikâ-
yeleri Sibirya’da bulunmaktadır. Kuzey yerlerde yaşayan kabilelerin atası veya ana-
sı geyik veya ren geyiği olmaktadır. Fin–Ugor kabilesinin ataları ilahî bir geyik imiş 
ve devamlı göklerde dolaşmış. Geyikten türeyiş inanışlarının izleri, geyiğin totem 
hayvanı olmasında farketmek mümkündür (Karadoğan 2003: 113; Güven 2003: 87; 
Ögel 1989: 577). Geyiğin görevi kabilenin atası olan kahramana yeni yurtları gös-
termektir. Mesela Hun menşei efsanesine göre, bu kabilerin ataları olan avcılar avda 
dişi geyiği görüp onun peşinden koşarlar, geyik onları Maeotis bataklarına çekmeye 
başlar ve bataklıkların öbür tarafında olan İskitler ülkesine girdiği anda kaybolur. 
Avcılar geriye yolu bilmediği için oralarda yaşamaya başlarlar (Çağatay 1988: 175; 
Erten 1979: 334, 338). Benzer türeyiş hikâyesi Güney Sibirya’da yaşayan kabilede 
bulunmaktadır. Utrigur ve Kutrigur adlı kardeşler bir gün av sırasında dişi geyik 
peşinden düşerler ve geyiği takip edip yüzerek denizin öbür kıyısına kadar geçerler. 
Kardeşler kıyıya çıkınca geyik kaybolur ve kardeşler bu sahilde yerleşmiş, yeni 
yurdu bulmuş olurlar (Erten 1979: 335). Geyik tüm bu hikâyelerde doğru yol veya 
yeni yurt gösterici ilahi bir unsur olarak tasvir edilmiştir. 

Türk kozmolojisinde de geyik önemli yer tutmaktadır. Örneğin, terazi yıldızı 
geyik olarak tanınmıştır. Bazı mitolojik rivayetlere göre geyik eskiden gökte yaşa-
mış. Bizim bildiğimiz geyikten farklı imiş, boyu daha büyük ve altı ayaklı bir hay-
van olarak tasvir edilmekteydi. Tunk–Pox adlı bir kahraman onu bir kez gökte dola-
şırken görmüş ve onu kovalamaya başlamış. Geyiğin iki ayağı kırmış. O zamandan 
beri geyik sadece dört ayaklı olur. Kahraman geyiği kovalarken geyik kaymış ve 
ayakların toynakları gökte iz bırakmış. Bu izlere Samanyolu denmektedir (Ögel 
1989: 577). 

Şamanizmde geyik çeşitli inançlarda, uygulamalarda, süsleme sembollerinde 
vs. önemli rol oynamaktadır. Geyik, özellikle beyaz geyik kutsal bir hayvandır ve 
tanrısal bir özelliğe sahiptir. Yakut Türkleri geyikleri yakalayıp, kulaklarına küpe 
takarak tanrı için hediye olsun diye serbest bırakırlar (Ögel 1995: 104). Değişik 
inanışlarda geyiğin, doğayı etkilemeye kadar sihirli, büyülü gücüne inanılır. Örne-
ğin hava uzun süre yağmurlu ise, geyiğin “ellik geyik gunnayo” diye formülü söy-
lendiğinde güneşi getirdiğine inanılır (Erten 1979: 336). Şamanizm’de insan–atalar 
ruhları ve aynı zamanda da hayvan ruhlar en önemli unsurlardan biridir. Hayvan 
ruhlarına şamanın güçlü yardımcıları ve koruyucuları olarak saygı gösterilmektedir. 
İyi ruhlar ya da yarıtanrılar hayvan şekline girebilirler. Şaman onlarla iletişim kura-
bilir ve onların yardımıyla hastaları tedavi edebilir, kaybolmuş insan ya da eşya 
bulabilir veya kabile için başka yararlı işlemi sağlayabilir. Bu tür yardımcı ruhlar 
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genellikle ayı, kurt, geyik ve çeşitli kuş şeklinde dolaşır (Eliade 1997: 90, 92, 161). 
Güçlü şamanlar, yardımcı ruhların hayvan şekline girebilirler. Çeşitli törenlerde 
şaman özel kıyafet ya da en az başlık giymekte ve bazı aksesuarlar kullanmakta, 
çünkü bu giysi ve aksesuar ona özel bir güç vermektedir. Giysilerde ve başlıklarda 
geyik motiflerine rastlanmaktadır. Hayvan–Ataları temsil eden üç çeşit giysiler, 
Kartal–Ata, Ayı–Ata ve Geyik–Ata giysileri, en sık sık kullanılır. Geyik–Ata elbise-
lerin özelliği başlığındadır, başlık çoğunlukla demirden yapılmış geyik veya ren 
geyiği boynuzlarla süslenmiştir (Ögel 1989: 36–37). Kuzey Sibirya’da yaşayan 
Samoyedlerde her şamanın bir ren geyiğinin sahibi olduğuna inanılır. Şaman onunla 
büyü yapar, tartışır ve geyik öldüğünde şaman da ölür. Ölen şamanın ruhu için bir 
heykel yapılır ve heykelin başına boynuzlar takılmaktadır (Ögel 1995: 108–109).  

Şamanın en güçlü büyülü etkisi olan aksesuar kuşkusuz davuldur. Davul genel-
likle oval şeklindedir ve geyik ya da at derisinden yapılmaktadır. Geyik ve başka 
hayvanlar davul üzerinde resmedilir. Geyiğin sembolik gücü burada hem malzeme, 
hem resim ve bazen de isim olarak tartışılmaz önemi taşımaktadır. Bazı kabilelerde 
davula “kara geyik” ismi verilmektedir. Şaman bu davula vurarak transa geçip, da-
vulda resmedilen hızlı hayvanlara veya kuşlara binerek koşar ya da uçar. Bu durum 
tören sırasında okunan, “bindiğim hayvan geyik, sığın...” diye parçasını içeren dua-
lardan belli olmaktadır (Çağatay 1988: 168; Eliade 1997: 151–152). Şamanların 
hayvan şekline girme ya da hayvana mistik şeklinde binerek hayvanın özelliklerin-
den yararlanabilme yetenekleri bazı Anadolu efsanelerinde görebilmek mümkündür. 
Türkler İslamı kabul ettikten sonra da eski şaman dininin bazı izleri etkili ve canlı 
kalmış ve yeni dinle karıştırarak yeni efsanelere girmiştir. 

İslamiyette de değişik efsanlerde geyiğe rastlanabiliriz. Bu tür efsaneler bazı 
adı geçmiş efsanelere oldukça benzemektedir. Tüm bu hikâye, menkıbe veya efsa-
neler zengin malzeme oluşturmaktadır, o yüzden sadece bazılara kısa şekilde doku-
nabiliriz. Örneğin Muhammed Hanefi ile ilgili efsanede geyik yine doğru yol gös-
termektedir. Geyik Muhammed Hanefi’yi kendi peşinden bir mağaraya çekip kay-
bolur, Muhammed Hanefi mağara girdiği anda mağara boş bir alana, bahçeye dönü-
şüp kahraman orada sevdiği Mine Hatun’u bulmaktadır (Ögel 1989: 24). Geyik ile 
ilgili efsaneleri İslam dini için belli başlı peygamber veya Hz. Muhammed’in ailesi-
nin üyesi olan kişiler hakkında rivayetlerde bulunur. Geyik bir rivayete göre Hz. 
Muhammed tarafından kurtarılmış, tek tanrıya inanmış ve minnettarlığı ıspatlamak 
için sütünü kendi yavrularına değil Hz. Muhammed’e vermek istemiştir (Erten 
1979: 335–336). Geyik şiirleri, geyik destanları Mevlut kitaplarının sonuna doğru 
yer almaktadır. Bu şiirler genellikle mesnevi tarzında yazılmış ve farklı hayvan, 
mesela geyik, deve veya güvercin konu olarak ele almışlardır (Ögel 1995: 102). 
Diğer efsaneler Hamza ve Hz. Muhammed’i veya Hz. İsa’yı ele almaktadır. Geyik, 
bu efsanelerde Hamza’yı düşman ellerinden kurtarmaktadır veya Hz. İsa’ya açlığı 
gidermesi için kendi etini ikram etmekte ve Hz. İsa tarafından sonra tekrar diriltil-
mektedir. Hz. İsa hikâyesine benzeyen diğer bir hikâye Bektaşiler arasında da do-
laşmaktadır (Erten 1979: 337; Çağatay 1988: 169; Mülayim 1984: 334).Derviş or-
tamına ait diğer bir efsanede geyikler, Ahmet Yesevi’nin takipçisi ve üçüncü halife-



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

139 

si olan Hâkim Ata adlı bir dervişin mezarında toplayarak gece zikir etmektedirler 
(Mülayim 1984: 335). 

Anadolu’da İslam yayılmaya başladığı zaman, eski ve yeni inançları, efsaneleri 
vs. birbirleriyle karışmaya başlamıştır. XIII. yüzyılda Anadolu tam değişim devri 
atmosferi hâkim olmuştur. Selçuk devleti parçalanmıştır, Babai isyanlar genel ola-
rak güvensizliği de artmıştır. Moğol istilası tehlikesinin yüzünden Orta Asya’dan 
kaçan Türkler, Anadolu’ya daha yoğun halde gelmeye başlamışlardır ve kargaşa 
daha da artmıştır. Bu sırada yeni din, yani İslam tek güvenli bir unsur olup daha çok 
yaymaya başlamıştır. Türklerin yaydığı İslamda, Ahmet Yesevî merkezli, tasavvufi 
İslam geleneği kuvvetli etkisi gösterilmiştir. Orta Asya Türkleri saf İslam’ı değil, 
eski dinlerinin, yani şamanizmin bazı inançlarını ve sembollerini katarak yeni bir 
sentez inanç sistemi oluşturmuştur. Bu inançlarda geyiğin ve şamanizmde başka 
önemli hayvanların vazgeçilmez yerini almışlardır.   

XIII. yüzyılda Anadolu’da bir kaç grup derviş ortaya çıkmıştır. Tarihçi 
Âşıkpaşazâde’ye göre onları dört gruba ayırmak mümkündür: “gaziyân–ı Rûm, 
ahîyân–ı Rûm, abdâlân–ı Rûm, Bâcıyân–ı Rûm” (Ocak 1999: 79–80). Rum Abdal-
ları anlamına gelen “abdâlân–ı Rûm”, Babai isyanına katılan ve değişik tarikatlara, 
başta Yesevîlere, Haydarilere, Kalenderîlere ve Bektaşilere ait olan dervişlerin diğer 
bir adı olmuştur. Ahmet Yaşar Ocak bu derviş grubunda en çok Kalenderi unsuru 
vurgulamaktadır. Abdal lakabı genellikle Baba İlyas Horasani müritlerine verilen 
lakaplarından biridir, diğeri ise Baba olarak da geçmektedir, örnek olarak Abdal 
Musa, Abdal Murat, Postinpuş Baba veya Geyikli Baba isimleri verebiliriz. ‘Rum 
Abdalları’ ismi yerine ‘Horasan Erenleri’ ismi de kullanılmaktadır (Ocak 1999: 80–
81; Özen 2002: 453). Bu dervişler İslam’ıyaymış ve esnaf zümresini örgütleyip yeni 
yerlerin fethinde ve savaşlarda büyük rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ortaya çıkışı sırasında bu tür dervişler Osmanlı hükümdarlara hizmet etmişler ve 
kendileri için hızlı değişen yeni şartlar ve yaşam ortamında yararlı ve saygı duyulan 
yeri bulmuşlardır. Orhan Gazi ve oğlu Murad bu dervişlere hizmetleri için yeni 
fethedilmiş toprağın parçaları vererek zaviye veya tekke yaptırmışlar ve böylece 
yeni yerleşimin çekirdeği oluşturmakta katkıda bulunmuşlardır (Ocak 1999: 83).  

Bu zümreye ait önemli abdallardan biri olan ve geyik ile alakası kuran Geyikli 
Baba bu makalenin ikinci baş konusu oluşturmaktadır. Geyikli Baba hakkında bir-
çok tarihî kaynak bilgi vermektedir, bu kaynakları üç gruba ayırmak mümkündür:  

1. XV. yüzyılda yazılmış olanlar ( Tevârih–i Âl–i Osmân, Âşıkpaşazâde Tarihi, 
vb.)  

2. XVI. yüzyılda yazılmış olanlar ( Künhû’l–Ahbâr, Tâcût–tevârih, vb.) 
3. XVII. yüzyılda yazılmış olanlar (Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi) (Ocak 

1996: 45) 
Geyikli Baba hakkında bilgilerin çoğu Bektaşi kaynaklardan bilindiği için Ge-

yikli Baba daha sonra Bektaşi tarikatıyla sanki özdeşleşmiştir. Bu yaklaşım belki 
Geyikli Baba’nın, Bektaşilerin efsanelerinde önemli yer aldığı Abdal Musa ile sıkı 
ilişkileriyle açıklanabilir (Ocak 1996: 45; Ocak 1999: 86). Geyikli Baba, Orhan 
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Gazi döneminde yaşamış eren–derviş karakterine sahip olan bir kişidir. Rivayetlere 
göre Azerbaycan’daki Hoy şehrinden Anadolu’ya gelmiştir (Evliyâ Çelebi Seyahat-
nâmesi: 48; Özen 2002: 457). Geyikli Baba onun asıl adı değildir, Yunus Emre’ye 
ait bir manzumeden onun esas adı Hasan olduğu anlaşılmaktadır. Başka rivayetlere 
göre, mesela Bursalı İsmail Beliğ’e göre Geyikli Baba’nın başka adı Ulvi Baba 
olarak yazılmıştır (Ocak 1996: 45). Geyikli Baba lakabı bu dervişin yaşam tarzıyla 
alakalıdır, Geyikli Baba Bursa’daki Uludağ ormanlarında vahşi geyiklerle yakın 
ilişkileri kurarak onlarla yaşadığı, gezdiği, hatta onlara bindiği bile anlatılmaktadır.  

Diğer açıklamalara göre bu lakabı, eski şaman dininden Kalenderiye ve sonra 
da Bektaşi tarikatına geçmiş geleneklerden, yani hayvan postunu giymesinden dola-
yı verilmiştir. Kalenderi dervişlerin hayvan postuna girmesi şamanların Hayvan–
Ata elbiseleriyle büyük benzerlikler taşımaktadır. Şekil değiştirme, 
‘metamorphosis’ inancı şamanizmin önemli bir parçası olup daha sonra göçmüş 
olan Türklerin vasıtasıyla Anadolu’ya kadar yaymıştır ve tarikatlarında, özellikle 
Bektaşilikte yerleşip önemli yeri tutmaktadır. Hayvan veya kuş şekline girmesiyle 
birçok derviş ünlü olmuştur, örneğin Haci Bektaş Veli güvercin veya şahin, 
Abdulkadir Geylani doğan, Ahmet Yesevi turna ve Abdal Musa geyik şeklinde do-
laştığı hakkında rivayetler anlatılmaktadır. Bu rivayetlerdeki olaylar ve şamanların 
hayvan ruhlarla dolaşması veya hayvan şekline girmesi arasında bağ kurulabilir 
(Ocak 1996: 45; Mülayim 1984: 335; Çağatay 1988: 168; Kaplanoğlu 2002: 467). 

Bütün bu kaynaklara göre Geyikli Baba’nın büyük ihtimalle Kalenderiye, 
Babaiye, Rum Abdalları ve proto–Bektaşi zümresine mensup olan bir Türkmen 
şeyhi olduğu anlaşılmaktadır. Onun hakkındaki rivayetlerde ne kadar çok şaman 
unsuru varsa da, kendisini müslüman olarak kabul etmiştir ve tasavvufi özellikleri 
taşıyan İslam misyoneri olarak da görülebilmektedir. Tabii ki, kendi zümresine uy-
gun olan kendi anladıkları İslam tarzı öğreterek yaymaya çalışmıştır. Orhan Gazi ile 
karşılaştığı zaman kim olduğuna sorunca şöyle cevap vermiştir: “Baba İlyas müri-
diyim, Seyyid Ebu’l–Vefâ (Ebu Elvan) tarikatındayım.” (Köbach 1982: 47; Ocak 
1999: 84; Özen 2002: 459) 

Geyikli Baba kendi çevresinde dervişleri toplamış ve onlarla beraber yeni ya-
pılmış tekkelerde yaşamaya başlamıştır. Onun ölümünden sonra bu derviş grupları 
dağılmamış gibi görünmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda ‘Geyikli cemaati, Geyikli 
Baba dervişleri veya Geyikli Baba Sultan cemaati’ adlı derviş gruplara rastanmak 
mümkün. Kaynaklara göre bu gruplar en sık sık Bursa ve İnegöl bölgesinde bulun-
muşlar, ama 15. yüzyılda yazılmış Velâyetnâme–i Hacim Sultan adlı eserinde bu 
cemaatin Germiyan bölgesinde bulunduğu görünmektedir. Tarih boyunca başka 
‘geyikli cemaatleri’nin varoluşu Bursa’ya uzak bölgelerde bile, örneğin Erzurum, 
Sivas, Malatya, Adana’da kaydedilmiştir (Ocak 1996: 46; Ocak 1999: 85). 

Geyikli Baba hakkında bir kaç efsane anlatılmaktadır. Bu efsanleri iki gruba 
ayırmak mümkündür, birinci grupta Bursa’nın ve başka yerlerin fethi ile ilgili efsa-
neler ve ikinci grupta Orhan Gazi ile ilişkileri hakkında rivayetler bulunmaktadır.  
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Menkıbelere göre Geyikli Baba Bursa fethi sırasında ordu arasında gezip asker-
lere moral, keyif ve savaş için vazgeçilmez coşku vermiştir. Rivayetlere göre geyik-
lere binerek gezmiş ve 60 okkalık kılıcıyla askerlere düşmanlara karşı savaşmaya 
yardım etmiştir. Bu savaşlar sırasında zor durumnda kaldığı zaman kendisini zeytin, 
kestane ya da çınar ağacı içine girerek saklamıştır. Her gün, Bursa’yi fethedene 
kadar gün batarken kestane ağacı yanında gözden kaybolurdu (Özen 2002: 457–
458). Bu unsurlar yine ağaçlar ile ilgili Şamanist inançlara kadar inebilir (Eliade 
1997: 53, 150). Bursa’nın fethi sırasında Geyikli Baba birçok kerametler göstermiş-
tir ve başka dervişler, babalar veya abdallarla, mesela Abdal Musa, Abdal Murad, 
Doğulu Baba ve Kumral Abdal’la, orduyu desteklemiştir (Ocak 1999: 83). 

Geyikli Baba sadece Bursa fethine değil Kızıl Kilise fethine de katılmıştır, hat-
ta bu feth çabaları bizzat düzenlemiş olabilir. Bu fetih hakkındaki efsane şöyle anla-
tılmaktadır: “Geyikli Baba İnegöl tarafında kayalar üstünde üç yüz altmış kapısı 
olan ve Kızıl Kilise denilen yeri tek başına feth etmiştir. Gündüzleri cenk eder, ge-
celeri de orada bulunan ulu bir kestane ağacı Geyikli Baba’yı içine alıp saklarmış. 
Düşman gelir, Geyikli Baba’yı bulamazmış. Baba sabah yine çıkar cenk edermiş. 
Bu halden ürken düşman, Kızıl Kilise’yi Baba’ya bırakıp kaçmış.” (Özen 2002: 
458). Benzeyen rivayetler Avrupa’da bazı yerlerde değişik azizler hakkında da anla-
tılmaktadır, geyiklerle gezmesi, ağaçta saklanması, ağır ve sihirli bir kılıç sahibi 
olması gibi olaylardan yüzünden bazı araştırmacılar Geyikli Baba’yı mesela Aziz 
Roland, Aziz Georges (Ocak 1996: 46) veya Aziz Prokop adlı kişilere benzetmek-
tedirler. Bazı araştırmacılar ise yerli Hıristiyanların anlattığı efsaneler de etkisini 
gösterdiğini söylemektedirler. Bursa cıvarında Bizans döneminde manastırlarda 
yaşamış olan azizler hakkında hikâyeler ve derviş efsaneleri arasında benzerlikler 
bulabilmek mümkündür. Bu efsanelerin birbirleriyle karışması ya da bazı unsurların 
geçmesi, yeni gelen Türklerin yerli hıristiyan kültüründe büyümüş kadınlarla ev-
lenmesiyle açıklanmaktadır (Kaplanoğlu 2002: 467, 469). Hıristiyan rivayetlerin 
etkisi tamamen göz ardı etmek yanlış olur, ama yine onların etkisi de büyük ihtimal-
le sınırlı kalmıştır ve büyük ağırlık kazanmamıştır. 

Geyikli Baba hakkındaki ikinci grup rivayetleri ise Orhan gazi ile ilişkileri gös-
termektedir. Orhan ve Murat Gazi kendi çevresinde Geyikli Baba gibi dervişleri 
toplamaya çalışmışlar ve bu dervişlerin sundukladı hizmet ve yardımlardan yararla-
nabilmek için dervişlerle iyi ilişki kurmaya ve onlara değişik hediye vermeye özen 
göstermişlerdir. Bu ilişkileri aydınlatan bazı efsaneleri kısaca anlatalım. Kızıl Kilise 
fethettikten sonra Orhan Gazi’ye bu olaydan haber vermişler. Orhan Gazi sevinmiş 
ve “Baba meyhordur.” diyerek iki yük rakı ve iki yük şarap Geyikli Baba’ya hediye 
olarak göndermiş. Geyikli Baba hediye aldığında, yanında oturan Sultan Balım’a 
“Padişah bana iki yük yağ ve iki yük bal göndermiş” demiş ve gelen tulumları açın-
ca gerçekten içinden yağ ve bal çıkmış. Bu gönderilen malzemelerden zerde pişirip 
padişaha göndermiş (Özen 2002: 458). Rivayete göre Geyikli Baba böyle bir hediye 
kabul etmemekte, ama yine böyle bir olay anlatıldığına göre o zaman dervişler alkol 
içkilere karşı o kadar sert çıkmamışlar. Bu da hala yeni ve eski din karışık halde 
uygulamaları belirgin etmektedir. Bu hikâye Geyikli Baba’nın tipik bir Kalenderi 
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şeyhi olduğunu ve sünni İslam dışı bir hayat tarzı yaşadığını açıkça göstermektedir 
(Ocak 1999: 84, 250). Bu fetih için Orhan Gazi Geyikli Baba’ya fethettiği yeri ver-
mek istediğinde Geyikli Baba ancak zaviye için yeterli yeri kabul etmiştir ve Orhan 
Gazi ona gerçekten bir köy verip o köyde kendisine bit tekke yaptırmıştır (Ocak 
1999: 84, 250–251). 

Orhan gazi zamanında artık çok yaşlı Turgut Alp adlı bir gaziderviş Orhan Ga-
zi’ye Geyikli Baba hakkında birçok medhiyeli hikâyeler anlatarak içinde bir merak 
uyandırmış ve Orhan Gazi Geyikli Baba’yı bizzat görmek istemiştir. İkna ettikten 
sonra Geyikli Baba Orhan Gazi ile buluşmaya razı olmuştur. Orhan Gazi, Geyikli 
Baba’nın kerametlerini, vahşi hayvanlarla samimiyetini görünce ona İnegöl bölge-
sinde birçok arazi bağışlamak istemiş, ama Geyikli Baba sadece kendi dervişleri 
için zaviye yaptırmasına razı olmuştur. Diğer bir efsaneye göre Geyikli Baba Bur-
sa’daki Orhan Gazi’nin sarayına gidip avlusunda çınar ya da kavak ağacı dikmiştir. 
Orhan Gazi ve ailesi için hayır dua edip sülalesinin bu ağaç gibi büyüyeceğini söy-
lemiştir. Orhan Gazi, bu hayır dua için dervişlere bir zaviye yaptırmıştır. Bu çınar 
ağacının fidanı, çabuk yükselmesi, uzun ömürlüğü ve genişliğinden dolayı Osmanlı 
Hanedanı’nın sembolü olarak düşünülmüştür (Ocak 1996: 46; Özen 2002: 454, 
459).Evliya Çelebi’ye göre o çınar ağacı içkale bölgesinde hala yükselmekteymiş 
(Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: 48). Bu hikâye Geyikli Baba’nın Osmanlı padişahla-
rı ve çevresiyle ve yeni ortaya çıkan devlet ile ilgilidir, üstelik eski şaman dininde 
kavak ve çınar ağacının önemli ve kutsal bir yeri olduğunu unutmamak lazımdır 
(İnan 1991: 258). Geyikli Baba, bu şekilde yeni hanedanı kutsamış ve meşrulaştır-
mıştır. Osmanlı Hanedanı’nın kaderi gizemli biçimde tabu olan ağaca bağlanmıştır 
(Köbach 1982: 49; Şahin 2001: 10). 

Geyikli Baba hakkındaki rivayetlerin hepsi orijinal olarak kabul edilmemekte-
dir. Mesela, Ahmet Yesevi için anlatılan pamuk ve ateş efsanesi Geyikli Baba hak-
kında da anlatılır. Buna benzeyen efsaneyi Evliya Çelebi eserinde kaydetmiştir. Bu 
rivayete göre Abdal Musa ‘Geyikli Baba’ya kor olmuş ateşi, pamuk ipe sarıp hediye 
göndermiştir. O da karşılıklı olarak süt götürmüştür. Manası, “ateşle pamuğu karış-
tırdın ise, ben de vahşi gazalları elde edip halis sütlerini yedim” demektir.’ (Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâmesi: 48).Anlaşılan bütün bu rivayetler daha sonraki dönemde, 
orijinal Ahmet Yesevi efsanesinden alınmış ve gerekli ortam ve kişiye uygulanıp 
başka isimlerle anlatılmaya başlanmıştır. 

 Geyik ile ilgili efsaneler sadece Geyikli Baba hakkında kaydedilmemiştir. Ge-
yikli Baba’nın çağdaşı Abdal Musa’nın da geyik şeklinde gezdiği bilinmektedir. En 
meşhur efsane şöyle anlatılmaktadır: “Teke İli Alâiye Sancak beği’nin oğlu Gaybi 
bey, on sekiz yaşında iken ava çıkar. Avlanırken bir tepe üzerinde beğzade, bir âhû 
görür. Gaybi bey, onu görünce hemen terekesindenbir ok çıkarıp, kirişe kor, nişan 
alır ve oku atar. Ok, âhûnun sol koltuğunun altına saplanır, fakat âhû yıkılmaz, sıç-
rayıp kaçar. Gaybi Beğ de ardına düşer. Yaralı âhû büyük bir âsitâne kapısından 
içeri girer. Gaybi de arkasından dergâha girerek dervişlere geyiği sorar. Bu dergâh, 
velayet erenlerinden Seyyid Abdal Musa Sultana’a aitmiş. Dervişler de buraya böy-
le bir âhû gelmedi ve biz görmedik,demiş. Bu esnada, zaten durumu içeriden dinle-
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yen Sultan: Onu benim katıma getürün, gelsin ben ona cevab vireyüm, demiş. Gaybi 
bey içeri meydana girip Sultanı görmüş, hemen eğilerek selam vermiş. Gaybi bey, 
keyfiyet–i hâli beyan etti. Vakayı olduğu gibi anlattı. ...Sultan: O oku görünce bilür 
misin?, diye sordu. Gaybi bey: Bilirim, Sultanım!, dedi. Abdal Musa: Bak imdi, gör 
okunu, dedi. Kendi mübarek kolunu yukarı kaldırdı. Koltuğunun altında saplı bulu-
nan oku gösterdi. Meğer bu geyik suretinde görünen, bu asitanenin şeyhi abdal Mu-
sa Sultan imiş.” (Güzel 1981: 30–33). Gaybi bey, bu kerametten o kadar etkilenmiş 
ki, daha sonra Kaygusuz Abdal ismiyle dergâhta derviş olarak kalmıştır. Bu hikâye-
de Orta Asya hikâyeleri ile ve şaman inançlarda yaygın olan unsuru açıkça görmek-
teyiz, insan geyik olabilir, geyik şeklinde gezebilir, tıpkı eski döneminde Orta As-
ya’da yaşamış olan şamanlar gibi (Çağatay 1988: 158, 168). 

Geyikli Baba külliyesi, küçük kapsamlı bir tarikat külliyesi olarak nitelendiri-
lebilir. Bursa’nın Gürsu ilçesinde, Babasultan adlı köyde bulunmaktadır. Külliye 
cami, türbe, tekke ve hamamdan ibarettir. Binalarda Bizans dönemine ait mimari 
unsurlara rastlamak mümkündür, mesela sütun başlıkları, korkuluk levhalarının 
parçaları veya arslan başı biçiminde binaların yerinde önceden Bizans manastırı 
inşa edildiğini göstermektedir. Geyikli Baba’nın tekkesinin gelir kaynakları olarak 
bahçelerdeki kestane ve ceviz ağaçları, hamam ve günümüzde artık yok olmuş olan 
değirmen ve üç dükkân bilinmektedir.  

Caminin yarısı Orhan Gazi döneminde inşa edilmiştir, diğer yarısı XIX. yüz-
yılda eklenmiştir. Cami kare planlı ve sekizgen kubbeli mütevazı bir yapıdır. Tek 
süs olarak Kütahya çinilerinden yapılmış mihrap sayılabilir. Caminin doğu duvarıy-
la bitişik bir türbe de Orhan Gazi zamanında yapılmıştır. İçinde iki sandıka 
bulunmkatadır, daha büyüğü Geyikli Baba’ya ait ve diğeri Balım Sultan’a ait oldu-
ğunu iddia edilmektedir. Türbenin içi geyik boynuzlarıyla süslenmiştir (Kaplanoğlu 
2002: 468). Tekke maalesef günümüze değin ulaşamamıştır, Cumhuriyet dönemin-
de tarikat yasaklandıktan sonra bakımsız hale düşmüş ve bazı kısımları yıkılmıştır. 
Selamlık, derviş türbeleri, mutfak gibi yerler kalitesiz malzemelerden yapıldığı için 
pek dayanıklı olmayıp yıkılmıştır. Hamam küçük, kare planlı ve sıcaklık kısmının 
kubbeli olduğu bir yapıdır. Külliyenin avlusunda Geyikli Baba tarafından dikildiği 
iddia edilen çınarları gölge vermektedir. 16 metre yüksekliğinde olan bu çınar ağaç-
ları 20 kişiyi içine alabilecek genişliktedirler. Külliye 1958 ve 1964 yılında onarıl-
mıştır. Hamam hala yakındaki köyde oturanlara hizmet vermeye devam etmektedir 
(Ocak 1996: 47; Özen 2002: 460). 

Geyikli Baba türbesi yakınında her yıl Haziran veya Temmuz aylarında kutla-
ma törenleri yapılmaktadır. Bu törenler sadece Geyikli Baba için değil, birçok köy-
de ‘dede’ mezarları için benzeyen törenler yapılmaktadır. Kutlamanın amacı ise 
Geyikli Baba veya başka ‘dede’leri anmak, onlara köyün koruması için teşekkür 
etmek, yaza kavuşmanın sevinci ifade etmek ve aynı zamanda Geyikli Baba aracılı-
ğıyla Tanrıdan iyilik ve sağlık dileğinde bulunmaktır. Masrafları tüm köy tarafından 
karşılamaktadır. İlk önce mevlüt, dualar ve konuşmalar okunur, daha sonra herkes 
birlikte etli pilav, hoşaf gibi yemekler yenilir ve son olarak eğlence yer almaktadır 
(Kaplanoğlu 2002: 466; Özen 2002: 460). Bu kutlamalar Avrupa’nın Katolik ülke-
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lerinde yapılan değişik aziz bayramlarına benzemektedir. Geyikli Baba’nın keramet 
ve olağanüstü yeteneklere sahip olduğu için türbesine gelen insanlar orada şifa bul-
mayı ummaktadırlar. Kadınlar sadece dualar etmektedirler. Erkek hastaları ise tür-
bede yatırılıp uyuduğu zaman öleceğine, uyumadığı zaman ölmeyeceğine inanılır 
(Kaplanoğlu 2002: 468). 

Geyikli Baba Osmanlı İmparatorluğu’nun erken dönemine ait olan önemli bir 
şahsiyetin örneğidir. Başka dervişleri gibi dervişkolonizatör tipini temsil etmektedir. 
Hayatı hakkında pek çok şey bilinmemekle beraber, daha sonraki tarihî kaynaklar-
dan teker teker bilgileri ele edinmek mümkündür. Onun gerçek hayatı efsanelerle 
karışmış. O yüzden hayatından daha çok onun yaşadığı ve efsanelerin ortaya çıktığı 
zaman hakkında bilgileri öğrenilebilir. Geyikli Baba efsaneleri, örneğin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun oluşunda derviş rolünü ve hanedanla ilişkileri, yeni dinin yani 
İslamın yayılması, halk arasında eski şamanist dinin devam edilmesi veya yeni top-
rakların ele edilişi ve tekrar canlandırılması gibi konuların açıklanmasında büyük 
rol oynamaktadır. Efsaneler gittikçe zenginleşmişlerdir ve halk ilhamı onlara, başka 
dervişlere veya velilere ait hikâyeleri de eklemiştir. Geyikli Baba zühdevi yaşam 
sürdüren ilk dervişlerinden idealleşmiş gazi tip dervişe dönüşmüştür (Köbach 1982: 
51) ve bu şekilde günümüze kadar halk rivayetlerde ve kutlamalarda yaşamaktadır. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДРАМАТУРГИИ В 
ПИАНИСТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ ГЮЛЬШЕН 

АННАГИЕВОЙ 
 

GÜLŞƏN ƏNNAĞİYEVANIN PİANO SƏNƏTİNDƏ İFAILIQ 
DRAMATURGİYASININ ƏLDƏ OLUNMASI 

 
GÜLŞEN ANNAGIYEVA’NIN PİYANO SANATINDA İCRACILIK 

DRAMATURGİYASININ ELDE EDİLMESİ 
 

DRAMATURGIC UNITY IN GULSHEN ANNAGIYEVA’S 
INTERPRETATIONS 

 
Kemale Mirbagırgızı MİRBAYEVA 

(мирбабаева кямаля мирбагир гызы)* 
 
Аннотация: 
В статье исследуется проблема достижения исполнительской 

драматургии в пианистическом искусстве заслуженной артистки 
Азербайджана Гюльшен Аннагиевой. Автор, опираясь на анализ её 
интерпретаций, раскрывает процесс достижения драматургическог 
оединства. 

Ключевые слова: Пианистическое искусство Гюльшен Аннагиевой. 
Проблема достижения исполнительской драматургии.  

 
Xülasə: 
Məqalədə Azərbaycanın əməkdar artisti Gülşən Ənnağıyevanın piano 

sənətində ifacılıq dramaturgiyasının əldə olunması problemi araşdırılır. Müəllif 

                                                 
*Доцент кафедры «Специальное фортепиано» Бакинской Музыкальной Академии 

имени Узеира Гаджибейли. 

 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 
 

147 

pianoçunun interpretasiyalalarının təhlilinə əsaslanaraq, dramaturgiya vahidliyinin 
prosesini araşdırır.  

Açar Sözlər: Gülşən Ənnağıyevanın piano sənəti. İfacılıq dramaturgiyasının 
əldə olunması problemi. 

 
Özet 
Makalede, Azerbaycan’ın emektar artisti Gülşen Annagiyeva’nın piyano 

sanatında icracılık dramaturgiyasının elde edilmesi sorunu araştırılmaktadır. 
Yazar, piyanistin yorumlarının tahliline esaslanarak dramaturyadaki tek ve nadir 
oluşunun safhalarını araştırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gülşen Annagiyeva, piyano sanatı, icracılık, 
dramaturgiya. 

 
Annotation: 
The core problem investigated in the article is the achievement of 

dramaturgic unity in pianistic mastery by honored artist of Azerbaijan 
GulshenAnnagiyeva. Confirmed by the analysis of his interpretations, the author 
uncovers the process of attainment of performing dramaturgy. 

Key Words: Performing mastery of GulshenAnnagiyeva .The problem of 
achievement of performing dramaturgy. 

 
Исполнительское искусство Гюльшен Аннагиев ойотличает высокое 

профессиональное мастерство, сочетаниеи нтеллектуального и 
эмоционального воплощения музыкального содержания. Свою успешную 
артистическую деятельность она начинает будучи солисткой 
Государственного Камерного оркестра им. К. Караева, затем солисткой 
Азконцерта при Азербайджанской Государственной филармонииимени М. 
Магомаева. С 1996 по 2001 годы она активно концертировала и преподавала 
в г.Кайсери (Турция). Её выступления не только у себя на родине, но 
изарубежом, всегда проходили с большимуспехом, доставляя слушателям 
большое эстетическое наслаждение. В 2003 году она стала победителем 
Международного Проекта Известные Женщины Азербайджана, в 2004 году 
вышли два компакт диска, записанные с двух концертов: 1. «The theatre of 
the music and paintings» 2. « Fusions...». За большие заслуги и достижения в 
области музыкального искусства в 2007 году была удостоена звания 
Заслуженной Артистки Республики. Свою активную артистическую 
деятельность она совмещает с педагогической и научно-методической, 
являясь доцентом Бакинской Музыкальной Академии.  

На всём протяжении творческого пути Аннагиевой для неё были 
характерны артистическая подвижность и быстрая ориентировка в новой 
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фортепианной литературе. Здесь сказывалось её отношение к музыкальному 
искусству, как к живому, непрерывно развивающемуся процессу. Она всегда 
проявляет самое пристальное внимание к фортепианным новинкам. Она 
была первой исполнительницей многих произведений азербайджанских и 
зарубежных современных композит оров. Слушателей, как любителей, так и 
профессионалов поражает её интерес ко всему новому. Она не ждёт, когда к 
тому или другому автору придёт признание, наоборот, она сама активноспо 
собствует этому. Очень многие современные композиторы находят у 
Аннагиевой не только понимание, но и живой исполнительский отклик. 

Всей своейакт ивной исполнительской деятельностью она заслужила 
прав она столь достойное и высокое звание – «пропагандист современной 
музыки». Её артистическую деятельность можно назвать пропагандой 
высоких нравственно-эстетических идеалов. Она идёт к роялю, чтобы 
сказать, донести, выразить нечто исключительно важное. «Азербайджанская 
пианиста Гюльшен Аннагиева – одна из немногих, кто сотрудничает с 
современными композиторами из любви и интереса к новому искусству. Тем 
более что её профессиональные качества позволяют исполнять самую 
сложную музыку и самые, казалось бы, навороченные и практически 
неисполнимые фактуры. Её проект составили новые и новейшие 
произведения Александра Вустина, Виктора Екимовского, Игоря Кефалиди, 
Владимира Николаева, Фараджа Караева, Исмаила Гаджибекова, Рахили 
Гасановой, Эльмира Мирзоева и Айдына Азимова» (2,4). 

Музыкальная критика часто указывает на цельность художественной 
личности Аннагиевой. Её исполните льское искусство отличается по силе и 
значимости музыкального выражения. Аннагиевой особенно характерна 
полиплановость мышления, смелое и свежее прочтение текста, весьма 
далёкое от романтического произвола. Эти черты звучат по - разному в 
исполнении разных стилей. Названные особенности исполнения Г. А. 
Аннагиевой позволяют сблизить её игру с некоторыми современными 
направлениями в сценическом искусстве. Её пианистическое искусство ярко 
интеллектуально и одновременно  эмоционально. Стихийное проявление 
чувств обуздывается разумом, заменяется культурой осмысленного 
чувствования. Сознательное самоограничение, дисциплина эмоций придаёт 
им особую, повышенную силу художественного воздействия. 

Проанализируем с точки зрения драматургической целостности еёи 
нтерпретацию Концерта для фортепиано с оркестром f-moll И.С.Баха. 
Фортепианный концерт звучит как единаяд раматургическая концепция.  
Выражаемые ею чувства путём огромного душевного напряжения 
вытягиваются в строгуюл инию, концентрируются на больших отрезках и 
выстраиваются в совершенную форму. Неумолимая ритми ческаячёткость не 
нарушает выразительности, она строго минует ожидаемые «уютные» 
смягчения и закругления.  
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Исполнение пианистки очень конструктивно. Она вся 
ческиподчёркивает исполнительскую форму: сохраняются интонационные 
мелодические связи, гармоническая логика, фразировка и прочие слагаемые 
осмысленной музыкальной речи. Исполнение 1-ой части расценивается как 
углубление темповой и динамической контрастности. Все 
формообразующие элементы очень ясны. В исполнени и предельная 
стройность. Вместе с тем, исполнительская форма пианистки – это не просто 
схемаили расчёт. Она возникает как воплощение богатого смелого и 
ёмкогодуховногоподтекста интерпретации. Игра пианистки наполнена 
содержанием, а содержание выражено с полнейшей артистической 
убеждённостью.  

Сочетание содержательности и эмоциональности с конструктивными 
достоинствами интерпретации Аннагиевой представляет собой безусловную 
художественную ценность. Эмоциональнаяобразность и конструктивность 
музыкальног омышления – характерная черта игрып ианистки. 

Исполняясочинение Баха, отличительной особенностью её 
интерпретации является стремление к укрупнению, большей цельности 
формообразующей динамики. Прислушиваясь к применяемой ею 
динамической и ритмической нюансировке, выявля ется особая 
характерность: в процессе исполнения она отказывается от волнообразного 
динамического восхо ждения и двигается неуклонно к кульминации, без 
спадов. В результате это воспринимается более убедительно и целостно.  

Она чётко придерживается авторской формообразующей динамики, 
случаи отступления от неё редки и не очень принципиальны. 

Переосмысливаниюподвергается также вопросы музыкального времени, 
которо епродолжает своё функционирование между частями произведения.  

Концерт, как и многие другие произведени явеликого полифониста И. С. 
Баха исполняются Аннагиевой просто, сосредоточенно, иногда значительно, 
но без малейшего намёка на академическую сухость, жизненно и человечно. 
Рационализм полифонии даёт возможность пианистке выявить свою 
склонность к углублённому музыкальному мышлению, к сосредоточенности. 
Ибо полифонические опусы Баха для неё сфера раздумья и ощущени 
япрекрасного, гуманистического и жизнеутверждающего. Баховский 
концерт в исполнении Аннагиевой скромен и естественен, строг и сдержан, в 
экспрессии «самоограничен», в использовании педали - экономен и даже 
скуп. Её исполнительской трактовке наиболее характерна объективность,  
минималь ность интерпретации, образ баховс когоконцерта выявляетсяест 
ественно как бысам по себе, артикуляционные оттенки чуть заметны. Свою 
партию она рассматривает в роли «concerto grosso», полностью проникаясь 
«ансамблевостью» целого, всего произведения. По существу, такое 
отношение к концерту вполнеоб основано, ибо в это мпроизведении Баха 
очень чётко выражены характерные стилистические черты ранних 
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клавирных концертов. Он заметно отличается от фортепианных концертов 
венс кихклассиков: в нём нет оркестровой экспозиции и «ансамблевость» 
явно преобладаетнад солированием. В первой части- Allegro moderato – где 
выделя етсяа ктивное драматическое начало, пианистка внешне сдержана, 
выразительность исполнения строга, хотя и полностью выявляет внутреннее 
напряжение и динамикутематизма. Наибольшее впечатление от 
интерпретации этого концерта оставляет трактовка ею второй части – Largo 
(Andante). 

В своеобразном сочетании характерного баховскогоспокой ствия и 
затаённой патетики, Аннагиевойу даётся бережн о донести до слушателей 
глубокуювыразитель ностьмузыки. Она использует глубокое, поющеетуше. 
Иногда она стремится подчеркнуть внутреннюю монументальность, 
напоминаю щую величестве нные архитектурные сооруженияго тического 
стиля, которы еп оражают не только своейиде йной целеустремлённостью, 
но и конструктивнымсовершенством. Третьячасть – Allegroconfuoco – 
исполняется с блеском и жизнерадостно, общий торжествующий характер 
части выдерживается исполнительницей до полного завершения конце рта и 
тем самым способст вует реализацииисполн ительской формы сочинения.  

Более сложнопро исхождение преобразований в формообразующей 
динамике и артикуляции. Пианистканеможетнезаметить в 
текстеосновныединамическиевехи, указанный уровень forte, piano или 
pianissimo, который прямо связывается автором с местом и значением 
данной темыил иэпи зода во всей форме сочинения. Если она отходитот 
формообразующей динамики, то либо: неможет облечь авторскую динамику 
в убедительную для себя эмоциональную форму, либос ознательно 
отказывается от неё в связи с возникновением у неё иного взгляда, иной 
концепции сочинения. Оригинальная артикуляция, отчётливое, несколько 
сухое legato, явля етсяпроизводной от уравновешенности эмоциональной 
природы пианистки. 

В целом, пианистка достигаетдр аматургического единства исполнения, 
используядля этого все характ ерныесредства музыкальной выразительности 
и характерные её пианизму возможности.  

Литература: 
1.Актуальные проблемы фортепианного исполнительства и педагогики. 

Сборник статей. Вып.1. / Ред. Ф.Ш.Бадалбейли, Баку: Адильоглы, 2006. 
2.Вечер Гюльшен Аннагиевой. М.:Научтезлитиздат, «Музыка и время» 

№2, 2007. 
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KÜLTÜR EVRENİ ULUSLARARASI HAKEMLİ 
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

(ISSN: 1308-6197) 
 

Yayın İlkeleri 
1. Kültür Evreni Dergisi yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 
2. Kültür Evreni Dergisinde [• halk bilimi • edebiyat • iletişim • arkeoloji (kazı bilimi) • 

sosyoloji (toplum bilimi) • müzik • tarih • antropoloji (insan bilimi) • etnoloji (budun bili-
mi) • psikoloji (ruh bilimi) • etnografya • dil bilimi • onomastik (ad bilimi)] alanlarında 
makalelerin yanı sıra; söyleşi, eleştiri, tanıtım ve haberler yer alabilmektedir. 

3. Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın orga-
nında veya internette yayımlanmamış olacaktır. 

4. Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar metin olarak; resim, belge, kroki, ha-
rita vb. malzemelerle birlikte 20 (yirmi) sayfayı aşmamalıdır. Eğer 20 (yirmi) sayfayı aşma 
durumu varsa bu yazı I – II ve daha fazla bölümlere ayrılarak değişik sayılarda yayımlanma 
durumunda kalınacaktır. 

5. Türkiye Türkçesi ve Türk dilinin diğer şiveleriyle bir Türkçe özet (ortalama 50 ke-
lime), anahtar kelimeler (ortalama 5 kelime) eklenecektir. Türkçe özetin ve anahtar kelime-
lerin mutlaka bir İngilizce veya Rusça karşılıkları da ölçüler çerçevesinde verilecektir.  

6. Türkçe dışında İngilizce ve Rusça ile yazılmış yazılara, yazının Türkçe özeti de ek-
lenecektir. 

7. Dergimize Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde ve Türkçenin diğer şive-
lerinde (Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırım Türkçesi, Kazak Türkçesi, 
Türkmen Türkçesi vb.) yazı kabul edilir. 

8. İngilizce, Rusça ve Türkçenin diğer şiveleriyle yazılan yazılara Türkiye Türkçesiyle 
genişçe bir özet (en az 150 kelime) konulmalıdır.  

9. Yazılar; A4 boyutunda, 12 punto büyüklüğünde Windows (Microsoft World) uyum-
lu sözcük işlemci programıyla yazılmalıdır. Üst, Alt, Sol ve Sağ marjları 2.5; paragraf ara-
lığı 6 nk, satır aralığı tek verildiğinde yaklaşık Kültür Evreni dergisinin 1 sayfasına tekabül 
etmektedir. Yazı Türkçe veya İngilizce ise Times New Roman, Azeri Lehçesinde ise Times 
Roman AzLat (veya benzeri), Rusça ise Times Roman Cyr (veya benzeri) olmalıdır. Gön-
derilen yazının yanında, yazının fontları muhakkak olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb 
var ise baskıya uygun resilasyonlar da gönderilmelidir. Yazılar; Disket / CD kaydı ile bir-
likte 4 (dört) nüsha hâlinde olmalıdır. Bu yazılardan sadece birinde yazar adı olacak, diğer 
üç nüshada yazar adı belirtilmeyecektir. 

10. Yazılar Times New Roman (11 punto) yazı karakteriyle tek satır aralığıyla yazıla-
caktır. 

11. Metin içindeki alıntılar ve göndermeler yazar soyadı, yayın yılı, sayfa numarası bi-
çiminde parantez içinde belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987: 9). Dipnotlar yalnızca açık-
lamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle 10 punto ile yazılacaktır. Dipnotlar 
“DİPNOTLAR” başlığı altında yazının sonunda verilecektir. Metin içinde belirtilen alıntıla-
rın ve göndermelerin kaynakları “KAYNAKÇA” başlığı altında soyadı başta olmak üzere 
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alfabetik sıraya göre ad-soyad yazılarak, eserin basım tarihi sırasına göre en sonda yer ala-
caktır. 

12. Dergimize yayımlanmak üzere verilen yazılar; hakem heyeti içinde yer alan konuy-
la ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre yayımlanacak veya 
düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması amacıyla gönderilecektir. İnce-
lenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) adları yazarlara, yazarların adları 
uzmanlara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeyecek, gizli tutulacaktır. Hakemlerin yazı ile 
ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda değerlendirilecektir. Yazıların yayımlanıp yayımlan-
mayacağı veya değişikliklerin neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından kararlaştırıla-
caktır. 

13. Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti ödenmeye-
cektir. 

14. Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazı sahiplerine ait olacaktır. Yayımlanan 
veya yayımlanmayan yazılar yazarlarına iade edilmez. 

 
 
 

ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

(ISSN: 1308-6197) 
 
 

Основные положения журнала и требования к статьям 
 

1) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ является 
ежеквартальным международным изданием, со своей редколлегией.  

2) В журнале KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ могут быть 
опубликованы статьи по таким отраслям наук как [• фольклор • литература • 
социология • археология • музыка • история • антропология • этнология • психология 
• этнография • языковедение • ономастика], а также критические статьи, обзор нового 
издания, научные новости.  

3) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ – издание, в 
котором будут печататься раньше нигде (даже в интернете!) до этого времени 
неопубликованные статьи.  

4) Объем статей для журнала KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ 
КУЛЬТУРЫ в виде рисунков, документов, схем, карт и др. подобных материалов 
должен составлять не более 20 страниц. Если объем статьи превышает 20 страниц, 
есть возможность  напечатать ее по частям в нескольких номерах.     

5) Если статья написана на турецком или других тюркских языках, к ней 
требуются резюме на турецком, а также на русском или английском языках 
(примерно 50 слов) и список ключевых слов (примерно 5 слов) с переводом на 
английский или русский. 

6) Статьи, которые будут написаны не на турецком языке, будут дополняться 
переведенной на турецкий язык аннотацией и названием статьи.  
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7) Наш журнал принимает статьи, написанные на турецком, русском, 
английском  и на других тюркских языках. 

8) К статьям, написанным  на английском, русском и других тюркских языках 
должен быть приложен резюме на турецком языке (не менее 150 слов). 

9) Верхнее, нижнее, правое и левое поля 2,5. Отступ от левого поля 6. Статьи 
на турецком и английском должны быть набраны на  Times New Roman, если на 
азербайджанском языке, то на Times Roman AzLat (или похожее), а если на русском, 
то на Times Roman Cyr (или похожее). Если в статье имеются рисунки, ноты и пр., 
они должны быть приложены к статье с хорошим качеством пикселя. Статьи 
принимаются на дискетах или CD в  четырех экземплярах, в трех из которых не 
должно быть указано имя автора, отправляются на адрес издательства.  

10) Статьи должны быть набраны в формате А4 в программе Times New Roman, 
кегль -12,   межстрочный интервал - 1. 

11) Использованная для написания статьи библиография, должна приводиться 
после текста статьи в алфавитном порядке (сначала фамилия автора, затем имя). 
Ссылки на библиографию в тексте выполняются следующим способом: в круглых 
скобках указывается автор издания, год (разделяется запятой) и страница. Указание 
страницы разделяется двоеточием. Например:  (Boratav 1987: 9.) Если приводятся 
несколько статей одного и того же автора, то их следует расположить в 
библиографии по году издания. Для сносок следует использовать 10 размер шрифта 
Times New Roman.  

12) Присланные в издательство статьи, отправляются двум специалистам (по 
теме статьи) из редколлегии и, согласно их отчету, принимается решение о 
публикации. Если, по мнению редколлегии, статья требует исправлений, ее 
высылают обратно автору для доработки. Имена авторов и специалистов не 
оглашаются, сохраняются в тайне друг от друга.  

13) За статьи, опубликованные в журнале, гонорар не оплачивается.  
14) Всю ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы.  
Неопубликованные статьи авторам не возвращаются. 
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