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EDİTÖRDEN 
Sayın Okuyucularımız, 
Kültür Evreni dergisinin 23. sayısı ile sizlerin karşınızdayız. 
Dergimiz, bilimsel niteliğini 5 yılı aşkın bir süredir korumaktadır. Her sayısında bu ni-

teliğinin giderek arttığı görülmektedir. Dergi, pek çok ülkede takdirle karşılanmakta ve bu 
ülkelerin yükseköğrenim kurumları tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Bu ülkele-
rin yükseköğrenim üst kuruluşları de dergimizde yayımlanan yazılara puan vermekte ve 
taramaktadırlar. 

Dergimizde bu sayıdan itibaren; yer alacak bilimsel makalelerin konuları [halk bilimi 
(folklor), dil bilimi, müzik, edebiyat, Türkoloji, mitoloji] olarak belirlendi ve sınırlandırıldı. 

Dergimiz, TUBİTAK’ın “Dergipark” projesi kapsamında ULAKBİM’in bütün kuralla-
rını yerine getirmekte ve uygulamaktadır. 

Dergimizin internet sayfası etkin hâle getirilmiş olup her isteyen 
(www.kulturevreni.com) sitesine girerek istediği makaleyi indirebilir ve yararlanabilir. 
Dergimizde bilimsel makalelerini yayımlatmak isteyenler sitemize girerek kurallara göre 
başvurularını yapabilirler. Makale yayımlatmak isteyenlerin “Yayın İlkeleri”ni çok dikkatli 
gözden geçirmelerini ve dergimizin ülke temsilcileriyle temasa geçmelerini salık vermekte-
yiz. 

Bu sayımızda yayımlanan değerli makalelerin bilim dünyasına yararlı olacağını umu-
yor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. 

Hayrettin İVGİN   Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 
          Editör                                 Editör 
      
 

 
FROM EDITOR 
Our esteemed readers, 
We are meeting again with the 23th edition of Universe of Culture  magazine. 
Our magazine has been keeping its scientific nature for over 5 years. In every publish, 

it seems that, this quality is increasing. Magazine met with appreciation in many countries 
and known by that countries’ higher education institutes. Higher education institutions of 
these countries rate and scan the articles published in our magazine too. 

Since this edition, the article topics have been set and limited as; folklore, linguistics, 
music, literature, Turcology, mythology. 

Our magazine carries out the all rules of the ULAKBİM which is under the scope of  
TUBİTAK project named: “Dergipark” 

Our magazine's web page has been activated, so whoever wants can visit this website 
(www.kulturevreni.com) and download every kind of article. Also the people who want to 
publish his/her articles, can visit our webpage and send their articles according to our 
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publication principles. We suggest the people wanting to have their articles published to 
carefully have a look at our “publication principles” and contact our country representative. 

We hope that this edition’s articles will be beneficial to the world of science and we 
wish ease with your works and  success for all of you.  

Hayrettin İVGİN   Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK  
          Editor                                 Editor 
 
 

 
ОТ РЕДАКТОРА 
Перед Вами 23-ий номер журнала “Мир культуры”.  
На протяжении пяти лет сохраняется продолжительность издания нашего 

журнала. С каждым номером отмечается тенденция повышения уровня публикации. 
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Öz 
Zihnî, 1797-1859 yılları arasında yaşamış bir sanatkârdır. Doğup büyüdüğü Bayburt’a 

son defa gelirken Maçka taraflarında vefat etmiştir. Kendisi çok yönlü bir sanatkârdır. Şiir 
alanında ortaya koyduğu eserleri edebiyatımız için önemlidir. Ölümünden sonra yayımla-
nan bir divanı vardır. Hayatını anlattığı Sergüzeştnâme-i Zihnî adlı eserinde ise hece ölçüsü 
ile yazdığı şiirleri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Onun farklı bir yönü ise nesir alanında 
ortaya koyduğu Hikâye-i Garibe adlı eseridir.  

Böylesine çok yönlü bir sanatkâr, edebiyat araştırıcılarımızın başlıca ilgi alanlarından 
birini oluşturmuştur. Biz de bu sanatkârımız üzerinde en çok araştırma yapan bir bilim 
insanı olarak onunla ilgili pek çok konuyu ele almış bulunuyoruz. Hakkında hazırladığımız 
üç kitap, çeşitli makaleler, sunduğumuz bildiriler onu yeterince tanıtmamızı sağlayacaktır. 
Ancak çok değişik kaynaklarda yer alan bu çalışmalarımızın varlığından haberdar olama-
yan araştırıcılara bir kolaylık olmak üzere hem Bayburt ilimizle, hem de Zihnî ile ilgili 
çalışmalarımızı bir bibliyografya olarak sunmak istedik. Yazımızda bu konulardaki çalış-
malarımızı belirli bir düsen içinde bulacaksınız. 

Anahtar Kelimeler: Bayburt, Zihnî, hayatı, eserleri, Sakaoğlu 
 
Abstract 
Zihnî is an artist who lived between 1797 and 1859. He died in the neighborhood of 

Maçka while he was on his way to Bayburt for the last time. He was a sophisticated artist. 
His poems are very important for our literature. There is a “divan” of him which was 
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published after his death. In his “Sergüzeştnâme-i Zihnî” work, there are poems mainly, 
written with syllabic meter. He also wrote Hikâye-i Garibe in prosaism method which 
shows a different side of him.  

Such an sophisticated artist like him is of a major interest to our literature researchers. 
As a scientist, who made the researches on him at the very most, I have handled so many 
subjects about him. The three books, various articles and papers about him will enable us to 
publicize him enough. We’d like to present our studies both on Zihnî and Bayburt province 
as a bibliography for the researchers who are not aware of our studies. This will make their 
work easier. In this article, you will find our studies in a certain order. 

Keywords: Bayburt, Zihnî, his life, his works, Sakaoğlu 
 

 
1989 yılında il konumuna yükseltilen Bayburt ilçemizi ilk defa, bu tarihten 20 yıl önce, 

04 Haziran 1969 Çarşamba günü ziyaret etmiştim. Bu, ziyaretten öte, alan çalışması yapa-
cağım bölgemi tanımayı, insanlarıyla tanışmayı amaçlayan bir yolculuktu. O yaz, Bay-
burt’umuzun da bağlı bulunduğu Gümüşhane ilimizin bütün ilçelerini, biri dışında bütün 
beldelerini ve 70 kadar da köyünü dolaşmıştım. Bu alan çalışmasında elde ettiğim sözlü 
ürünlerini önemli bir bölümünü doktora tezimde değerlendirmiştik. Kalanların da bir bölü-
münü; makale, bildiri, konferans konusu olarak ele almış, metin yayını olarak da değerlen-
dirmiştim.  

Bütün bunların sonucu olarak, ilin adını taşıyan doktora tezimizin dışında, üçü de, 
Bayburt adıyla bütünleşmiş olan şair Zihnî’mizle ilgili olmak üzere üç kitabımızı bilim 
dünyasına sunmuştuk. Bütün bu çalışmaların sonucu olarak, Bayburt Belediyesi Encüme-
ni’nin bir kararıyla genç ilimizin ilk fahrî hemşerisi payesine hak kazanmıştım. 

Çalışmalarımın elimizden geldiğince bilim dünyasına duyurulması için bu yazımızı ka-
leme almayı uygun bulduk. Böylece, gelecekte Bayburt’umuzla ilgili çalışmalar yapacak 
olanlar daha önce tarafımızdan yapılanların, hiç değilse listesine ulaşacak, yararlanmayı 
düşündükleri takdirde bunların varlığından haberdar olacaklardır. Bu çalışmamız bölüm ve 
alt bölümlerden oluşmaktadır. Öncelikle bir göz gerdirmeli, sonra ilgi duyacakları başlıkları 
belirlemelidirler. Elimizden geldiğince eksik bırakmamaya çalıştık; ancak orta ve lise ders 
kitaplarına alınan şiir ve efsanelerin tamamına ulaşmamız elbette sağlanamamıştır. 

Bu bibliyografyayı hazırlamaya başlamamızın tarihi oldukça eskidir. Sevgili kardeşim 
ve hemşerim Prof. Dr. Rıfat Yıldız Beyefendinin öncülüğünde oluşturulan BAYPROJE 
dünyasının hazırladığı Cumhuriyet Dönemi Bayburt Bibliyografyası (Ankara 2012) adlı 
çalışmada gördüğüm gözden kaçmaların bizimle ilgili olanlarını da dikkate alarak bu çalış-
manın boyutlarını oldukça genişlettik. Ama, bizim dışımızdaki eksiklere eğilmemizin doğru 
olmayacağı görüşündeyiz. Ancak, zaman bulabilirsek eski tarihli yerli ve yabancı kaynak-
larda Bayburt’umuza da yer veren bölümleri bilim dünyasına sunmak niyetindeyiz. 

Zihnî, 1797 yılında Bayburt’ta doğmuş 1859 yılında, Bayburt’a dönmek üzere çıktığı 
yolculuğu sırasında Maçka taraflarında vefat etmiştir. Belirli bir eğitim aldıktan sonra 
Trabzon’da eğitimini geliştirmiştir. Hayatı boyunca devlet ileri gelenlerinin yanında kâtip 
olarak çalışmış, onların bir tür sır ortağı olmuştur. Toplumda gördüğü aksaklıkları dile 
getirmesi, zaman zaman başına çeşitli sorunların açılmasına kadar uzanmıştır. 

Bu çok yönlü sanatkârımız klasik şiir alanında olduğu kadar halk şiiri alanında da başa-
rılı eserler ortaya koymuştur. Ölümünden sonra yayımlanan bir divanı vardır. Şiirleriyle 
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süslenmiş bir de hayat hikâyesi bulunmaktadır: Sergüzeştnâme-i Zihnî. Ayrıca, Türk nesir 
edebiyatında öncülük görevi üstlenen bir eser ortaya koyması da onun tanınmasına yol 
açmıştır: Hikâye-i Garibe. Kısacası o, başarılı bir sanat hayatının içinde eserler verirken 
döneminin bürokratlarından biri olarak da hizmette bulunmuştur. 

 
I. BAYBURTLU ZİHNÎ KONULU YAYINLARIM 
 A. KİTAPLAR 
1. Bayburtlu Zihnî, İstanbul 1988, Gençlik Basımevi, X + 187 s. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları: 911 Türk Büyükleri Dizisi: 78  
Sakaoğlu'nun on üçüncü eseri olarak 1988 yılında yayımlanan Bayburtlu Zihnî de 

problemli şairlerimizden birisidir. O, klâsik edebiyat sahasında daha çok yazmış, ancak 
halk şiiri vadisinde kendisini kabul ettirmiştir. Klâsik edebiyat sahasında çalışan meslektaş-
larımız onunla pek ilgilenmemişlerdir. Âşık edebiyatı üzerinde çalışanlar ise konunun zor 
olduğunu bildiklerinden, bu meseleye, hemen hemen hiç girmemişlerdir. Zorun üzerine 
giden Sakaoğlu, uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda, Bayburtlu Zihnî kitabını ortaya 
koymuştur. Kitap, Önsöz'ün dışında, beş Bölüm, Sözlük, Bibliyografya ve Ek (diğer Zihnî'-
ler)'ten ibarettir. Birinci Bölüm'de Zihnî’nin “Hayatı”, İkinci Bölüm'de, “Eserleri”, Üçüncü 
Bölüm'de “San'atı”, Dördüncü Bölüm'de “Bayburtlular ve Nüktedan Hemşehrileri Zihnî”, 
Beşinci Bölüm'de ise “Şiirleri” ele alınmıştır. Sözlük'te; şiirlerdeki bilinmeyen kelimeler 
verilirken, Bibliyografya'da da, altmış kadar kaynağın künyesi yer almaktadır. Eserin, “Ek” 
bölümü, diğer Zihnîleri içine almakta olup, bunların sayıları on beş kadardır.  

 a) Ali Berat Alptekin, Millî Folklor, 1 (2), Haziran 1989, 26-27.  
 b) Halil Erdoğan Cengiz, Tarih ve Toplum, 110, Şubat 1993, 70 - 72.  
 c) M. Necati Büyükkalkan, Yeni Konya, 19 Şubat 1994, 2.  
 ç) Komisyon (Ali Erkan Kavaklı, vb.) Lise Türk Dili ve Edebiyatı / Edebiyat II, 3. 

bs., İstanbul 2006, 204 s.  
 Not: Zihnî s. 179 (Vardım ki…, dört hane). Bilgiler s. 180’dedir. 
NOT: Bu kitabımızın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısı, Ankara’da 

Akçağ Yayıncılık tarafından yayımlanacaktır. 
 
2. Bayburtlu Zihnî Bibliyografyası (Hayatı, Eserleri, Sanatı, Nüktedanlığı ve Şiir-

lerinden Örnekler), Ankara 1990, Öztek Matbaacılık, 64 s. Yrd. Doç. Dr. Ali Berat Alpte-
kin ile hazırlanmıştır. 

Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Yayınlan: 134  
Biyografiler-Bibliyografyalar Dizisi: 23  
Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 10  
Türk Büyükleri Dizisi içerisinde yayımlanan Bayburtlu Zihnî kitabının Bibliyografya-

sı; Dr. Sakaoğlu ve Dr. Alptekin tarafından gözden geçirilip genişletilerek hazırlanmıştır. 
Eser; “Açıklama”, “Kısaltmalar”, “Bayburtlu Zihninin Hayatı”, “Eserleri”, “Sanatı”, “Nük-
tedanlığı”, “Şiirlerinden Örnekler”, “Sözlük”, 180 kadar kaynağın künyesi ve İndekslerden 
ibarettir. 
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3. Hikâye-i Garibe/Bayburtlu Zihnî, Konya 1992, Kuzucular Ofset, 137 s.  
 Eser, Dr. Ahmet Sevgi ile beraber hazırlanmış olup “Ön Söz”, “Müellife Dair”, “Esere 

Dair”, “Hikâye-i Garibe'nin Özeti”, “Metin”, “Bibliyografya”, “Sözlük”, “İndeks”, “Metnin 
Tıpkıbasımı”ndan ibarettir.  

a) M. Necati Büyükkalkan, Yeni Konya, 1 Temmuz1992, 4.  
b) Ahmet Kabaklı, Türkiye, 16 Eylül 1992, 2.  
c) M. Sabri Koz, Dünya Kitap Gazetesi, 1 (7), 1 Mayıs 1992, 11.  
ç) Esma Şimşek, Erciyes, Ekim 1992, 15 (178), 28-29 

 
 B. MAKALE, BİLDİRİ VE ÖBÜR YAZILARIM 
 1. “Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış/Bayburtlu Zihnî”, Türk Dili, LVII (445-450), 

Ocak-Haziran 1989, 196-199 
2. “Bayburtlu Zihnî Halk Şairi midir?”, Türk Kültürü Araştırmaları, 26, (1), 1988. 

Ankara 1988, 141-145.  
Not: Bu sayı, Prof. Dr. Yaşar Önen'e Armağan olarak yayımlanmıştır. 
Not: Bildirinin daha sonraki basımları için bk. 23-25 Mayıs 1988, Türk Tarihinde ve 

Kültüründe Bayburt Sempozyumu/Birinci Kitap, Erzurum 1989, 65-71; Türk Tarihin-
de ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988) (hzl. Prof. Dr. Rifat Yıl-
dız), Ankara 1994, 177-180. 

3. “Bayburtlu Zihnî'yi Tanıyor musunuz?”, Erciyes, 13 (155), Kasım 1990, 5-6. 
409.   
4. Bayburtlu Zihnî'nin Türk Şairleri İçindeki Yeri”, Türk Halk Kültürü Araştırmala-

rı 6, 1992, Ankara 1992, 93-100.  
Not: 24 Ocak 1990 tarihinde Bayburt'ta verilen konferansın metnidir.  
5. “Zihnî’nin Eserlerinde Bayburt”, Türk Dili, 2001/II, 600, Aralık 2001, 728- 738. 
 Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Konya 2014, 523-532. 
6. “Vardım ki Yurdundan…”, Dil ve Edebiyat, 45, Ekim 2012, 14-17. 
Bu arada orta öğretim edebiyat ders kitaplarına da Bayburtlu Zihnî adlı kitabımızdan 

da örnek şiir alınmaktadır. Bunlardan birini aşağıya alıyoruz. 
7. “Edebiyatımızda Sergüzeştnâmeler ve Zihnî’nin Sergüzeştnâmesi”, Âşık Edebiyatı 

Araştırmaları, Konya 2014, 304-312. 
Not: 08 Mayıs 2013 tarihinde Bayburt’ta toplanan Bayburtlu Zihnî Paneli’nde sunul-

muştur.        
Ayrıca, orta öğretim kurumlarında okutulmakta olan edebiyat kitaplarına da kitabımız-

dan alıntı yapılmıştır. Örnek olmak üzere birini hatırlatıyoruz. 
Ali Erkan Kavaklı (Kitap Yazma Komisyonunda ayrıca 11 üye daha vardır.) Türk Dili 

ve Edebiyatı / Edebiyat 2 (2. bs.), İstanbul 2000, 294 s.  
 Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3370. 
Ders Kitapları Dizisi: 646. 
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Not: Bayburtlu Zihnî / Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, s. 179, dört hane. 
 
C. KİTAPLARDAKİ YAZILARIM 
1.Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri-Tarih/ Antoloji/ An-

siklopedi, Dokuzuncu Cilt, İstanbul 1989. Ötüken Neşriyat A. Ş. ve Söğüt Yyayıncılıt Ltd. 
Şti. Zihnî, s. 225-228, hayatı ve yedi şiiri 

2. Türk Dünyası El Kitabı 
Ankara 1998 (2. bs. 1992), Ankara Üniversitesi Basımevi, [vı]+719 s. (1, bs, 1976, bu 

bölüm yoktur.) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, nu. 158 Seri. 1, Sayı: A. 31/I 
Zihnî s, 388. 

3. Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21.Yüzyıllar) 
Ankara 2006 (2. Bs. 2008, 3. Bs. 2014), Erek Matbaası, 472 s. Akçağ Yayınları: 843 

Türk Halk Edebiyatı: 49 Zihnî s. 107-111. Hayatı ve beş şiiri 
 Not: İki adlı bu çalışmada birinci ad Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’dir. 
 4. Halk Şiirinden Seçmeler 
Ankara 2007 (2. bs. 2000), Başer Matbaası, 336 s., Akçağ Yayınları: 828,100 Temel 

Eser: 18, Zihnî s. 145-148. Hayatı ve beş şiiri 
 Not: İki adlı bu çalışmada ikinci ad Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’dir 
    
II. BAYBURT KONULU YAYINLARIM 
A. KİTAPLARIM 
1. Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil, Ankara 1973, Sevinç Matbaası, 

XVI+700 s., Atatürk Üniversitesi Yayınları nu. 298, Edebiyat Fakültesi Yayınları nu: 60, 
Araştırma Serisi nu: 50.  

Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1915 Eskişehir-23 Ocak 1986 İstanbul)'ın danışmanlığı al-
tında hazırlanıp 26 Mart 1971 tarihinde Ankara'da savunulan doktora tezidir. Diğer üyeler 
Prof. Dr. Şükrü Elçin ve Prof. Dr. Selahattin Olcay'dır. Eser; Önsöz ve Giriş'in dışında dört 
bölümden meydana gelmektedir. Önsöz'de masalların Türk kültürü açısından taşıdığı değer 
üzerinde durulmuş, eserin hazırlanışı ve takip edilen metodlar ele alınmıştır. Giriş kısmı ise 
şu alt bölümlerden oluşmaktadır:  

a) Masal tarifleri  
b) Masalın diğer nevilerle ilgisi  
1. Masal-halk hikâyesi ilgisi  
2. Masal-destan ilgisi  
3. Masal-efsane ilgisi  
c) Masalın insan kültürü bakımından önemi  
ç) Çeşitli ülkelere ait masal kitapları  
d) Türkçe masal kitapları  
e) Türk halk masalları  
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f) Masallar üzerine ilmî çalışmalar  
Birinci Bölüm'de Gümüşhane masallarının derleme şekli, üzerinde durulmuştur. İkinci 

Bölüm'de Gümüşhane'de derlenen masalların tasnif ve tahlili ele alınmış, bir sonraki bö-
lümde ise bu masallardaki ortak unsurlar teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır. Dördüncü 
Bölüm'de ilin bütün yörelerinden derlenen 200'den fazla masal arasından seçilen 70 metne 
yer verilmiştir. Bunlardan üçü hayvan masalı, 64'ü asıl halk masalı, biri zincirleme masal-
dır. Geriye kalan iki metin ise fıkra özelliği göstermektedir. Bunların dışında çalışmasının 
sonuna yazar, eser ve yer adlarını içine alan indeks, lügatçe ve bibliyografya eklemiştir. 
Sonuncu bölümde 300'den fazla kaynağın yer aldığı görülmektedir.  

a) İrfan Ünver Nasrattınoğlu, “Yeni Yayınlar: Gümüşhane Masalları”, Hür Anadolu, 
5 Mart 1974, 6.  

b) Sabri Özcan San, Kuşakkaya, 21 Ocak 1975, 2.  
c) Seyfi Karabaş, Ulusal Kültür, 2, (6), Ekim 1979, 233-240.  
ç) Xénia Celnarova, “Etnographic Publications of the Atatürk Universty in Erzurum”, 

Asian and African Studies, 15, 1979, 178-180 (177-184).  
d) Adelheid Uzunoğlu-Ocherbauer, Türkische Märchen, Hamburg 1982. 
Eserde yer alan masallardan dört tanesi, Gümüşhane Masalları (3, 15, 37, 64 numara-

lı)’ndan alınmıştır.  
e) Ali Berat Alptekin, “Günümüzde Bir Masal Araştırmacısı: Saim Sakaoğlu”, Masal 

Araştırmalan / Folktale Studies 1, İstanbul 1988, 184-187 (183-193)  
f) Barbara Pflegerl, Es war Einmal, es war Keinmal / Türkische Volkmärchen, İs-

tanbul 1992, Çetin Ofset, XX+300 s. Eserde yer alan masallardan altı tanesi Gümüşhane 
Masalları (16/4, 18/22, 19/26, 20/28, 21/57, 23/62)'ndan alınmıştır.  

g) Masal Araştırmaları, Ankara 1999, 336-337. 
ğ) Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Erzurum 2004, 240 s. 
h) Bu kitabımızdaki 21 numaralı masal, Padişahın Rüyası (s. 421-422; 2. bs. s. 336) ilk 

defa bir ders kitabına alınan yayınımız özelliğini taşımaktadır.  
Not: Aynı Kızı Seven Üç Kardeş Masalı ve İncelenmesi s. 217-219’dadır. 
Not: Gümüşhane ilinin 1989 yılında ikiye bölünmesiyle oluşan Bayburt ilimizden der-

lenip kitaba alınan masalların yarıya yakını bu genç ilimizden derlenmişti. Bunun sonucu 
olarak kitabımızın yeni baskısında bir ad genişletilmesine gidilmiştir.  

Not: İkinci baskısı, 2002'de Akçağ Yayınevi tarafından Gümüşhane ve Bayburt Ma-
salları adıyla yapılmıştır. 

Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Ankara 2002, Burak Matbaası XVII + 558 s.,  
Akçağ Yayınları: 428, Kaynak Eserler: 121 

a) Kadriye Türkan, “Gümüşhane ve Bayburt Masalları”, Türk Dili, 86 (619), Temmuz 
2003, 65-68. 

b) Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 10 
(23), 2003, 347-349. 

Not: Gümüşhane ilinin 1989 yılında ikiye bölünmesiyle oluşan Bayburt ilimizden der-
lenip kitaba alınan masalların yarıya yakını bu genç ilimizden derlenmişti. Bunun sonucu 
olarak kitabın yeni baskısında bir ad genişletilmesine gidilmiştir.  
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B. MAKALELER, BİLDİRİLER VE ÖBÜR YAZILARIM 
1. Bayburt Halk Edebiyatı: Demirözü Bucağı Mâni ve Bilmeceleri”. Türk Folklor 

Araştırmaları, 12 (251), Haziran 1970, 5659-5660.  
Not: Yazı, Hasan Tahsin Yazar takma adıyladır ve daha sonra Saim Sakaoğlu 

imzasıyle ve aynı dergide “Bayburt Folkloru: Bayburt’ta Derlenen Mâniler”, (13 (260), 
Mart 1971, 5917-5918) başlığı altında yanlışlıkla bir defa daha yer almıştır.  

Not: Bu yazı şu kaynağa da alınmıştır: Mazlum Nusret Kılıçkıran (der.), Söyleyim 
Bayburt'un Vasfı Hâlini, İzmir 1975, 226-227. 

2. “Ölümünün Üçüncü Yılında Âşık Hicranî”, Türk Folklor Araştırmaları, 15 (291), 
Ekim 1973, 6786-6790. 

3. “Derlemeler: Bayburt Manileri”, Türk Folklor Araştırmaları, 13 (263), Haziran 
1971, 6010-6011.  

Not: Kılıçkıran'ın, 58 numaralı kaynaktaki eserine de alınmıştır; 228-229.  
4. “Bir Bayburt Masalı: 2, Çöpçü Ahmet”, Türk Folklor Araştırmaları, 13 (267), 

Ekim 1971, 6118-6119.  
Not: Kılıçkıran'ın 58 numaralı kaynaktaki eserine de alınmıştır: 238-240. 
5. “Bir Bayburt Masalı: 8, Tilki İle Değirmenci”, Türk Folklor Araştırmaları, 14 

(274), Mayıs 1972, 6317-6318.  
Not: Kılıçkıran’ın 58 numaralı kaynaktaki eserine de alınmıştır: 235-237. 
6. “Bey Böyrek Hikâyesinin Bayburt Rivayeti”, Türk Kültürü Araştırmaları, 3-4-5-

6, 1966-1969, Ankara 1973, 159-181. 
7. Yaşayan Tepegöz Hikâyesi”, Türk Kültürü Araştırmaları, XI-XII-XIII-XIV, 

1973-1975, Ankara 1975, 50-84. 
Not: 1969 Haziranında Bayburt merkezinde derlenmiştir. 
a) Dede Korkut Kitabı 1 C., Konya 1998, 81-117. 
8. “Halk Hekimliği: Bayburt'ta Sağlık Folkloru”, Türk Folklor Araştırmaları, 15 

(293), Aralık 1973, 282. 
9. “Bayburt'ta Derlenen Bir Halk Hikâyesi: Hurşit ile Mehri”, Türk Folklorundan 

Derlemeler, 1986 Ankara 1986, (1), 279-297. 
10. “Bayburt'ta Derlenen Bir Masal: Gül Sinan'a Neyledi Sinan Gül'e Siyaset”, Türk 

Folklorundan Derlemeler 1988, Ankara 1988, 129-146. 
a) Masal Araştırmaları, Ankara 1999, 297-310. 
11. “Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış/Bayburtlu Celâlî”, Türk Dili, LVII (445-450), 

Ocak-Haziran 1989, 194-196. 
12. “Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış/Bayburtlu Hicrânî”, Türk Dili, LVII (445-450), 

Ocak-Haziran 1989, 226-227. 
13. “Bayburtlu Ermiş Muradına”, Bayburt Postası, 3795, 18 Eylül 1989, 1-2.  
Not: İktibası için bk. Yeni Konya, 7 Şubat 1990. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
16

14. “Dil, Edebiyat ve Folklor Konulu Tebliğlerin Genel Değerlendirilmesi”, 23-25 
Mayıs 1988 / Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu / Birinci Kitap, 
Erzurum 1989, 208-209. 

15. Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, Size, 17 (262), Ağustos 1995, 25-26. 
Not: 5-6 Temmuz 1997'de Bayburt'ta yapılan toplantıdaki konuşmanın metnidir.  
16. “Haberler: Bayburt 3. Dede Korkut Kültür Şöleni ve Dede Korkut ve Bayburt Bilgi 

Şöleni”, Türk Kültürü, 35 (415), Kasım 1997, 687-689.  
a) Dede Korkut Kitabı I C., Konya 1998, 241-244. 
17. "Son Çeyrek Yüzyılda Bayburt", Erciyes, 22 (265), Ocak 2000. 
18. “İki Âşık Tek Destan: Narmanlı Sümmanî ile Bayburtlu Celalî’nin ‘Ay ile Gün’ 

Destanları Üzerine Düşünceler.”: 1. Uluslararası Âşık Sümmanî ve Âşıklık Geleneği 
Sempozyumu (31 Mayıs-02 Haziran 2012 Erzurum), Ankara 2012, 313-322. 

19. “Hatıradan Bilime: Bayburt 1969”, AKRA/Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 4, 
Eylül-Aralık 2014, 209-221. 

 
C. KİTAPLARDAKİ YAZILARIM/BÖLÜMLER 
1. Halk Şiirinde Atatürk 
Erzurum 1974, Atatürk Üniversitesi Basımevi, [VIII]+119 s. 
Atatürk Üniversitesi Yayınları Nu. 335 
Edebiyat Fakültesi Yayınları Nu. 65 
Araştırma Serisi Nu. 54 
Dr. Turgut Günay (1942-1978) ile birlikte hazırladığımız bu antolojimizde birkaç Bay-

burtlu âşığımıza da yer verilmiştir.  
a. Burhanî. İki şiirine (s. 20) ve kısa hayat hikâyesine (s. 112) yer verilmiştir. 
b. Esnanî. İki şiirine (s. 36-37) ve kısa hayat hikâyesine (s. 113) yer verilmiştir. 
c. Hicranî. Üç şiirine (s. 51-54) ve kısa hayat hikâyesine (s.114) yer verilmiştir. 
d. Hilmî. İki şiirine (s. 55-58) ve kısa hayat hikâyesine (s. 114) yer verilmiştir. 
e. Süleyman. Bir şiirine (s. 20), hayat hikâyesine yer verilememiştir. 
2. 101 Anadolu Efsanesi 
İstanbul 1976, Yüksel Matbaası, 270 s. Damla Yayınevi Yayınları Nu. 46, Ankara 

1989, Ünal Ofset Matbaacılık, IX+128 s. Kültür Bakanlığı Yayınları Nu.1096,Gençlik ve 
Halk Kitapları Dizisi Nu. 42, Ankara 2003, Başer Matbaacılık, 250 s.,Akçağ Yayıncılık 271 
s., Kaynak Eserler Nu. 145, Daha sonraki basımlar: 2003, 2004, 2008 (5. bs.), 2013 (8. bs.) 

Bu kitabımızdaki efsanelerden üçü Bayburt ilimizle ilgilidir. Sayfa numaraları Akçağ 
yayınına göre verilmiştir. 

a. Ejderha I. Bu efsaneyi eski öğrencimiz [şimdi Bayburt üniversitesinde öğretim 
üyesi] olan Hamdi Güleç 17 Ağustos 1967 günü kayaları uzaktan gösterirken anlatmıştı. H. 
Güleç Bayburt’un Alıçlık (Kestesi) köyünden olup 1947 doğumludur (s. 32-33). 
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b. Dikmetaş. Bu efsaneyi 1969 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Bayburt’un 
Alıçlık (Kestesi) köyünde çeşitli kişilerden dinledik. Mustafa Güleç, Hamdi Güleç, Müslüm 
Yarar (s. 44-45). 

c. Orhan Ardahan-Abdurrahman Öksüz, “Hikâye-Efsane ve Masallarımız”, Bayburt 
Postası, 19 Ağustos 1968 tarihli 1787 numaralı nüsha. Derleyici olarak Necdet Alp’ın adı 
Anlatıcı olarak isim zikredilmemiştir (s. 67-68).  

Bu kitabımız Shigeru Katsuda tarafından “Toruko no den setsu” [Türk Efsaneleri] 
adıyla, Sekai kouşō bungei kenkyū [Dünya Sözlü Edebiyat Araştırmaları] adlı kitabın 5. 
cildinde yer almıştır: 1983, 179-248. Osaka Yabancı Diller Üniversitesi, Avrasya Kıta-
sı’ndaki Geleneksel Kültürler Araştırmaları Özel Sayısı (Doğu Asya Dizisi), 1983 Yılı Özel 
Araştırmaları. Burada, kitaptaki ilk 71 efsanenin Japonca çevirisine yer verilmiştir.  

a. Ejderha I, s.189. 
b. Dikmetaş, s. 193-195. 
c. Kaybolan Nehir, s. 203.  
Onsekiz Mart Üniversitemizin Eğitim Fakültesinde efsanelerin cümle yapısı ve üslubu 

Necmi Akyalçın tarafından bir doktora çalışması olarak ele alınırken bu üç Bayburt efsa-
nemiz de incelenmiştir. 

3. Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri Tarih/ Antoloji/ An-
siklopedi, Dokuzuncu Cilt, İstanbul 1989. 

Ötüken Neşriyat A. Ş. ve Söğüt Yyayıncılıt Ltd. Şti. Celali, s. 222-224, hayatı ve dört 
şiiri. 

4. Türk Dünyası El Kitabı 
Ankara 1998 (3. bs. 1992), Ankara Üniversitesi Basımevi, [vı]+719 s. (2. Bs. 1992; 1, 

bs, 1976, bu bölüm yoktur.) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, nu. 158Seri. 1, 
Sayı: A. 31/I  

a. Celâlî, s, 387-388. 
b.  Hicrânî, 396. 
5. Âşıkların Diliyle Cumhuriyet 
Ankara 1998, Bizim Büro Basımevi, XX+299 s., Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları Nu. 688. 
Yrd. Doç. Dr. [şimdi Prof. Dr.] Zekeriya Karadavut ile birlikte hazırladığımız bu anto-

lojimizde birkaç Bayburtlu âşığımıza da yer verilmiştir. 
a. Burhanî/Hüseyin Tatar. Bir şiirine (s. 116) ve kısa hayat hikâyesine (s. 212) yer 

verilmiştir. 
b. Esnanî/Şevki Yılmaz Bir şiirine (s. 211-212) ve kısa hayat hikâyesine (s. 275) yer 

verilmiştir. 
c. Hicranî/Hacı Taştan İki şiirine (s. 76-79) ve kısa hayat hikâyesine (s. 257-258) yer 

verilmiştir. 
ç. Külhanî Hilmî. Bir şiirine (s. 112-113) ve kısa hayat hikâyesine (s. 261-262) yer ve-

rilmiştir. 
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 d. Süleyman Ruhî. Bir şiirine (s. 199-200) ve kısa hayat hikâyesine (s. 277) yer veril-
miştir. 

 6. Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21.Yüzyıllar) 
Ankara 2006 (2. bs. 2008, 3. bs. 2014), Erek Matbaası, 472 s., Akçağ Yayınları: 843, 

Türk Halk Edebiyatı: 49,   Hicranî, 405-406. Hayatı ve bir şiiri, Celalî, 105-106, hayatı ve 
bir şiiri.   

Not: İki adlı bu çalışmada birinci ad Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’dir. 
7. Halk Şiirinden Seçmeler 
Ankara 2007 (2. bs. 2000), Başer Matbaası, 336 s., Akçağ Yayınları: 828, 100 Temel 

Eser: 18, Hicranî, 287-288. Hayatı ve bir şiiri, Celalî, 142-144, hayatı ve bir şiiri   
Not: İki adlı bu çalışmada ikinci ad Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’dir. 
 
 Ç. YOĞUNTEKER 
Yapımcı Halil Demirci’nin hazırladığı, Gazi Şehir: Bayburt adlı Yoğuntekerde uzun 

uzadıya konuşmalarım yer almaktadır. 
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MOĞOLCA MI TÜRKÇE Mİ? 
TÜRKÇE Mİ MOĞOLCA MI? 

 
MONGOLIAN OR TURKISH? 
TURKISH OR MONGOLIAN? 

 
НА МОНГОЛСКОМ ИЛИ НА ТУРЕЦКОМ? 

ИЛИ ЖЕ НАОБОРОТ? 
 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 
 

 
Öz 
Türklerin Orta Asya’dan başka, yeryüzünde çok geniş bölgelere yayılmaları sonucun-

da; Türk dilinin de kendisi ile köken bakımından yakınlığı olan, hatta olmayan bir çok dille 
ilişkisi olmuştur. Bunun sonucunda Türkçe ile başka diller arasında karşılıklı etkileşimler 
olmuştur. Türkçe, bu dillerden pek çok sözcükler aldığı gibi, o dillere de birçok sözcük 
vermiştir. 

Türkler, tarih sahnesine ilk çıktığında; Moğol-Mançu-Tunguz ve Korelilerin atalarıyla 
temasta bulunmuşlardır. Çinlilerle, Fin-Ugor soylu Macarlarla, Finlerle, Samoyetlerle ilişki 
içinde olmuşlardır. Dil alış verişi olmuştur. 

X. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in din olarak benimsenmesinden sonra da Arap ve Fars 
dilleriyle tanışmıştır. 

Ferdinand D. Lessing’ten Türkçeye, Günay Karaağaç tarafından tercüme edilen Mo-
ğolca-Türkçe Sözlük’ü (2 cilt) dikkate alınarak bu yazımı hazırladım. 

Bu yazıda, Sözlük’teki Türkçe ve Moğolca benzer sözcükleri vermeye çalıştım. Bu 
müşterekliği tespit etmeye gayret gösterdim. 

Anahtar Kelimeler: Moğolca, Türkçe, sözlük, sözcük, Ferdinand D. Lessing. 
 
Abstract 
As a result of Turkish people’s enlargement except from Middle Asia, Tukish language 

had communication with other languages both related and not related about origin. So, 
among Turkish language and other language had been mutual interactions.Turkısh language 
took a lot of words from them and also gave a lot of words to them too. 

                                                 
* Erciyes Üniversitesi em. Öğretim Üyesi. Kayseri/TÜRKİYE 
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When Turks appeared in the stage of history, they had been in contact with Mongolian-
Manchu-Tungus and ancestor of Korean. Also with Chinese, Finno-Ugric (Finno/fenno-
Ugrian) family with Hungarians, with Finns and Samoyeds. Language has been exchanged. 

From the tenth century, Turks met with Arabic and Persian languages after they accept 
Islam as their belief. 

I prepared this article with getting information from translation of Moğolca Türkçe 
Sözlük (Mongolian-Turkish Dictionary) (2 Volumes) which has been translated from 
Ferdinand D. Lessing into Turkish by Günay Karaağaç 

In this article, I tried to give similar words in Turkish and Mongolian in the dictionary. 
I endeavor to identify this commonality 

Keywords: Mongolian, Turkish, dictionary, word, Ferdinand D. Lessing. 
 

 
Türklerin Orta Asya’dan başka, yeryüzünde çok geniş bölgelere yayılmaları sonucun-

da, Türk dilinin de, kendisi ile köken bakımından yakınlığı olan veya olmayan birçok dille 
ilişkisi olmuştur. Bu ilişki sonucunda Türkçe ile başka diller arasında karşılıklı etkiler 
oluşmuş ve Türkçe bu dillerden pek çok yabancı sözcükler aldığı gibi, o dillere de kendi-
sinden pek çok sözcükler vermiştir.  

Türklerin, “TÜRK” adı altında tarih sahnesine çıktıkları sıralarda, bugünkü Moğol, 
Mançu-Tunguz ve Korelilerin atalarıyla, güneyde Çinlilerle, batıda Fin-Ugor soylu Macar-
lar, Finler, Samoyetler gibi kavimlerle temasta bulundukları bilinmektedir.  

Türkler M.S. X. yüzyılda (921 yılında), Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han za-
manında İslâmiyeti kabul ettikten sonra Arap ve Fars dünyası ile yakın ilişki kurmuş, din 
dili olarak Arapçaya, edebiyat dili olarak da Farsçaya yakınlık duymuşlardır. XI. yüzyılda 
batı ve güneybatıya yayılan Türkler, Hint, Gürcü ve Bizans kavimleriyle tanışmış, bu ka-
vimlerin kültürleri ve dillerinin etkisinde de kalmıştır. Türklerin Farsça, Arapça, Hintçe 
(Sanskritçe), Soğutça, Çince, (daha sonra yakınlaştığı Slav dilleri) ve Hint-Avrupa dilleriy-
le, kelime alışverişi dışında dil akrabalığı yoktur. Fakat Türkçenin Moğol, Mançu-Tunguz, 
Kore ve Japon dilleri ile akrabalığı ve ortak bir atadan, yani ANA ALTAY dilinden türe-
dikleri kanıtlanmış, bu grup “ALTAY DİLLERİ TEORİSİ” adı altında bir araya toplan-
mıştır.  

Altay dilleri teorisinin temsilcileri G.J. Ramstedt, J. Nemeth, Z. Gombocz, Wl. 
Kotwicz, B. Ya. Vladimirtsov, P. Aalto, N.Poppe, D. Sinor, A. Temir, T. Tekin, Osman 
Nedim Tuna, T. Gülensoy, A.B. Ercilasun, O.F.Sertkaya gibi Mongolist, Türkolog ve 
Altayistlerdir. Sir Gerard Clauson, Gerhard Doerfer, S. Tezcan gibi bazı Türkologlar bu 
teorinin karşıtları olmuşlar; mesela Moğolca-Türkçe sözcük benzerliğinin tarih içinde bir 
alış-veriş olduğunu savunmuşlardır. 

 “Ural-Altay Dilleri Teorisi” ve “Altay Dilleri Teorisi” üzerine A. Temir, T. Tekin, 
O.N. Tuna gibi Türkologlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar Türk Kültürünü Araş-
tırma Enstitüsü tarafından 1971 yılında yayınlanan “TÜRK DÜNYASI EL KİTABI” adlı 
eser (s. 115-130) ile bu kitabın genişletilmiş ikinci baskısında yer almaktadır. 

Moğolcanın ilk grameri Alman dilcisi Isaac Jacob Schmidt’in “Grammatik der 
mongolischen Sprache” (St. Petersburg 1831) adlı eseridir. 
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Daha sonra Aleksei Bobrovnikov’un “Grammatika mongol’skogo-kalmyckago 
iazyka” (Kazan 1849) ile G.J. Ramstedt’in “Über die Konjugation des Khalkha-
Mongolischen” (Helsingfors 1903) adlı gramerleri Moğolca üzerine yazılmış önemli eser-
lerdir.  

XX. yüzyılda yaşamış olan Moğolcanın en büyük dilcilerinden Nicholas Poppe’nin, en 
eski metinleri XIII. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Moğol dili (Buryatlar ile İç ve Dış Mo-
ğolistan’daki bütün Moğolların yazı dili) ile ilgili “A Grammer of Written Mongolian” 
(Wiesbaden 1963) adlı eseri, Türkolog Günay Karaağaç tarafından “Moğol Yazı Dilinin 
Grameri” adı ile Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır (Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova 
– İzmir, 254 S.). Bu eserde I. GİRİŞ: “Moğol Yazısının Kaynağı”, “haP’ags-Pa yazısı”, 
“Moğol Konuşma Dili”; II. SES BİLGİSİ; III. YAZI; IV. TÜRETME; V. İŞLETME; VI. 
SENTAKS olarak gramerin bütün bölümleri örnekleriyle ele alınıp işlenmiştir. Bu eser, 
karşılaştırmalı Moğolca-Türkçe çalışmaları için tam bir el kitabı olup, bütün Türkologlar 
tarafından dikkatle incelenmelidir. 

Bizim bu çalışmada kullandığımız eser, Ferdinand D. LESSİNG’in Günay Karaağaç 
tarafından Türkçeye tercüme edilen ve Tuncer Gülensoy tarafından incelenip raporu hazır-
lanan “MOĞOLCA-TÜRKÇE SÖZLÜK” (2 cilt, Ankara 2003, TDK yay. 1769 S.) adlı 
sözlüğüdür. Bu sözlük, madde başları dikkate alınarak taranmış, Moğolcanın Türkçe ile 
yakınlığı görülen bütün sözcükleri abc sırasına göre Türkçe ile karşılaştırılarak verilmiştir.  

Ben, Türkiye’de Prof. Dr. Ahmet Temir’in danışmanlığında “Moğolların Gizli Tari-
hi’nde Hâl Ekleri ve Cümlede Kullanılış Şekilleri” adlı bir Doktora tezi hazırlayan ilk 
Mongolist, Türkolog ve Altayist olarak Moğolca-Türkçe akrabalığına inananlardanım. 
Türkçe-Moğolca dil ilişkileri üzerine pek çok bilimsel makale yayınladım ve tebliğ sun-
dum. “Moğolların Gizli Tarihi” adlı eseri hem dil, hem tarih, hem de halk bilimi-folklor-
onomastik açılarından inceleyerek araştırmalar yaptım. Bunun yanında XVI. yüzyılda ya-
zılmış olan Moğolca “ALTAN TOPÇİ” adlı eseri Türkçeye çevirip, zengin dipnotları ve 
dizini ile birlikte, önce TTK-Belleten’inde (3 ayrı makale hâlinde) sonra da kitap bütünlü-
ğünde yayınladım. (Ankara 2004, Kültür Ajans yay.) Moğolca, Moğolların Gizli Tarihi, 
Cengiz Kağan’ın şeceresi, Dîvânu Lügâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’deki Moğolca kelime-
ler, Anadolu ağızlarındaki Moğolca kelimeler ve başka adlarla yaptığım araştırmaların 
bibliyografik künyeleri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan “TÜRK-
MOĞOL ARAŞTIRMALARI: PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY ARMAĞANI” (Anka-
ra 2013) adlı kitaptan temin edilebilir. 

 *** 
Aşağıdaki örneklerden görüleceği üzere, Moğolca ile Türkçenin dil ilişkisi bir “kelime 

(sözcük) alışverişi” değil, tarihî bir kardeşliğe dayanmaktadır. Biz bu araştırmada Türkoloji 
öğrenimi gören gençlerimizi Moğolca öğrenmeye, Moğol-Türkçe ilişkilerini karşılaştırma 
metodu ile yapmaya, “Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi” gibi eserleri okuyup 
inceleyerek, Moğolcanın önemini anlamaya yönlendirmek istedik.  

Lessing’in “Moğolca-Türkçe Sözlük” adlı eseri içinde madde başı olarak yer alan Mo-
ğolca sözcüklerin büyük bir kısmı Türkçedeki gibidir. Bu sözcüklerin birbirleriyle bu dere-
ce benzeşmesi insanın aklına bunlar “Moğolca mı Türkçe mi ? / Türkçe mi Moğolca 
mı?” sorusunu getirmektedir.  

Moğolcadaki sözcüklerin “fonetik (ses)” ve “morfolojik (biçim)” bakımlarından Türk-
çedeki karşılıklarına bu derece benzemeleri pek çok Türkoloğu şaşırtacak derecededir. 
Meselâ: *Pekiştirmelerde benzerlik; *Moğolca (Moğ.) -d- = Türkçe (Tü.) -y- ( < -d-); Moğ. 
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+çi(n) = Tü. +çi; Moğ. -h- = Tü. -k-; Moğ. -g = Tü. -g (> TT. Ø); Moğ. -ng = Tü. -ng; 
Moğ. +lig = Tü. +lIK; Moğ. +la-/+le- = Tü. +la-/+le-; Moğ. +çig = Tü. +çIK; Moğ. +da- = 
Tü. +la- (biçi-/biti-); Moğ. çüg/+çeg/+süg = Tü. +zük; Moğ. -r- = Tü. -z- (biragu/buzağı); 
Moğ. (+u) = Tü. Ø (bogu-/bog-); Moğ. -kü- (> -heh) = Tü. -ü-; Moğ. c- (> -z) = Tü. y-; 
Moğ. c- > Tü. c- (cebe); Moğ. c- = Tü. ç-; Moğ. ç- = Tü. ç-; Moğ. c- = Tü. k-; Moğ. 
+durug = Tü. +duruk; Moğ. (n) = Tü. Ø; Moğ. d- > Tü. d-; Moğ. d- > Tü. t- (depsi/tepsi); 
Moğ. -n = Tü. Ø (elçin / elçi); Moğ. -ng = Tü. -n; Moğ. h- = Tü. k-; Moğ. k- > Tü. k-; 
Moğ. k- > Tü. g-; Moğ. +° guy > Tü. +° uluk; Moğ. -mag ( > -mog) = Tü. -mak; Moğ. m-
> Tü. m-; Moğ. -m > Tü. -n; Moğ. m- = Tü. b-; Moğ. n- > Tü. l- (naçin / laçin); Moğ. 
+kira- = Tü. +kIr-; Moğ. ö- > Tü. ü- (ölke/ülke); Moğ. –imsag = Tü. –ımsak; Moğ. –igün 
(> -ën) > Tü. –in; Moğ. sib (>siv) =Tü. sip; Moğ. s- > Tü. ş- (silün / şölen) ; Moğ. ş- > Tü. 
s- (sancak); Moğ. ş- > Tü. ç- (çorba); Moğ. t- = Tü. t-; Moğ. -c- = Tü. -z- (üzüm); Moğ. -r 
= Tü. -z denklikleri ve alıntı/verintileri karşılaştırmalı araştırma için dikkat çeken özellik-
lerdir. 

Sözlükte geçen madde başı sözcükler aşağıdadır: 
AB /av/: “a-“ hecesi ile başlayan belirli sıfat ve zarflardan önce kullanılan pekiştirici 

ilk hece tekrarı:  
AB ADALİ “tastamam”; AB ARİGUN “aparı, tertemiz”  
ABAU: “Korku veya öfke ünlemi: Ay, of, ah, abov!”= Tü. ABUU. Bk. DS. 
AÇUG: “Akıcı, AÇIK, anlaşılır (konuşma)” = Tü. AÇIK [ < AÇ-(ı)K] 
ADAG: “Son, bitiş; uç…” = Tü. AYAK [ < ADAK] 
AG-A /agâ/: Bayan, hanım, hanımefendi; eş. = Tü. HANIM AĞA 
AGARÇA(N) /aarts/: “Sütün yağı alındıktan sonra kalan kısımdan elde edilen bir tür 

ekşi süzme peynir. Çökelek, lor” = Tü. AĞARTI (hlk.) “Süt, yoğurt, peynir, ayran vb. 
yiyecek ve içecekler” (TS, 39) 

AGSA- /agsah/: “Ağdırmak, kaldırmak, yükseltmek”. = Tü. AĞDIR- (TS, 39) [< AĞ- 
“yükselmek, yukarı doğru çıkmak” (TS, 51) 

AGTAÇİ(N): [ < AGTA “İğdiş edilmiş, enenmiş”+Çİ(N) “At bakıcısı, at uzmanı, se-
yis” > (esk.) Tü.  

AHTAÇI 
AH-A /ah/: “Ağa, ağabey, büyük erkek kardeş; bey, ağa, daha yaşlı, saygıdeğer.” = 

Tü. AGA 
AHAY: “Evli bir kadına hitap etmek için kullanılan saygı sözü” > Kırım Tü. AKAY 
AL: “Kırmızı, al, parlak kırmızı, alev kırmızısı” = Tü. AL “Kanın rengi, al, kırmızı” 

(TS, 79) 
ALAG /alag/: “Ala, alacalı, çok renkli” = Tü. ALA “Karışık renkli, çok renkli, alaca” 

(TS, 79) 
ALAG BULAG: “Alaca bulaca, alacalı” = Tü. ALACA BULACA (TS, 80)  
ALİM-A /alim/: “Elma” = Tü. ELMA [ < DLT. ALMILA] 
ALTA(N) /alt(an)/: “Altın” = Tü ALTIN 
ALTAÇİ /altaç/: “Kuyumcu, mücevheratçı” = Tü. ALTIN+CI 
ANA /and/: “Yeminli kardeş, kan kardeşi, arkadaş.” = Tü. ANT “Yemin” (TS, 133) 
ANG /an(g)/: “Yarık, çatlak, oyuk, delik; dar ve derin dere, koyak” = Tü. ANG “İki 

tarla arasındaki sınır çizgisi” (Uşak) 
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ANİR /anir/: “Gürültü, ses, yankı” = Tü. ANIR- “Eşek bağırmak” /Anırış, anırma, 
anırtı, anırtma, anırt-/ (TS, 126)  

ANİRLA- /anirlah/: “Seslenmek, ses çıkarmak, gürültü yapmak” = Tü. ANIR- 
ANCİSU(N): “Saban, pulluk” > Tü. (Kayseri’de bir köy adı) ANCİSUN 
ARAD: “(Kaynak olarak ARAN’ın çokluğudur). Erler, sıradan kimseler; bir yönetici-

nin, eyaletin veya hükümetin tebası” > Tü.’de Soyadı: Reşid Rahmeti ARAT 
ARAN: [ARAD’ın tekl. (esk.)] “Kimse, kişi, indan; halk tabakasından olan kimse, va-

tandaş” > Tü. . ARBAY /arvay/: “Arpa” = Tü. ARPA 
ARÇA /ars/: “Ardıç, ardıç ağacı” > Tü. Soyadı 
ARİG /arig/ = ARİGUY:“Arı, saf, temiz, berrak” = Tü. ARI [ ET. < ARIG] 
ARİGUN: “Arılık, temizlik, saflık” 
ARSLAN = ARSALAN: “Arslan” = Tü. ARSLAN 
ARUG: “Arık, ark, karık; sulama kanalı” = Tü. ARK (TS, 152) 
ASIG /aşig/: “Assı, yarar, kazanç; çıkar” = Tü. [ < ET. ASSIG] 
ATA(N) /at(an)/: “İğdiş deve” > Tü. Soyadı: Adil ATAN 
AUGAN /ûgan/: “En eski, en yaşlı, önce doğan, il önceki, ilk” > Tü. OGAN. Tü.’de 

soyadı: Zakir Kadiri OGAN 
AYAG-A(N): “ Bardak, çanak, tas, yemek tabağı” = Tü. AYAK “Bardak” 
AYL /ayl/: “Aile, ev halkı; ev bark, ev müştemilatı; yerleşim, çadırlar topluluğu” > Tü. 

AĞIL “Evcil hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer” (TS, 40) 
AYRAG /ayrag/: “Kımız, kısrak veya ineğin mayalanmış sütü” = Tü. AYRAN (TS, 

208) 
AYAR /ayâr/: “Yavaşça, azar azar; sessizce, alçak sesle; dikkatlice” = Tü. AYAR 

(TS, 200) 
 
BACA /baz/: “Bacanak, birbirlerinden söz ederken bacanakların kullandığı söz” = Tü. 

BACANAK 
BAGATUR /bâtar/: “Bahadır, kahraman, yiğit, kuvvetli” > Fars. BAHADIR > Tü. 

BAHADIR /BATUR, BATIR 
BAGATURLA-: “Bahadırlaşmak, cesaretli, mert ve kahramanca davranmak, yürekli 

olmak, yiğit olmak” > Tü. BAHADIR+LA-Ş- 
BAGATURLİG /bâtarlag/: “Bahadır, cesaretli, yürekli, cesur, gözüpek” > Tü. BA-

HADIR+LIK 
BAĞÇA /bags/: “Bohça, salkım, demet” = Tü. BOĞ+ÇA 
BAGLA- /baglah/: “Bağlamak” = Tü. BAĞ+LA- 
BAH-A: “Kurbağa, kara kurbağa” = Tü. BAKA (> BAĞA): Kurbağa, Kaplumbağa, 

Taşbağa 
BAL: “Bal” = Tü. BAL 
BALÇİG: “Balçık, batak, bataklık, çamur” =Tü. BALÇIK 
BALÇİGTAY: “Balkçıklı, çamurlu, bataklık” = Tü. BAL+ÇIK+LI 
BALGAD [BALGASU(N)’un çokl.]: “İl, şehir, kasaba, hükümet dairesi” > Tü. 

BALGAT (Ankara’da yer adı) 
BALTA: “Balta, büyük çekiç” > Tü. BALTA 
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BALTADA-: Baltalamak” > Tü. BALTA+LA- 
BASİLAG: “Tulum peyniri; tuluma basılarak yapılan peynir” < Tü. BAS-IL-AG 
BATU /bat/: “Katı, sert, güçlü, sağlam” = BATU BEKİ > Tü. BATU (Soyadı). S. 

BATU 
BAYAN: “Zenginlik, baylık, refah, bolluk; bay, zengin, varlıklı” > Tü. BAYAN 
BAYGAL: “Baykal gölü” = Tü. BAYKAL [ < BAY “zenin, güçlü” + KÖL “göl”] 
BAYAR: “Neşe, kut, mutluluk, zevk; bayram, selamlama, kutlama, tebrik” > Tü. BA-

YAR (soyadı): Celal BAYAR 
BEKİ /beh/: “Pek, güçlü, sıkı, sağlam, sert, katı, gürbüz, iri yarı, güçlü, dayanıklı” > 

Tü.  
BEKİ (soyadı) 
BEKİ BATU: “Pek güçlü, pek sert, pek sağlam.” 
BEKİLİG /behleg/: “Pek, güçlü, sıkı, sağlm, sert, gürbüz” 
BEL: “Bel, kafatasının üst kısmı; meyil, iniş, dağın eteğine yakın veya orta yerindeki 

eğim; bellik, silahlık, bıçak kını” = Tü. BEL. (Yer adı: Çamlıbel; Ahlatlıbel vb.) 
BELGE /beleg/: “Belge, işaret, alamet, belirti, iz, sembol” = Tü. BELGE (TS, 299) 
BELGEÇİ /belegdeh/: Kâhin, falcı, fal açan” = Tü. BELGECİ “Belgesel film yapan” 

(TS, 299) 
BERGEN: “Büyük kardeşin karısı, yenge” > Tü. BERGEN (soyadı) 
BERKE /berh/: “Berk, pek, güç, çetin, zor” > Tü. BERKE (Erkek adı: BERKE 

VARDAR) 
BERKES > Tü. BERKE’nin çokluk biçimi. (Soyadı: N. BERKES) 
BERTE- /berteh/: “Bertilmek, incinmek, yaralı, sakatlanmış ya da kötürüm olmak” = 

BERT- /BERTİK/BERİLME/BERTME/ (TS, 313) 
BESEREG /besreg/: “Melez, kırma, karışık; melez hayvan” > Tü. BESEREK “İki 

hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin erkeği” (TS, 314) 
BİÇİ- /biçih/: “Yazmak, kaydetmek” = Tü. (esk.) BİTİ- 
BİÇİGEÇİ /biçêç/: “Yazıcı, katip” = Tü. BİTİKÇİ [< BİTİ-K+Çİ] 
BİÇİGLE- /biçihleh/: Yazıya geçirmek” 
BİLEÇÜG = BİLİÇEG = BİLİSÜG = BİLÜÇEG = BİLÜÇÜG = BÜLEÇEG = 

BİLÜÇÜG:  
“Yüzük” = Tü. BİLEZİK / BİLEZÜK [ < BİLEK + YÜZÜK] 
BİLEGÜDE- /bilü:deh/: Bilemek, sivrilmek, bir taş üzerinde keskinleştirmek” = Tü. 

BİLE-BİLEGÜÜ /bilâ/: “Bileği taşı, ustura bilemeye mahsus taş” = Tü. BİLEĞİ, BİLE-
Ğİ TAŞI 

BİLÜÇÜG: “Bilezik; yüzük” = Tü. BİLEZİK ( < BİLEK+YÜZÜK) 
BİLÜÇÜG CEGÜ- “Bilezik ya da yüzük takmak” 
BİLİG /bileg/: “Akıl, zihin, bilgi, bilim, anlayış yeteneği” = Tü., Uyg. BİLİG  
BİRAGU(N) /biyarû/: “İki yaşındaki buzağı” = Tü. BUZAĞI [ Moğ. -r- / Tü. -z-] 
BİCE /biz/: BUY C-A’nın hlk söyl.  Tü.’de soyadı: Hayati BİCE 
BOG: “Bok, süprüntü, pslik” = Tü. BOK 
BOGÇA /bogs/, BOGÇU: “Seyahat çantası, bohça, paket” = Tü. BOĞÇA, BOHÇA [ 

<BOG+ÇA] 
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BOGÇALA- /bogsloh/: “Bohçalamak, paket yapmak” = Tü. BOHÇA+LA-  
BOGU- /bôh/: Boğmak, bağlamak, bohçalamak” = Tü. BOĞ- 
BOGUÇA /bôs/: “Bohça, tomar, demet; çanta bağlamak için ip” = Tü. BOHÇA [ < 

BOĞ+ÇA] 
BOGUMTA /bômt/: “ Boğum, engel, set” = Tü. BOĞUM [ < BOĞ-(U)M] 
BOGURÇUG = BOGURSUG /bôrsog/: “Ekmek, hamur işi” > Kırg. Tü. 

BOĞURSAK 
BOGURSUGÇİ /bôrsogç/: “Fırıncı” / +Çİ(N) “meslek eki” 
BORÇİN sonu: “Bir ördek türü, erkek ördek” > Tü. BURÇİN  
BORU /bor/: “Boz, gri, kır” = Tü. BOZ [Moğ. -r- / Tü. -z-] (Tü.’de erkek ve kız adı] 
BORUG-A(N) / borô(n)/: “Yağmur” > Tü. BORAN [Türkçe ve Kürtçede erkek adı] 
BORULA- /borloh/: “Bozlaşmak kırlaşmak” /BORULAGSAN ÜCÜM “Kara üzüm 

(kurusu)” = Tü. BOZ 
BOTUG-A, BOTUGU(N) /botgo/: “Bir yaşındaki deve, deve yavrusu” > Tü. (ağl.) 

BOTU 
BOTUGULA- /botgoloh/: “(Deve) yavrulamak” > Tü. BOTULA- “Deve yavrula-

mak” 
BÖGER-E /bö:r/: “Böbrek, taşak, testis” = Tü. BÖBREK 
BÖGERELGEN-E /bö:rölgönö/: “Böğürtlen” = Tü. BÖĞÜRTLEN 
BÖKE /böh/: “1. Kuvvetli, sağlam, sert, pek; 2. Güreşçi, pehlivan” > Tü.’de BÖKE, 

Soyadı 
BÖRTE, BÖRTÜ /bört/: “Boz” [Moğ. –r- / Tü. –z-]: BÖRTEÇİNU-A “Bozkurt” 
BUDU- /budah/: “Boyamak, boyalamak” = Tü. BODU- ( > OYA-) 
BUGU /buga/: “Erkek geyik” = Tü. BUGU 
BUGUDAY /bûday/: “Buğday” = Tü. BUĞDAY 
BUGUR-A /bûr/: “Erkek deve” > Tü. BUĞRA (Erkek adı) [TS’te YOK] 
BULAG /bulag/: “1. Bulak, pınar, kaynak, çeşme başı; 2. Bulanık, karışık, alaca bula-

ca” = Tü. BULAK 
BULUNG /bulan(g)/: “Köşe, açı, uç” = Tü. (esk.) BULUNG 
BURÇAG /bûrsag/: “Burçak, bezelye, fasulye” > Tü. BURÇAK “Yıllık bir yem bit-

kisi” 
BURGİ- /burgih/: “Burulmak, burularak çıkmak” = Tü. BUR- 
BURGUY: “Burgu” = Tü. BURGU 
BURHAN: “Buda, tanrı, ilah” > Tü. BURHAN “Erkek adı” 
BÜDENE /büdne/: “Bıldırcın” > Tü. (ağl.) BÖDENE, BÜDENE 
BÜLÜG /büleg/: “Bölük, bölüm, grup, öbek” = Tü. BÖLÜK: “Derme çatma kulübe” 
BÜRGE: “Derme çatma barınak, kulübe, baraka” = Tü. BÜRGÜ “Başörtüsü, çarşaf” 
BÜRİ- /büreh/: “Bürümek, kuşatmak, örtmek, kaplamak, sarmak” = Tü. BÜRÜ- (TS, 

425) 
BÜRİLGE /bürelgeh/: “Kaplama, kap, örtü, zarf” = Tü. BÜRÜK, BÜRÜLÜ, BÜ-

RÜMCEK,  
BÜRÜMCÜK, BÜRÜME (TS, 425) 
BÜRKÜ- /bürheh/: “Bürümek, bürünmek” = Tü. BÜRÜ- 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
26

BÜRÜG /büreg/: “Örtülü, bulutlu” = Tü. BÜRÜK “Çarşaf, başörtüsü, duvak” 
BÜTÜN /büten/: “Bütün, tüm, tam” = Tü. BÜTÜN (TS, 425)  
CADA /zad/: “Büyü kullanarak yağmur yağdırma” = Tü. YADA 
CADA ÇİLAGU “Yağmur yağdırmak için ullanılan büyülü taş; kursak taşı” = Tü. 

YADA TAŞI 
CADAÇİ /zadaç/: “Yağmur yağdıran büyücü” = Tü. YADAÇI 
CAGAM /zâm/: “Yaka, elbise yakası” = Tü. YAKA 
CAH-A /zah/: “Yaka, kıyı, kenar, ağız, sınır; taraf, yön” = Tü. YAKA 
CAHADA- /zahdah/: “Yakalamak, enseden tutmak” = Tü. YAKALA- 
CAHALA- /zahlah/: “Kıvırıp bastırmak veya yaka koymak; kıyı veya sınır boyunca 

gitmek”  
CALAGU /zalû/: “Genç, delikanlı, gençlik, delikanlılık” > Tü. CİLASUN 
CALBARİ- /zalbarih/: “Yalvarma, yalvarmak, dua etmek, ibadet etmek” = Tü. 

YALVAR- 
CALBARİL /zalbiral/: “Yalvarış, yakarış, dua, ibadet” = Tü. YALVARIŞ 
CALİ /zali/: “Alev, yalaz; ruh” = Tü. YALAZ, YALAZA “Alev, tutuşturucu, talaş, 

ince, kuru odun” 
CAR /zar/: “Yarlık, yazılı emir emir veya yönerge” > Tü. YARLIK 
CARLA- /zarlah/: “Yarlık salmak, buyurmak, emretmek” 
CARAG /zarag/: “Gerekli olan şey; gerek, ihtiyaç” = ET. YARAG(+LIG) 
CARGU /zarga/: “Yargı, dava, mahkeme, dava açma” > Tü. YARGI 
CARGUÇİ /zargaç/: “Yargıç, hâkim; avukat; dava vekili, avacı” > Tü. YARGIÇ  
CARGULA- /zargalah/ = CARGUGLA-: “Yargılamak, dava etmek” > Tü. YAR-

GI+LA- 
CARİM /zarim/ = CARİMDUG: “Biraz, belirli” = TÜ. YARIM, YARI 
CARİMDUGLA- /zarimdaglah/ = CARİM-: “Yarılamak” = Tü. YARIMLA- 
CARLİG /zarlig/: “Yarlık, fermen, bildiri, emir” > Tü. YARLIK  
CARLİGÇİLA- /zarligçlah/: Buyruğa uymak, emre göre hareket etmek” 
CARLİGLA- /zarliglah/: “Yargılamak, buyurmak, emretmek”  
CARM-A /zarma/: “Yarma, dövülmüş kabuksuz tahıl, iri öğütülmüş tahıl; kepek; gü-

zel yemek” = Tü. YARMA 
CASA- /zasah/: “Yasamak, sıraya koymak, düzenlemek” = Tü. YASA- 
CASAG /zasag/: “Yönetim, idare, hükümet; sancak yöneticisi, bey” = Tü. YASAK 
CASAG CARLİG: “Yönetim yarlığı, kağan sözü” 
CASAGÇİ: “Tamirci, tüzeltici, düzenleyici; yasacı, yargıç, hâkim; yönetici” 
CASAGLA-: “Kanuna göre hareket etmek, kanunları yürütmek, yönetmek” 
CASAGTU: “Yasalı, yasalık, yasal, kanunî”  
CASAGUL /zasûl/: “Hakem, yargıç, hâkim, nöbetçi, bekçi” 
CASAMCİL /zasamjil/: “Islah, reform, yenileme, tamir” 
CAYG /zayg/: “Tarlalar arsındaki sınır” = Krş. Tü. ANG 
CEBE /zev/:”Ok başı, mızrak ucu; silah” = CEBSEG /zevseg/ “Silah, donanım; alet, 

araç” >Tü.CEBE(+Cİ: Ankara’da bir semt; Soyadı: CEBESOY) 
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CEBELE-: “Silahlandırmak, donatmak” 
CEBSEGCİ- /zevsegjih/: “İyi silahlanmış veya iyi donanımlı olmak” 
CEBSEGLE- /zevsegleh/: “Silahlanmak, silah hazırlamak; donatmak, teçhiz emek” 
CEBSEGLEL /zevseglel/: “Donatım; silahlanma” 
CEBSEGTÜ /zevsegt/: “Silahlı, donanımlı” < CEBE+SEG+TÜ 
CEBSEGTÜ KÜÇÜN: “Silahlı güçler” < CEBE+SEG+TÜ KÜÇ+Ü(N)  
CERLİG /zerleg/: “Yaban, vahşî, doğada yetişen ya da yaşayan; yırtıcı, savaşçı” = 

Tü. YERLİK 
CETEGENE /zetgene/ =CED-GENE (KWb, 471) “Çilek” = Tü.ÇİLEK / 

ÇİGELEK / ÇİYELEK 
(Fazla bilgi için bk. Gülensoy, KBS, 242) 
CİDA /jad/: “Mızrak, kargı, çıda, kazık, zıpkın, süngü” > Tü. CIDA, CİDA (DS.III, 

895)  
CİDALA- /jadlah/: “Çıdalamak, mızrak ya da süngü ile delmek, süngülemek” 
CİGE /zê/: “Yeğen, kızın veya kız kardeşin çocuğu” = Tü. YEGEN, YİGEN (Fazla 

bilgi için bk. Gülensoy, KBS, 1108) 
CİL /jil/: “Yıl, sene” = Tü. YIL 
CİM /jim/: “Çim, çimen; kesek, duvar örmek için tuğla şeklinde kesilmiş çimen, ker-

piç” = Tü. ÇİM 
CİM-: “Çimmek, batmak, dalmak, inmek, içine işlemek, geçmek” = ET. ÇOM- “Bat-

mak, dalmak”  
/ OT (DLT) ÇOM-, ÇÖM- > TT. ÇİM- “yıkan mak” 
CİMNE-: “Çim biçmek” 
CİMİS /jims/:“Yemiş, meyve, erik, hurma” = Tü. YEMİŞ (Fazla bilgi için bk. 

Gülensoy, KBS, 1118) 
CİMİSLE- /jimsleh/: “Yemişlenmek, meyve vermek” 
CİMİSLİG /jimsleg/: “Yemişik, meyve bahçesi, yemişli, meyveli” = Tü. YEMİŞLİK 
CİMİSTEY /jimstey/ = CİMİSTÜ: “Yemişli, meyveli”  
CİNGNE- /jigneh/: “Çiğnemek” = Tü. ÇİĞNE- 
CİNCÜÜ /jinjü/: “İni, boncuk, tane” = Tü. İNCİ [Bir görüşe göre Çince chen-

chu’dan gelmedir.] 
CİRGALANG/jargalan/:“Mutluluk, başarı, saadet, neşe”> Tü.CİRGALAN 

(Kaseri’de bir köy adı) 
CİRUG /zurag/ CİRUG-A=/zurâ/ = CURUG-A: “Çizik, çızık, çizgi, boya, resim” = 

Tü. ÇİZİK  
 [Moğ. -r- = Tü. -z-] 
CİRÜGAÇİ(N) /zurâç/: “ Ressam, sanatçı, çizimci” 
CİRÜKE(N) /zürh(en)/: “Yürek, kalp” = Tü. YÜREK (Fazla bilgi için bk. Gülensoy, 

KBS, 1193-1194)  
CİCİG /jijig/: “Küçük, ufak, ufak tefek” = Tü. KÜÇÜK ( < KİÇİG) 
COL /zol/:“İyi talih, şans; iyi sonuç; başarı”= ET.YOL [ ET. YOL ‘*uğur: yola çı-

karken uğurlamak’ 
+ LU(G) “mesut, uğurlu” 
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CONDURUG “Benek, kir, leke, toz” [ < Moğ. CON “halk, insanlar” + DURUG “ek” 
 [Krş. Tü. +DURUK eki: BOYUNDURUK, BURUNDURUK] 
CÜSE(N) /züs/: “Sel, çisenti, sürekli ve yoğun yağmur” = Tü. ÇİSE- “İnce yağmur 

yağmak” 
 ( < *çôs- “çise, duman” (Fazla b ilgi için bk. Gülensoy, KBS, I, 244) 
ÇAÇAR /sasar/: “Büyük çadır, açık çadır, güneşlik çadır, otağ, kulübe, ahır” = 

ÇAÇİR “Kulübe, asker barakası” = OTü. ÇAÇIR, ÇAŞIR, ÇATIR (DLT) /TT. ÇADIR [ 
< ÇAT-(I)R] (Bk. Gülensoy, Köken Bilgisi Sözlüğü. I, s.209) 

ÇAG /sag/: “Zaman, süre, vakit, çağ, devir” > Tü. ÇAĞ [< ET. ÇAG (EUTS, 58)] 
(NOT: Kök Türkçede ve DLT’te YOK)  

ÇAG-A: “Küçük çocuk” = ÇAHA > Tü. ÇAĞA “Çocuk” (Fazla bilgi için bk. 
Gülensoy, KBS, 210) 

ÇAKİ-/sahih/: “Çakmak, çakmak taşından ateş çıkarmak, parlamak” = Tü. ÇAK- 
(Anad. Ağl.:  

ÇAKI, ÇAKIN, ÇAKINTI, ÇAKIM, ÇAKIRINTI, ÇAKMAK. Bk. DS, II, 1044)  
ÇAKİR /sahir/: “Çok beyaz, ak, ışıklı, aydınlık, kar beyazı” = ET. (DLT) ÇAKIR > 

TT. ÇAKIR  
 “Gök gözlü, çakır gözlü” (Bk. Gülensoy, KBS, 212) 
ÇANG /sa(n)/: Çan, büyük zil” = Tü. ÇAN(G) (< ET. ÇANG. EUTS, 59) 
ÇEBER /sever/: “ Temiz, pak, saf; arı, arı duru ve temiz (şekilde)” > Tü. ÇİBER  
ÇEÇEG /seseg/ = ÇİÇİG, SEÇEG: “Çiçek” = Tü. ÇİÇEK 
ÇEÇEGLE- /sesegleh/: “Çiçeklenmek, çiçek vermek” = Tü. ÇİÇEK+LE-N- 
ÇEÇEGLİGÇİ /seseglegç/ “Bahçıvan” [ <ÇEÇEG+LİG+Çİ] = ÇEÇERLİG “Çi-

çeklik, çiçek bahçesi, bahçe”: = Tü. ÇİÇEKÇİ 
ALİM-A CİMİS-ÜN ÇEÇERLİG: “Meyve bahçesi” [Kelime kelime: Elma (ve) ye-

miş-in bahçesi] 
ÇELEG = ÇELENG: “Tahta kova, çelek” > Tü. (Anad. Ağl.) ÇELEK [Ayrıca: ÇE-

LENK “Boynuzu kırık ve eğri hayvan”] 
ÇERGE /sereg/: “At bağlamak için kaba, basit kazık” > Tü. ÇERGE “Derme çatma 

çadır, göçebe çadırı; 2. Çingene çadırı” (TS, 523) 
ÇERİG /sereg/: “Savaşçı, asker; ordu, askeri güç, askerler” = ET. ÇERİG [ < 

ÇDRİG] > TT. ÇERİ 
ÇERİGLE- “Ordu seferber etmek, askeri güç kullanmak” [ < ÇERİG+LE-] 
ÇİGİG /çiyg/ “Çiğ, nem, rutubet, ıslaklık” = Tü. ÇİĞ “Çiğ, nem” [ < OT. ÇI: ] 
ÇİLBUGUR /sulbûr/: Çılbır, dizgin, gem veya yulara bağlı, uzun deri sicim: hayvanı 

bağlama ipi” > TT. ÇILBIR “Yulara takılan ip veya zincir” (TS, 535) 
ÇİLBUGURDA- “Çılbır takmak, dizginlemek, atı yularla zapt etmek veya idare et-

mek” < ÇİLBUGUR+DA- 
ÇİLE- /çileh/: “Rahatsızlanmak, hastalanmak; yorulmak, usanmış, bıkkın, yorgun ve 

tükenmiş”= Tü. 
ÇİLE ÇEK- [NOT: Farsça ÇİLLE’nin Moğolcadan alıntı olması mümkündür.] 
ÇİLEGE /çile/: “Rahatsızlık, hastalık; yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk” 
ÇİRAY /saray/: “Yüz, çıray, bet, beniz, çehre; dış görünüş, cilt” > Tü. ÇİRAY (Soya-

dı: Gül ÇİRAY) 
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ÇONGGUR /songor/: “Çopur, düz olmayan, pürüzlü, engebeli” > Tü. ÇONGUR 
(Soyadı: Rıdvan ÇONGUR) 

ÇÖB /söv/: “Tortu, telve; tereyağı tortusu” = Tü. ÇÖP 
ÇUĞUR /sûr/: Bir tür kamış düdük” > Tü. ÇÖĞÜR “İri gövdeli, kısa saplı bir tür 

halk sazı” (TS, 563) 
ÇUGURÇİ /sûrç/: = Tü. ÇÖĞÜRCÜ “Çöğür çalan kimse” [ < Moğ. ÇUGUR+Çİ]  
DALA(N) /dal(an)/: “Yetmiş; bazen ÇOK anlamında kullanılır” > Tü. DALAN (So-

yadı: B. DALAN) 
DALDA /dald/: “Gizli, saklı, gizli(ce); gözükmeden” > Tü. DALDALAN- “Gölgeli 

yere saklanmak” (TS, 583) / DULDA “(hlk.) “Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği 
gizli, kuytu yer, siper” (TS, 723) /DULDALAMA, DULDALA-, DULDALANMA, 
DULDALAN-, DUL- DALI, DULDASIZ/ 

DALDAKİ /daldahi/: “Saklı, gizli” 
DALDALA- /daldah/: “Saklamak, gizlemek, örtmek, korumak, maskelemek, perde-

lemek” 
DALU /dal/: “Kürek kemiği; falcılıkta kullanılan koyunun kürek kemiği” > Tü. DAL 

“1. Arka, sırt; 2. Kol; 3. Omuz” (TS, 582) 
DALU MÖREN: “Omuz(lar)” 
DALU TÖLGEDEKÜ: “Kürek kemiği ile kehanette bulunmak” 
DALU TÜLEKÜ: “Kehanet için kürek kemiğini yakmak” 
DARHAN: “Esnaf, zanaatkâr; büyük, meşhur” > Tü. TARKAN (Türkçede erkek adı) 
DEBSİ = TEBSİ: “Tepsi” = Tü. TEPSİ 
DORU [=Man. DORO]: “Töre, kanun, Moğ. yosun ve törü anlamlarında kullanılır” = 

Tü. TÖRÜ 
DUGULG-A /dûlga/: “Miğfer, tolga, başlık” > Tü. TOLGA 
DUGULGALA- /dûlgalah/: “Miğfer takmak, tolga kullanmak, başlık takmak” 
DUGULGATU /dûlgat/: “Miğfer takmış veya miğferli” 
EGEM /egem/: “Köprücük kemiği, klavikula; kolun tamamı” > Tü. EĞE “Kaburga” 

(TS, 759) 
EKİ(N) /eh(en)/: “Başlangıç, başlama; kaynak; köken; sebep; maya” > Tü. EKİN 

“Kültür” 
EL (= İL): “Uyuşma, anlaşma, uyum, barışıklık, rahat; birlik, birleşme; müttefik” = 

Tü. EL 
EL ULUS: “Müttefik, dost ulus” 
ELÇİN /elç(in)/: “Haberci, haber götüren kimse, kurye; elçi, sefir” > Tü. ELÇİN (Ad 

ve soyadı: Şükrü ELÇİN) 
ELÇİLE- /elçleh/: éElçi veya büyük elçi larak gitmek” [ < ELÇİ+LE-] 
ELKEG /elheg/: “Elek, kalbur, süzgeç, kevgir” = Tü. ELEK 
EM: “İlaç, çare, ecza” = ET. EM 
EMÇİ: “Doktor, hekim” 
EMÇİLE-: “İyilrştirmek, tedavi etmek” 
EMÇİLGE /emçleg/: “Tedavi, bakım” 
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ENDE /end/: “Burada; bu tarafta veya yakınında” / ENDEKİ /endeh/ “Buradaki, bu-
rada olan”  Krş. ENDEKi “Oradaki” (Simav) 

ENG, 1. /en(g)/: “En, genişlik; boyut; boy” = Tü. EN 
ENG, 2. /en/: “Pek, en, çok, en çok” = Tü. EN 
ERDEM /erdem/: “Bilgi, ilim; bilim; hüner, sanat, yetenek, akıl” = Tü. ERDEM 
ERDEMTEY: “Erdemli, bilgili” 
ER-E /er/: “Er, adam” = Tü. ER, ERKEK 
ERELE-: “Erkekleşmek, cesaretiyle övünmek” < ER-E+LE- 
EREMEG /ermeg/: “Erkekçe, erkeğe ait, çok cesur” < ER-E+MEG 
ERKE /erh/: “Hak, ayrıcalık; güç, otorite, yetki” = Tü. ERK 
ERKELİG /erhleg/: “Kuvvetli, güçlü” < ERKE+LİG 
ERKİM = ERKİN /erhem/: “En yüksek, en iyi; önemli; üstün, hürmete layık, şerefli” 

> Tü. ERKİN  
ERTE(N) /ert(en)/ = ERTEKEN: “Erken, erken çağ, eski zaman; erkenden, eskiden, 

daha önceden” = Tü. ERTE, ERTESİ 
ERTEKİ /erteh/: “Eski, eski zamandan kalma” 
ESEN: “Sağlıklı, sağlığı iyi; sessizlik, raht, dinçlik, huzur, esenlik” > Tü. ESEN (Ad 

ve s oyadı)  
GUDUL: “Küçük su, çay, dere; kanal, su yolu, arık” > ? Tü. GÜDÜL “Yer adı” 
GÜRÜN /güren/: “Ülke, devlet, halk, insanlar, ulus” = ? Tü. GÜRÜN “Yer adı” 
HAB /hav/: “ ‘ha-‘ hecesiyle başlayan belirli sıfat ve zarflardan önce kullanılan pekiş-

tirici ilk hece tekrarı: HAB HALAGUB “sımsıcak”; HAB HARANGGUY “kapkara”; 
HAB HATAGU “kaskatı” 

HABANG /havan(g) = HABAN: “Vahşi erkek domuz” = Tü. KABAN “Yer adı” 
[Moğ. h- = Tü. k-} 

HABİRG-A(N) /havirga/: “Kaburga kemiği; eğe; böğür, yan, yan taraf, kanat; iki vadi 
arasındaki dağ kolu” > Tü. KABURGA “kaburga kemiği, eğe” 

HADA(N) /had(an)/: Kaya, uçurum, yar, sarp kayalık” = ET. KADA (>KAYA)  
HAGAN /hân/: “Kağan, hakan, han, büyük han” = Tü. HAKAN  
HAKİR- /hahirah/: Kurumak, kak hâline gelmek, kakımak, kağşamak” > Tü. KAK 

“Meyve kurusu” 
HALH-A /halh/ = HALHABÇİ:“Kalkan, siper, koruyucu, perde; koruma, saklama” 

>Tü. KALKAN 
HAMUG /hamag/: “Hep, bütün; tam, hepsi; kamu” = Tü. KAMU(G) 
HAN /hân/  HAGAN 
HANA- /hanah/: “Kanama, (damar) kesmek; kanamak” = Tü. KANAMAK 
HANÇUY /hansuy/ = HANÇU =HAMÇUY: “Konç, yen, elbise kolu” = Tü. KONÇ 
HAR-A /har/: “Kara, siyah, koyu” = Tü. KARA 
HARA BORU “Koyu gri; kara boz” 
HARAÇU /hars/: “Sıradan kişi, asalet unvanı taşımayan kişi, halktan kimse” 
HARADA- /hardah/: “Karalamak, kuşku duymak” = Tü. KARA+LA-  
HARA- /harah/: “Bakmak, seyretmek” = Kırg. Tü. KARA- “Bakmak”,  
HARABUR = HARABİR: “Kara, karamsı, siyah” 
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HARAÇA /hars/: “Bakış, görüş” 
 HARAÇİ: “Resmi haberci; kâtip, (esk.) yazıcı” 
HARAGALA- /harâkah/: “Nişan almak, hedef almak; amaç edinmek” 
HARAGUL /harûl/: Karakol, gözcü” > Tü. KARAKOL 
HARAGULÇİ(N) /harûlç/: “Gözcü, gözlemci, bekçi, koruma” < Moğ. HARA-

GUL+Çİ 
HARALGAN /haralgan/ “Gece körlüğü” < Moğ. HARA-LGAN 
HARALİG /harlag/: “Köle, uşak, (esk.) toprağa bağlı köle; sıradan kimse, halktan ki-

şi” 
HARANGGUY /haranguy/ = HARANGGU = HARANGGUY “Karanlık, koyuluk, 

esmerlik; karalık, alaca karanlık, akşam karanlığı” = Tü. KARANGULUK 
 HARASİG /harsig/: “Karaca, karanlıkça, biraz karanlık, siyahça” < Moğ. HA-

RA+SİG 
HARAHAN /harhan/: “Karaca, karamsı; siyahımsı” < Moğ. HARA+HAN 
HATA- /hatah/: “Katmak, kurumak; sertleşmek” = Tü. KAT- 
HATAGU /hatû/: “Katı, sert, sağlam, güçlü; sadık, bağlı” = ET. KATIG (>KATI) 
HATAN /hatan/= HATANGU: “Katı, sert, güçlü, sağlam” 
HATUN /hatan/: “Bayan, kraliçe, prenses; karı, kadın, eş” = Tü. KATUN 
HOB /hov/: “Kov, dedikodu, iftira” = Tü. KOV  
HOVÇİ /hovç/: “Kovcu, dedikoducu, suçlayıcı, iftiracı” = Tü. KOV+CU 
HOBUG-A /hovô/= HOBUGU: “Kova, genellikle deri veya dokumadan yapılan su 

kovası; yalak, oluk, tekne; hendek, karık, arık” = OT. KOVA (DLT) < *kôga < *kobga 
(bk. KBS, 546) 

HOYMAG /hoymog/ = HUYMAG: “Katmer, gözleme” > Tü. KUYMAK (TS, 1549) 
HONGGUR /hongor/: “Kongur, açık sarı, deve tüyü rengi, doru” = ET. KONGGUR 

( >KONUR) 
 [OT: Macarcada soy adı: Istvan Mandoky KONGUR; TT’nde ad: KONURALP]  
HONİ(N) /honi/: “Koyun” = ET. KONY (> KON; KOY > TT. KOYUN) 
KONİÇİ(N) /honiç/: “Çoban, koyun çobanı” = Tü. KOYUN+CU 
HONU- /honoh/: “Konmak, konaklamak, geceyi geçirmek, gecelemek” = Tü. KON-  
HONUG /honog/: “Kon, konak, gece için yatacak yer” = Tü. KONAK 
HONUGLA- /honogloh/: “Gecelemek, geceyi geçirmek” = Tü. KON-AK+LA- 
HUB /huv/: “ ‘hu-‘ veya ‘hagu-‘ heceleri ile başlayan belirli zarf ve sıfatlardan önce 

kullanılan pekiştirici ilk hece tekrarı: HUBHAGURAY “kupkuru”; HUBHURDUN 
“hıphızlı” = Tü. kup-, hıp- 

HUDA /hud/: “Dünür; gelin ve güveyin babaları” > Tü. KUDA ; Hakas, Kazan Tatar, 
Çuv. için bk.KBS, 563. [NOT: TS’te KUDA maddesi yok.] 

HULA /hul/: “Kula, açık kahve renkli; esmer, koyu kumral, doru; omurga boyunca ka-
ra çizgileri olan, kuyruk ve yelesi kara at.” = OT. (DLT) KULA (>Kürtçe: KULE ‘siyah ile 
sarı arasında rengi olan at, katır ve eşek’, KTS, 188) [NOT: TS’te KULA] KULAN 
/hulan/:“Kulan, Asya bozkırlarının yaban eşeği” (TS’te yok) 

HURALTA / huralt/:“Toplantı, meclis, kongre”[< Moğ. HURA- ‘toplanmak, birik-
mek; yığılmak’ > 
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HURAL ‘toplantı, toplanma, miting, kongre’] > Tü. KURULTAY 
HUTUG /hutag/:“Kut, kusallık; kutsal mertebe; itibar, saygınlık; üstünlük; mutluluk, 

saadet; kutsama, takdis” = ET, OT. (KT, DLT, KB) KUT < *KU- ‘akıtmak, akmak, çık-
mak, yayılmak’+-T ‘isim hâli’) /Mançu: xutu; Tunguz: kutu; Kore: kut (bk. Gülensoy, 
KBS, 581-582) 

HUTUGTAY /hutagtay/ = HUTUGTU /hutagt/: “Kutsal, aziz; seçkin” =Tü. KUT-
SAL 

İG: “İğ, kirmen, eğirmen” = Tü. İĞ (TS, 1155) / İĞCİ, İĞCİLİK 
İRİM: (esk.) “Cerahat > Tü.İRİN /İRİNLENME, İRİNLEN-, İRİNLİ, İRİNSİZ, 

İRİNTİ/   
KEBEG /heveg/: “Kepek, tahıl kabuğu” > Tü. KEPEK 
KEBENEK /hevneg/: “Kepenek, keçeden yapılmış palto veya yağmurluk” > Tü. KE-

PENEK (Fazla bilgi için bk. Gülensoy, KBS, 497) 
KEBEREG /hevreg/= KEBERİG: “Gevrek, kırılgan, nazik, ince, zayıf” > Tü. GEV-

REK (TS, 938) 
 KEBİ- / hiveh/: “Geviş getirmek, çiğnemek” =Tü. GEV-, GEVİŞ getirmek 
KEKÜL = KÖKEL = KÖKÜL =KÜKÜL: “Uzun saç, kakül, saç örgüsü; at perçemi; 

kuş ibiği” >Tü. KAKÜL “Alna düşen kısa kesilmiş saç, perçem” (TS, 1272) [NOT: TS’te 
Farsça kâkul’den alıntı olarak gösterilmiş olup yanlıştır.] 

KESEG /heseg/: “Bölüm, kısım, dilim, parça” = Tü. KESEK “Bel, çapa veya sabanın 
topraktan kaldırdığı iri parça; 2. Tezek” (TS, 1396) 

KESEGÇİLE- “Bölmek, parçalara ayırmak” < KESEG+ÇİLE- 
KESEGLE- “Kesmek, kırmak, parçalara yırmak” < KESEG+LE- 
KİLİS “KİLİ ‘İki tarla arasındaki hendek’in çokluk biçimi” < KİLİ+S 
KİRAGU(N) /hiyarû/: “Kırağı” = Tü. KIRAĞI [ < KIR+AGU/ +AV](Bk. Gülensoy, 

KBS, 748]  
KÖG /hög/: “Nağme, melodi, ahenk, müzik” > Tü. KÜĞ [TS’te YOK] 
KÖGCİM /högjim/: “Müzik, müzik aleti; orkestra” < KÖG+CİM 
 KÖGCİMÇİ(N) /högjimş/: “Müzikçi, müzisyen” < KÖG+CİM+Çİ(N) 
KÖGERGE (1) /hö:rög/ = KÖGÜRGE = KEGÜRGE: “Körük; akciğer” = Tü. 

KÖRÜK 
 [ < *KÖ:Y-İ R-ÜK / kö:y- “yakmak”] 
KÖKERE- /höhröh/: “İçten ve yürekten gülmek” 
KÖGERGE (2): “Köprü” [ < *KÖWER-GE]= Tü. KÖPRÜ ( < ET. KÖBRÜG, 

KÖBRÜG,  
KÖVRÜG (EUTS, 113) [ < KÖB+RÜ+G ] 
KÖGLE- /höglöh/: “Müzik çalmak, nağme çıkarmak” < KÖG+L: E-  
KÖGTEY /högtey/: “Müzikli, akortlu (müzik aleti) < KÖG+TEY 
KÖKE /höh/: “Mavi, gök mavisi, çivit mavisi, yeşil; kül rengi, koyu, karanlık” = Tü. 

KÖK 
KÖKEBTÜR /höhövtör/: “Mavimsi, mavimtırak” < KÖKE+BTÜR 
KÖKEMDÜG /höhömdög/: “Mavimsi, gök mavisi, çivit mavisi” < KÖKE+MDÜG 
KÖKERE- /höhröh/: “Göğermek veya (sebze) yeşermek” < KÖKE+RE- 
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KÖKÜ(N) /höh/ = KÖKE(N): “Meme, dişinin memesi, meme ucu; inek memesi” = 
Tü. GÖĞÜS 

KÖKÜ KÖKÜKÜ: “Meme emmek” 
KÖKÜL /höhöl/ = KÖKEL: “Uzun saç, kakül, saç örgüsü, at perçemi; kuş ibiği”  

KEKÜL 
KÖM /höm/: “Gön, ham deri; perşömen” > Tü. GÖN 
KÖMÜLDÜRGE(N) /hömöldrög/: “Koşum takımının meme kayışı” > Tü. GÖ-

MÜLDÜRÜK  
 “1. Boyunduruğa geçirilen kısa değnek; 2. Eyerin geriye kaymaması için atların bo-

yunlarından aşırılıp kolanlarına bağlanılan kayış ” (TS, 962) [ < Moğ. 
KÖMÜL+DÜRGEN (> +drög)] 

KÖMÜLDÜRGELE- /hömöldröglöh/: “Meme kayışını takmak” 
KÖRÜG /hörög/: “Görüm, görünüş; suret” = Tü. GÖR-(Ü)M [ < KÖR-] “Görüş yeti-

si” 
KÜÇÜRKE- “Kuvvet kullanmak” / KÜÇÜRKEG “Güçlü” / KÜÇÜRKEGLEL 

“Güç kullanma” / KÜÇÜTEN “Güçlü kişiler” 
KÜDERİ /hüder/: “Misk geyiği” > Tü. GÜDERİ ; Kırg. Tü. KÜDÖRÜ; Karakırg. 

KÜDÖRÖ,  
KÜDÖRÜ; Yakut: KÜTER (Rasanen, Vb.) [NOT: TS’te Farsça GEVDERÎ’den alın-

tı olduğu kaydı vardır; yanlıştır.] 
KÜRENG /hüren/ = KÜREN, KÜRİN: “Kızıl, (koyu) kahverengi, kestane rengi”> 

Tü. (Uşak ağzı)  
GÜREN; GİREN, GÖREN “Kızılcık” (DS. VI, 2235) 
KÜRGEN /hürgen /: “Güveyi, damat” = Tü. GÜVEYİ [ < * KÜD-E:-GÜ:] (Fazla 

bilgi için bk., Gülensoy, KBS, 400) 
KÜRKİRE- /hürhreh/: “Gurlamak, homurdamak, hırlamak; (şelale) Gürlemek” < 

KÜR “ses taklidi, yansıma”+KIRA- = Tü. (ses taklidi söz)+ K(I)R- [bö:+gür-, hıç+kır-, 
ös+kür-, hüm+kür- vb.] 

MARAL: “Maral, ceylan” > Tü. MARAL / MERAL/: “Dişi geyik” (TS, 1626) 
MENGGE /menge/: “Doğuştan var olan leke; ben, benek; işaret, iz” = Tü. BEN 
MENGGETEY /mengetey/: “Benli, benekli” 
MİNGGAN /miyangan/: “Bin; (esk.) Bin kişilik birlik” = MİNG ( > BİN) 
MONÇUG /monsog/ = MONÇAG: “Boncuk” > Tü. BONCUK 
MONÇUGUR: “Atlara takılan süs” 
MONÇUGURG-A /monsûga/ = MONÇURG-A: “Top, yumru, topuz, tokmak” 
MÖREN /mörön/: “Büyük ırma veya göl” > Tü. MÜREN (Tü. soyadı: Zeki 

MÜREN) 
MUNGDA- /mundah/: “Zor veya sıkıntılı bir durumda olmak” = Tü. BUNAL- ( < 

BUNG) 
MUNGLA-: “Bunalmak, sıkılmak” = Tü. BUNAL- 
NAÇİ(N) /naç/: “Şahin, doğan, laçin” > Tü. LAÇİN 
NARİN /nariyn/: “İnce, hoş, narin” > Tü. NARİN [TS’te nârîn imlasıyla Farsçadan 

alıntı olarak gösterilmiş. Yanlıştır.] 
NARİHAN /nariyhan/: “Daha ince, pek ince  NARİN” 
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ODÇİGİN = ODHAN = ODHUN “En küçük çocuk” = Tü. ODTİGİN “En küçük ço-
cuk”  

[ < OD “Ateş” + Moğ. ÇİGİN / Tü. TİGİN “Prens, tekin, tigin”] 
OLCA /olz/: Kâr, kazanma; savaş esiri,; ganimet, yağma, çapul” > Tü. OLCAY 
OMURUGU(N) /omrû/ = OMURUU /omrû/: “Göğüs kemiği, köprücük kemiği, gö-

ğüs” > Tü. OMURGA  
ORKİRA- /orhiroh/: “Kükremek, kişnemek, bağırmak; homurdanmak” [ < OR “yan-

sıma”+KİRA-] 
ORLA-: “Horlamak” = Tü. HOR+LA- 
ORUN /oron/: “Yer; bölge, ülke, mal, alan, yerleşim yeri” > Tü. ORUN 
OTAÇİ(N) OTUÇİ(N) /otoç/: “Doktor, hekim, şifalı otlarla hasta ytedavi eden kişi” = 

Tü. OTAÇI 
OTUR /otor/: “Sürünün göçü, sürünün kötü mevsimlerde daha iyi otlaklara hareketi”= 

Tü. OTAR-  
OTURÇİ /otorç/: “Sığırları kötü mevsimde aha iyi otlaklara götüren çoban”  
 [ < OTUR+Çİ] 
OTURLA- /otorloh/: “Sürüyü kötü mevsimlerde daha iyi otlaklara götürmek”  
OY: “Akıl, bilgi hafıza” = Tü. OY [Tü. Soyadı: Aydın OY] 
OYLGA- /oylgoh/: “1. Anlamak, kavramak, ezberlemek; 2. Akılda tutmak” 
OYLGAÇA /oylgos/: Anlayış, anlama, kavrayış” 
OYUN /oyûn/: Akıl, anlayış, bilim” 
OYUNTAY = OYUTAY = OYUTU: “Akıllı kişiler, aydınlar”  
OYL: “Çevrinti, burgaç, girdap” = OYLG-A(N): “Çevrinti, burgaç, girdap, anafor” = 

Tü.  
OYULGA [ < OY-(U)L-GA] 
OYLTU /oylt/: “Burgaçlı, girdaplı” 
ÖBÜG /övög/: “İbik, tepe, sorguç, perçem (kuşlarda)” = Tü. İBİK 
 ÖGÖG /ö:g/: “Öbek, yığın, küme” = Tü. ÖBEK  
ÖLCEY /ölziy/: “Hayırlı, uğurlu ve iyi şans, iyi talih, mutluluk” > Tü. OLCAY 
ÖLCEYTEY /ölziytey/ = ÖLCEYTÜ /ölziyt/: “Hayırlı, mutlu, şanslı, talihli”  
ÖLGE /ölgö/= ÖLKE = ÖLÜGE: “Dağın güneş alan/gören kısmı/yanı” > Tü. ÜLKE  
ÖMÜDÜ(N) /ömd/: “Pantolon, don” = OT. (DLT) ÜM “pantolon”  
ÖS: “Öç, intikam, kin” = Tü. ÖÇ 
SAB “ ‘sa-‘ hecesi ile başlayan belirtili sıfat ve zarflardan önce kullanıln pekiştirici ilk 

hece tekrarı:  
SABSAYHAN “İpiyi, çok hoş”; SABSAYİ “Az önce” = Tü. SAPSARI; 

SAP(A)SAĞLAM 
SAÇU- /sasah/: “Saçmak, yaymak, bölmek” = Tü. SAÇ- 
SAÇUG /sasag/ = ÇAÇUG: “Saçak, perçem, püskül” = Tü. SAÇAK 
SAÇUL- /saslah/: “Saçmak, yaymak, serpmek, dağıtmak” = Tü. SAÇ- 
SAGA- /sâh/: “Sağmak, süt sağmak” = Tü. SAĞ- 
SAGADAG /sâdag/: “Kubur, ok kuburu, tirkeş” > Tü. SADAK 
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SAGADAGLA- /sâdaglah/: “Sırtına tirkeş asmak, kubur takmak” 
SAGALDURG-A / sagaldraga/: “Sakaldırık, eyere bir şeyler takmak veya şapkayı 

bağlamak içinçenenin altından çeririlen ip” > Tü. SAKALDIRIK /sagaldragalah/: 
“Sakaldırık’a bağlamak”  

SAGAMAL /sâmal/: “Sağmal, süt veren” = Tü. SAĞMAL 
SAHAL /sahal/: “Sakal, başak kılçığı; kök lifleri” / SAHALTAY = SAHALTU “Sa-

kallı” > Tü.  
SAKAL/ SAKALLI 
SAKİ- /sahih/: “Sakınmak, korumak, esirgemek, bakmak, gözetmek, nöbet tutmak” = 

Tü. SAKIN- 
SAKİGÇİ /sahiyç/: “Koruma, gardiyan, bekçi, muhafız, gözcü” 
SAKİLG-A /sahilga/: Sakınma, koruma, bekleme, esirgeme, savunma” 
SAKİYAN /sahia/: “Muska, tılsım; muhafız, bekçi” 
SALANG /salan(g)/: “Kirli, dağınık; salak, sarsak” = Tü. SALAK 
SALÇİ /salç/: “Sal kullanan kişi, salcı” =Tü. SALCI 
*SANDALİ /sandali, sandil/: “Sandalya, oturak, koltuk” = Tü. SANDALYE [< Ar. 

SANDLİYYE] 
SARİMSAG /sarimsag/ = SARİMSANG: = Tü. SARIMSAK, SARIMSAK, SA-

MURSAK [ < SAR-(I)M+SAK] 
SARTAGUL /sartûl/: “Sartagol, Buhara’nın eski çağdaki adı” > Tü. SARTAVUL 

“Mut’a bağlı bir yerleşim yeri” 
SEB /sev/: “ ‘se-‘ hecesi ile başlayan belirli sıfat ve zarflardan önce kullanılan kuvvet-

lendirici ilk hece tekrarı: SEBSERİGÜN “sepserin, çok serin” = Tü. SEP [SEPSERİN, 
SEPSESSİZ] 

*SEBEG /seveg/ = SEBÜG: “Sepet, hasır sepet, küfe” = Tü. SEPET [ < TS, 2067: < 
Fars: seped] 

SEBEGLE- /sevegleh/: “Sepetlemek, sepete koymak” 
SEBİ- /seveh/ = SEBE-: “Dalgalandırmak, sallamak, savurmak, üflemek” > Tü. SEPİ: 

“Deri, post, vb.ni kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü” / S.+Cİ, 
S.+CİLİK, 

S.+LEME, S.+LE-, S.+LENME, S.+LEN-, S.+Lİ (TS, 2068)  
SEGE- /segeh/: “Sekmek, seğirtmek, sekerek koşmak, tırıs gitmek” = Tü. SEK- 
SERİGÜN /serü:n/ = SEREGÜN: “Serin, taze” > Tü. SERİN 
SEYREG /siyreg/ = SEYRİG: “Seyrek, ince, aralıklı, yoğun olmayan, kıt (ot, ağaç, 

nüfus vb.) az” = Tü. SEYREK 
SIBIZGU “Söğütten yapılan düdük” > Tü. SIBIZGI (TS’te yok) 
SİB /siv/: “ ‘si-‘ hecesi ile başlayan belirli sıfat ve zarflardan önce kullanılan pekiştirici 

ilk hece tekrarı: SİB SİNEKEN “yepyeni”; SİB ŞİR-A “sapsarı” = Tü. SİP [SİPSİVRİ] 
SİCİM /sijim/: “Sicim, ip, kordon, şerit, sargı, büklüm, örgü” > Tü. SİCİM 
SİCİMÇİ /şijimç/: “Sicimci, ip çeken kimse” 
SİCİMLE- , SİCİMNE-: “Sicimlemek, sicim ile iliştirmek, sicim takmak” = Tü.  
SİCİMLE- 
SİGE- /se:h/: “Siğmek, işemek, çiş yapmak” = Tü. SİY- “Kedi, köpek işemek” 
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SİGERENG /se:ren(g)/: “Sık sık işeyen kişi, çişli, sidikli” 
SİGESÜ(N) /se:s(en): “Sidik, çiş, idrar” 
SİLEN = SİLÜ(N): “Çorba, et suyu” > Tü. ŞÖLEN “Ziyafet; eğlence” (TS, 2231)  
SİLGED- “Silkinmek, sallanmak, sarsılmak, sallandırmak; kıpırdatmak” = Tü. SİL-

KİN- (TS, 2113) 
[ < SİLK-(İ)N-] 
SİNGGE- /singeh/: “Sinmek, sindirilmel, emilmek” = Tü. SİN- (TS, 2119) 
SİNGHUR /şonhor/ = ŞONGHUR: “Şahin, doğan” > Tü. SUNGUR “Doğana benze-

yen, yırtıcı, avcı kuş” (TS, 2171) 
SİPSİGÜR /sivsür/: “Düdük, sıbızgu; pipo” > Tü. SİPSİ “Ağaç dallarından yapılan 

düdük” 
SİRUG /şurag/: “Sırık, sopa, değnek, uzun direk, dayak” = Tü. SIRIK 
SOLUGAY /solgoy/: “Sol, sol taraf” = Tü. SOL 
SONA = SONU /sono/: “At sineği, böğelek” > Tü. SUNA “1. Erkek ördek; 2. Göl ör-

deği” 
SORİ- /sorih/: “Sormak, soruşturmak” = Tü. SOR- 
SOY- /soyh/: “Soymak, ayırmak” = Tü. SOY- 
SÖGÜM /sö:m/ = SÖGEM: “Karış (baş parmak ucuyla serçe parmak ucu arasında 

kalan mesafe)” 
>Tü. SÜYÜM “İğneye geçirilen bir sap iplik” /SİYEM SİYEM; SİYİM SİYİM; 

SÜYÜM SÜYÜM “İnce ince”/ (TS, 2126, 2192) 
SÖGÜMLE- , SÖGÜMNE-: “Karışlamak, karış ile ölçmek” < SÖGÜM+LE/-NE- 
SÖNÜ- /sönöh/: “Sönmek, (ateş) bitmek, tükenmek; ölmek” = Tü. SÖN- 
SÖNÜGE-: “Söndürmek (ateş), imha etmek, yok etmek, bitirmek, tüketmek” 
SUBAY /suvay/: “Yıl boyunca bir tay doğurmamış dişi hayvan (inek, kısrak vb.); kısır 

dişi hayvan” >Azerbaycan Tü. SÜBAY “Bekar” 
SURA /surag/: “Sormak, sorguya çekmek” = Tü. SOR- 
SURAGLA- “Soru sormak, soruşturma yapmak” 
 SURAGLAL “Soruşturma” 
SÜN = SÜ: “Süt” = Tü. SÜT 
SÜRÜG /süreg/: “Sürü, kalabalık, halk” = Tü. SÜRÜ 
SÜRÜGÇİ /süregç/: “Çoban” = Tü. “1. Çoban, güdücü; 2. Sürü yetiştiren kimse” 
SÜRÜGLE- /sürügleh/: Sürüleşmek, bir sürü, grup ve kalabalık oluşturmak. 
ŞANCAG /şanag/ = ŞANTUG: “Çivi, kama, kazık, sancak” = Tü. SANCAK [ 

<SANÇ-(A)K] 
ŞANÇAGLA- /şansaglah/: “Çivilemek, çivi çakmak” 
ŞORBAG = ŞORBUG: “Tuzlu, acı; az tuzlu bataklık” > Tü. ÇORBA  
TABAG /tavag/: “1. Tabak, çanak, tepsi: tabag silü “çorba tabağı”; 2. Taban, ayak ya 

da toynağın altı; pençe” = Tü. TABAK / TABAN 
TAG: “Dağ; dağ düzlükleri, düz dağ zirvesi” = Tü. TAG 
TAGAR /târ/: “Kaba halı; kalın yün ipten yapılmış el halısı; dağarcık, kaba yünden 

yapılmış çuval” >ET. TAGAR (> Fars. tagâr) [ET. TAGAR > TT. DAĞAR] [NOT: TS, s. 
576’da: dağar a. Far. tagâr olarak gösterilmişse de yanlıştır.] 
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TAGARÇUG /târsag/ “Kaba yünden yapılmış çuval” > Tü. DAĞARCIK “1. Meşin 
torba; 2. Müzik repertuvarı; 3. Bellek” 

 TAGARÇUGLA- /târsaglah/: “Dağarcığa koymak, çanta, torba ya da cebe koymak” 
TAGARÇUGTAY /târsagtay/: “Dağarcıklı” 
TAYLAN /taylan/ =TAYLUN: “Rapor, belge” [NOT: TT’nde “Taylan” erkek adı 

olup TAY+ “tay; atın yavrusu” + lan ekinden oluşmuştur.] 
TAYAG /tayag/: “Dayak, değnek, sopa, baston” = Tü. DAYAK (< TAYAK) 
TAYAGDA- /tayagdah/: “Dayak atmak, sopa veya değnekle vurmak” = Tü. DAYAK 

AT- 
TAYAGLA- /tayaglah/: “Dayanmak, sopaya dayanmak” = Tü. DAYAKLA- 
TAKİY-A(N) /tahia/: “Tavuk” = ET. TAKİGU (> TAVUK) 
TAMAG-A(N) /tamga/ = TAMGA: “Damga, mühür; dağlama demiri” = ET. 

TAMGA (> DAMGA) 
TAMGALA- /tamgalah/: “Damgalamak” = Tü. DAMGALA- 
TAMAGATAY /tamgatay/: “Damgalı” = Tü. DAMGALI 
TAMAGATU BİÇİG: “Resmi evrak” 
TAMİR /tamir/: “Damar, kan damarı, beden gücü, sağlık, enerji” > TT. TAMİR (So-

yadı: Ferhat TAMİR, Nuray TAMİR) 
TAMİRÇİ /tamirç/: “Atlet, bedenci, sporcu” < TAMİR+Ç(İ)   
TAMİRTAY /tamirtay/ = TAMİRTU: “Güçlü, kuvvetli, sağlam, gürbüz, enerjik” 
< TAMİR+TAY/+TU 
TANGSUG/tansag/: “Tatlı, nefis, lezzetli; hoş, keyifli; harika, güzel, müthiş, zevk; 

haz” > Tü.  
TANSU (Kadın ve erkek adı: TANSU Çiller; TANSU Çolak)  
TANİ- /tanih/: “Tanımak, bilmek, tanıdık olmak” = Tü. TANI- 
TANİL /tanil/: “Tanıdık, bildik” 
TANİLÇA- /tanilsah/: “Tanışmak” 
TARİ- /tarih/: “Ekmek, tohum saçmak; dikmek; tarım yapmak, toprağı işlemek” = Tü. 

TARIM 
TARİYAÇİ(N) /tariaç/: “Tarımcı, ziraatçi” = Tü. TARIMCI 
TARİMAL /tarimal/: “Ekili, dikili 
TAVAR /tavâr/: “Mal, eşya, mülk; taşınır mal” = ET. TAVAR (> TT. DAVAR) 
TEBEG /tebeg/: “Saç topuzu, tepelik” = Tü. TEPE 
TEBSİ /tevş/: “Tepsi, büyük dikdörtgen tabak; yalak” = ET. (DLT) TEBSİ  
TEGERM-E /têrem/: “Değirmen” = ET. TEGİRMEN ( > TT. DEĞİRMEN) 
TEGERMEÇİ(N) /têremç/: “Değirmenci” = Tü. DEĞİRMENCİ 
TEGERMEDE- /têremdeh/: “Öğütmek, değirmende öğütmek, çekmek, ezmek” 
TEGRİ = TENGRİ= TENGGERİ: “Tanrı” = Tü. TENGRİ / TANRI  
TEKE /teh/: “Teke; hadım edilmemiş erkek keçi” = Tü. TEKE 
TEKERE- /tehreh/ = TEKERİ-: “Dönmek, geri dönmek” = Tü. TEKERLEK 
TELE- /teleh/: “Germek, (deri veya yayı) asılmak; çekmek” = Tü. TELEME peyniri 
TELEMEL /telmel/: “Uzamış, uzatılmış, gerilmiş” 
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TEMEGE(N) /temê/: “Deve” = Tü. TEWE > TEVE ( > TT. DEVE)  
TEMEGEÇİ(N) /temêç/: “Deveci, deve güden ya da deve sürücüsü” = Tü. DEVECİ 
TEMEGELÇİN = TEMEGE(N): “Devekuşu”  
TEMÜR /tömör/: “Demir, metal” = Tü. TEMİR, TEMÜR 
TEMÜRÇİ(N) /tömörç/: “Demirci, nalbant” = Tü. DEMİRCİ 
TEMÜRLİG /tömörlig/: “Demir, demirden yapılmış” = Tü. DEMİRLİ 
TENG /ten(g)/: “Denge, düzlük, eşitlik; denk, doğru, tam” = Tü. DENK 
TENGGİS /tenges/: “Göl, deniz” = ET. TENGGİZ ( > TT. DENİZ) 
TENGGİSÇİ(N) /tengesç/: “Denizci” = Tü. DENİZCİ 
TENGRİ, TENGGERİ  TEGRİ 
TERS /ters/: “Ters (çevreye göre farklı, zıt inançlı), aykırı, zıt, muhalif, karşıt” = Tü. 

TERS 
TERSLE- /tersleh/: “Boyun eğmemek; karşı koymak, direnmek” = Tü. TERSLE- 
TERSLEGÇİ /terslegç/: “Asi, başkaldıran, boyun eğmeyen”  
TOBARAG /tovrog/ = TOBRAG: “Toprak toz” = Tü. TOPRAK 
TOBURUU /tovrû/: “Top, tomur, tomurcuk, kabartı; çıkıntılı, başlıklı” = Tü. TO-

MUR 
TOBURUUTAY /tovrûtay/: “Tomurlu, kabarcıklı” 
TOGMAG /togmag/: “Sık sık har-a togmag olarak anılan Türkler’e verilen ad; Kıp-

çaklar” >Kırgızistan’ın Tokmak / Tokmok şehri.  
TOKTA- /togtoh/: “Durmak, dönme, istirahat etmek; yerleşmek” > Kırgız Türkçesin-

de 
 “TOKTA-“ fiil kökü ile kişi adı yapılmıştır: TOKTAGUL 
TOGURÇAG /tôrçog/ = TOGURÇUG=TOKURUU: “Tomurcuk, çiçek tomurcuğu”  
= Tü. TOMURCUK 
TOGUSU(N) /tôs(on)/: “Toz” = Tü. TOZ [Moğolca: -s = Türkçe: -z] 
TOLMAÇİ: “Tercüman, çevirmen, yorumcu” = Tü. TİLMAÇ (> TT. DİLMAÇ/TS, 

667) 
(NOT: Almancada da TOLMACHER olarak yaşamaktadır.) 
TOLMAÇİLA-: “Tercüman olmak” 
TOMURA- /tomroh/: Büyümek, irileşmek, belirmek” 
 TOMURÇAG /tomorsog/: “Balık ağı, balık tutma ağ veya sepeti”  
TORGUD /torgûd, torgod/: “Batı Moğol kabilelerinden TORGUT” > Tü. TURGUT 

(kişi adı) 
TORİMTAY = TORUMTAY: “Erkek doğan” = Tü. TORUMTAY (bk.) 
TORLUG /torlog/: “İnce dal, çubuk; ince değnek, sopa” = ? Tü. TORLUK “Toyluk, 

acemilik” 
TORTUG /tortog/: “Tortu, kurum, is, lamba isi” = Tü. TORTU [NOT: TS, s. 2374’te: 

< Far. durdî] 
TORTUGDA-, TORTUGLA- /tortogloh/: “Dumanlanmak, islenmek; kurum ile kaplı 

olmak”  
TORTUGTU /tortogt/: “Dumanlı, kurumlu, isli” = Tü. TORTULU 
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TORUM /torom/: “Dorum, iki yaşındaki genç deve” > Tü. TORUM “Deve yavrusu” 
(TS, 2375) 

TORUMTAY = TORİMTAY = TURİMTAY = TURUMTAY: “Erkek doğan, avda 
kullanılan ufak yırtıcı kuşlar” > Tü. TORUMTAY (TT’nde soyadı)  

TORUMTUG /toromtog/: “Torba, ev hayvanlarına takılan ağızlık veya burunsalık” 
TORUMTUGLA- /toromtoglah/: “Torbalamak, torba takmak” 
TOUR /tor/: “Tor, ağ; tel kafes, ızgara” = Tü. TOR “Sık ağızlı ağ” (TS, 2373) 
TOURTU /tort/: “Torlu, tuzaklı, ağı olan, kafesli”  
TOY /toy/: “Toy, düğün, düğün töreni, evlenme töreni, şölen, ziyafet” = Tü. TOY 
TÖL /töl/: “Döl, nesil, soy; yeni doğan hayvan” = Tü. DÖL ( < ET. TÖL) 
TÖLLE- /töllöh/: “Döllemek, çocuk yapmak” = Tü. DÖLLE- 
TÖLÜGEN /tölög, tölge/: “Geçen yılın kuzusu, şişek, toklu” > Kırgız Tü.’nde erkek 

adı. 
TÖRÜ /tör/: “Töre, gelenek, ulusal gelenek ve görenek; güç; düzen; rejim” =Tü. TÖ-

RE 
TÖRÜ- /töröh/: “Türemek, doğmak, üremek” 
TUG /tug/ = TUGU: “Tuğ, bayrak,; sancak; alem, başlık” = Tü. TUĞ “1. Sorguç; 2. 

Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya 
püskül biçimindeki süs” 

TUG SÜLDE: “Koruyucu sancak; Halkının koruyucusu olarak Cengiz Han’ın ruhuna 
dikilen tuğ.” 

TULG-A(N) /tulga(n)/: “Sacayağı; ocak; destek” > Tü. TOLGA “Miğfer” 
TULUM /tulam/: “İçine sıvı konulan deri kap, deri torba; çuval, torba, deri çanta” > 

Tü. TULUM 
TULUMLA- /tulamlah/ = TULUMNA- /tulamnah/: “Tulumlamak” > Tü. TU-

LUM+LA- (TS’te yok) 
TUSA /tus/: “Kullanım, yaar, kazanç; fayda, kâr” = ET. ASIG TUSUG = Moğ. ASİG 

TUSA 
TUU-: “Doğmak, başlamak; şamanın bedenine girmek, şamana ilham gelme”  = 

Tü. TOG- (>DOĞ) 
TÜGEL /tügel/: “Tüm, tamam, bütün, tam” = ET. TÜKEL(İ) 
TÜME(N) /tüm(en)/:”On bin; yığın, çokluk; sonsuz; on bin kişilik asker birliği” = Tü. 

TÜMEN 
TÜRÜG /türok/ = TÜRKE: “Türk” = ET. TÜRÜK ( > TÜRK)  
ULAGAÇİ(N) /ulâç/: “Ulak, yedekteki ulaşım işçisi” = Tü. ULAK ( < Ula-k) 
ULİ- /ulih/ = ULİG-A(N): “Ulumak” = Tü. ULU- 
ULUS /uls/: “Ulus, halk, millet; devlet, ülke, şehir; hanedan” = TT. ULUS ( < Moğ. < 

Tü. ULUŞ)  
UMAY /umay/: “Rahim, döl yatağı; kan akrabalığı” = Tü. UMAY  
UR /ur/: “Ur, ağaçtaki nasır veya kabarcık; tümör, yumru” = Tü. UR 
URAN /ur(an/: “Sanatçı, usta, zanaatçı; sanat, zanaat, ustalık” > Tü. URAN (TT’nde 

ad: Ahmet URAN BARAN) 
URG-A(N) /urga/: Atları yakalamaya yarayan ilmikli uzun urgan, kemet” > Tü. UR-

GAN 
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URT U /urt/: “Uzun, uzunluk, ırak” = Tü. UZUN (< UZ+(U)N) [Moğ. r = Tü. z] 
URUG/urag/: “Evlilik akrabalığı, soy; cenin” > Tü. URUK “Soy, sülâle” (TS, 2420) 
UYLA- /uylah/ = UKİLA-: “Ağlamak” = ET. YIGLA- 
ÜCÜM /üzem/: “Üzüm, kuru üzüm; kuş üzümü” = Tü. ÜZÜM 
ÜCÜMÇİ /üzemç/: “Şarap üreticisi”  
ÜCÜMÜÇİN /üzemçin/: İç Moğolistan’da Şilingol bölgesinin en doğusundaki iki 

eyalete yerleşmiş olan boy. 
ÜGETEY /ügtey/: Sözü olan; konuşkan, dilli, geveze, boşboğaz” > ÖGEDEY (Moğol 

hanı) 
ÜKER /üher/: “Öküz, sığır cinsinden hayvan, inek” = Tü. ÖKÜZ [Moğ. –r = Tü. –z] 
ÜKERÇİ(N) /üherç/: “Sığır çobanı” < Moğ. ÜKER ‘öküz’ +Çİ(N) ‘meslek eki’ 
ÜR-E /ür/:“Tohum, tahıl, meyve; sonuç, ürün; evlat, soy, nesil, soy sop” = Tü. ÜRE- 

(<ET. ÜDRE-) (Fazla bilgi için bk. Gülensoy, KBS, 993) 
ÜRGE- /ürgeh/ = ÜREGE-; ÜRGÜ-: “Ürkmek, korkmek, ürkütülmek, korkutulmak” 

= Tü. ÜRK- 
ÜYRE- /üyreh/: “Küçük parçalara ayrılmak; parçalanmak, ufalanmak” = ET. ÜGRA, 

OT. ÜGRE TT. UĞRA (Fazla bilgi için bk. Gülensoy, KBS, 959) 
YABALAG: “Baykuş benzeyen bir çeşit kuş, puhu kuşu” < Tü. YAP- “Örtmek, ka-

patmak” +A+LAG  
YALİNG: “Yalnız, yalnızca, sadece; yalnız bir, tek” = Tü. YALIN “Gösterişsiz, sade, 

süssüz” (TS, 2513) 
YAR-A /yar/: “Yara, ülser, çıban” > Tü. YARA 
YARADA- = YARADU-: “Yaralı olmak, yaralamak, ülseri olmak” < YAR-A+DU- 
YEKE /ih/: “Yüce, ulu, büyük, geniş; daha yaşlı, daha büyük, görkemli, muhteşem” > 

Tü. YEKE “İri, kocaman” (TS, 2566) [NOT: TS’te YEKE sözcüğü Rumcadan alıntı ola-
rak gösterilmiş olup yanlıştır. Moğolca türevleri için bk. Moğolca-Türkçe Sözlük, s. 688-
690] 

YİRTÜNÇÜ /yertöns/: “Yer yüzü, dünya, evren, kozmos” = Tü. YER YÜZÜ 
 
 Kısaltmalar: 
 Anad. ağl. = Anadolu Ağızları 
 DLT = Dîvânu Lügâti’t-Türk 
 DS = Derleme Sözlüğü (TDK yay.) 
 ET = Eski Türkçe 
 KBS = Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgesi 

Sözlüğü, 2 cilt, Ankara 2007, 1204 S., TDK yay. 
 Moğ. = Moğolca 
 OT = Orta Türkçe 
 S, s = Sayfa 
 TDK = Türk Dil Kurumu 
 TS = Türkçe Sözlük (TDK yay.) 
 Tü. = Türkçe  
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DÜNDEN BUGÜNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE 

“KARA İYELER” 
 

THE BAD SPIRITS IN THE TURKISH FOLK CULTURE FROM 
THE BEGINNINGS TO THIS DAY 

 
“МРАЧНЫЕ ХОЗЯЕВА” В ТУРЕЦКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Doç. Dr. Meral OZAN* 

 
 

Öz 
Kötü ruhlardan kabul edilen ‘kara iyeler’, Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar 

uzanan coğrafyada halk arasında günümüze dek yaşatılan bir değerdir. Sihirli güçler olarak 
da adlandırılan söz konusu iyeler Türk dünyasında özellikle de Anadolu halkı arasında 
farklı isimleriyle anılırlar. Bu isimlerin başında Erlik ve onun zümresinden sayılan Alkarısı 
ile Karabasan gelir. Bahsi geçen kötü güçlerin İslamiyet’in etkisiyle yerlerini zaman içeri-
sinde “cin” kavramına bıraktıkları da görülmektedir. Ayrıca cadı ve hortlak gibi farklı isim-
lendirmelerin bu çerçevede ele alınması da olasıdır. Çalışmanın amacı “kara iyeler” konu-
sunun tarihi gelişim süreci içerisinde Türk halk kültüründe ve anlatı dünyasında kazandığı 
anlamlarını irdelemek ve bu anlamların sosyo kültürel boyutta nasıl bir değişikliğe uğradı-
ğını ortaya koyarak değişim nedenleri üzerinde durmaktır. Bu çerçevede halk inanmaları 
kadar memoratlar, efsane ve destanlar gibi farklı halk anlatıların da değerlendirilmesi önem 
arz etmektedir. Tarihi eleştiriye dayalı analitik incelemeyle “kara iye” terimi öncellikle 
kavram olarak ele alınacak, akabinde anlam boyutu ve işlevsel özellikleri irdelenecektir. 
Ayrıca Türk kozmogonisi göz önünde bulundurularak kara iyelerin tarihi kaynaklarda, 
geleneksel halk uygulamalarında ve anlatı kültüründeki yeri karşılaştırmalı olarak tartışıla-
cak ve günümüzde kazandığı anlam boyutu, değeri ve Türk kültür hayatındaki önemi değer-
lendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kara İyeler, Halk İnanmaları, Türk Kozmogonisi, Alkarısı, Kara-
basan 

 
Abstract 
The black spirits which are also known as bad spirits belong to the cultural asset of the 

Turks. Still today they are animated by the Turkish people in a wide geographic area from 
Central Asia to Balkans. These evil spirits take different names in the Turkish world. The 
                                                 

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğre-
tim Üyesi. Bolu/TÜRKİYE (meral_ozan@yahoo.de; ozan_m@ibu.edu.tr) 
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most famous names are Erlik, Alkarısı (red woman) and Karabasan (black pressure). Since 
Islam the naming "cin" also belongs to this group. Witches and other ghosts also belong to 
this sort. The aim of the work is to consider the meaning of the word “bad spirits” in the 
Turkish folk culture and narratives in its historical development. The different meaning of 
these spirits should be also analyzed. Importantly it is to found out under which influences 
and socio cultural presupposition this change has come about. In this connection the 
people's belief and different stories should be valued. First the term "bad spirits" is to be 
examined. The historically critical view and the Turkish cosmogony are here important. 
Also meaning, function and effects of the bad spirits in historical texts, in tradition and 
stories should be compared. 

Keywords: bad spirits, people's belief, Turkish cosmogony, black pressure 
 
 
Giriş    
Türk Halk kültüründe kötü ruhlar veya sihirli güçler olarak bilinen ve geçmişi çok es-

kilere dayanan ‘kara iyeler’ diye bir güç vardır. Kara iyeler, adı üstünde kişiyi “kötülüklerle 
baş başa bırakan” güçlerden kabul edilir (Kaya 2010: 391). Söz konusu güçlere olan inanç, 
Orta Asya’nın Türk kültürlü halklarından Anadolu ve Balkan Türklerine kadar geniş bir 
alana yayılmış olmakla birlikte günümüze dek varlığını koruyan bir değerdir. Kötü ruhlar-
dan kabul edilen iyelerin başında Erlik ve onun zümresinden sayılan Alkarısı ile Karabasan 
gelir. Bahsi geçen kara iyeler günümüzde, özellikle Anadolu’da daha farklı isimlerle anıldı-
ğı gibi, İslamiyet’in etkisiyle yerlerini zaman içerisinde “cin” kavramına bıraktıkları da 
gözlenmektedir. Ayrıca, gizli güçlerin sebep olduğu düşünülen “kem gözler” konusunun bu 
başlık altında değerlendirilmesi de mümkündür.  

 “Kara iyeler” konusunun tarihi gelişim süreci içerisinde Türk halk kültüründe ve anlatı 
dünyasında kazandığı anlamlarını irdelemek ve bu anlamların sosyo kültürel boyutta nasıl 
bir değişikliğe uğradığını ortaya koyarak değişim nedenleri üzerinde durmak çalışmanın 
başlıca amacıdır. Bu çerçevede halk inanmaları kadar memoratlar, efsane ve destanlar gibi 
farklı halk anlatıların da değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Tarihi eleştiriye dayalı 
analitik incelemeyle “kara iye” terimi öncellikle kavram olarak ele alınacak, akabinde an-
lam boyutu ve işlevsel özellikleri irdelenecektir. Ayrıca Türk kozmogonisi göz önünde 
bulundurularak kara iyelerin tarihi kaynaklarda, geleneksel halk uygulamalarında ve anlatı 
kültüründeki yeri karşılaştırmalı olarak tartışılacak ve günümüzde kazandığı anlam boyutu, 
değeri ve Türk kültür hayatındaki önemi değerlendirilecektir. 

Kavram olarak ‘Kara İyeler’ 
Kavram olarak bakıldığında söz konusu terminoloji sıfat tamlaması olan “kara” ve isim 

eki olan “iye” bileşkesinden oluşmaktadır. Kelime olarak kara “en koyu renk” anlamı taşır-
ken, sıfat olarak mecazi anlamda “kötü, uğursuz, sıkıntılı” anlamlarına gelmektedir (TS 
2011: 1313). Evrensel mitolojide olduğu gibi Türk mitolojisinde de ‘kara’ renk olumsuzluk 
bildiren değerdir. Bir başka ifadeyle “Ezeli karanlık, boşluk, ölüm karanlığı, tahribat, üzün-
tü, büyü, kötülük” gibi sıfatların yanı sıra ölümü anlatan ve mitlerde geçen ruhlar, karmaşa 
ortamı ve şeytan gibi olumsuz değerler kara rengin karşılığı sayılmaktadır (Çoruhlu 2011: 
209). Bunun yanı sıra ‘kara’ kelimesi Türk mitolojisinde yön tayin edici sıfat, şiddetin ve 
gücün simgesi, erk, soyluluk ve asalet sembolü gibi farklı olumlu ve olumsuz anlamları da 
beraberinde getirmektedir. Aynı şekilde Kırgız halk edebiyatında kavram olarak kara, “güç-
lü-kuvvetli, heybetli, alp, cesur” gibi olumlu anlam taşırken, “kötü tabiatlı, hiddetli, kötü 
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fikirli, merhametsiz, aşılması zor, yırtıcı” gibi olumsuz anlamları da bünyesinde barındırır 
(Yıldız 2004).  

Diğer taraftan kara kelimesinin “yer, toprak” anlamına geldiği de bilinir. Toprak 
“maddi ve ölümlü dünyanın bir sembolü” iken, kara toprak “ölüm ve mezarı hatırlatır” 
(Ögel 2010b: 261). Ayrıca kötülüğü sembolize eden farklı yeraltı ruhları da söz konusudur. 
En bilinenleri Altay destanlarında ortaya çıkar. Genel bir yaklaşımla, ‘kara’ rengin Türk 
dünyasında öncellikle ölüm gerçeğini ve ölüme bağlı korku, hüzün ve her çeşit yeraltı un-
surlarını çağrıştırdığı söylenebilir.  

 ‘İye’ kelimesinin sözlükteki karşılığına bakıldığında “kendisinin olan bir şeyi, yasaya 
uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse” veya “sahip” anlamına geldiği görülmekte-
dir (TS 2011: 1235). Buradan hareketle iye kavramının sahiplik durumunu ve sahip olunan 
şey üzerinde kullanma yetkisini beraberinde getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Türk mito-
lojisinde iyeler, olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılan birer güç merkezleridir ve bu 
özelliklerinden hareketle işlevlerine göre olumlu ve olumsuz değerler olarak ‘ak’ ve ‘kara’ 
diye sınıflandırılırlar. Dolayısıyla “kara iyeler” kavram olarak şiddete meyilli, her türlü 
gücü elinde tutan ve sahip olduğu değerler üzerinde hâkimiyet sağlayan güç merkezli kötü 
ruhların tamamına verilen ad iken, ak iyelerin daha olumlu özellikler taşıyan güçler sınıfına 
girdiği söylenebilir. 

Tarihi Kaynaklar 
Kötü ruhlardan kabul edilen kara iyeler Türk dünyasında farklı isimlerle anılırılar. Bu-

na göre kara iyeler Yakutlarda abası, Altaylılarda kara neme, Uygurlarda yek olarak karşı-
mıza çıkar (İnan 1976: 30). Konuyla ilgili bilgi veren kaynakların başında en eski destanlar 
(Yestey Mönge, Oğuz destanı vb.) ve Türk kozmogonisine açıklık getiren yaratılış hikâyele-
ri (Altay Efsaneleri, Yakut-Türk Yaratılış Destanları vb.) gelmektedir. İkincil olarak bu 
konuda derin araştırmaları bulunan yerli ve yabancı bilim adamları (Anohin, Eliade, Roux, 
İnan, Ögel vd.) sayılabilir. Ayrıca saha çalışmalarıyla konuyu bugüne taşıyan günümüz 
bilim dünyası (Araz, Çobanoğlu, Kalafat, Kafesoğlu) ve diğer araştırmacıların (Eyüpoğlu 
vd.) ortaya koyduklarını da anmak gerekir. Bahsi geçen tüm çalışmaların toplamına bakıl-
dığında “kara iyeler” konusunun doğrudan Türk kozmogonik dünya anlayışı ve yaşam 
biçimine bağlı geliştiği anlaşılmaktadır. İkinci bir husus da konunun bir Orta Asya bir de 
Anadolu ekseninde kendine has farklı bir boyut kazandığıdır.  

Orta Asya’da Kara İyeler 
Orta Asya’daki anlatılarda geçen yer ruhları Yer Kara Alp, Geyik Kızlar, Kara Tün, Yı-

lan Hakan (Çılan Mongus) gibi türlerdir. Yer Kara Alp, Baraba-Om Türklerinden derlenen 
Yestey Mönkö destanında1 Türkçe ismiyle geçen büyük bir yer ruhudur. Yerin bittiği yerde 
yaşayan Yer Kara Alp ‘geyik’ kızlardan biri ile evli olmakla birlikte nögör isminde askerle-
re de sahiptir. Yer Kara Alp’in bulunduğu mekân yer altı dünyasının başladığı yer, yani 
yerin bittiği yerdir. Buradan, baldızını kaçırmak isteyen ‘dünyalı’ yiğide karşı savaş açan ve 
onunla mücadele eden büyük ama kötü bir yer ruhudur Yer Kara Alp. 

Geyik kızlardan ilki Yer Kara Alp ile evli iken, ikincisi destan kahramanı olan Yiğit 
Yestey Mönkö’nin kaçırdığı ve Yer Kara Alp’ın baldızıdır. Buradan anlaşılıyor ki, yer ruhla-
rı dünyalı birisi ile de iletişim kurup onunla ilişki içerisinde bulunabiliyorlar. Buna bir baş-
ka örnek ise Kara Tün hikâyesidir. 

                                                 
1 Yestey Möngkö destanı için ayrıntılı olarak bkz. Radloff 2000b (Proben IV): 89-94; Ögel 

2010b: 264-265  
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Orta Asya’daki anlatılardan hareketle yeraltı dünyasının kötü ruhlarından sayılan bir 
diğer iye Kara Tün’dür2. ‘Kara Gece’ anlamına gelen söz konusu yer altı ruhu bir yiğidi, 
ailesi ve çevresiyle birlikte yeraltına çekmesiyle ve onu alıkoymasıyla bilinir. Himayesinde 
tutsak ettiği yiğidin kurtuluşu ancak Hızır eliyle mümkündür. Bahaeddin Ögel’e (2010: 
265) göre İslami dokularla karışmış bir Kırgız inanışı olan bu anlatı, zaman anlayışı açısın-
dan önemli bir eserdir. Bir başka örnek ise Ölüler Hanı İrle Han’ın kızıdır. Tıpkı Kara 
Tüne gibi bu kız da siyah bir tilki donuna bürünüp yiğitleri yer altına çekerek başlarına 
türlü felaket getirmesiyle bilinir3. Altay destanında geçen bu sahne Şamanı, tören esnasında 
çıktığı yolculukta yolundan alı koyan Erlik’in kızlarını hatırlatmaktadır (bkz. aşağıda). 

Topkapı sarayında bulunan bir Oğuzname’de ayrıca yerin yedi kat altında yaşayan ve 
insanlara zarar veren dev görünümlü Çılan Mongus adlı bir Yılan Hakan’dan söz edilmek-
tedir4. Yer altı ruhları ile ilgili örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkündür. Hemen hepsinin 
ortak özelliği ise, yer altında yaşamaları ve ‘dünyalılara’, onlarla temasa geçerek türlü kötü-
lüklerde bulunmalarıdır. 

Erlik: Ruhların ikinci zümresini teşkil eden kara iyelerin başkanları Yakutlarda Arsan 
Dolay, Altaylılarda Erlik’tir (İnan 1976: 27). Kötülüğün timsali olan, bilgisiz ve yıkıcılığı 
ile ön plana çıkan Erlik Ögel’e (2010a: 429) göre “savaş ve taarruz için hazırlanmış Anta-
gonist bir yaratık” olarak şeytanla da özdeştir. Altaylılar’da ise Erlik, kavram olarak “kuv-
vetli, güçlü” anlamına gelen bir isimdir (İnan 1976: 28).  

Kalafat (1990: 24) Erlik kavramını “yağız yir” ile ilişkilendirirken, yağız ve yir kav-
ramlarının Türklerde yeraltını gösterdiğine dair vurgu yapar. Buna göre yirlig-irlig veya 
erlik kavramları yeraltına, yani söz konusu ruhun, yaratana karşı geldiği için, sürgün gönde-
rildiği yere (karanlıklar dünyasına) işaret etmektedir. Çoruhlu’nun (2011: 55) cehenneme 
benzettiği bu mekân aynı zamanda Erlik’in taht merkezidir ve Radloff’a göre “aşağı dünya-
nın beşinci veya dokuzuncu katı”dır. 

İnsanlara ve hayvanlara her türlü felaket getiren ve eziyet eden Erlik, karşılığında kur-
ban istemek üzere etrafa hastalık yayan kötü bir iyedir. İsteği yerine gelmediğinde insanla-
rın canlarını alıp yanına, yani yeraltı dünyasına çekerek onları kendisine hizmetçi yapma-
sıyla da bilinir. Bu yönüyle Erlik, Şaman dualarında korkunç bir canavar suretinde şeytan 
görünümlü, yaşlı ama kuvvetli ürpertici iğrenç bir yaratık olarak anılır. İnanca göre sayıları 
tam bilinmemekle birlikte Erlik’in yedi veya dokuz oğlu, iki veya dokuz kızı vardır. Oğul-
larının adı sırasıyla Karaş, Mattır, Şıngay, Kömürkan, Badış Biy, Yabaş, Temir Kan, Uçar 
Kan ve Kerey Kan olarak bilinirken, kızlardan sadece “sekiz gözlü” Kiştey Ana, Erke 
Solton’un adı geçmektedir (İnan 1976: 29). Yaşar Çoruhlu’nun (2011: 56) tespitine göre 
Erlik’in bir kızının ismi de Maday Kara Destanı’nda Abram-Moos Kara-Tacı’dır ve des-
tanda karanlık düşünceli, tiz sesli kara bir kız olarak tasvir edilir. Yukarıda da belirtildiği 
üzere kızlarının temel işlevlerinden biri Şaman’ı, Ülgen’e kurban sunmak üzere göğe çıkar-
ken yolundan alıkoymak ve türlü cilvelerle oyalamaktır. Bunun dışında Erlik’in kızları 
hakkında fazla bir bilgiye henüz ulaşılmamıştır. Ancak bazı Şaman dualarında söz konusu 
kara kızlara “utanmaz maskaralar” denildiği de açıktır (İnan 1976: 29). Kalafat’a (1990: 25) 
göre Erlik’in önceleri bilinmeyen çocukları, yani erkek ve kız iyeleri, Türklerin inanç sis-
temine sonradan, Budizm, Lamaizm gibi dinlerin etkisiyle girmiş olmalıdır. 

                                                 
2 Ögel 2010b: 265; Radloff 2000a (Proben III) 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ögel 2010b: 263 vd. 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ögel 2010b: 263-264, 566; Radloff 1999 (Proben I) 
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Erlik’in himayesindeki tüm kötü ruhlara kara nemler veya Uygurca’da şeytan anlamına 
gelen yekler adı verilir. Yakutların kötü ruhları abası iken, kötü ruhlara karışan “fena insan-
ların” canlarına da uör denilir (İnan 1976: 30). Kara iyeler olarak anılan söz konusu ruhla-
rın Erlik’in hizmetinde yaşamlarını sürdürdükleri mekân aynı şekilde karanlık olan yer altı 
dünyasıdır. Yaşar Kalafat (1990: 24)’ın sözleriyle burası “kara yer”dir.  

Albastı/Alkarısı: Kara iyeler sınıfından olan bir başka kötü ruh Alkarısı’dır. Albastı 
olarak da bilinen ve Altaylı Türk boylarında Erlik’in maiyetinden birisi olduğuna inanılan 
söz konusu iye, loğusa kadınları, yeni doğmuş bebekleri ve aynı şekilde ahırda bulunan ve 
haneden sayılan (inek, at gibi) dişi hayvanlar ile yavrularını basmasıyla tanınır. Türk Dün-
yasında yaygın olan diğer adları Albıs, Almis, Abası, Al, Hal, Alperisi, Alanası, Alruh veya 
Almıştır (Araz 1995: 31). Kıbrıs Türklerinde ayrıca “Alanası” ve “Alperisi” olarak adlandı-
rılan bahsi geçen ruh cadı suretinde tasvir edilir (Araz 1995: 35). Bunun dışında Alkarısı, 
Kara Albastı ve Sarı Albastı olarak iki ayrı özellikle de anılır. İnanca göre Kara Albastı 
ağırbaşlı ve ciddi bir iye iken, Sarı Albastı “hoppa tabiatlı, bazen keçi suretinde” sarışın bir 
kadındır (İnan 1986: 169). Aralarındaki diğer fark Sarı Albastı’nın hoca veya Baksı’nın 
okumasıyla uzaklaşması iken, Kara Albastı’nın yalnızca kendini görebilen ocaklı adamdan 
korkmasıdır. Tüm Türk dünyasında yaygın bir inanış olan Albastı veya Alkarısı gerçeği 
bazı şekilsel özellikleri ve farklı isimleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin Uluğ Kem 
nehrindeki Tuba-Urenha Şamani Türklerine göre Albas olarak anılan Alkarısı evlenmeyen 
bir kızdan türeme iken, Fergana Özbeklerinde ve Taşkent’te, “pejmürde, dağınık saçlı bir 
kocakarı suretinde”dir. Kazan Türklerinde yolcuların yolunu şaşırtan ve onları uykuda 
basan yine Alkarısı’nın ta kendisidir. Altaylılara göre de şerir bir ruh olan Almıs, Erlik’in 
soyundan ve hademelerindendir. Yakut Türklerinde ise abası olarak şerir ve obur ruhlar-
dandır ve diğer hemcinslerinden farklı olarak loğusanın ciğerini değil, insanın “kut”unu 
(ruhunu) götürmek ile görevlidir. İster genç olsun ister yaşlı genel olarak tüm Türk Dünya-
sında Alkarısı dişi, hoppa, hilekâr, yalancı bir kötü ruhtur ve ıssız, karanlık, dağlık ve vira-
ne yerleri, ayrıca nehir kenarlarını, kayalıkları ve kumsal yerleri mesken tutar (İnan 
1986:170-171). 

Anadolu’da Kara İyeler 
Anadolu sahasına bakıldığında kötü ruhların varlığına olan inancın oldukça canlı tutul-

duğu ve yaşatıldığını söylemek mümkündür. En yaygın isimler arasında Alkarısı ve Kara-
basan kara iyesi gelmektedir. Fakat söz konusu iyelerin yaşatıldığı günümüz kültür çevrele-
ri dikkate alındığında halk arasında ‘cin’ kavramının da oldukça önemli yer tuttuğu göz-
lenmektedir. Çobanoğlu’nun (2003: 83) tespitine göre ise cin anlayışı “neredeyse bütün 
olağanüstü varlıkların genel haline dönüşmüş durumundadır”. 

Alkarısı: Kişiliği ve dış görünümü itibariyle değişkenlik gösteren Alkarısı’nın bastığı-
na inanılan kişilerin kurtuluşu, inanca göre, ancak Kam’lar veya ocaklılar yardımıyla müm-
kündür. Özellikle Anadolu’daki yaygın inanışa göre Alkarısı loğusa kadına musallat olur ve 
o yalnızken ciğerini sökerek alıp gider. Doğum esnasında veya sonrasında halsiz düşen 
veya ıstırap çeken kadının bu şekilde Alkarısı’nın baskınına uğradığına inanılır. Aynı inan-
cın devamı olarak Alkarısı, loğusadan veya yeni doğmuş bebeğinden aldığı ciğeri suya 
bırakırsa, basılan anne veya çocuğun öleceğine inanılır. Söz konusu mağdureyi bu durum-
dan ancak Kam’lar veya ocaklı adamların kurtarabileceği de yine yaygın bir inanıştır. Fakat 
Alkarısı’ndan korunmak da mümkündür. Örneğin loğusa anne ve bebeği 40 gün boyunca 
yalnız bırakılmaz. Bunun ötesinde her ikisinin yalnız kalmaları durumunda çok yönlü ve 
birbirinden farklı uygulamalar vardır. İnanca göre Alkarısı tüfek sesinden, demirden veya 
demircilerden ve ocaklı adamlar ile kırmızı (al) renkten korkar. (İnan 1986:171, Ozan 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
46

2011). Loğusanın başına al kurdele veya yazma bağlaması, yakasına iğne takması, yanında 
makas, bıçak, ayna gibi metal unsurlar bulundurması bu nedendendir. Bunun dışında yata-
ğın veya beşiğin yanına aynalı süpürge koymak, odada erkeğin bir kıyafetini bulundurmak, 
odaya sarımsak ve muska asmak, loğusaya ve/ya bebeğine kırmızı altın, mavi boncuk vb. 
üzerlikler takmak aynı şekilde Alkarısı’na karşı alınan tedbirlerden bazılarıdır. Ayrıca 
Kam’ların Alkarısı’nı afsun okuyarak ve koyun ciğeri ile aldatarak uzaklaştırdığı da ile 
sürülür. 

Alkarısı’nın koruyucu ruh olan Umay ak iyesiyle bir bağlantısının bulunup bulunmadı-
ğı bilim dünyasında henüz tartışılan bir gerçektir. Kalafat (1990: 25) Alkarısı’nın, Umay 
koruyucu iyesinin zıttı gibi, yani üremenin ve çoğalmanın düşmanı olarak algılanabileceği 
üzerinde dururken, Çoruhlu (2011: 57) Alkarısının Umay’ın sonradan gelişen olumsuz 
anlamda başkalaşmış şekli olma ihtimalini savunmaktadır. Bir başka görüşe göre Eski 
Türklerde, koruyucu ve kurtarıcı kimliğine sahip olan ve ateş/od iyeleri ile ilişkilendirilen 
Alkarısı’nın, zaman ve mekân içerisinde küstürülen bir ruh olarak kara iyelere katıldığı da 
ileri sürülmektedir (İnan 1986: 173, Kalafat 1990: 27, Araz 1995: 35). 

Doğu Anadolu’da oldukça yaygın olan ve Karakura olarak da bilinen Alkarısı/Albastı 
inancının yöresel bazı farklılıkları söz konusudur (İnan 1986: 171, Kalafat 1990: 26). Örne-
ğin Erzurum ve Erzincan’da Alkarısı’nın loğusa kadınlara değil, ahırda yatan atlara musal-
lat olduğu ve onların yelelerini örmekten hoşlandığı ileri sürülür. Ağrı, Van, Hakkâri, Muş 
ve Malatya’da Alkarısı ağıl, samanlık, su kenarları gibi viran ve ıssız yerleri kendine mes-
ken tuttuğuna inanılır. Bu nedenle halkın bu mekânlara korkudan dolayı destursuz girmedi-
ği söylenir. Ayrıca, Bitlis çevresinde Alkarısı su perisi şeklinde düşünülür ve akarsu kena-
rında yaşadığı söylenir. Elazığ ve Ağrı’da Alkarısı’nın gözle görülmediği, ancak basacağı 
kadının gözüne göründüğü varsayılır. Ayrıca bu yörede Alkarısı’nın korktuğu üç şeyin 
erkek at, çelik ve mavi boncuk olduğu düşünülerek söz konusu ögeler yörede yaygın koru-
yucu unsurlardan kabul edilir. Hakkari’de al basmasın diye yorgana iğne batırılır ve loğusa 
yatağının yanına, kırkı çıkıncaya kadar süpürge bırakılır. Harput’ta loğusanın yattığı yata-
ğının etrafı öreken denilen keçi kılından yapılmış urganla çevrelenip sınırlanır. Ayrıca ya-
tağın başında, ucunda çuvaldız saplanmış bir adet soğan takılan ve egiş adı verilen demir 
bir şiş bulundurulur. Çocuğun yastığının altına bir parça ekmek ile iğne koymak, loğusayı 
ve bebeğini 40 gün yalnız bırakmamak gibi eylemler de yöredeki yaygın uygulamalardan-
dır. 

Diyarbakır, Muş, Ağrı, Bingöl ve Bitlis’te ise kâhinin yani Kam’ın, çocuklara ve 
lohusalara zarar vermemesi için bir dağ başında Alkarısı ile mücadeleye giriştiğine inanılır. 
Bu nedenle loğusa kadın, Alkarısı ile mücadele eden kâhin gibi üzerinde kuş, çivi ve diğer 
eşya ve sembollere benzer nesneler taşır. Bu şekilde kendisini Al’ın şerrinden koruduğuna 
inanır (Kalafat 1990: 27). Bunun ötesinde akıllı ve dirayetli kadınların Alkarısı’nın saldırı-
sından, başına, sırtına ve göğsüne batırılan iğne veya çuvaldızla kurtulabileceği inancı da 
yörede oldukça yaygındır. Öyle ki Bitlis’te Alkarısı’nın eli bereketli kabul edildiğinden, 
onu yanında tutmak isteyenin, yakasına demir iğne takarak yakalayabileceği ileri sürülür. 
Alkarısı’nın bu esaretten kurtuluşunun ancak kendisine takılan iğnenin çıkarılmasıyla 
mümkün olacağı da ifade edilir (Araz 1995: 32; Kalafat 1990: 26). 

Alkarısı’nın cinle özdeşleştirildiği Kars ve çevresinde dikimi gece biten elbise üzerine 
iğne bırakmak da genel âdettendir. İnanca göre gece sessizliğinde elbiseyi cinlerin, yani 
Alkarısı’nın basacağı düşünülür. İğne bırakılmadığı takdirde Al’ın bastığı düşünülen elbi-
seyi giyenlerin felakete uğrayacaklarından korkulur (Kalafat 1990: 27). 
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 Alkarısı’nın bir başka tezahürü de “Karavura” iyesidir. İnanca göre Karavura 
Sivas’ta erkeklere musallat olan kötü bir ruh iken, dul kadınlara saldıran ise Karabasan’dır. 
Söz konusu iyenin yöredeki diğer adları varahda, kara oda, ankebut, al basması vb. isim-
lerdir. 

Karabasan: Anadolu’da farklı isimlerle ve farklı şekillerde kişilerin karşısına çıkan bir 
diğer kötü ruh bahsedildiği üzere Karabasan’dır. Karabasan, Ağırbasan, Karakura, 
Karavura, Körmez, Kabus, Kamos, Kapoz, Karagonculos, Karakoncalos, Çika/Çıka, 
Hıbılık/Gıbilik, Abdülmay, Üörler vb. tabirler söz konusu iyenin öne çıkan isimleridir. 
Çobanoğlu (2003) ayrıca memoratlarla ilgili çalışmasında kaybolmaya yüz tutmuş Ağırlık, 
Hınkur-Munkur ve Erkebit olarak adlandırılan benzer kara iyelerin varlığına dikkat çekerek, 
söz konusu iyelerin Karabasan iyesinin varyantları olabileceği ihtimali üzerinde durur. 

Olağanüstü bir varlık olan Karabasan ve varyantları inanca göre kişiyi uyku esnasında 
basar ve ona genellikle gölge şeklinde görünür. Karabasan’ın sebep olduğu düşünülen zarar 
bazı farklılıklarla anlatılsa da, genel hikâye aynıdır. Buna göre Karabasan uyku halindeyken 
bastığı kişinin üzerine çökerek onun hareket etmesini ve nefes almasını engeller. İnanca 
göre kişinin, üzerine doğru süzülen karanlık görüntünün ağzını kapattığından, nefesi kesilir 
ve hareketleri kısıtlanır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan birisi konuşamaz, bağıramaz, 
herhangi bir şekilde kımıldayamaz. Genelde erkek görünümde olup başında kasket taşıyan 
söz konusu kötü ruh bazen gölge, bazen de kedi şeklinde ortaya çıkar. Yine inanca göre 
bazılarının sol avucunda üç deliği vardır ve insanlar bu delikler sayesinde nefes alıp kur-
tulma imkânı bulur (Kalafat 2012b). 

Tıpkı Albastı olayında gibi Karabasan’dan da korunmak mümkündür. En yaygın uygu-
lamalar arasında yatağın altına iğne, makas, bıçak gibi metal bir şeyin konulmasıdır. Bunun 
ötesinde dua okumak veya “denizdeki kumları, gökteki yıldızları say da gel” diye seslen-
mektir. Bu sözlerin üzerine Karabasan’nın kaybolacağına inanılır. Yine Alkarısı’nda olduğu 
gibi Karabasan’a, okunmuş kilitli bir iğne takıldığında veya onun kasketi çalındığında hiç-
bir yere kaçamaz. Ayrıca Karabasan’ı yakalayanın, dilek tuttuğunda dileğinin kabul olaca-
ğına dair de yaygın bir inanç vardır. 

Karabasan’ın başka bir adı da Kamos’tır. Erlik’in taifesinden bir şerir ruh olan Kamos, 
Harput bölgesinde oldukça bilinen ve korkulan bir kara iyedir. Evde veya dışarıda olsun, 
tek başına uyuyanların üzerine ağırlığı ile çöktüğü, azami durumlarda kişinin çarpılmasına 
hatta boğularak ölmesine sebep olduğu düşünülür. Daha çok geceleri etkili olan bu kötü 
yaratığın dış görünüşü ile ilgili çok tutarlı tarifler bulunmamaktadır. Kimi anlatımda iri, 
kiminde ise cüce ve börklü bir görünümündedir. En tipik özelliği ise çeşitli bedenlere gire-
bilmesidir. Çıkarttığı ayak sesi ve mırıltısı ile kediyi andırdığından kara bir kedi gibi de 
tarif edilir. Fakat kesin olan şey ise, kişiye zarar vermek üzere gelmesidir. Uykuyla uyanık-
lık arasında olan kişi, Kamos’u duyup hissettiği halde hiçbir davranışta bulunamaz. 
Kamos’un saldırısına uğrayan kişi, kanının çekildiğini ve damarlarının kuruduğunu düşü-
nür. Eski Türk inancındaki Körmös ile benzerlik gösteren bu kötü ruh, yer altı güçlerinden 
ötekler, yaman üzütler ve aynalar ile de benzer özellikler taşır5.  

Kamos kara iyesinin yerel isimlerinden birisi de Çika/Çıka’dır. “Daun” hastalığı ile ya-
kın ilişkili görülen Baba Cıka inancının hastalık mı, kişiye musallat olan bir musibet mi 
olduğu tartışılmaktadır. 

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Araz 1995: 36-37; Çoruhlu 2011: 58; Kalafat 2012b; Ögel 2010: 429 
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Eski Türk inanç sisteminde yer alan kötü ruhlardan biri de, yukarıda değinildiği üzere, 
bastığı insanların ruhunu yer altına götüren “Körmez”dir. Türk mitolojisinde şeytanla ilişki-
lendirilen Körmez, Altay Türk lehçelerinde Körümes olarak da adlandırılır (Ögel 2010a: 
429). Bu isim sıfatıyla şeytanın ‘göremezliği’ yani körlüğüne dair gönderme yapılmış ol-
ması muhtemeldir. Nitekim halk arasında yaygın olan ‘kör şeytan’ ifadesi de bu gerçeği 
hatırlatır. Kara tös grubuna giren, yani sonradan yaratılan kötü niyetli ruhlar, genel bir 
sınıflandırmayla körmös adı altında da birleştirilmektedir. Altay şamanlığına göre ölmüş 
şamanların ruhlarını temsil eden söz konusu körmös grubundaki kara iyelerdir (Anohin 
2006: 3). 

Cinsiyeti belli olmayan Körmös/Körmez’in ağırlıklı olarak yeni doğan çocuklara mu-
sallat olduğuna dair yaygın bir inanç vardır. Sibirya Türklerinin kozmogonisinde yer alan 
doğumla ilgili bir inanışa göre bir çocuğun dünyaya geleceğini haber alan Erlik, doğumu 
engellemesi amacıyla Körmös adlı kötü ruhunu gönderir. Doğumu zorlaştıran Körmös, 
annenin sancı çekmesine sebep olur. Şayet doğumu engelleyememişse, Körmös doğan 
çocuğun yanından ayrılmayarak ölene kadar ona eşlik eder ve yaptığı tüm kötülükleri not 
eder (Gömeç 2011: 31). Bu nedenle olsa gerek ki Altay Türklerinde ve günümüz Anadolu 
kültüründe yeni doğmuş bebek altı ay boyunca aynalardan uzak tutulur. İnanca göre bebek 
aynaya bakarsa kendisini değil Körmez’i, yani ‘kör şeytanı’ göreceğinden korkulur. 

Çocuklarla bağlantılı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde ve İç Anadolu’da Kamos gru-
bundan olan ve Körmez’i andıran özellikleriyle ön plana çıkan bir başka ruhtan da söz 
etmek gerekir. Yöresel adlandırmalara bağlı olarak farklı isimlerle anılan söz konusu kötü 
ruhun bir ismi Kara Koncolos’tur. Kamos ve Karakura’nın Doğu Karadeniz’deki adı olarak 
bilinen Kara Koncolos Kars’ta Karakoncalos, Kırşehir’de ise Karagonculos olarak geçer. 
Yunanca kalikantzaros sözünden geldiği iddia edilen Kara Koncolos (Çoruhlu 2011: 57) 
kış aylarında yakaladığı kişilere çeşitli sorular soran, cevap veremeyeni bir tarakla öldüren 
kötü bir varlıktır. Bu yönüyle bahsi geçen kara iye genelde soğuk ve sert geçen kış mevsimi 
ile ilişkilendirilir. Karagonculos özellikle sert kış aylarında çocukları kaçırmasıyla bilinen 
ve bu özelliği ile korkulan bir kötü ruhtur. Bu nedenle örneğin Kırşehir’de Zemheri (Ocak) 
ayında çocuklar dışarı çıkarılmaz. Bir nevi soğu temsel eden bir iye olarak Karagonculos 
ayrıca kışın çıkması, yazın gelmesi için yörede yapılan tekerlemelere de konu olmuştur. 

Bunun dışında Kara İyeler sınıfına giren ve Karabasan’ı hatırlatır farklı isimlerle anılan 
iyeler de söz konusudur. Bulundukları yörelere göre değişkenlik gösteren ruhlardan biri 
“Ters Motifli Kara İye”dir. Kalafat (2012b) söz konusu kötü ruhu “algılayışı tersinden 
olan” iyeler sınıfından kabul eder. Halk arasındaki yaygın inanca göre bahsi geçen kötü 
ruha kişi, yapmasını istemediği şeyi yapmasını söyleyerek şerrinden kurtulur. Örneğin Kara 
Kura kişiyi basınca, “gitme kal” denir ve kara kuranın gideceğine inanılır. Kosova Türkle-
rinde ise Karabasan yerine kullanılan ve “Ağırbasan” olarak adlandırılan benzer bir iye 
vardır (Kalafat 2012b). Şapkalı ve korkunç bir yüzü olan iyenin, yöredeki yaygın inanca 
göre kişiye gece uykuda musallat olduğu, şayet kişi başındaki şapkayı çekerse zengin ola-
cağı aksi takdirde Ağırbasan’ın etkisinden kurtulamayıp öleceği varsayılır. Hendek’te yine 
benzer şekilde Karabasan, Ağırbasan, Congul, Koncolos gibi adlandırmalar yaygınken, 
Doğu Karadeniz’de ayrıca Ağırbasan’ın yanı sıra Mayısa, Hobur-Ubur, Dağ Adamı, Cika, 
Davaro ve Cazı, Kırım Cazısı gibi isimleri öne çıkar. Ayrıca, Sivas’ta Hınkur-Munkur ve 
Hatay-İskenderun ile Antalya’da da Erkebit kara iyesinden söz edilir. 

 “Cazı” olarak tabir edilen yaratık aslında halk arasında yaygın olan cadı karısının Ka-
radeniz’deki adıdır. Sihirbaz, büyücü ve hortlak olarak da anılan cadı kelimesi Türk edebi-
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yatına İran edebiyatından câdû/câzû olarak geçen bir terimdir ve “saç telleriyle sihir yapan 
büyücü kadın” anlamında kullanılmıştır (Arı 2001). 

Bu yönüyle cazılar/cadılar yalnızca kadınlardan oluşan iyi insanlara zarar vermekten 
hoşlanan kötü niyetli ve kötü yürekli varlıklardır. Ayrıntılarıyla anlatmak gerekirse, cazı 
veya cadı kadın, değnekle dolaşan, kırışık yüzlü, uzun tırnaklı, oldukça çirkin, kambur 
iğrenç ve ürkütücü bir koca karıdır. Cadılar ayrıca, değişik kılıklara girebilen yaşlı kadınlar 
olarak da tarif edilir. Cadı kelimesi genelde insanların arasını açan, dargınlık ve fesatlık 
çıkaran boşboğaz kötü niyetli kişiler için söylenen bir ifadedir. Eyüboğlu’na (1974: 103) 
göre cadılar ruhlarla konuşur, gizli nesneleri bilir, korkulu ürpertili yerlerde gezer, geceleri 
evlere girer, küçük çocukları çalar, kaçırır ve genç sevgililerin işine engel olur. Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü (2011: 433) cadı kelimsini “huysuz, çirkin, ihtiyar kadın” olarak tarif 
etmesinin yanı sıra “geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak” olarak da 
açıklar. Hortlak ise “mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet”tir 
(TS 2011: 900). 

Cadı kadar hortlak düşüncesi de Anadolu halk inançlarında önemli bir yer tutan değer-
dir ve geçmişi Orta Asya Türklerine dayanmaktadır. Buna göre Saha Türkleri’nde intihar 
ederek ölmüş insanların ruhları olarak kabul edilen Üörler kara iyeler sınıfından kabul 
edilir. Üörler’in Anadolu’daki uzantısı oldukça yaygın olan hortlak inancıdır.  

Hortlak, “Türk Halk Kültüründe varlığı sosyo kültürel olarak kabul edilmiş olağanüstü 
yaratılardan birisidir” (Çobanoğlu 2004: 306). Halk arasındaki yaygın inanışa göre hortlak-
lar gece karanlığında mezarından çıkıp dolaşan ölmüş birisi için söylenen bir tabirdir. Yine 
inanışa göre hortlayan insanın hayatta olan kişilere rahatsızlık vererek hatta onların da kısa 
sürede ölmelerine sebep olan yaratıklardır. Eyüboğlu’na (1974: 99) göre hortlaklar “yaşar-
ken kötülük eden, başkalarının ağız tadını kaçıran, arabozucu, dedikoducu, geçimsiz kimse-
lerden” oluşan genelde yaşlı kişilerdir. Oldukça çirkin ve ürkütücü görünümde olan hortlak-
ların elinde değneği ve sırtında tabutu veya kefeniyle dolaştığına inanılır. Yine inanca göre, 
korktukları için, yalnızca sarhoşların karşılarına çıkmazlar. Araştırmacılar hortlakların 
erkek veya dişiden oluştuğu, hortlayan kişinin ise yeraltından (ahretten) kovulduğu ve insan 
ya da hayvan donuna büründüğü üzerinde durur6. Yine inanca göre hortlaklar ağırlıklı ıssız 
kalmış evlerde, pek uğurlu/tekin sayılmayan yörelerde ve mezar yanlarında bulunurlar, 
tıpkı mensubu oldukları diğer kara iyeler gibi.  

Değerlendirme 
İster Erlik olsun, ister Alkarısı veya Karabasan, kötü ruhların geneline bakıldığında söz 

konusu iyeler karanlıklarda özellikle gecenin derinliklerinde barınır ve ormanlar, kayalıklar 
gibi ışık girmeyen kuytu yerleri mekân edinirler. Bu iyeler, yer altında yaşayan, dünyalıya 
zarar veren kötü ruhlardır (Orta Asya). Başkanları bir kötülük timsali olan ve sürgün edildi-
ği yeraltındaki karanlık dünyasında yaşamaya mahkûm edilen Erlik’tir (Orta Asya). Yine 
onun zümresinden sayılan Albastı olarak da bilinen Alkarısı loğusa kadınlara ve yeni doğ-
muş bebeklere musallat olmasıyla korku salmıştır. (Orta Asya ve Anadolu). Çok sayıda 
varyantları olan ve farklı isimlerle anılan olağanüstü, kişiyi uykuda basan Karabasan ise 
korku, hatta ölüm getiren korkunç bir iyedir (Anadolu). Her yaşta ve her cinste insanları 
basabilen kötü ruhun yerini zamanla ‘cin’ anlayışına bıraktığı da bir gerçektir. Dolayısıyla 
cadı, hortlak, cin gibi daha günümüz dünyasına ait İslamiyet’in de etkisi altında gelişen 
kötü ruhlardan söz etmek mümkündür. Özellikle cin bağlantılı anlatıların neredeyse tamamı 
kara iyelerin yerine kullanıldığını söylemek de yanlış olmaz. 
                                                 

6 Hortlaklar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Eyüboğlu 1974: 101; Örnek 2004: 306-307 
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Halk arasında yaygın inanca göre Kara İyelerden korunmak da mümkündür. Korunma 
yöntemlerinin başında ise ateş/duman bağlantılı uygulamalar, madeni eşyalar, ses vb. gürül-
tü unsurları ile kam, hoca, büyücü gibi dini, ruhani liderler ve akıllı kişiler gelmektedir. 
Dua yöntemi ile muska, üzerlik kullanma gibi çözüm yolları da bilinen yaygın uygulama-
lardandır. 

Sonuç olarak iki husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi, gerek Orta Asya Türklerinde 
gerekse Anadolu’da eski inanç sisteminin bir parçası olan kara iyeler konusunun günümüze 
kadar gelmiş olması ve halk arasında hala canlı tutulması, kötü ruhlara olan inancın Türk 
kültür hayatındaki önemini ortaya koymaktadır. Vurgulanması gereken ikinci bir husus da 
değişik zaman dilimlerinden geçmiş olan, farklı coğrafyalarda kendisini gösteren, hatta 
farklı halk tabakalarında yaşatılan söz konusu kültür öğesinin temel özelliklerinin değiş-
memesidir.  
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Öz 
Kastamonulu âşıklar içinde en ünlüsü XIX. yüzyılda yaşamış olan Âşık Kemâlî’dir 

(1821-1892). 
Asıl adı Mustafa olan Kemâlî, bir yandan baba mesleği bakırcılığı öğrenirken bir yan-

dan da bağlama çalmaya, şiir söylemeye başladı. Yüzyılın önemli âşıklarından Erzurumlu 
Emrah, 1840-1843 yılları arasında Kastamonu’ya geldiğinde onun çırağı oldu. Kemâlî 
mahlasını Emrah’ın verdiği biliniyor. 

Kastamonu ve çevre illerde sanatını icra eden Kemâlî, yedi sekiz defa da İstanbul’a git-
ti; âşık kahvelerinde çalıp söyledi hatta Abdülaziz döneminde sarayda da hünerini gösterme 
fırsatını buldu. Sarayda on sekiz gün ağırlandı. 

Oğlu Hasan ve İshakzade Fevzi’yi çırak alıp yetiştirdi. Âşık Fevzi tanınmış bir âşık ol-
du. Oğlu Âşık Hasan ise İhsan Ozanoğlu’nun âşık olmasını sağladı. Böylece, Erzurumlu 
Emrah’ın Âşık Kemâlî Kolu meydana geldi. 

Bibliyografya üç bölümden oluşmaktadır: 
I. Âşık Kemâlî’yle ilgili yayınlar. 
II. Âşık Kemâlî’den söz eden yayınlar. 
III. Yazma eserler, cönkler. 
Bibliyografyada yaklaşık elli kadar künye bulunmaktadır. Bugüne kadar hazırlanmış en 

geniş kapsamlı Kemâlî bibliyografyası budur. Hakkında yazılan kitap ve makalelerin temel 
kaynağı Millî Kütüphanede bulunan divançedir. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Âşık Kemâlî, Erzurumlu Emrah, Âşık Hasan, Âşık 
Fevzi, bibliyografya, divançe. 

 

                                                 
* Kültür ve Turizm Bakanlığı (em.) Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü, 

Halk Bilimci. Ankara/TÜRKİYE 
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Abstract 
The most famous minstrel of all the minstrels of Kastamonu is Minstrel Kemâlî who 

lived in the XIXth century (1821-1892). 
Kemâlî, whose real name is Mustafa, while learning coppersmith, his father’s 

occupation, on the other hand started playing bağlama and telling folk poems. Emrah of 
Erzurum, one of the important minstrels of the century, became his apprentice when he 
came to Kastamonu between years 1840-1843. It is known that pseudonym Kemâlî was 
given him by Emrah. 

Kemâlî, while performing his art in Kastamonu and in the surrrounding cities, went to 
İstanbul seven or eight times: he sang and played in minstrel cafes, even had the chance to 
show his talent in the palace in Abdülaziz reign. He was hosted in the palace eighteen days. 

He raised his son Hasan and İshakzade Fevzi. Minstrel Fevzi became a well-known 
minstrel. His son Mistrel Hasan provided İhsan Ozanoğlu to be a minstel. So, Erzurumlu 
Emrah’s Minstrel Kemâlî branch ocurred. 

The Bibliography consists of three chapters: 
I. The publications about Minstrel Kemâlî (Books, articles and thesis) 
II. The publications mentioning Minstrel Kemâlî. 
III. Manuscripts, conks. 

There are approximately fifty citations in the bibliography. This has been hitherto the 
most comprehensive bibliography. The main source material of the books and articles about 
him is the divançe (little divan) in the National Library. 

Keywords: Kastamonu, Minstrel Kemâlî, Emrah of Erzurum, Mistrel Hasan, Minstrel 
Fevzi, bibliography, divançe. 

 
 
Türk âşık edebiyatında Kemâlî mahlasıyla şiir söyleyen, yazan birden fazla âşığın bu-

lunduğunu bilmekteyiz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bunları şöyle sıralayabiliriz: Kasta-
monulu Âşık Kemâlî (1821-1892), Erzurumlu Kemâlî (Âşık Hafız Miktad, 1866-1946), 
Borlu-Altunhisarlı son olarak da Ulukışlalı Âşık Kemâlî Baba (1860-1926), Destancı Ke-
mâlî (19-20. yüzyıl). Ayrıca Samsunlu Âşık Kemâlî Bülbül (1928-2012) de birçok şiirinde 
Kemâlî, Samsunlu Kemâlî mahlaslarını kullanmıştı. Erzincanlı Âşık Davut Sularî (1926-
1984)’nin ilk kullandığı mahlaslardan biri de Kemâlî’dir. Âşık tarzı şiir yazan (Tecer, 
Gökyay gibi) günümüz şairlerinden İlhan Yardımcı (d. 1941 Bayburt)’nın da mahlası Ke-
mâlî’dir. 

Bibliyografyaya başlamadan önce Kastamonu’nun en önemli halk şairi Âşık Kemâlî 
hakkında kısa bilgi vermek istiyoruz. 

1821 yılında Kastamonu Kalesi’nde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Babası kale muhafız-
larından aynı zamanda bakırcılık yapan Mantaroğlu İbrahim Efendi’dir. Aile geleneğine 
uyup babasının yanında bakırcı çıraklığı yaptı. 17-18 yaşlarına gelince Kastamonu’da çok 
sık düzenlenen âşık fasıllarına katılıp bağlama çalmayı, türkü söylemeyi öğrendi. Ardından 
kendi şiirlerini söylemeye başladı. Erzurumlu Emrah, zaman zaman Kastamonu’ya geliyor, 
birkaç yıl kalıp âşık fasıllarına katılıyordu. Doç. Dr. Eyüp Akman’ın araştırmasına göre 
1840-1843 yılları arasında Erzurumlu Emrah Kastamonu’dadır. Âşık Meydânî’ye ustalık 
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yapmış ve Kemâlî’ye de mahlas vermiştir. “Âşık kolları” üzerinde araştırma yapan halk 
edebiyatçıları (Ali Berat Alptekin, Doğan Kaya, Erman Artun gibi) Kemâlî’yi de bu sebep-
le Erzurumlu Emrah kolu içinde gösterirler. 

Âşık olarak tanındıktan sonra Ankara, Konya, İzmir, Samsun, Çankırı ve Kırşehir’e 
gitti. Erzurumlu Emrah, Kastamonulu Meydânî, Ispartalı Saydî, Zileli Ceyhunî, Tokatlı 
Gedâyî, Çankırılı Nuri, Kayserili Rüştî, Geredeli Figânî ve Konyalı Yesarî ile karşılıklı 
çalıp söyledi. Yedi sekiz defa İstanbul’a gidip âşık kahvelerinde hünerini gösterdi. Oğlu 
Âşık Hasan’ın anlattığına göre, Sultan Abdülaziz’in sünnet düğününde çalıp söyleyen üç 
yüz âşık arasında yer aldı ve sarayda on sekiz gün ağırlandı. Âşık Hasan, İhsan 
Ozanoğlu’nun bağlama ustasıdır. 

Bir Kırşehir seyahatinde Sadî tarikatını bırakıp Bektaşî oldu. Ömrünü çalıp söylemekle 
geçirdi. Kastamonulu Âşık Fevzî’yi çırak edinip yetiştirdi. Ilgazlı Nailî’yle de ilgilendi ve 
ona “Nailî” mahlasını verdi. 

Hem divan hem de halk şiirini iyi bilen Kemâlî, Erzurumlu Emrah ve Âşık Dertli’den 
etkilenmiş, onların şiir anlayışını benimsemiştir. Divanının kayıp olduğu, Talât Mümtaz 
Yaman tarafından yazılmıştır. 

Âşık Kemâlî hakkında en geniş bilgi veren ve en çok şiiri barındıran kitap, Kastamonu-
lu tarihçi Talât Mümtaz Yaman tarafından 1935 yılında yazılmıştır. Bu kitapta; 10 divan, 
18 gazel, 14 kalenderî, 16 semai, 14 koşma, 1 satranc, 3 medhiye, 2 münacaat, 1 şarkı ve 1 
tarih düşürmesi bulunmaktadır. 

Kemâlî bir defa evlendi. Bir oğlu (Âşık Hasan) ve bir kızı dünyaya geldi. Ömrünün son 
yıllarına doğru gözleri görmez oldu. Üç yıl kadar kör yaşadı. 1892 yılında dünya değiştirdi. 
Cenazesi, Ahmet Dede Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezar taşı kitabesini çırağı Âşık 
Fevzî yazdı. 

Kastamonu’nun en önemli halk şairi olduğundan hemşehrimiz Doç. Dr. Eyüp Ak-
man’la Âşık Kemâlî’nin mezarını bulup bir fotoğrafını çekmek istedik. Eyüp Akman’ın 
Ahmet Dede Mezarlığı’ndaki araştırmaları sonuçsuz kaldı. 19. yüzyıl mezarlarının bulun-
duğu bölüm, ne yazık ki iyi korunmamış, mezarlar darmadağın edilmiş. Mezarlığın bir 
bölümünden yol geçmiş. Eyüp Bey’le çok üzüldük tabii. Başta Talât Mümtaz Yaman olmak 
üzere Cumhuriyet dönemi folklorcuları Nasıh Çelenligil ve İhsan Ozanoğlu’nun, çırağı 
Âşık Fevzî’nin Kemâlî’nin mezarını, herkesin kolaylıkla ziyaret edebildiği bir anıtmezar 
hâline getirmemelerine şaştık kaldık. Artık bir makam mezar yaptırmaktan başka çaremiz 
kalmadı. Bu konuda Kastamonu gazetesinde ilgilileri göreve davet eden bir yazı yayımladık 
(10 Ocak 2013). 

Kemâlî hakkında hazırlamaya çalıştığımız bu bibliyografyada her bibliyografyada ol-
duğu gibi bazı eksik künyeler mutlaka bulunacaktır. Bununla birlikte, görülmesi gereken en 
temel kaynakların tamamına yakınını barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Eksik künye 
bildireceklere, peşin teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 
I. Âşık Kemâlî’yle İlgili Yayınlar 
A. Kitaplar 
* Yaman, Talât Mümtaz, Kastamonulu Âşık Kemâlî Hayatı ve Eserleri, Kastamonu 

1935, 62 s. Kastamonu Halkevi Neşriyatından:1. 
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B. Makaleler/Kitap Bölümleri/Tezler 
* Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, “Kemâlî Baba ve Sofuzade’nin Onun Bir Mısraını 

Terbîi; Millî Folklor, S 4, Yaz 1992, s. 14-15; Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, 
Ankara 1997, s. 26-30. 

* Bayrı, M. Halit, “Kastamonulu Âşık Kemâlî”, Halk Bilgisi Haberleri, S 46, 15 Mart 
1995, s. 232-233, [Talât Mümtaz Yaman’ın kitabının tanıtımı]. 

* Atlı, Sagıp, “19. Yüzyılda Yaşamış Bektaşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve 
Yayımlanmamış Şiirleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ordu Ü, C 7, S 33, 
2014, s. 7-20. 

* Cunbur, Müjgân, “Âşık Kemâlî ve Meydânî”, Başakların Sesi, Ankara 1969, s. 61-
62, Poyraz Reklam Yayını. 

* Güney, Eflatun Cem, Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul 1980, 6. bsl., s. 125, Varlık Ya-
yınları. 

* Köprülü, M. Fuad, “Âşık Kemâlî/Koşmalar I-II”, Saz Şairleri, 3. bsl. Ankara 2004, s. 
571, ayrıca 481, 484. 

* Sevengil, Refik Ahmet, “Âşık Kemâlî”, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri, İstanbul 
1965, s. 414-418. 

* Tan, Nail, “Âşık Kemâlî’nin Mezarı Kayıp”, Kastamonu Gazetesi 10 Ocak 2013; 
Kültür Çağlayanı, S 3-4/2013, 8; Öz Köz Söz, Ankara 2014, s. 167-168, Kültür Ajans Yayı-
nı. 

* Tan, Nail-Tan, Özdemir, “Âşık Kemâlî”, Gurur Kaynağımız Kastamonulular, Anka-
ra 2005, C IV, s. 133-134. 

* Türkmen, Fikret, “19. Yüzyıl Anadolu Halk Şiiri ve Kastamonulu Âşık Kemâlî”, II. 
Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2005, s. 149-153, Kastamonu Valiliği 
Yayını. 

* [Uraz] Murat, Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri, İstanbul 1933, s. 32, 69 [1 Divan 
1 Semai]. 

* Yücel, Neslihan, “Âşık Kemâlî”, “Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da 
Yetişen Âşıklar”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 1993, s. 57-64. 

C. Ansiklopedi Maddeleri 
* Enver, Niyazi, “Kemâlî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2004, 

C 5, s. 445, AKM Yayını. 
* Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Kemâlî” maddesi, İstanbul 1982, C V, s. 273, 

Dergâh Yayınları. 
* Yurt Ansiklopedisi, “Kastamonu Fasikülü”, İstanbul 1982-1983, C VI, s. 4645. 

 
II. Âşık Kemâlî’den Söz Eden Yayınlar 

A. Kitaplar 
* Akman, Eyüp, Kastamonu Kaynaklarında Erzurumlu Emrah, Ankara 2010, s. 15, 

Gazi Kitabevi Yayını. 
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* Alptekin, Ali Berat, Palandöken’in Zirvesindeki Âşık Erzurumlu Emrah, Ankara 
2004, s. 44, Akçağ Yayını. 

* Arısoy, M. Sunullah, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Ankara 1985, s. 225, Bilgi Yayınevi. 
* Artun, Erman, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Adana 2011, s. 72, Karahan 

Kitabevi. 
*Ataman, Sadi Yaver, Türk İstanbul, hzl. Süleyman Şenel, İstanbul 2006, s. 63, 72, 74, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını. 
* Bayrı, M. Halit, Halk Şiiri/19. Yüzyıl, İstanbul 1956, s. 8,43, Varlık Yayınları. 
* Çıblak, Nilgün, Âşık Şiirinde Taşlamalar, Ankara 2008, s. 33,42, Ürün Yayınları. 

[Taşlama Örnekleri Bor/Ulukışlalı Kemâlî’ye hayat hikâyesi ise Kastamonulu Kemâlî’ye 
ait. İki Kemâlî karıştırılmış.] 

* Çınar, Ali Abbas, Âşık Dertli Bibliyografyası/Hayatı Sanatı Şiirlerinden Örnekler, 
Ankara 1990, s. 36, HAKAD Yayını. 

* Eski,Mustafa, Kastamonu Halk Şairi Yorgansız Hakkı Bayraktar, Ankara 1975, s. 18. 
* Onay, Ahmet Talât, Âşık Tokatlı Nuri, Çankırı 1933, s. 10. 
---------- Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, bs. hzl. Cemal Kurnaz, Ankara 1996, s. 

158, Akçağ Yayını. 
* Ozanoğlu, İhsan, Kastamonu Kütüğü, İstanbul 1952, s. 78. 
* ----------Âşık Edebiyatı, Kastamonu 1940, s 7,19. 
* Öztelli, Cahit, Türk Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul 1972, s. 31, Milliyet Yayınları. 
* Şenel, Süleyman, Kastamonu’da Âşık Fasılları/Türler Çeşitler Çeşitlemeler, İstanbul 

2007, C I, s. XXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, 10, 51, 78, 112, Kastamonu Valiliği Yayını. 
---------- Yorgansız Hakkı Çavuş, İstanbul 1997, s. 8, 10. 
* Tan, Nail, Ulukışlalı (Borlu-Altunhisarlı) Âşık Kemâlî Baba, Ankara 2011, s. 9, 46, 

Ulukışla Belediyesi Yayını. 
* Velibeyoğlu, Veli Recai, Örneklerle Bütün Basılı Şiir Kitapları, İstanbul 1975, C II, 

s. 681. 
B. Makaleler/Kitap Bölümleri 
* Alper, Kadir, “Ahmet Talât Onay’ın Çankırı Halk Şairlerine Ek/Çankırılı Bilinmeyen 

Birkaç Şair: Rüyetî, Nailî Baba, Necatî, Vehbî”, Millî Folklor, C 8, S 61, Bahar 2004, 
s.162. 

* Ataman, Sadi Yaver, “Âşık Nailî”, Halk Bilgisi Haberleri, S 42, 15 İkinci Teşrin 
1934, s. 130-131. 

---------- “Âşık Nailî’ye Dair”, Halk Bilgisi Haberleri, S 47, 15 Nisan 1935, s. 251-256. 
* Çelenligil, M. Nasıh, “Kastamonu Şairleri: Âşık Fevzî”, Ecevit, S 7, 7/1944, s. 6-7. 
---------- “Kastamonu Şairleri: İhsan Ozanoğlu”, Ecevit, S 10, 10/1944, s. 5-6. 
* Eliaçık, Muhittin, “İhsan Ozanoğlu’nun Yazdığı Mecmuâ-i Eş’ârlar Üzerinde İnce-

lemeler/37 HK 4148 Nolu Mecmuâ”, İhsan Ozanoğlu Sempozyumu Bildirileri, Ankara 
2009, Kastamonu Valiliği Yayını. 
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* İvgin, Hayrettin, “Geredeli Figânî’nin Kastamonulu Âşıklar ve Kastamonulularla 
İlişkileri”, II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2005, s. 290, Kastamonu 
Valiliği Yayını. 

* Kaya, Doğan, “Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu”, Âşık Edebiyatı Araş-
tırmaları, İstanbul 2000, s. 20, Kitabevi Yayını. 

* Kocaaslan, Rabia Uçkun, “Kastamonulu Meşhur Folklorcular: Talât Mümtaz Ya-
man”, II. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2005, s. 423-424, Kastamonu 
Valiliği Yayını. 

* Köksal, M. Fatih, “Biyografik Kaynak Olarak Şiir Mecmuaları ve Kastamonulu 
İshakzade Fevzî Mecmuâsı”, Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu-Bildiriler, 
Ankara 2011, s. 464, AKDTYK AKM Yayını. 

* Nasrattınoğlu, İrfan Ünver, “Kastamonulu İhsan Ozanoğlu”, Kültür ve Sanat, S 27, 
9/1995, s. 51. 

*Oğuz, M. Öcal (2006), Âşık Şiiri (16-20. Yüzyıl)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Editör: T. 
Sabit Salman, C2, s. 161, KTB Yayını. 

* Ozanoğlu, İhsan, “Kastamonulu Âşık Fevzî Hayatı ve Eserleri”, Kopuz, S 6, 15 Eylül 
1939, s. 226-227. 

* Ozanoğlu, Ozan, “Bütün Yönleriyle İhsan Ozanoğlu”, I. Kastamonu Kültür Sempoz-
yumu Bildirileri, Ankara 2001, s. 336, Kastamonu Valiliği-Gazi Ü Kastamonu Eğitim Fa-
kültesi Yayını. 

* Özgül, Kayahan, Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Ankara 2000, s. 442, 568. 
* Sakaoğlu, Saim, “Emrah’ın Türk Saz Şiiri İçindeki Yeri ve Yetiştirdiği Ustalar”, Er-

ciyes, S 101, 5/1986, s. 33. 
* Şenel, Süleyman, “Kastamonulu Halk Şairleri Üzerine”, Kültür ve Sanat, S 27, 

9/1995, s. 48. 
* Tan, Nail, “Kastamonu Halk Şairleri”, Halk Kültürü, VI. Kitap, 1985/2, s. 97-98; II. 

Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Eskişehir 1987, s. 348. 
---------- “Talât Mümtaz Yaman”, TFAY-1975, Ankara 1976, s. 207-208, MİFAD Ya-

yını. 
---------- “İhsan Ozanoğlu”, TFAY-1983, Ankara 1984, s. 163, MİFAD Yayını. 
* Tan, Nail-Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Şehir 

Edebiyatları/Kastamonu”, Derlemeler Makaleler, hzl. Nail Tan, Ankara 2007, C 8, s. 19-
22. 

* Tan, Nail-Tan, Özdemir, “Tarih Öğretmeni Millî Eğitim Müdürü Talât Mümtaz Ya-
man Ailesi”, Gurur Kaynağımız Kastamonulular, Ankara 2010, C VIII, s. 140-142. 

---------- “Âşık Fevzî”, Gurur Kaynağımız Kastamonulular, Ankara 2004, C III, s. 68-
70. 

* Yaman, Talât Mümtaz, “Fevzî Hayatı ve Eserleri”, Ilgas (Kastamonu), S 2, 5/1936, s. 
12-13. 

* Yakıcı, Ali, “Türk Âşıklık Geleneği İçinde Kastamonu’nun Yeri ve Önemi”, II. Kas-
tamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2005, s. 179, Kastamonu Valiliği Yayını. 
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* Zengin, Ahmet Yaşar, “Âşık İhsan Ozanoğlu Üzerine Düşünceler”, I. Kastamonu 
Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2001, s. 197-198, Kastamonu Valiliği-Gazi Ü Kas-
tamonu Eğitim Fakültesi Yayını. 

 
III. Yazma Eserler, Cönkler 
• Millî Kütüphane (MK): 06 mil yz A 7660 numaralı divançe 
• MK: 06 mil yz A 3863 numaralı mecmua. 
• MK: 06 mil yz FB 423 numaralı mecmua. 
• MK: 06 mil yz cönk 43. 
• MK: 06 mil yz cönk 43. 
• MK: 06 mil yz cönk 105. 
• MK: 06 mil yz cönk 119. 
• MK: 06 mil yz cönk 269. 
• MK: 06 mil yz cönk 293. 
• MK: 06 mil yz cönk 299. 
Divançesi üzerine Ankara Ü İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kastamonulu Şahin 

Kızılabdullah’ın “Kastamonulu Kemâlî: Hayatı, Eserleri ve Divançesi” başlıklı yayımlan-
mamış bir çalışması vardır. 
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NAZIM HİKMET’İN DİLİNDE ARAPÇA VE FARSÇA  
KÖKENLİ KELİMELERİN  

KULLANIMI ÜZERİNE 
 

ABOUT THE USE OF TURKISH VOCABULARY  
IN NAZIM HIKMET’S WORKS 

 
АРАБИЗМЫ И ФАРСИЗМЫ В ЯЗЫКЕ НАЗЫМА ХИКМЕТА 

 
 

Turan HÜSEYNOVA* 
 
 

Öz 
Nazım Hikmet’in şiirlerinin ve nesir eserlerinin dilinde, Cumhuriyet döneminde türeti-

len yeni kelimelerin kullanımına çok az rastlanmaktadır. O, bunların yerine çoğunlukla 
Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri kullanmıştır. Bu kelimelerin Nazım Hikmet’in eserle-
rinin dilinde kullanımı, makalede özleşme hareketi ve sonuçları açısından ele alınmıştır. 
Söz konusu kelimelerin kullanımına ilişkin örnekler, şairin 1920-1963 yıllarında yazdığı 
eserlerinden alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nazım Hikmet, Türkçe, özleşme, yeni, sözcük, mana, anlam  
 
Abstract 
 In Nazım Hikmet’s prose and poetry, it is seen that a very little amount of the new 

words which were derived during the Republican era were used. He, used words of Arabic 
origin or Persian origin, instead. In this paper, the use of these words is investigated in 
terms of purification movement and its results. Samples where such words are used are 
taken from his works which were written between 1920 and 1963. 

Keywords: Nazım Hikmet, Turkish, purification movement, new, word, meaning, 
sense 

 
Giriş 
Her bir yazarın sözvarlığı, onun yaşadığı dönemin edebî dilinin zenginleşmesinde şu 

veya bu biçimde etkili olmaktadır. Bu bakımdan ünlü yazarların dili, edebî dilde gerçekle-
şen söz yaratıcılığıyla doğrudan ilişkilidir. Yazar, kendi dönemindeki edebî dilin genel 
gelişme normlarının dışında kalamaz. Bu bağlantı, yazarın genellikle hem çağdaş toplumla 
iletişimiyle hem de söz yaratıcılığındaki katılımıyla ilintilidir. Dolayısıyla, yazar bir yandan 
                                                 

* Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nesimi Dilcilik Enstitüsü Öğretim Görevlisi. 
Bakü/AZERBAYCAN 
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öğrenci ile aydın ile veya geniş entelektüel kitle ile canlı iletişime, hem yazılı hem de sözlü 
edebî dille girebilmeli, öte yandan edebî dildeki yenileşmeden, ortaya çıkan yeni sözcükler-
den (neologizmlerden) istifade etmeli ve kendisi de yeri geldiğinde, yeni kelimeler türete-
bilmelidir. Elbette herhangi bir edip, yeni söz veya neologizm türetmeyebilir de, ancak 
bütünlükte ana dilinde boy gösteren gündelik toplumsal-kültürel isteklerle, ilmî, teknik ve 
teknolojik gelişmeyle bağlantılı olarak türetilen yeni sözcüklere, aynı zamanda yabancı 
dillerden giren alıntılara duyarsız kalamaz. Bu bakımdan Nazım Hikmet’in 1920-1963 
yıllarında (Nazım Hikmet’in edebî-siyasî faaliyete başladığı yıllardan ömrünün son günle-
rine kadarki zamanı dikkate alıyoruz) Türkiye’de gerçekleştirilen ıslahatlar sürecinde ve 
sonrasında dilde yenileşme eğilimindeki katılımı, özleşmeye veya dilde yeni belirlenen 
norm ve varyantlara olan ilgisi dikkatleri çekmektedir. Genellikle işlevsel dil, sistem ve 
norm hususları, şimdiye kadar genel dilbilimde kapsamlı olarak araştırıldığından (Koseriu 
2006: 207-234), Türkiye’de de XX. yüzyıl boyunca ve günümüzde yazı dilinde pürizm, 
alıntı kelimeler ve norm//varyant gibi sorunlar incelenmektedir (Musaoğlu 1997a; 1997b). 
Makalede, Nazım Hikmet’in dilinde Türkçe söz varlığının kullanımı, yukarıda belirtilen dil 
gelişmeleri ve sorunları bakımından değerlendirilmektedir. 

Halk Dili, Alıntılar ve Uyduruklar 
Nazım Hikmet entelektüel şair, vatandaş ve güçlü bir kalem sahibi olarak daima edebî-

bedii dille halk dili arasındaki bağlılığa ve de bu bağlılığın zayıflamamasına, kaybolmama-
sına dikkat etmiştir. Nazım Hikmet’e göre, halk dili dayanaktır. Bundan dolayı, orada sağ-
lam durmak gerekir; halk dili vatanın toprağıdır, buraya her tohum ekilemez. Nazım Hik-
met Türkçenin toprağına yabancı tohumlar ekildiğini görüyordu. Öyle ki, millî, tatlı, güzel 
meyvelerin yerine görüntüsü parlak, içi çürük, acı, beyni iğneleyen, mideyi bulandıran, 
Türkçe adına uydurma sözcükler ekildiğini gözlemleyebiliyordu. Bu dil olguları, günümüz-
deki genetiği ile oynanmış ürünlere benzetilebilir. Bu “yeni”, “millî” sözcükler Anadolu’da 
ve Türk dünyasının diğer diyarlarında anlaşılan, anlamı Türkçeleşmiş olan onlarca, yüzler-
ce ve gelecekte binlerce, on binlerce olabilecek sözcüklerin, dolayısıyla sözlüklerde yer 
almış leksik birimlerin yerine getiriliyordu. Nazım Hikmet, “yeni” türetilen sözcüklerin, bu 
iletişim kaynağı adına öğrencilere öğretilen yabancı örneklerin bugün doğan Anadolu evlat-
ları ile kendi ana-babaları arasındaki anlaşmayı tedricen azaltacağını ve anlaşmazlık soru-
nunun Anadolu Türkleri ile Türk dünyasının diğer diyarlarındaki Türkler arasına nüfuz 
edebileceğini görüyordu. Bu kardeşler arası iletişimin ne demek olduğunu Nazım Hikmet, 
şahsî hayatında açıkça görmüş ve idrak etmişti. O gençliğinde, yani 1920’li yıllarda, hem 
de ülkesinden uzakta dünya şairi olarak tanındığı dönemlerde ve ömrünün son dönemini 
Sovyetler birliğinde geçirirken, Türk yazı dillerini konuşan Türkler ile birebir iletişimde 
oldu. Bu dönemde söz konusu dillerin birbirine ne kadar yakın olduğunu gördü. Dolayısıy-
la, Türkiye’de gerçekleştirilen dilde özleşme sürecinin gelecekte yol açacağı kısırlığı doğru 
değerlendirebiliyordu.  

 
Özleşme Hareketi 
Nazım Hikmet, özleşme adı ile takdim edilen, öğrencilere ve toplumun geniş kesimle-

rine öğretilen, onların hafızalarına kazınan uyduruk sözcükleri görüyordu. Bunların arasın-
da ‘kuşku, kuşak, ortam, okul, öğretmen, değişik, sözlü, görev, doğa, önder, toplum, sınav, 
etki, öneri, önemsemek, kısıt, ayrıca, süre/süreç gibi onlarca, yüzlerce sözcük vardı. Söz 
konusu sözcüklerin birçoğu, bugün Türkiye Türkçesinin söz varlığında yer almıştır ama 
almayanlar da çok olmuştur. Ancak, Nazım Hikmet, özleşme döneminde belirtilen sözcük-
lerin karşılığında Azerbaycan Türkçesinde, Özbek, Türkmen ve diğer Türkçelerde ‘şüphe, 
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nesil, muhit, mektep, muallim, mühim (olma), muhtelif, şifahî, vazife, tabiat, rehber, cemi-
yet, imtihan, tesir, teklif, ehemmiyetli (olmak), mahdut, müddet/vakit’ vb. daha onlarca, 
yüzlerce geçmişten gelen kelimelerin de kullanıldığını görüyordu. Bunlar, Türkçeleşmiş 
olan, halkın ve dilin ruhuyla bağlılığı bin yıl boyunca tespit edilen kelimelerdi. Nazım 
Hikmet bu gidişe zararlı, dilin tarihini bozan bir iş olarak bakıyor ve bu duruma karşı çıkı-
yordu. O, itirazını ayrıca bir makale yazarak değil, sadece bu “özleşmeleri”, “yenileri” 
kabullenmeyerek ve şiirlerinde geleneksel olanları, kökleri tarihin derinliklerinden gelen 
sözcükleri kullanarak gösteriyordu. 

İlk akla gelen, anlaşılan sözcüğü dilden atıp, yerine suni bir sözcük türetmek hangi 
mantığa dayanırdı? Nazım Hikmet bu mantıksızlık üzerinde endişeliydi. Klâsik Osmanlı 
edebî-yazı dilinde bol bol kullanılan Arapça, Farsça sözcüklerden bilinçli olarak sakınıp, 
hocası Yahya Kemal’in tesiri ve rehberliği ile (elbette etkisi ve önderliği ile değil) toplu-
mun anladığı ve gündelik iletişimde kullandığı dilde yazmaya başlamıştı. Oysa şimdi halkın 
anladığı sözcükleri dilden atıp, yerine anlaşılmayan sözcükler getiriyorlardı. Bu sözcükleri 
çocuklara öğreterek, onları gelecekte kullanılacak olan iletişim dilinin malzemesine dönüş-
türüyorlardı. Böylece Osmanlı Türkçesine benzeyen, yeni bir yapay dil oluşturmaya çalışı-
yorlardı. Dili bu şekilde eski doğal mecrasından çıkararak eğitim sisteminde ana dili öğre-
timinin “yukarıdan” kurulmuş devlet siyaseti oluşunu, 1990’lı yıllarda bir gazeteci şöyle 
gözlemlemiştir:  

“Alt sınıflarda okurken ‘mektep, muallim, tesir, vazife’ gibi sözcükleri yazarlarmış, öğ-
retmenleri bu sözcüklerin üstüne kırmızı kalemle ‘okul, öğretmen, etki, görev’ yazarak 
düzeltir ve anlamlarını altına yazarmış” (Hacıyev 2013: 142).  

Böylece planlı olarak dilin tarihî kelime hazinesi unutturuluyor, yeni türetilen sözcük-
leri ısrarla ve zorlamayla eğitim sisteminin bir gereği olarak gençliğin aracılığıyla topluma 
aşılıyorlarmış. Tabi ki bu gençlik büyüdüğünde, bu “yeni” uydurma dilde konuşacaktı. 
Nazım Hikmet bu geleceği görmüş ve ondan imtina etmiştir. Bu konuşma 1990’larda ya-
pılmıştır. Söz konusu gazetecinin ortaokul eğitimi 1950-1960’lı yılları kapsar. Böylece 
1920’li yıllardan başlayan özleşmenin 30-40 yıllık dağıtıcılık faaliyetine rağmen hâlâ 1950-
1960’lı yıllarda ailelerde muallim, mektep gibi kelimeler kullanılıyormuş. Bu kelimeleri 
bugün türkülerde yine görmekteyiz. Nazım Hikmet’e göre eski Osmanlıcayı da bu şekilde 
öğretmek mümkündü. Aslında yapay sözcüklerin karşılığında doğal Arapça ve Farsça söz-
cükler kullanılıyordu. Bu zaman klâsik Osmanlı yazı dili ve divan edebiyatının dili, halk 
arasında anlaşılır bir hâle getiriliyordu. Eğer bu yeni sözcükler veya “yeni” dil, öğrencilere 
öğretilmeseydi, hiçbir zaman halkın iletişiminde yer alamazdı. Bunun sonucunda yeni ku-
şaklar, Fuzuli’nin, Baki’nin ve Nabi’nin dilini anlayarak atalarının derin felsefesini kavra-
yabilirlerdi. Hâlbuki Bakü Türkoloji Kurultayı istisna hâlinde bile yapay kelime kullanıl-
mamasını kati bir şekilde teklif etmişti. Türkoloji Kurultayı’nın bu önerisi, 1926 yılında 
Nazım Hikmet tarafından da biliniyordu. Elbette bu yapay sözcük türetme veya dilde pü-
rizm hareketi, kurultayın önerisinin dışında da, ana dilinin kaderine kayıtsız kalmayan Na-
zım Hikmet için de zararlı bir hadiseydi. Hatta bu hadise, basit bir dil meselesi olmaktan 
çok millî-siyasî bir tartışma konusuydu. Tabi ki bu düşüncede kurultayın etkisinin olması, 
genç Nazım’ı kendi edebî-bedii dil anlayışında daha ardıl ve daha kararlı kılıyordu. Öte 
yandan Nazım Hikmet, bu “yeni” dil faktörlerinde standart dil kullanımı ve gramer bakı-
mından da açıkça bir yapay kelime türetilmesi veya söz yaratıcılığı sürecinin olduğunu 
görüyordu. Örneğin; folklor için şifahî halk edebiyatına sözlü edebiyat denildiğinde yazılı 
edebiyatın sözsüz edebiyat olduğu anlamı ortaya çıkmaz mı? Bundan da uydurma, bundan 
da temelsiz, hatta biraz daha sert diyecek olursak, bundan da değersiz ne olabilir? Yahut 
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rehber manasında önder sözcüğünü teklif ediyorlarsa, bunu morfemlerine nasıl ayırırız? 
Görünüşe göre bu kelime ön-der olarak parçalarına ayrılabilir. Burada ön morfeminin ma-
nası açıktır. Türkçe bir kelimedir ve önce, evvel, ön anlamına gelir. Peki der kısmı nedir? 
Türkçede ne böyle bir sözcük ne de bir ek vardır. Farsçada böyle bir ek vardır ve malik 
olmak, sahip olmak anlamını ifade eder. Türk yazı dillerindeki Farsça alıntılarda da kulla-
nılmaktadır: mülkedar ‘toprak sahibi’ ve haberdar kelimelerinde olduğu gibi. Farsçada 
rehber sözcüğündeki ber kısmının karşılığıdır. Peki, bu nasıl özleşme ve dilin millî hale 
getirilmesidir ki, Türkçe kelime Farsça ek ile mekanik bir şekilde birbirine bağlanır? Hem 
de bu mana Farsçadaki rehber sözcüğünün tam leksik-semantik karşılığı da olamamaktadır. 
Rehber yol gösteren, öncülük eden anlamını taşır. Hâlbuki dış görünüşünden bu, bir parça-
nın, grubun, kolektifin önünde giden anlamını ifade eder. Önder ise olsa olsa “sergerde” 
anlamına denk gelmektedir. Sergerde, rehberin emri altında faaliyet gösteren kişidir. Bir 
rehberin birkaç sergerdesi olur ve bu doğrudan ordu ile ilgili askerî bir terimdir. Bu, sözcü-
ğün işaretle işaretlenen arasındaki semantik ilişki açısından leksik olarak zorlanması de-
mektir. Burada eskiden olagelen ve mevcut kavramsal//semiyotik ortama göre ifade edilen 
bir anlayışın yeni bir kelime ile işaretlenmesi, söylenilen ve dinlenilen arasındaki sentaktik 
ve pragmatik ilişkileri de bozmuştur. 

Nazım Hikmet’in Dili ve Bugünkü Türkçe 
Türkiye’nin dil siyasetindeki özleşme hareketi bugün de atalet ile devam etmektedir. 

Bu siyasetin hem Türkiye’nin kendi tarihi ile ilgisine hem de diğer Türkçelerle ilişkilerinde 
verdiği karışıklık açıkça görülmektedir (Hacıyev 2013: 132-164). Ancak, bunun yanı sıra 
özleşmiş sözvarlığının karşılığı olan fonetik ve semantik yönden Türkçeleşmiş alıntı söz-
cükler, halk arasında aynı kalır, anlaşılır ve az da olsa iletişimde kullanılır. Her durumda 
bugün bu sözcükler Anadolu Türkçesinin sözvarlığında muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla 
her ne kadar Türkçenin canlı ağacının dibini kazsalar da, onun köküne daha ulaşamamışlar-
dır. Çağdaş özleşmiş sözvarlığının eski paralellerinin bugün de yaşadığını kanıtlamak için 
burada bir örnek vermek istiyorum. Bu meseleden bahseden bir dilci şöyle yazar: “Türki-
ye’de 1998 yılında önemli toplantılardan birinde bir devlet adamı konuşuyordu. Onun de-
diklerini tam olarak anlamak için Ankaralı bir dilci dostuma bilmediğim kelimelerin mana-
sını sordum: 

Dedim: yapay nedir? Dedi: suni 
Dedim: doğal nedir? Dedi: tabii 
Dedim: huzur nedir? Dedi: rahatlık 
Dedim: değişik nedir? Dedi: muhtelif 
Dedim: öneri nedir? Dedi: teklif 
Dedim: ortam nedir? Dedi: muhit 
Dedim: olay nedir? Dedi: hadise 
Dedim: deney nedir? Dedi: tecrübe 
Dedim: özne nedir? Dedi: fail 
Dedim: ulak nedir? Dedi: haberci, haberi getiren 
Dedim: olgun nedir? Dedi: kâmil 
Dedim: ülkü nedir? Dedi: mefkûre, ideal 
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Bu örneklerden sonra beni düşündüren konuyu, komşum da dilci olduğu için onunla 
müzakere ettim. Söylediğim her sözcüğe tam bir karşılık vermişti. Demek ki, bu karşılıklar 
Türkiye Türkçesinde var ve geniş kitleler bunu anlıyordu. Peki, herkesin bildiği bu sözcük-
leri kullanımdan çıkartmaya ne gerek vardı ki? Dostum çaresizce şöyle yanıt verdi: “Ne 
bileyim e? Birini biliyorsun, birini bilmiyorsun. Vesselam.” (Hacıyev 2013: 132-164). 
Bunun ardından dilcimiz kinaye ile sözünü devam ettirdi: Ancak ben hiçbirini bilmiyor-
dum, bilmiyordum ki, niye dili bu şekilde kısırlaştırmışlar? 

Bu diyalogdan anlaşılmaktadır ki, Türkiye’de Nazım Hikmet’in görüşünü benimseyen 
aileler var. Bu ailelerde Yunus Emre, Fuzuli, Karacaoğlan, Namık Kemal, Reşat Nuri Gün-
tekin okunuyor. Klâsik eserler okundukça, Türkçenin ağacının kökleri kesilmeyecektir. Ne 
mutlu ki artık Türkiye’de Nazım Hikmet de vatandaşlık kazanıp, okunmaya başlanmış. 
Anadolu insanı Nazım Hikmet’i okumakla özleşmemiş Türkiye Türkçesini okuyacak, Yah-
ya Kemal’in, Mehmet Akif’in, Reşat Nuri’nin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun dilini 
hatırlayacak ve Türkiye Türkçesi edebî üslubunda geleneksel Türkçeye tekrar dönüş ola-
caktır. Nazım Hikmet’in şiir dili Türkiye Türkçesinin alınyazısıdır sanki.  

Anadolu insanı Nazım Hikmet’in şiir dilini, manzum ve mensur dilini şöyle okumakta-
dır: 

– mektepli – okul(lu) değil, 
– imtihan – sınav değil: 
İmtihana hazırlanan bir mektepli aşkıyla komünizm alfabesini okuyalım Rusya (Hik-

met 1967: 100); 
– tesir – etki değil; 
Belki tesirdir bu aynı yolda gitmenin gerçekçi, halkçı ileri edebiyatımız üstünde Mak-

sim Gorki’nin çok hayırlı bir tesiri olmuştur… (Hikmet 1967: 143).  
– tabiat – doğa değil; 
Yok üstünde tabiatın tabiattan ayrı kuvvet! 
Tabiat geniş, tabiat derin uçsuz-bucaksız (Hikmet 1967:137) 
–cemiyet – toplum, topluluk değil; 
Maddede hareketin, yürüyen cemiyetin ezeli kanunlarına (Hikmet 1967: 125) 
Raykin sosyalist bir cemiyeti hümanist hiciv sanatının en parlak sahne mümessillerin-

den biridir (Hikmet 1967: 461).  
– hayat – yaşam değil; 
Elleriniz bir tek el gibi avucumda 
Anamın eli gibi 
Yarımın eli gibi 
Hayatın eli gibi 
– rehber – önder değil; 
Hayatlarında olmadılarsa da kitlenin rehberi, ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri bu iki 

ihtilal neferi (Hikmet 1967: 150). 
– mağaza – market değil; 
Hani şimdi bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları,  
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Hanı bunlar, 77 katlı yekpare camdan mağazalardır (Hikmet 1967: 208). 
– fırka – parti ile paralel; 
Onların cebinde fırkamızın bileti yoktu (Hikmet 1967: 149). 
–giyim/elbise/paltar paralel; 
– mukaddes – kutsal değil; 
– neft – petrol değil; 
Donbas’ta kara giyim delili değil yasın (Hikmet 1967: 144). 
Başında masanın beyaz keten elbise tavariş Marusa (Hikmet 1967: 246) 
Yağlı paltarlı, kara gözlü işçilerle öpüşüp, 
Bakü’nün mukaddes yüz üstü düşüp 
Avuçlayıp nefti siyah şarap gibi içmek istiyorum (Hikmet 1967: 146). 
Bu sözcüklerin kullanılmasında belirli şartlar veya semboller vardır. “Donbas’ta kara 

giyimler” denildiğinde ‘giysinin’ siyah renkli kumaş parçasından dikilmiş olması kastedil-
memektedir. Donbas, Ukrayna’nın kömür madenleri olan bir şehridir. Sadece işçilerin de-
ğil, şehrin sokaklarında yürüyen insanların da üstünde başında kömür izleri görülür. Şair 
sonraki tasvirde bunu açıklar. Mısradan önce bu tasvir gelir: “Geçmedeyiz yanından bu gün 
Kızgın güneşte zenci bir pehlivan gibi parlayan Donbas’ın!”. Burada siyah renkle tezat 
yaratmak için güneşin parıltısına dikkat çekilmiştir. Şairin bu güneşli Donbası’ı “zenci bir 
pehlivana” benzetmesi de ayrıca büyük bir sanatkârlıktır. Donbasın’ın siyah rengini giysisiz 
de tasvir eder. Zencinin rengine teşbih yapar ve buradan rengin sosyal mazmunu ortaya 
çıkar. Bu mazmun, mısradan sonraki tasvirle biraz daha açıklanır: “Sağımız kömür, solu-
muz kömür, Kömür ilerimiz, gerimiz”. Nazım Hikmet, “emeğin şerefi” işi gibi değerlendir-
diği Sovyetlerde insanların dış görünüşünün tasviri ile iç âlem, maddi ve manevi hayat 
hakkında tasavvur oluşturmaktadır. Bu insanların yaşamı da karadır. Hatta bu karanlığın 
zenciye benzetilmesi de toplumsallaşır, siyasallaşır: Donbas’lılar Afrika’da İngilizlerin, 
Fransız sömürge rejimindeki gibi yaşıyorlar. Şair, bir mısrada aşağıdaki tasvirinde verdiği 
ince kinaye ile bu meseleye de bir açıklık getirmektedir: “Kömür tozuyla sürmelendi gözle-
rimiz! Kömür tozu ile sürmelenmenin ne demek olduğunu, tabi ki her okur anlar- bu mizah 
değil, sert, acı bir gülüştür. İlk bakışta bir tebessüm gibi görünmekte, ancak konuya derin-
den temas edildiğinde bu tebessümün acısı hissedilmektedir. 

Bu arada şair, paltar sözcüğüne de dikkat çeker. Elbette, Türkiye Türkçesinde paltar; 
elbise, giyim gibi işlek bir sözcük değildir. Nazım Hikmet’in bu sözcüğü Bakü’yü, Bakü 
işçilerini tasvir ederken kullanması ilginçtir. Demek ki şair bu şekilde Türkiye Türkçesine 
yabancı olmayan bu leksik birimin Azerbaycan Türkçesinde daha işlek olduğuna dikkat 
etmiş.  

Özleşmemiş diğer kelimeler şunlardır: 
– vaziyet – durum değil; 
Fakat bu gibi hareketlerin manasını inceleyecek bir vaziyette değildim (Hikmet 1972: 

34) 
–izahat – açıklama değil; 
Verdiğiniz izahat çok açık, dedim (Hikmet 1972: 29) 
–meslek – ülkü paralel; 
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Meslek ve nesil çerçeveleriyle daralmamış bir tiyatro salonuna perdenin önüne çıkar 
çıkmaz bir an saldırmamak… her sahne adamına nasip olmayan bir bahtiyarlıktır… (Hik-
met 1967: 449, 459). 

–şüphesiz – kuşkusuz değil;  
…Sovyet oyun yazarlarının rejisörü olan Meyerhold, şüphesiz, Şeksper’in de gerçek 

rejisörü olurdu (Hikmet 1967: 848). 
Nazım Hikmet’in dilinde ilginç, bir o kadar da şaşırtıcı bir hadiseye rastlamaktayız. Şa-

irin sekiz ciltten oluşan bütün eserlerinin (I. cilt s. 425, II. cilt s. 494, III. cilt s. 467, IV. cilt 
s. 519, V, VI, VII, VIII. cilt s. 416) dilinde, genellikle, “özleşme” sözcüğüne rastlanmamak-
tadır. Ama ömrünün sonlarına yakın iki şiirinde nikbin yerine özleşmiş iyimser sözcüğünü 
kullanır. Biri, 1957 yılında Ocak ayında yazdığı şiirin başlığında geçmektedir: İyimser 
Prag. Şiirin içinde ise hiçbir yerde bu kelime kullanılmıyor. Ancak şiirde baştan sona Prag 
şehrinin nikbin nitelikteki akşamı tasvir edilir: 

17/Ocak/1957 
Saat elifi elifine dokuz 
Ayaz, güneşli, yalansız, 
Ayaza toz pembe, 
Havai, mavi ayaz (Hikmet 1967: 113). 
Sonra tasvir şöyle devam eder:  
Bu dakika, bu saniye Prag’da yalan söylenmedi, kadınlar ağrısız doğum yaptılar, hiçbir 

sokaktan cenaze arabası geçmedi, o zamanlarda bütün kadınlar güzel, bütün erkekler akıl-
lıydı, bütün sobalarda kömür var, körler gazaplarını, kamburlar kamburluklarını unuttular; 
o zamanlarda hiç kimse bana düşman değil, o anlarda sen beni seviyordun. Hakikaten dün-
yanın, ömrün en refah anıdır, ideal, arzulanan bir zaman geçididir. Bundan daha iyimser bir 
hâl tasavvur edilemez. Nazım Hikmet’in kırk yıllık edebî faaliyetlerinde bir kez olsun kul-
lanmadığı bu özleşmiş kelime nereden aklına gelmiş olabilirdi? Aynı kelimeyi üç yıl sonra 
bir şiirinde ancak bu kez metin içerisinde kullanır: 

Çepeçevre oturmuş, bakıyoruz ona, 
 Şaşkın düşünceli iyimser. 
Rüyada gibi bir hâlimiz var (Hikmet 1967: 265) 
Bundan da ilginci şudur ki, Nazım Hikmet ömrünün sonlarında yazdığı bir makalesin-

de birkaç özleşmiş kelimeyi, birkaç defa tekraren kullanmıştır: 
Değişik–muhtelif manasında: Tiyatronun değişik şekillerini ve imkanlarını – insanlara, 

benim görüş açımdan iyi, yeni ve derin bir tutum almaya çalışıyorum; bu münasebetle, 
başka başka tiyatroların bir dram eserini – Gogol’un Müfettişini – nasıl değişik açılardan 
yorumladıklarını hatırlıyorum (Hikmet 1972: 448). 

Görev – vazife; 
Etki – tesir manalarında: Partimin verdiği görev üzerine bu tiyatroda rejisörlük ve oyun 

yazarlığı yaparken, Meyerhold’un karşımızda seyirciyi etkilemede, onunla bağ kurmada 
yeni imkanlar açtığını hissediyorum; Meyerhold’un ilerici Türk tiyatrosuna etkisi şüphe 
götürmez. Bu etki Rus tiyatrosunun yaptığı etkiye organik olarak girmekte, onunla örül-
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mektedir; Maliy tiyatrosu, sanat tiyatrosu ve Meyerhold tiyatrosuyla Türk Tiyatrosuna 
büyük bir etki yapmıştır (Hikmet 1972: 449). 

–toplum – cemiyet manasında; 
Meyerhold Tiyatrosunu toplumcu gerçekliğin en mükemmel akımlarından biri sayıyo-

rum; fakat bunlar toplumcu gerçekliğin dışında değil… (Hikmet 1972: 448-49). 
Ancak bu durumda Nazım, kendi prensibini göz önünde bulundurur. Dilde özleşme 

yapanlar, daima halk arasında toplum, içtimai manasında ise toplumsal kelimesini kullanır-
lar. Nazım Hikmet cemiyetle beraber toplumsalı da kullanır: “Gogol’un mahkum ettiği 
toplumun çöküşünü sembolize eden son sahne böylesine sarsıcıydı”. Fakat özleşmiş sözcük 
türetmede çok işlek olan – sal ekinden imtina ederek – en morfemini kullanmakla millî 
gramere hürmetini muhafaza etmiş olmaktadır. 

– ortam – muhit manasında;  
Burjuva dünyasında, ırkçı gerici ortamda, Doğu Asya ve Afrika kültürlerinin etkisini 

Batı kültürünü uçkuya alçaltıcı sayıyorlar (Hikmet 1972: 454). 
–olanak– imkan manasında; 
–çağdaş – muasır manasında; 
Bu tiyatroların ifade unsurları, bize sahnede yeni olanaklar açarak çağdaş dram tiyatro-

sunda da yaşayabilir (Hikmet 457). 
Bu kelimeleri, değişiklik, görev, etki, toplumcu, ortam, olanak, çağdaş vb. hepsini 

“Devrimin hizmetinde” adlı bir makalesinde kullanmıştır. Makalenin adında da geçen “dev-
rim” özleşmiş bir kelime olup, ananevi inkılap, çevriliş kelimelerinin karşılığıdır. On iki 
sayfalık bu makale, şairin ömrünün son yılında, 1963’te yazılmıştır. Özleşmiş sözcüklere 
karşı duran, 40 yıllık yaratıcılığı boyunca ağzına bu sözcükleri almayan Nazım, niye bir-
denbire bu kadar özleşmiş sözcük kullanmıştır? Hepsi de bir makalede işlenmiştir. Burada-
ki sebep her ne ise, bir sır olmalıdır. Önceden görüldüğü gibi, bu metin bedii değil, ilmî ve 
popüler nitelikteki bir yazıdır. Nazım, şiirlerinde olduğu gibi bedii nesirlerinde de özleşmiş 
sözcük kullanmaz. Aslında Nazım Hikmet’in sekiz cildini hazırlayıp yayımlatan Ekber 
Babayev, şaire yazdığı biyografisinin son cümlesinde bu sırrı açıklar ve şöyle yazar: “Na-
zım Hikmet’in kendi sanat anlayışı üstüne söyledikleri, bazılarını kendi eliyle yazdığı, 
bazılarını bana dikte ettirdiği işte bunlardır” (Hikmet 1967: 23).  

Buradan anlaşılmaktadır ki, bu makale şairin sıhhatinin problemli olduğu son aylarda 
yazılmıştır. Söz konusu makaleyi şair Ekber Babayev’e dikte etmiştir. O da yazarken bu 
sözcükleri mekanik olarak çağdaş edebî Türkiye Türkçesinde kullanılan karşılıkları ile 
değiştirmiştir.  

Bu örnekler, Ekber Babayev’in şaire yazdığı biyografi metninde de görülmektedir. Na-
zım Hikmet kendisi mazmun kelimesini kullanır. Bizim forma ve mazmun gibi kullandığı-
mız terimleri Nazım, şekil ve mazmun diye verir ve şöyle yazar: “Bu kitaptan sonra, şekil 
meseleleri hele hapse girdikten sonra, kafamda bir kat daha berraklaştı sanıyorum”; “Diğer 
taraftan, bu kitap, şekil imkânlarının bir muhasebesiydi” (Hikmet 1967: 18/19). Hiçbir 
yerde şekil (forma) terimine karşılık olarak öz (mazmun manasında) terimini kullanmaz. 
Hâlbuki Babayev, kendi dilinde şöyle yazar: “Daima yeni bir öze yeni şekil arayan Nazım 
Hikmet, Sovyet şairlerinin bulunduğu bazı şekillerden faydalanmıştır” (Hikmet 1967: 15). 
Nazım Hikmet Azerbaycan Türkçesi için öz kelimesine karşılık olarak Türkiye Türkçesinde 
kendi zamirini doğru kullanır. Hatta sanki özün özleşmiş manasından uzak olduğunu gös-
termek için onu Türkiye Türkçesinde yazan diğer yazarlardan daha sıkça kullanır: “Onların 
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zaferlerini öz halkının zaferleri, yenilgilerini öz halkının yenilgileri, sevinçlerini, acılarını 
öz halkının sevinci, acısı bilmiştir” (ön sözde). 

Veya şiir dilinde: 
Öz kardeşi Musa’yı ok kirişiyle boğup 
Yani bir altın leğende kardeş kanıyla abdest alarak… 
Böylece Nazım Hikmet özleşme hareketinde ifrata varmanın taraftarı olmamıştır, bedii 

dilinde, şiir ve nesir dilinde daima özleşmiş sözcüklerden kaçınmıştır. O, yetenek değil 
kabiliyet, sezon değil mevsim, neden değil sebep, önem değil ehemmiyet, ulak değil kasid? 
(o, biliyordu ki, diğer Türkçelerde ulak “yük hayvanı”, esas olarak “eşek” manasında kulla-
nılır), süreç değil müddet, kısıt değil mahdut vb. kullanmıştır. Bu manada Nazım Hikmet’in 
bedii dilinin, şiir, nesir eserlerinin dilinin halk konuşma dilinin norma, varyant ve alışkan-
lıklarına uygun bir edebî Türkiye Türkçesinin yolu ile gittiğini, kendi hocaları olan Mehmet 
Emin’in, Mehmet Akif Ersoy’un, Yahya Kemal’in dil geleneğini devam ettirdiğini görüyo-
ruz. 

 
Sonuç 
Bilindiği gibi Türkiye Türkçesinde daha XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bir sade-

leşme hareketi başlamıştır. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde söz konusu hareket büyük bir ivme 
kazanmıştır. Cumhuriyetin başlarında ise gerçek bir dil inkılabı yaşanmıştır. Söz konusu dil 
inkılabı, belli bir ölçüde Türkçenin mana, anlam ve içerik açısından kısırlaşmasına ve nesil-
ler arasında iletişim kopukluğunun oluşmasına da neden olmuştur. Söz gelimi, mana keli-
mesinin yerinde anlam sözcüğü kullanılmıştır. Halbuki, mana işaretleyen ile işaretlenen 
arasındaki ilişki, anlam ise önceki deneyimlerin sonucunda insan beynindeki bir iz veya 
semantik projeksiyon olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, bütün gelişmiş dillerde söz 
konusu mefhumları ifade eden münferit kelimeler bulunmaktadır. Mana: İng. meaning, rus. 
значение; Anlam: Alman. sinn, İng. sense, Rus. смысл demektir (Veysəlli 2012). Söz 
konusu dönemde, Türkçeleşmiş olan birçok Arapça ve Farsça kelimeler dilden çıkarılmış 
ve onların yerine yeni türetilen sözcükler getirilmiştir. Çoğu kez suni bir şekilde türetilen 
bu kelimelerin büyük bir kısmı, edebî dilde tutunamamıştır. Türkçenin ses uyumuna, ekle-
meli yapısına ve söz varlığına uyum sağlayanlar ise yaşam hakkı kazanmışlardır. Bunlar, 
birçok halde edebî dilde mana ve anlam parametrelerinde çok anlamlılık, eş seslilik ve eş 
anlamlılık sıralamalarının genişlemesinde de önemli rol oynamışlardır. Söz konusu kelime-
lerin, ifadelerin ve sentaktik yapılanmaların birçoğu, bağımsızlık yıllarında Azerbaycan 
Türkçesine de alınmıştır. Bunların birçoğu, bugün Azerbaycan Türkçesinde eş anlamlı 
kelimeler olarak kullanılmaktadır. Söz gelimi: “Hadisə, olay; tədqiqat, təhqiqat, araşdırma; 
inkişaf, gəlişim, gəlişmə; izah etmək, şərh etmək, açıqlamaq, izah, şərh, açıqlama, 
açıqlanma; əhəmiyyət, əhəmiyyətli, önəm, önəmli; nəşr etmək, çap etmək, 
yayınlamaq/yayımlamaq, nəşr/çap,yayın/yayım; iclas, toplantı; həsrət çəkmək, özləmək, 
kədərlənmək, üzülmək; mənbə, qaynaq “ və s. (Musayev 2012: 232-233). Ne manidar ki, 
“mana, ehemmiyet, izah, malumat, mamafih, kelâm, maazallah, ilan, ilim” gibi Osmanlı 
Türkçesinin söz varlığında yer alan kelimeler, son dönemlerde Türkiye Türkçesinde sık 
olarak kullanılmaktadır. Bütün bunlar, dilin doğal gelişimine müdahale edilmesinin her 
zaman yanlış olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü, dilde yeni kelimelerin mana, anlam ve 
içerik ekseninde, bilim ve teknolojinin gelişimine ve dünyanın kavramlar haritasının doğru 
algılanmasına uygun olarak türetilmesi icap eder. 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
68

KAYNAKÇA 
BABAYEV, Ekber (1967), Nazim Hikmet`in sanatı. Nazım Hikmet. Bütün eserleri. 

Cilt 1. Sofya  
HACIYEV, Tofiq (2013), Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili, Bakı, “Təhsil”, 248 s. 
HİKMET, Nazım (1967), Bütün eserleri. Şiirler, 1916-1951. Cilt 1. Sofya  
HİKMET, Nazım (1967), Bütün eserleri. Şiirler, 1951-1963. Cilt 2. Sofya  
HİKMET, Nazım (1972), Bütün eserleri. Roman, Hikaye ve yazılar. Cilt 8. Sofya 
KOSERİU E. (2006), Ümumi dilçiliyə giriş, Filoloqun Kitabxanası, Alman dilindən 

tərcümə edəni, giriş məqalənin və qeydlərin müəllifi Prof. Dr. F. Y. Veysəlli, 100, Bakı, 
Mütərcim, 252 s.  

MUSAOĞLU, Mehman (1997a), Yazı Dilinde Pürizm, Alıntı Kelimeler ve Dil Kültürü 
I, Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 544, NİSAN s.362-370. 

 MUSAOĞLU, Mehman (1997b), Yazı Dilinde Norm, Varyant, Normlaşma ve Dil Bi-
limi Çalışmaları II, Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 549, EYLÜL, s.269-275. 

MUSAYEV, Mehman (2012), Türkoloji dilcilik, Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-
zirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Dərslik, Bakı, Mütərcim, 454 s. 

VEYSƏLLİ, Fəxrəddin (2012), İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında. 
Dil Araştırmaları, Uluslararsı hakemli dergi, Sayı:11, Güz, s147-161. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 

69

 
 
 

TÜRK OPERA SANATÇISI LEYLA GENCER 
YORUMUNDA KADIN KARAKTERLERİN  

ÖZELLİKLERİ 
 

FEATURES OF INTERPRETATION OF FEMALE IMAGES 
TURKISH OPERA SINGER LEYLA GENCER ON THE EXAMPLE 
OF GAETANO DONIZETTI’S OPERA “LUCIA DI LAMMERMUR” 

 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  

ТУРЕЦКОЙ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЫ ЛЕЙЛЫ ГЕНДЖЕР  
НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ ГАЕТАНО ДОНИЦЕТТИ «ЛУЧИЯ ДИ 

ЛАММЕРМУР» 
 
 

Osman ÖZEL* 

 
Öz 
 Leyla Gencer XX yüzyıl vokal kültürünün büyük ustaları ile ismi beraber anılan ünlü 

opera sanatçısıdır. 
«Lucia di Lammermur» - İtalyan besteci, belcanto döneminin büyük bir ustası olan 

Gaetano Donizetti'nin operasıdır. Leyla Gencer tarafından yorumlanan çeşitli karakterler 
içinden neden arandırmacının bu opera ve bu partinin analiz için seçtiği sorusu ilk olarak, 
bu partinin koloratür soprano için yazılmış olması ve Leonora ("Il Trovatore" Verdi) parti-
sinden temelden farklılık göstermesiyle cevaplandırılabilir. İkinci bir taraftan, “Lucia Di 
Lammermur” belcanto dönemi operasıdır, ayrıca Leyla Gencer (Callas gibi), bu türde ola-
ğanüstü performans göstermiştir. İlâveten Gencer de Callas gibi Donizetti'nin yıllarca opera 
tiyatrolarında sahnelenmeyen sadece bir operasını değil, başka operalarını da “canlandır-
mıştır”.  

Üçüncü taraftan ise, çalışmada Callas’ın da bu partide başarılı bir performans gerçek-
leştirdiği göz önünde bulundurularak Gencer’le aradaki farkı incelenmiştir. Gencer, vokal 
ve sahne ustalığı konusunda yunan opera sanatçısından hiç de geri kalmamıştır.  

Günümüzde gerçekten vokal ustalarının çok fazla olmadığı bir çağda, Leyla Gencer’in 
bir opera sanatçısı olarak, tüm yetenek ve parlak tekniği takdir edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Opera, sanatçı, kadın karakteri, yorum, özellikler 

 

                                                 
* Üzeyir Hacıbekov adına Musiki Konservatuvarı doktora öğrencisi. Bakü/AZERBAYCAN 
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Abstract 
Leyla Gencer-The outstanding singer, whose name costs in the same row with great 

masters of vocal culture of the XX century.  
“Lucia Di Lammermur”-the opera of the Italian composer, outstanding master of an era 

of belcanto Gaetano Donizzeti. Answering the question, why the author chose this opera 
and this party for the analysis from all variety of the images embodied by great Leyla 
Gencer, it would be desirable to tell that, first, this party is written for a coloratura soprano 
and differs radically from the same Leonora’s party (Verdi “Il Trovatore”) which we 
considered earlier. Secondly, Lucia Di Lammermur as we already noted, the opera of an era 
of belcanto and as we already know, Leyla Gencer (as well as Callas) was considered as 
one of outstanding performers in this genre and, as well as Callas "reanimated" not one 
opera of Donizzeti which to them weren't put many years on scenes of opera theaters.  

Well, and thirdly, in this party also with success Callas acted and we once again will be 
able to draw parallels, and perhaps again be convinced that Gencer didn't concede in 
anything in vocal and scenic skill to the Greek prima donna.  

There is a wish to note that now when on an opera scene there are a lot of experiments 
(by the way, not always successful) when vocal skill is on the second plan, and really 
masters of vocal art of unit, right now we can estimate all talent and brilliant technique of 
such singer as Leyla Gencer. 

Keywords: Opera, Artist , Female character, Comment, Features, Singer 

 
Резюме 
Лейла Генчер – выдающаяся певица, имя которой стоит в одном ряду с великими 

мастерами вокальной культуры XX века. 
«Lucia di Lammermur» – опера итальянского композитора, выдающегося мастера 

эпохи belcanto Гаетано Доницетти. Отвечая на вопрос, почему именно эту оперу и 
эту партию автор выбрал для анализа из всего многообразия образов, воплощенных 
великой Лейлой Генчер, хотелось бы сказать, что, во-первых, эта партия написана 
для колоратурного сопрано и в корне отличается от партии той же Леоноры ("Il 
Trovatore "Verdi), которую мы рассматривали ранее. Во-вторых, Lucia Di Lammermur, 
как мы уже отмечали, опера эпохи belcanto, а как мы уже знаем, Лейла Генчер (как и 
Каллас) считалась одной из выдающихся исполнительниц в этом жанре и, как и 
Каллас "реанимировала" не одну оперу Дониццети, которые до них уже много лет не 
ставились на сценах оперных театров. 

Ну, и в-третьих, в этой партии так же с успехом выступала Каллас и мы еще раз 
сможем провести параллели, и возможно снова убедиться в том, что в вокальном и 
сценическом мастерстве Генчер ни в чем не уступала греческой примадонне, а может 
даже в чем то и превосходила ее. 

Хочется отметить, что сейчас, когда на оперной сцене так много экспериментов 
(кстати, не всегда удачных), когда вокальное мастерство находится на втором плане, 
и по-настоящему мастеров вокального искусства единицы, именно сейчас мы можем 
оценить весь талант и блестящую технику такой певицы как Лейла Генчер. 

Ключевые слова: опера, исполнитель, Женские персонажи, комментарий,  
Особенности 
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«Lucia di Lammermur» - İtalyan besteci, belcanto döneminin büyük bir ustası olan 

Gaetano Donizetti'nin operasıdır. Leyla Gencer tarafından yorumlanan çeşitli karakterler 
içinden neden arandırmacının bu opera ve bu partinin analiz için seçtiği sorusu ilk olarak, 
bu partinin koloratür soprano için yazılmış olması ve Leonora ("Il Trovatore" Verdi) parti-
sinden temelden farklılık göstermesiyle cevaplandırılabilir. İkinci bir taraftan, “Lucia Di 
Lammermur” belcanto dönemi operasıdır, ayrıca Leyla Gencer (Callas gibi), bu türde ola-
ğanüstü performans göstermiştir. İlâveten Gencer de Callas gibi Donizetti'nin yıllarca opera 
tiyatrolarında sahnelenmeyen sadece bir operasını değil, başka operalarını da “canlandır-
mıştır”.  

Üçüncü taraftan ise, çalışmada Callas’ın da bu partide başarılı bir performans gerçek-
leştirdiği göz önünde bulundurularak Gencer’le aradaki farkı incelenmiştir. Gencer, vokal 
ve sahne ustalığı konusunda yunan opera sanatçısından hiç de geri kalmamıştır.  

Günümüzde gerçekten vokal ustalarının çok fazla olmadığı bir çağda, Leyla Gencer’in 
bir opera sanatçısı olarak, tüm yetenek ve parlak tekniği takdir edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Leonora’nın partisi lirik-dramatik soprano için tasarlanmıştır. Ve bu ro-
lün icrası için sadece kafa sesi değil, aynı zamanda göğüs sesi ile dolu parlak, gür, koyu bir 
ses gerekmektedir. Türk opera sanatçısı bu görevi başarıyla yerine getirmiş, ustalıkla kah-
ramanının lirik karakterini dramatik coşku ile birleştirmiştir. Sanatçının partini tamamen 
farklı bir tarzda, farklı bir ses rengi, diğer bir yaklaşımla gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu 
partiyi Donizetti, İtalyan sanatçı Fanny Tacchinardi Persiani için özellikle yazmıştı. Ayrıca 
parti yüksek hafif ses için düşünülmüştü. Ne yazık ki çalışmanın yazarı Gaetano Donizetti 
ve Vincenzo Bellini operalarının ilk yorumcusu olan bu ünlü sanatçı hakkında müzik ansik-
lopedisinde birkaç satır bulabilmiştir (1973-1982 baskısı).  

"Persiani Fanny (kızlık soyadı Tacchinardi, 4 Ekim 1812, Roma- 3 Mayıs 1867, Paris) 
İtalyan (koloratür soprano) vokal sanatçısıdır. Besteci G. Persiani’nin eşi (11 operanın 
yazarı) olan sanatçı, babası N. Tacchinardi’den (tenor) ders almıştır. Ayrıca sanatçı 11 
yaşından itibaren babasının gözetiminde ve ona ait olan tiyatro stüdyosunda sahne kariyeri-
ne başlamıştır. O, Livorno’da 1832 yılında ilk kez sahne almıştı. Sanatçı İtalya'nın çeşitli 
kentlerinde, daha sonra Viyana'da, Londra'da sahne almıştır (1837-49). Sanatçı, Hollanda, 
Rusya (Adina’nın partisi - " L'elisir d'amore " 1851 St. Petersburg ) turnelerine katılmıştır. 
1858 yılından bu yana sık sık İtalya’ya gitmesine rağmen, Paris'te yaşamıştır. İtalyan reper-
tuarında (ağırlıklı olarak, Bellini opera rolleri ile) önem kazanmıştır.  

Persiani, Donizetti’nin kendisi için özel yazdığı (1835, Neapol ) Lucia rolünün ilk icra-
cısı olmuştur. En iyi partileri arasında - Amina («La Somnambulla» Bellini), Carolina 
(«The Clandestine Marriage» Domenico Cimarosa) partileri yer almıştır. Sanatçı saf ve çok 
tiz bir sese sahip olmuş, şık, ince performansı ile karakterize olunan, ancak bir az soğuk 
yorumu ile farklılık göstermiştir. 

Jürgen Kesting’in "Maria Callas” kitabına yönelik sanatçı hakkında birkaç satır söyle-
nebilir.  

“Donizetti operasının başrolde Fanny Persiany ile prömiyeri, 26 Eylül 1835 tarihinde 
“San Carlo " Napoliten tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir. Şan öğretmeninin kızı olan, "Kü-
çük Pasta" lakabı kazanan Persiani, (başka bir büyük sanatçı - Bellini’nin “Norma", "La 
Somnambula” operalarında rollerin ilk icracısı Giuditta Pasta’dan bahsediliyor) beşli aralı-
ğında iki oktav diyapozonlu (üçüncü oktavın “fa” sesine kadar), saf nazik ve iyi modüle 
edilmiş sese sahip idi. Donizetti, sanatçı hakkında şunu söylemiştir; “Trillerin kusurlarına 
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rağmen onun tekniği çok dakik, muhteşemdi”. Sanatçının sesi Pasta’nın zengin ses rengine 
yoksun kalsa bile, virtüöz yorumu ile dikkat çekmiştir. Narin görünümü sayesinde sanatçı 
sanki erken Romantizm partileri, “melek sevgili” rolleri için yaratılmıştı. 

İşte bizim sanatçı hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler bunlardan oluşmaktadır. 
Tüm belirtilenlerden sanatçının tiz, hafif ve hareketli sese sahip olduğu görülmektedir. 
Opera tarihinden bilindiği gibi Goaccino Rossini’ye kadar opera-seria türü var olmuştur. 

Opera-seria – ciddi opera – İtalyan operası türü olup, XVII. yüzyılın sonunda 
Napoliten opera okulu bestecilerinin eserlerinde ortaya çıkmıştır. Opera –seria türü kahra-
manca ve mitolojik ya da efsanevi tarihsel öyküye dayalı olmuştur. Müzikte solistlerin 
resitatifleri ve büyük virtüöz ariyaları hakim olmuştur. 

Fakat Rossini, tüm Avrupa’yı fetheden en ünlü opera türü olan opera seria türünün ne-
redeyse bir buçuk yüzyıllık tarihini tamamlamış ve yerini Romantik dönemin kahramanca 
ve vatansever operasına devreden yeni operaya yol açmıştır. İtalyan milli geleneklerin vari-
si olan bestecinin ana gücü, melodilerin büyüleyici, parlak, virtüöz olarak tükenmez yaratı-
cılığıdır.  

Rossini, İtalya’nın müziğinde parlak XIX. yüzyılı açmıştır. Onun yolunu büyük opera 
yaratıcıları izlemiştir: Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini sırasıyla İtalyan operasının dünya 
şöhretini birbirine sanki devretmişler.  

Opera tarihinden bahsedilse de yorumun başlıca biçimini özellikle belirtmek gerekiyor. 
Rossini, ondan sonra Donizetti ve Bellini operalarını yeni tarzda, yeni türde bestelemelerine 
rağmen yaratıcılıklarında partilerin virtüözlüğünü yine de korumuşlar. Özellikle, soprano 
için bestelenmiş ariyalar koloratür pasajlar ve aşırı-yüksek notalarla zenginleştirilmiştir. 
Rossini’nin "Semiramide"den Semiramida, Bellini’nin "I puritani"den Elvira ve nihayet, 
Donizetti’nin Lucia partisini hatırlatmakla yetinebiliriz.  

Yukarıda söylenenlerden bellidir ki, Leyla Gencer'in sesi bu parti için uygun değildir. 
Opera sanatçısının kronolojisini inceleyerek şuna dikkati çekmek istiyoruz. Sanatçının 

konser yaratıcılığını, onun yorumladığı aryaları takip ettiğimiz zaman, biz bu partilerin 
merkezi soprano için olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca burada verismo operalarına cazibe de 
kendini belli ediyor. Örneğin, Gencer, 10 Mart 1948 yılında İstanbul konserinde 
Puccini’nin "Vissi d'arte"den Tosca’nın aryasını icra etmişti. Aynı yılın Temmuz ayında ise 
sanatçı R. Wagner’den Elsa’nın aryasını yorumlamış, onun 11 Kasım konser repertuarında 
ise Aida, Tosca, Elsa partileri yer almıştı. Bilindiği gibi Gencer’in ilk performansı 
"Cavalleria rusticana" operasında gerçekleşmişti. Bu partiyi bazen mezzo-soprano da icra 
ediyordu. Örneğin, Elena Obraztsova bu sanatçılardan biriydi. 1955 yılına kadar Gencer’in 
repertuarında sadece soprano spinto partileri olan operalar; "Tosca", "Madama Butterfly" 
Puccini, Tchaikovsky "Eugene Onegin" ve hatta XX. Yüzyıl Amerikan besteci G.Menotti 
"The Consul" yer almıştı. 

1952 yılında Gencer, Ankara’da Mozart’ın "Cosi fan tutte" operasında Fiordiligi parti-
sini icra etmişti. Tabii ki, bu partinin icrası ustalık gerektirir. Ama aynı zamanda Fiordiligi 
partisini dramatik soprano ve hatta bazen mezzo- soprano olan sanatçılar da yorumluyordu-
lar. Örneğin, bunların arasında Teresa Berganza veya çağdaş mezzo-soprano Elina 
Garancada da vardı. Bunun mantıklı olduğu söylenebilir, çünkü operanın birinci bölümün-
den (perde) "Come scoglio" aryasının diyapazonuna dikkat edersek, ezginin aşağı doğru 
hareket ettiğini ve iyi bir göğüs-rezonansı gerektirdiğini görebiliriz. Tabii ki, aryanın diya-
pazonunda yüksek, fakat ikinci oktavın sınırını aşmayan notalar da vardır. Olağanüstü sop-
rano sanatçıları olan Leontyne Price, Rene Fleming, Elisabeth Schwarzkopf vb. divalardan 
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bu aryayı dinledikten sonra araştırmada kafa rezonansından göğse geçişin hatta bu sanatçı-
ların tarafından da sorunsuz, mükemmel yorumlanmadığı kanaatine varılıyor. Bu arya 
mezzo-soprano olan sanatçılar tarafından çok daha inandırıcı yorumlanıyor. Ne yazık ki 
Leyla Gencer’in "Come scoglio" yorumu bulunamamıştır, bu yüzden Türk divasının nasıl 
bir yorum gerçekleştirdiğini söylemekte çok zorlanıyoruz. 

 Leyla Gencer’in performans kronolojisine dönersek, sanatçının repertuarında hafif 
soprano için birinci partinin yalnız onun sanatsal kariyerinden 9 yıl sonra yer aldığını göre-
biliriz. 16 Şubat 1955 yılında ise sanatçı, Verdi’nin “Traviata” operasındaki Violetta partisi 
ile ilk performansını sergiliyor. Aslında bu parti de hafif soprano partilerine ait edilemez. 
Çünkü sadece birinci bölümden “E strano! Ah, forse e lui... Follie! Sempre libera” aryasın-
da birkaç pasaj ve tiz notaların, hatta üçüncü oktavın “mi bemol” sesinin yer alması besteci 
tarafından bile düşünülmemiştir. Tüm parti kolay soprano tessitura için yazılmıştır. Büyük 
olasılıkla Violetta’nın partisinin sadece koloratür soprano için yazıldığını söylemek yanlış 
olur. Ama Lucia partisi hakkında bunlar söylenebilir. İlk aryadan son aryaya kadar delilik 
sahneleri koloratürler, triller, tiz notalarla zenginleştirilmiştir. Birinci aryayı, bariton ile 
düeti, tenor ile düeti, toplu performansları, operanın sonunda üçüncü oktavın eklenmiş 3 
tane “mi bemol” notalarını, daha sonra arya ve cabaletta arasında yer alan kadansı icra 
ederken başta flütün seslendirdiği ezgiyi tekrarlamak büyük bir beceri gerektirir.  

Artık “Traviata”da kendini kanıtlayan Leyla Gencer için hiçbir teknik engelin olmadığı 
görülüyor. Sanatçı 1956 yılında Lucia partisine hazırlanıyor ve aynı yılın Eylül ayında San 
Francisco, Amerika Birleşik Devletlerinin War Memorial Opera Hous tiyatrosunun sahne-
sinde yer alıyor. Aynı yılın Temmuz ayında ise Gencer, Verdi’nin dramatik soprano için 
"La forza del destino" Leonora rolü ile performansını sergiliyor.  

Gencer’in "Lucia di Lammermur"da ilk performansından önceki repertuarını hatırlar-
sak, doğuştan farklı sese sahip birinin tiz partiyi ideal teknik ve en yüksek ustalıkla yorum-
lamasını hayal etmek bile imkansız olurdu. Ama Türk divası boşuna la soprano absoluta 
unvanını almamıştır ve onun 1957 yılında “canlı” gösterisini dinledikte sanatçının sadece 
sesinin absoluta olması değil, aynı zamanda onun vokal tekniğinin de muhteşemliğini göre-
biliyoruz. Ne yazık ki daha önce de denildiği gibi Leyla Gencer’in stüdyoda ses kayıtları 
gerçekleştirilmemiştir. Onun ancak “canlı” gösterilerinden korsan kayıtları mevcuttur. La-
kin sırf bu “canlı” kayıtlara göre sanatçının performansını değerlendirdiğimize de şükret-
meliyiz. Hatta biz bu kayıtları izlerken sanatçının daha canlı, daha doğal icrasını görebiliyo-
ruz. Çünkü operaların kayıtları zamanı aynı epizodun birkaç defa kayıt altına alınması canlı 
performansın yerini vermiyor ve sanki seyirci evde televizyondan operayı izleme duygusu-
nu yaşıyor.  

Leyla Gencer’in Lucia partisinin analizine geçmeden önce operanın oluşum tarihine 
dönelim. Hatta operanın Romantizm dönemine has olan öyküsü, örneğin, Bellini’nin "I 
puritani" operasına benzer öyküsü üzerinde durmak istiyoruz.  

Donizzeti’nin müzik ve şiir dünyasını anlamak için o dönemin müzik tarihi, bestecinin 
hayat ve yaratıcılığı ile tanışmak gerekir. O dönemin İtalyan bestecileri iki “ateş” arasında 
kalmıştılar. Bir tarafta müzisyenlerden kolay hafızalarda kalan ezgileri, parlak aryaları, 
ezgisel düetleri, tercet ve kuartetleri talep eden Avrupa halkı, öbürü tarafta ise yorumcular 
var idi.  

«The Bride of Lammermoor» veya «Lucia di Lammermur», Donizetti işlenmesinde 
operada sahnelendi. O zamana kadar W. Scott’un şöhret ve başarısı zayıflamıştı. Ancak 
onun Donizetti’nin müziğinden esinlenen romanı tüm dünyayı büyük zaferle dolaştı. Hatta 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
74

günümüzde bile eser, opera tiyatrolarının repertuarında en popüler operalardan biri olarak 
kalmaktadır.  

Operanın kısa özeti aşağıda yer almaktadır:  
Kaptan Norman görev yerlerini düzenler. Papaz Raymond ile şatonun sahibi Lord 

Ashton görünüyor. Norman, Ashton’a bahçede kız kardeşinin gizlice sülalesinin can düş-
manı olan Edgar Ravenswood ile görüştüğünü söylüyor. Henry öfke içindedir. O kız karde-
şinin zengin Lord Arthur’la evleneceğine söz vermiştir. Kız kardeşinin avantajlı evliliği 
onun hayal kırıklığına uğramış işlerini düzene sokmasına izin verecektir. Raymond, gayret-
le Ashton’u sakinleştirmeye çalışır. O Lord Arthur’un kız kardeşi ile evliliğine ulaşmak için 
her şey yapmaya hazırdır. 

II. Sahne. Şatonun Lammermoor parkı. 
Parlak aylı gecede Lucia şatodan kız arkadaşı Alice ile çıkıyor. O kalbinin sırrını arka-

daşına açıyor. Ağır bir kötülüğü sezen Lucia’nın ruhu kararır - o gelecek mutluluğuna 
inanmıyor. Edgar’ın gelişi Lucia’yı yatıştırır, ama uzun süreliğine değil. O sevgilisine veda 
etmeğe gelmiş. O Fransa'ya büyükelçi olarak atanmış ve ayrılmak zorunda kalmıştır. Edgar, 
Lucia’dan onu unutmamayı ister. İkinci bölüm. Evlilik sözleşmesi. II. Perde. 

Birinci Sahne. Lord Ashton’un odası. Henry Ashton, sadık Norman ile Lucia’nın Lord 
Arthur’la yaklaşan düğününü konuşuyor. Kız kardeşini Edgar’dan vazgeçmeğe ikna etmek 
için Ashton, Edgar’ın hayali yeni sevgilisi için sahte mektup yazıyor. Lucia geliyor. Henry, 
onu Arthur’la evlenmeğe ikna etmek için tüm argümanları açıyor, ama Lucia kararlıdır. 
Sonra Henry ona Edgar’ın ihanetine tanıklık yapan bir mektup gösterir. Lucia umutsuzluk 
içindedir - o artık yaşamak istemiyor. Papaz Raymond gelir, Lucia’yı teselli edip, durumu 
kabul etmesini önerir. Lucia, Lord Arthur’la evlenmeyi kabul eder. II.Sahne. Şatonun bü-
yük salonu.  

Evlilik sözleşmesinin imzalandığı gün geliyor. Henry ve Arthur memnunlar. Ashton 
mali işlerini iyileştirecek, Lord Arthur ise Lammermoor'un birinci güzelini eş olarak ala-
caktır. Lucia görünür. O üzüntü içindedir. Ashton, kız kardeşine üzüntüsünün yakın za-
manda ölen annesi ile ilgili olduğunu açıklar. Arthur ve Lucia evlilik sözleşmesini imzalar-
lar. Bu aşamada Edgar gelir. Ama o çok geç gelir - evlilik sonucuna varmıştır. Edgar 
Lucia’yı ihanetle suçluyor ve Lucia ve Pastor Raymond’un herhangi bir açıklamasını din-
lemek istemiyor ve Lucia’nın ayakları altına bağışladığı yüzüğünü atarak, 
Lammermoor'ların tüm sülalesiyle onu lanetler. III Perde. Birinci Sahne. Edgar’ın 
Ravenswood Şatosunda odası. 

Karanlık düşüncelere dalan Edgar kendi şatosundadır. Pencereden korkunç fırtına gö-
rünüyor. Henry geliyor. О Edgar’ı düelloya çağırıyor. Yarın sabah onlardan biri hayata 
veda edecektir. 

İkinci Sahne. Lammermoor şatosunun salonu. 
Düğün tüm hızıyla devam ediyor. Gençleri yatak odasına göndermişler, misafirler eğ-

leniyorlar. Aniden Pastor Raymond gelir. O dehşet içinde Lucia’nın eşini öldürdüğünü 
söylüyor. Kanlı elbise içinde Lucia geliyor. O aklını kaybetmiştir. Lucia, Edgar’ın eşi oldu-
ğunu zannediyor. O abisi ve Pastoru bile tanımıyor. Şaşkın misafirlerin gözleri karşısında 
Lucia düşüyor. O ölmüştür. 

Üçüncü Sahne. Lammermoor'da park mezar. 
Sabah erkenden Edgar rakibi Henry’yi bekliyor. Bu zaman üzüntülü koro sesleri duyu-

luyor. Bir cenaze telaşı var. Pastor Raymond Edgar’a Lucia’nın öldüğünü haber veriyor. 
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Sevgilisini ölümünü öğrenince Edgar intihar ediyor.  
Operanın öyküsü gerçekten de dramma tragico’dur. (trajedi dram). Müzik romantik un-

surlarla zengindir. Melodi sıcaklığı ve elastikliği ile faklılık gösteriyor. Müziğe vokal baş-
langıç hakimdir. Örneğin, Lucia’nın aryası virtüöz kolorotür icrası ile dikkati çekiyor. Ope-
ra sanatçısının sesi flütle yarışıyor. Lucia’nın aryası izleyiciler arasında büyük popülerlik 
kazanmıştır. 

Operada yüksek dramatik sayfalar fazladır. Arasında birinci sahnenin ikinci perdesin-
den Lucia ve Edgar’ın nikah düosu, İtalyan operasında meşhur toplu icralardan biridir. 

Evet, Lucia arkadaşı Alice ile gelir. Burada "Ancor non giunse!" resitatifi, devamında 
ise koloratür soprano için meşhur arya "Regnava nel silenzio" icra olunuyor. 

Leyla Gencer’in bu partisini dinlemek çok ilginçtir. Resitatifte onun sesi çok güçlü, 
yalnız biraz serttir. Bu ses ne hacmini, ne de gürlüğünü kaybetmiyor, bu başka bir ses – saf 
meleğin sesidir. Gencer, burada sesini hafifletir ve aydınlatır.  

Biz şunu da belirtmeliğiz ki, Gencer genellikle göğüs sesini kullanmıyor, tüm aşağı no-
taları sanatçı kafa sesiyle yorumluyor. Bu aşamada sanatçının kullandığı tekniği söylemek 
istiyoruz. Tiz notaları yorumlamak için Gencer’in kullandığı teknik; ilk olarak kadansta 
"...ecco su quel margine..." sözlerinden sonra ikinci oktavın “si bemol” notasıyla bağlantılı-
dır. Gencer ikinci oktavın “sol” notasından destek alarak “si bemol”a çıkıyor, burada forte 
nüansının gerçekleştirilmesi beklenirken, sanatçı piano nüansını uyguluyor ve ses sanki 
hala havada asılı olarak kalıyor. Araştırmacıya göre bu yöntem erken koloratür yorumcula-
rından Totti del Monte veya Amelita Galli-Curci gibi sanatçılara mahsustur. 

Birkaç kelime de Lauri Volpi’nin “Vokal Paralellikler" kitabından alıntıları dikkate su-
nuyoruz: “Şan eğitimi o zaman görevini yerine getirmiş oluyor ki, yorumcu kendi sesine 
hakim olup, kendi sesini biçimlendirmeği başarabilsin. Aynı zamanda insan sesinin üç 
registerini kapsayan iki oktav diyapazonunu elde edebilsin. Hatırladığımız gibi, Lauri Volpi 
Callas’ın sesi hakkında; “üç ses bir arada” demiştir.  

Verdi ve Wagner operalarının ortaya çıkmasıyla bu görüş gelişimini buluyor. Yeni re-
pertuarlarla sanatçılar kendi becerilerini sergilemeye daha çok fırsat buluyorlar. Bunlar 
resitatiflere daha dakik ve sıcaklık getiren yöntemlerin oluşturulmasıydı. Lakin zaman 
içinde zevkler değişiyor ve şan eğitimcileri artık geniş, ihtiraslı yorum yerine, daha aşırı 
sözlü anlatımcılık aramak mecburiyetinde kalıyorlar. “Konuşarak söyleme” yöntemi öğle 
bir duruma geliyor ki, sanatçılar artık operanın temel kurallarını bile unutuyorlar. Bununla 
ilgili Berlioz’un söylediklerini hatırlayalım; besteci ünlü "Les Huguenots" operasının be-
şinci perdesinde Devereux’un kendi tarzıyla yaptığı konuşma eklerini dinlemekten vazgeçe-
rek, arkadaşlarına “Operada konuşmak - trajedide söylemekten bin kat daha kötüdür " de-
miştir. 

Tüm şan okulları formun büyüklüğü, tarzın saflığına can atıyor. Bunların tüm dönem-
lerde, eğitimin temellerinde yer alması gerekiyor. Ne yazık ki dramatik okuma kültürü, 
vokal söylemeyi yavaş yavaş orkestranın gürültüsü eşliğinde tamamen sözel egzersizine 
dönüştürmüştür.  

Orkestra enstrümanlarının agresif icrasına karşılık olarak vokal yorumcusu içgüdüsel 
olarak, sesinin gücünü artırmak istiyor. Bu zaman yorumcu göğüs resonatöre aşırı geliştire-
rek, birkaç yıl içerisinde tamamen solunum sistemini tahrip ediyor. Bu da gerek ses kalite-
sinde, gerekse de sıhhatde felaket etkisini gösteriyor.  

Bir daha elbette, Maria Callas ve Di Stefano’nun belcanto ustaları olduğu belirtilmeli-



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
76

dir. Bizim bu görüşe karşı çıkma hakkımız yoktur ve kesinlikle bu görüşe katılıyoruz, lakin 
onları özellikle Gencer ve Giancinto Prandelli düosu ile kıyasladığımız zaman bazı kusurla-
rın olduğunu da söylemeliyiz. Belki de Gencer ve Giancinto Prandelli düosu Callas ve Di 
Stefano gibi mükemmel değil, ama biz onların yorumunda asıl belcanto icrayı duyabiliyo-
ruz.  

Günümüzde gerçekten de vokal ustalarının çok fazla olmadığı bir çağda, Leyla Gen-
cer’in bir opera sanatçısı olarak, tüm yetenek ve parlak tekniği takdir edilmektedir. 
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MALATYA’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE 
MALATYALI ÂŞIKLAR 

 
TRADITION OF MINSTRELSY IN MALATYA 

AND 
ASHIKS FROM MALATYA 

 
АШУГСКАЯ ТРАДИЦИЯ В МАЛАТИИ И 

МАЛАТИЙСКИЕ АШУГИ 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* 
 
 

Öz 
Âşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş değerler bütünü-

dür. Anadolu’da âşıklar yüzyıllar boyu gelenekten ödün vermeksizin varlıklarını korumuş-
lardır.  

Malatya’nın Sivas gibi Anadolu halk şiirinin merkezlerinden birine yakın olması nede-
niyle Malatya yöresi âşıklarına Sivas yöresinin ünlü âşıkları önemli ölçüde etki etmişlerdir.  

Halk şiirinin Darende, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir’de sevilip sayılması bir ölçüde 
Sivaslı Pir Sultan Abdal, Âşık Veli, Ruhsatî, Âşık Veysel gibi önemli âşıklara bağlanabilir.  

Toplumumuzun gelenekçi yapısı âşıklık sanatının icrasını belli temel kurallara bağla-
mıştır. Bu kurallar çerçevesinde, Malatya’da âşıklık geleneklerini ve bu gelenek içinde 
Malatyalı âşıkların şiir dünyasını şu başlıklar altında irdelemek mümkündür: a. Âşıklığa 
Başlama, b. Saz Çalma, c. Usta - Çırak, ç. Mahlas Alma, d. Rüya Sonrası Âşık Olma (bâde 
İçme) e. Tarih Bildirme, f. Nazire Söyleme g. Dedim - Dedi Tarzı Söyleyiş. 

Malatya ve yöresinde yüzyıllar boyu pek çok âşık yetişmiş bunların kimilerinin ünü 
bölge sınırlarını aşmış, Fehmi Gür gibi kimileri de çok güçlü âşıklar olmalarına rağmen 
ününü yaşadıkları çevre dışına taşıramamışlardır. 

Ulaşabildiğimiz kaynakları tarayıp, geniş bir saha araştırması yapıp, yıllardır oluştur-
duğumuz özel arşivimizi esas alıp yüzyıllar boyu Malatya’da sazına ses vermiş ve âşıklık 
geleneğini yerine getirmiş 114 âşık tesbit edebildik. Şüphesiz Malatya ve çevresinde yeti-
şen âşık sayısı bu sayı ile sınırlı değildir. Ulaşamadığımız, şiirleri kayda geçmediği için 
unutulmuş birçok âşığın daha olduğundan şüphemiz yoktur. 

Malatya Âşıklık Geleneğini Yaşatan Âşıkların bir kısmını:Âşık Baboğ Dede, Esirî, 
Muharrem Yazıcıoğlu, Hekimhanlı Sadık Baba, Darendeli Mecruhî, Kusurî, Kul Sevindik, 
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Rıfat, Rengî, Nihanî, Penahî, Darendeli Fethi Baba, Şurbî, Remzi, Âşık Cevri, ,Safine, 
Dildarî, Boranî ve Fakiri olarak sayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Malatya, Âşıklık Geleneği, Âşık, Usta, Çırak  
 
Abstract 
Tradition of minstrelsy is aggregate of values which was accumulated during hundered 

years. Ashiks in Anatolia kept their existence for centuries without compromising the 
tradition. 

Malatya is close to Sivas where is the center of Anatolian folk poetry. Because of this, 
Ashiks of Sivas district had effected the ashiks of Malatya. 

Loved and considered to be of folk poetry in Darende, Hekimhan, Arguvan and 
Arapgir related with Pir Sultan Abdal from Sivas, Ashik Veli, Ruhsati and Ashik Veysel. 

Traditional structure of our society has linked arts of minstrelsy to certain fundamental 
rules. Within these rules, it is possible to examine tradition of ashik in Malatya and poet 
world of ashiks in this traditon under these headings: a. Beginning of Minstrelsy, b. Playing 
Saz (Turkish Stringed Instruments), c. Expert-Prentice d. Receiving Appellation (Mahlas 
Alma), C. Fall in Love After Dream (Drinking Bade) e. Reporting Date f. Nazire Say, g. I 
said – He Said Style Utterance. 

For centuries, many ashik have grown in Malatya district and some of them have 
exceeded the reputation of the border. Although some people very strong like Fehmi Gür, 
couldn’t exceed their fame out of their region. 

By scanning the resources that we can access and wide area we relied on our private 
library we created many years doing research and centuries, in Malatya, we were able to 
identify 114 Ashiks that they have given voice to the instrument and has fulfilled the 
minstrelsy tradition. Certainly, Malatya and around the growing number of ashik people is 
not limited to this amount. We have no doubt that, there were many ashiks whose poems 
hadn’t registered and because of this forgotten. 

We can mention some of the ashiks who lived in the Minstrel Tradition in Malatya. 
These ashiks are: Ashik Baboğ Dede, Esirî, Muharrem Yazıcıoğlu, Hekimhanlı Sadık Baba, 
Darendeli Mecruhî, Kusurî, Kul Sevindik, Rıfat, Rengî, Nihanî, Penahî, Darendeli Fethi 
Baba, Şurbî, Remzi, Âşık Cevrî, Penahî, Nihanî,Safine, Dildarî, Boranî ve Fakiri.  

Keywords: Malatya, Tradition of minstrelsy, ashik, expert-prentice. 
 
 
Bilindiği gibi milli edebiyatımızın gerek eserleri, gerekse temsilcileri yönünden kesinti-

siz, bugüne kadar uzanan en geniş ve en güçlü bölümünü âşık edebiyatı oluşturmaktadır. 
Anadolu insanının duygularının yüzyıllar içinde tercümanı şüphesiz sazı ve sözü ile âşıkla-
rımız olmuştur.  

Âşıklar bulundukları toplumların sözcüleridir. 
Anadolu’da 16. Yüzyıl başlarından günümüze kadar süre gelen ve her şeyi ile bize öz-

gü olan âşık edebiyatının belli kuralları, töreleri bulunmaktadır. Zaten bu edebiyatı canlı 
kılıp varlığını korumasını sağlayan da bu kuralları ve icra töresidir.  



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 

79

Anadolu’da âşıklar yüzyıllar boyu gelenekten ödün vermeksizin varlıklarını korumuş-
lardır.  

Atalarımız bir sonraki nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisinin kültür 
mirası olduğu bilincine varıp, bazı kültür değerlerinin korunması, varlığının sürdürülmesi 
için belli kurallar oluşturmuşlardır. Biz bu kurallar arasında âşıklık geleneğini de sayabili-
riz.  

Âşıklık geleneği yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş değerler bütünü-
dür.  

Âşıklık geleneği, Anadolu’da ozan-baksı geleneği ve tekke edebiyatının yapısal ve te-
matik verimlerinden yararlanarak yeniden yapılanmıştır.  

Malatya’nın Sivas gibi Anadolu halk şiirinin merkezlerinden birine yakın olması nede-
niyle Malatya yöresi âşıklarına Sivas yöresinin ünlü âşıkları önemli ölçüde etki etmişlerdir.  

Anadolu halkı geleneğine bağlı bir toplumdur.  
Anadolu halkının bu özelliğini Malatya’da da görmek mümkündür.  
Malatya, Anadolu’da halk kültürü değerleri açısından en zengin yörelerimizden biridir. 

Halk oyunları ile, türküleri ile ünü oldukça yaygındır. Arguvan yöresi türküleri, Türk halk 
türküleri içinde kendine özgü formunda “Arguvan Ağzı” ya da “Minayik Ağzı” adı ile anılıp 
repertuvarlarda özel bir yer almıştır.  

Halk şiirinin Darende, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir’de sevilip sayılması bir ölçüde 
Sivaslı Pir Sultan Abdal, Âşık Veli, Ruhsatî, Âşık Veysel gibi önemli âşıklara bağlanabilir. 

Sivas yöresi bütün Orta Anadolu âşıkları üzerinde anlam yükünün ağırlığına dayalı bi-
çimi ile etki etmiştir.  

Toplumumuzun gelenekçi yapısı âşıklık sanatının icrasını belli temel kurallara bağla-
mıştır. Bu kurallara göre âşık sazsız olmayacaktır.  

Âşık, bir usta yanında pişecek, sanatı, sanatın inceliklerini, kurallarını ustasından öğre-
necek o da yeni çıraklar edinip kendinden sonrakilere aktaracaktır. Ne var ki geleneğe bağlı 
yetişmiş bir âşık olduğu halde divan şiirinin etkisiyle divan tarzında yazan âşıklar da gö-
rülmüştür.  

Malatyalı âşıkları incelediğimizde Arguvan yöresinin kendine özgü “Arguvan havası” 
dediğimiz söyleyiş özelliği dışında Hekimhan, Darende ve Arapgirli âşıklarda söyleyiş 
özelliğinden çok anlam ağırlığı dikkat çekmektedir. 

Malatya ve yöresinde yüzyıllar boyu pek çok âşık yetişmiş bunların kimilerinin ünü 
bölge sınırlarını aşmış, Fehmi Gür gibi kimileri de çok güçlü âşıklar olmalarına rağmen 
ününü yaşadıkları çevre dışına taşıramamışlardır. 

Ulaşabildiğimiz kaynakları tarayıp, geniş bir saha araştırması yapıp, yıllardır oluştur-
duğumuz özel arşivimizi esas alıp yüzyıllar boyu Malatya’da sazına ses vermiş ve âşıklık 
geleneğini yerine getirmiş 114 âşık tesbit edebildik. Şüphesiz Malatya ve çevresinde yeti-
şen âşık sayısı bu sayı ile sınırlı değildir. Ulaşamadığımız, şiirleri kayda geçmediği için 
unutulmuş birçok âşığın daha olduğundan şüphemiz yoktur. 

Sazlı sazsız, doğaçlama ve yazıyla geleneğin özelliğini taşıyan şiir söyleyene âşık, 
âşıkları yönlendiren kuralların tümüne de âşıklık geleneği denir. Âşıklık geleneğinin oluş-
masında ve bu gelenek içinde yetişen âşıkların şekillenmesinde yöre kültürünün önemi 
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büyüktür. Âşıklar panayırlarda, düğünlerde, köy odalarında, bey konaklarında ve kahveler-
de sanatlarını icra eder geleneği yaşatırlar. 

Malatya’da âşıklık geleneklerini ve bu gelenek içinde Malatyalı âşıkların şiir dünyasını 
şu şekilde irdelemek mümkündür: 

Âşıklığa Başlama 
Sazsız âşığı kulpsuz testiye benzeten Malatya halkı iyi saz çalan âşığı benimser, Saza 

ayrı bir önem verir.  
Malatyalı âşıkların âşıklığa başlamaları çırak olma, Usta malı şiirleri dinleyip çevrede-

ki âşıklardan etkilenme, bulundukları ortam gereği sazlı sözlü toplantılarda bulunma, rüya 
sonrası âşık olma, ruhi depresyon sonucu âşık olma, milli duyguların galebe çalmasıyla âşık 
olma gibi durumlarla kendini göstermiştir.  

Bunların en yaygın olanı usta-çırak geleneği içinde yetişip âşık olmadır.  
a. Saz Çalma  
İlhamı kamçılayan bir alet olan saz, Malatyalı âşıkların çok önem verdiği bir alet olup 

bu yörede bir de “Damura” denilen ve bağlama cinsinden bir saz türü yapılıp yaygınlık 
kazanmıştır.  

Malatyalı âşıklar da bağlama, cüra ve damura denilen sazları kullanmışlar, sazsız âşığı 
pek önemsememişlerdir.  

b. Usta - Çırak 
Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerin en önemlilerinden biri usta-

çırak geleneğidir.  
Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularının âşıklarca dile getirilerek halkın belle-

ğine işleyip kuşaktan kuşağa ulaştırılması yatar.  
Bu geleneğin temsilcileri olan âşıklar, ustalarından öğrendiği bilgi ve becerileri bir an-

lamda usta mallarını çırakları aracılığıyla geleceğe taşırlar.  
Çırak ustasını babası gibi görür. Her âşık ustası ile övünür  
Usta-çırak geleneğinin en canlı biçimde yaşatıldığı yörelerden biri Malatya’dır. Türk 

halk şiirinin en usta âşıklarından Ruhsatî gibi bir ustanın ustası Kusurî de Malatyalıdır. 
Türk halkı geleneğine bağlı bir toplumdur. Geleneğe bağlılık birçok sanatın devam et-

mesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle el sanatları ile ilgili esnaflıkta âhilik çerçeve-
sinde, çırak yetiştirme geleneği günümüze değin varlığını korumuştur.  

Âşık edebiyatında da çırak yetiştirme geleneği yüzyıllar boyu canlılığını koruyan gele-
neklerden biridir.  

Çırak baba yarısı saydığı ustasının adını yaşatmak, sözde ve sazdaki edasını korumak 
için ustasından öğrendiği üslûbunu, dilini, sözdeki zarafetini, sazdaki tavır ve tekniğini, 
kendi yetiştirdiği çırağına da geleneğe bağlı kalarak öğretir. Çırak da ustasından öğrendik-
lerini kendi çıraklarına nakledince âşık kolu dediğimiz bir kol oluşur.  

Âşık kolu, “Çıraklık geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafından, odak 
hüviyetindeki usta âşığa bağlılık duyarak ona ait üslûp, dil, ayak, ezgi, konu, hatıralar ve 
hikâyelerin devam ettirildiği mektep.” Olarak da tanımlanmaktadır.  
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Bir âşık kolunun varlığı için Odak hüviyetindeki usta âşığın dil ve üslubu korunmalı, 
usta âşığın işlediği konular işlenmeli, usta âşığın karşılaşmaları iyi bilinmeli, usta âşığın 
anlattığı hikâyeler anlatılabilmeli, usta âşığa ait ayaklar kullanılmalıdır.  

Bu güne kadar usta –çırak geleneği içinde adından söz edilen ve bilinen âşık kolları 
Emrah Kolu, Ruhsati Kolu, Dertli Kolu, Sümmani Kolu, Derviş Muhammet Kolu, 

Huzurî Kolu, Şenlik Kolu ve Talibî Kolu olmak üzere sekiz tanedir. Türk halk şiirindeki 
âşık kollarının en önemlilerinden sayılan Ruhsatî kolu, Malatyalı Âşık Kusurî’nin çırağı 
Âşık Ruhsatî tarafından oluşturulmuştur. 

Malatya’da bizim ortaya çıkardığımız bir kol da Derviş Muhammet kolu’dur. Âşık ede-
biyatında Malatya âşıklık geleneği içinde oluşmuş bir kol olarak bilinmektedir.  

Bu kol: Derviş Muhammet, Şah Sultan, Âşıkî, Âşık Hüseyin, Bektaş Kaymaz, Âşık Ha-
san Hüseyin, Meftunî (Memo Temiz) vb. biçimindedir. Bu kol ve kolun en önemli âşıkların-
dan Âşıkî üzerine halen tarafımızdan yaptırılan bir yüksek lisans tezi devam etmektedir. 

Aşık Kollarının oluşmasıyla ilişkin bütün koşulları taşıyan Pir Sultan Kolunun oluştu-
rulmaması, bütün edebiyat araştırmacılarınca görmezden gelinmiş olması önemli bir eksik-
liktir. Bu konuda da yaptırdığımız bir yüksek lisans tezi bitmek üzeredir. 

Usta âşık saza ve söze yeteneği olan bir genci çırak edinir, yanından hiç ayırmaz. Öz 
evladından ayrı tutmaz. Saz ve söz meclislerine sokar, zamanı gelince çırak da ustasının 
yanından ayrılıp kendi çalıp söylemeye başlar. Geleneğe bağlı kalarak o da yeni çıraklar 
yetiştirir.  

Araştırmalarımızda Malatya yöresinde yaşamış tesbit edilebilen en eski âşıkların 
1755’te doğan Derviş Muhammet ve Şah Sultan olduğunu tespit etmemize rağmen biz 
divan tarzı şiirleri ile de tanınan fakat dini ve tasavvufi şiirleri, özellikle ilahileri ile âşıklar 
arasında da önemli bir yere sahip olan Niyazi Mısrî’yi Malatya’nın en eski âşığı olarak 
belirtmeyi uygun gördük. 

Müjgan Cunbur’un: “Onyedinci yüzyıldan bu güne dönüp dolanıp çağırıp gelen Niyazî-
i Mısrî, yüzyıllarca Türk halkının yalnız dilinde değil, gönlünde de yeri olan büyük bir yol 
ve gönül eridir. Malatyalıdır. Mısır’da tahsil gördüğü için Mısrî lâkabı ile anılır.1 dediği 
Niyazi Mısrî’nin asıl adı Mehmet olup doğum tarihi tam olarak tespit edilememekte, ancak 
ölüm tarihinin 1693 olduğu bilinmektedir. 

Şiirlerini yüzyıllar önce söylemiş olmasına rağmen günümüzde bile insan ruhunu bir 
musiki gibi okşamakta:   

Derman aradım kendime 
Derdim sana derman imiş 
Bürhan aradım aslıma 
 Aslım bana bürhan imiş 2  
gibi özgün deyişleriyle XVII. yüzyıldan günümüze ses vermektedir.  
Malatya’nın en eski âşıklarının başında Derviş Muhammet ve Şah Sultan gelmektedir. 

Derviş Muhammet (Mehmet) 1755’te Malatya’nın Arguvan ilçesinin İsa köyünde doğmuş-
tur. Şiirlerinde bazen Muhammet, bazen de Mehmet adını kullandığı görülmektedir. 

Aşktır anamız atamız 

                                                 
1 Müjgan Cunbur, Başakların Sesi, Poyraz Reklam Yay. Ankara 1968, s.351 
2 Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yay. Ankara 1968, s.361 
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 Aşktır ceddimiz ötemiz 
 Aşktan geliyor gıdamız 
 Yanarız büryan oluruz 3 
diyen Derviş Muhammet’in şiirleri Malatya çevresinde âşıklık geleneği çerçevesinde 

usta malı söyleyen âşıklarca dilden dile söylenmektedir.  
Derviş Muhammet aydın görüşlü bir din adamı olup zamanın dar görüşlerine karşı çı-

kan, yol gösterici ve uyarıcı bir kişiliğe sahiptir. O’nun bu uyarıcı ve yol gösterici tutumu 
köylüler arasında hoşnutsuzluk yarattığı için köyden ayrılmak zorunda kalmıştır. Argu-
van’ın İsa köyünden ayrılan Derviş Muhammet, Sivas ile Divriği ilçesi Anzağar 
(Kevendüzü) köyüne gidip yerleşmiştir. 

Elimizde 40 şiiri bulunan Derviş Muhammet’in İbrahim Aslanoğlu ve M. Adil Atalay 
tarafından Arapgir ve Arguvan’da buldukları cönk ve mecmualarda henüz yayımlanmamış 
fazla sayıda şiirlerinin olduğu bilinmektedir. Şiirlerinde rastladığımız: 

Dinleyin nasihatim Hak ehli canlar 
Ben bu okumayı uludan aldım 
Ağından okurum bilmem karayı 
Sultan Hızır gibi doludan aldım 4 
gibi ifadelerden Bâdeli âşık olduğu anlaşılmaktadır.  
Doğduğu İsa köyünden ayrılıp önce Divriği’nin Anzahar (Kevendüzü) köyüne, sonra 

Arguvan’ın Karahöyük köyüne yerleşmiş, daha sonra da tekrar geri döndüğü Kevendüzü 
köyünde 1825’te vefat etmiştir. Derviş Muhammet’in öleceğini hissedip söylediği bir şii-
rindeki:  

Yetmiş yıldır mihman idim bu handa 
Ruhumuz aşna idi şu cihanda 
Gafil olma elbet anladın sen de 
Ömür tamam olmuş gel oldu bize 5  
gibi deyişinden hareketle ermişliği ve kerametleri üzerine velilik derecesine ulaştığına 

inanılıp hakkında birçok menkıbe oluşmuştur.6  
Derviş Muhammet, Ahmet Yesevi çizgisini Anadolu’da sürdüren ender âşıklardandır. 

O’nun şiirleri incelendiğinde, Yesevi’nin hikmetleri gibi nasihat ve özgün söyleyişin ağır 
bastığı görülür.  

 
 
Derviş Muhammet’im koyma haini 
Herkes beğeniyor kendi huyunu 
Dibi delik kaba aşkın suyunu 
Taşıyıp yorulma dolduramazsın 7 

                                                 
3 Mustafa Bal, Derviş Muhammed, Âşıkî, Şah Sultan, Merdivenköyü Şahkulu Sultan Derneği 

Yay.  İstanbul  1989, s.24 
4 Mustafa Bal, a.g.e. s.1 
5 Mustafa Bal, a.g.e. s.24  
6 Kutlu Özen, “Yukarı Fırat Havzasında Yetişmiş Üç Halk Şairi: Derviş Muhammet, Ahmet 

Aşıkî, Şah Sultan” Fırat Navzası, II. Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu Bildirileri, (5 Kasım 
1987) Elazığ 1989  
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diyen âşık Malatya’nın en eski usta âşıklarındandır. 
Malatya’nın bilinen ilk kadın şairi olup 1755’te dünyaya gözlerini açan Şah Sultan da 

Arguvan’ın İsa köyünde doğmuştur. Derviş Muhammet’e çırak olup, usta-çırak geleneğine 
uyup Derviş Muhammet’in yolunda gidip O’nun gibi hikmet ve nasihat ağırlıklı deyişleri 
ile tanınmıştır.  

Şiirlerindeki, çevresinde haksızlık eden ağalarla iki yüzlü insanlar için söylediği sözler 
nedeniyle köylüsü ile arası açılmış ve ustası Derviş Mehmet gibi o da önce Divriği’nin 
Anzahar (Kevendüzü) köyüne, oradan da Arguvan’ın Bozan köyüne yerleşmiştir. Ömrünün 
sonuna kadar Bozan’da kalan âşık 1849’da Bozan’da vefat etmiştir. Şiirlerinde Derviş Mu-
hammet’inki gibi Ahmet Yesevi’nin hikmetlerine benzer söyleyiş tarzı hakimdir.  

Turnam gökyüzünde ne hoş süzersin 
Ne hûb katarınız güzel düzersin 
Urum’u Türkmen’i sen mi gezersin 
 Gel bizim ellere gez kerem eyle 
 
Uzatıp başını açmış kanadın 
Gökyüzünde samah dönmek muradın 
Böyle miydi bana ahdin amanın 
Gel bizim ellere gel kerem eyle 8 
gibi bazı şiirleri türkü formunda dilden dile dolaşmaktadır. 
Anadolu’da âşıklar kırlarda açılan rengârenk çiçekler gibidir. Her biri bulunduğu 

yörede sazı ve sözü ile güzellikleri, sevgiyi, barışı, kardeşliği, doğruluğu dantel gibi işlerler.  
c. Mahlas Alma 
Mahlas alma geleneği de Malatya’da geleneğe uygunluk göstermektedir.  
Genellikle nisbet î’sini bir adın sonuna ekleyerek aldıkları gibi bir ustanın, pîrin ya da 

mürşidin verdiği ad da mahlas olarak kullanılır.  
Bir olay anında söylenen bir söz, bir yer adı mahlas olarak kullanıldığı gibi âşığın adı, 

adı soyadı, ya da sadece soyadı da mahlas olarak kullanılmaktadır. 
Kul Sevindik’e Hacı Bektaş’ta Feyzullah Çelebi “Ne güzel söyledin, sevindik.” deyince 

Âşık Mustafa bir daha “Kul Sevindik” mahlasını kullanmıştır.  
Harf devriminin etkisi ile Âşık Hasan Hüseyin Şahin kendisine “Yediharf” mahlasını 

seçmiştir. 
Cafer Baba çok fakir olduğu için sosyal durumunun etkisi ile şiirlerinde “Fakirî” mah-

lasını kullanmıştır.  
Meftunî’nin mahlas alma olayı ise Şemsi Belli tarafından şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Çalgan Baba’ adında bir yatır vardır Kuyudere köyünün yakınında. Köy halkının, başında 
kurbanlar kestiği , adaklar adadığı bir ziyaret yeri. ‘Çalgan Baba’ yatırının bulunduğu 
yerden köpük gibi bir su fışkırır ve Kuyudere köyünün üç arkı bu sudan oluşur.  

                                                                                                                            
7 Mustafa Bal, Derviş Muhammed, Aşıkî, Şah Sultan, Merdiven köyü, Şah Kulu Sultan Der-

neği Yay. İstanbul 1989, s.5 
8 Mustafa Bal, Derviş Muhammet, Âşıkî, Şah Sultan, Merdivenköyü, Şahkulu Sultan Derneği 

Yay. İstanbul 1989, s.260 
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İbrahim Memo, bir gün, Çalgan Baba’nın sularıyla bahçesini sulamaya başladığı bir 
sırada çalılar arasında öten bir kuş sesine dalıp gider. Yöresel adıyla ‘Çalı Çirtiği’ denilen 
bülbüle benzeyen bu kuşun sesiyle dalıp gider İbrahim Memo.  

Toprağa sapladığı küreği dayanak yaparak çalılar arasında öten kuşun sesiyle kendin-
den geçen genç ozan, yanı başındaki bir başka sesle daldığı alemden kopuverir.  

Bu ses, İstanbul’da avukatlık yapan İbrahim Memo’nun dayızadesi Muharrem Naci 
Orhan’ın sesidir. ‘Gel Muharrem!..’ ‘Gel de şu kuşun sesine kulak ver!.. Meftun oldum!.. 
der. Muharrem Naci’nin ‘Hakikaten güzel bir ses... Ya Meftunî...’ yanıtını vermesi üzerine 
o günden sonra tüm deyişlerinde ‘Meftunî’ mahlasını kullanmaya karar verir.” Mahsubî’ye 
de mahlasını ustası Gülhanî vermiştir.  

Geleneğin bu denli güçlü olduğu bu yörede asıl adı Mehmet olan Esirî de mahlasını ge-
leneğe bağlı olarak alanlardandır.  

Âşık Mehmet (Esirî), 20 yaşına geldiği zaman kardeşlerine “Hacı Bektaş’a Feyzullah 
Çelebi’yi ziyarete gideceğim.” diyerek köyünü terk edip Hacı Bektaş’a gider. Feyzullah 
Çelibe’den manevi himmet alarak âşıklığını beyan eder.  

Âşığın sazını ve sözünü dinleyen Feyzullah Çelebi’nin “Söyle Esirî’m sakla sırrımı” 
demesi üzerine Âşık Mehmet bir daha “Esirî” mahlasını kullanmaya başlar. 

d. Rüya Sonrası Âşık Olma (bâde İçme) 
Malatyalı âşıklar arasında rüya sonrası âşık olma, bâde içme olayına da rastlanmakta-

dır. Derviş Muhammet: 
Dinleyin nasihatim Hak ehli canlar 
Ben bu okumayı uludan aldım 
Ağından okurum bilmem karayı 
Sultan Hızır gibi doludan aldım 
deyişinde işaret ettiği gibi bâdeli âşıklardandır. 
 Bâdeli âşıklardan olduğu: 
Gönül sancağını açıp 
Muhabbet mülkünden geçip 
Yar elinden dolu içip 
Esirip mestane geldim 9  
deyişinde belirtilen  
1765 yılında Arguvan’ın İsa köyünde doğan Âşıkî hikmet ve nasihat yollu nefesleri ile 

Malatya’nın ve yaşadığı dönemde şairnâmelerde adı geçen10 Anadolu’nun en tanınmış 
âşıklarından biri olmuştur. Derviş Muhammet’in çıraklarından olan Âşıkî, deyişlerinde 
ustası Derviş Muhammet’in izinde gitmiş: 

Özün engire indir yüce uçma 
Enginlerde biten ayva nar olur 
Tekebbürlük edip yolundan azma 
İblis’e uyanın işi zor olur 11 

                                                 
9 Mustafa Bal, a.g.e. s.238 
10 Doğan Kaya, Şairnâmeler, Kültür Bak. Yay. Ankara 1990, s. 16 
11 Mustafa Bal, Derviş Muhammet, Âşıkî, Şaah Sultan, Merdivenköyü, Şahkulu Sultan Derne-

ği Yay. İstanbul  1989, s.202  
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biçiminde, O’nun gibi toplumu uyarıcı, ahlâk kurallarını hatırlatıcı ve öğüt verici şiirler 
söylemiştir. 

Âşıkî’nin:  
İntizar çektiğim hubların merdi 
 Gözlerim yaşını saçmadan gel gel 
 Sabahtan akşama dilimin virdi 
 Devredip devranım geçmeden gel gel 12 
deyişi,  
Kul olanın Hak katından işleri 
Bilinir gam yeme divane gönül 
Ha bir gün ola ki gözün yaşları 
Silinir gam yeme divane gönü 13  
ve 
Ben bugün güzeller serdarın gördüm 
Çıkmış salınıyor elin üstüne 
Cemalına baktım salavat verdim 
Selamına durdum yolun üstüne 14  
gibi söyleyişleri de çevrede halk türküleri arasında sık sık okunmaktadır. Malatya’da 

yetişip ünü çevre illerde oldukça yaygınlaşan Âşıkî 1821 yılında Felahiye’nin Acırlı kö-
yünde vefat etmiştir.  Hıdır Koluaçık da bâdeli âşıklardan olduğunu:  

Dostun sevdasına düştüm düşeli 
 Her geçen günlerin bayram dediler 
 Dost elinden dolu içip coşalı 
 Gönül sevdiğine hayran dediler15 
dizelerinde ima etmektedir. Âşık Ali Demir rüyasında Sultan adında bir kızı görüp âşık 

olur ve bir saz alıp:  
Ağaçlar hu çekti ah ü zarımdan 
El ayrılsa ben ayrılmam yarimden 
Darende’den Hacılar’dan Gürün’den  
Acep gitsem nazlı yârim var mola”16 
diye, diyar diyar dolaşıp Sultan’ı arar.  
1259 (Miladi 1843)’da Malatya ili Hekimhan ilçesi, Güvenç köyünde dünyaya gelen 

Âşık Mehmet (Esirî) de şiirlerinde bâdeli âşıklardan olduğunu vurgular;  
Pîr elinden dolu içip mest oldum 
Aldım sattım her kıymetten üst oldum 
Mürşit meydanında kemerbest oldum 

                                                 
12 Mustafa Bal, Derviş Muhammet, Âşıkî, Şah Sultan, Merdivenköyü Şahkulu Derneği Yay. 

İstanbul 1989, s.266 
13 Mustafa Bal, a.g.e. s.223 
14 Mustafa Bal, a.g.e. s.  
15 Hıdır Koluaçık, Gönülden Sesler, Ankara 1985, s.10 
16 Mehmet Ali Cengiz, “Ayvalı Deresi Çevresinde Yetişen Âşıklar”, III. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğleri, 19-21 Ekim 1988, İstanbul 1989, s.87 
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Yüzümde yedi hat ağlara düştüm 
biçimindeki deyişi ve:   
Erenler yaktı çıramız 
Çok şükür ruşen olduk 
Âşıklıkta bu töremiz  
İçtik bâde sultan olduk”  
biçimindeki söyleyişleriyle bâdeli âşıklardan olduğunu dizelerine aktarır.  
e. Tarih Bildirme 
 Malatyalı âşıklarda da tarih bildirme geleneği canlılığını korumuş, birçok önemli 

olay, şiirlerde bildirilen tarihlerle belgelenmiştir. Kusurî’nin:  
Bin yüz doksan üçde geldim cihana 
Hub surette insan oldum nedir bu 
Elden ele beşiklerde beslendim 
Necm-i seher sübyan oldum nedir bu17  
dörtlüğünde doğum tarihi olan miladi 1802 işaret edilmekte; 
Kul Sevindik’in: “Sene bin iki yüz olmuştur tamam”18  
dizesinde miladi 1809’da hayatta olduğu anlaşılmaktadır.  
Bu geleneği en iyi uygulayanlardan birinin de Esirî olduğu görülmektedir.  
Bazı şiirlerinde sosyal konuları da dile getirip gelecek kuşaklara dizelerini tarihi birer 

belge gibi aktaran Esirî’nin:  
Sene bin iki yüz doksan bir tarih 
Hem dasıtan olsun hem bir tevarih 
Ne şiddetten gayrı candan bu zarih 
Kerem edip ihsan eyle ağ yeli19 
deyişinde de 1875’teki büyük kışın tarihi belirtilmiştir. 
d. Nazire Söyleme 
Divan edebiyatının etkisi ile halk şiirinde de yaygın olarak kullanılan ve gelenek haline 

dönüşen nazire söyleme Malatyalı âşıklar tarafından da benimsenmiştir.  
Kusurî Zileli Talibî’nin meşhur “Yer ile Gök Destanı”20’na: 
Yer ile gök imtihana başladı 
Dedi gök kim arş-ı rahman bendedir 
Yemez içmez uyku bilmez uyuya 
Hak yolunda gizli pünhan bendedir21 
dörtlüğü ile başlayan güzel bir nazire yazmıştır.*  

                                                 
17 Bilgegil, a.g.e. s. 62 
18 Gürel, a.g.e. s.134 
19 Kazancı-Yardımcı, a.g.e. s.128 
20 Mehmet Yardımcı, Zileli Talibî, İstanbul 1988, s.40  
21 Bilgegil, a.g.e. s.60 
* Bu nazire için M. Kaya Bilgegil “Kusurî’nin şiiri Talibî tarafından tanzir edilmiştir.” dese de 

biz bu görüşe katılmıyoruz.  
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Âşıkî’nin:  
Canan bizi aşk oduna 
Yaka geldi yaka gider 
Boynumuza zülfü bendin 
Taka geldi taka gider22  
dörtlüğü ile başlayan şiiri de Yunus Emre’nin: 
Aşkın odu ciğerimi 
Yaka geldi yaka gider 
Garip başım bu sevdayı 
Çeke geldi çeke gider23  
şiirine naziredir. Kimi Malatyalı âşıklar tarafından uygulanan bu yöntem Esirî’nin şiir-

leri arasında görülmemektedir.  
f. Dedim - Dedi Tarzı Söyleyiş 
Âşık edebiyatında gelenek haline dönüşen, ilk örneklerine Âşık Hasan, Erzurumlu Em-

rah ve Âşık Ömer’de rastladığımız Dedim-Dedi tarzı söyleyişin güzel bir örneğine de Ma-
latyalı âşıklardan Kusurî’de rastlanmaktadır.  

Bu şiirin son dörtlüğü  
Dedim bu hisar nen dedi kalâmdır 
Dedim bu çiçek nen dedi lâlimdir 
Dedim Kusurî nen dedi kölemdir 
Dedim azad eyle dedi ağlama 24  
biçimindedir. Dedim-Dedi tarzı söyleyiş de Esirî’de de görülmemektedir. 
  
Malatya Âşıklık Geleneğini Yaşatan Âşıklar  
Âşık Esirî’nin dedesi olup yörede ismi saygı ile anılan fakat sadece 18. yüzyıl sonla-

rında ve 19. yüzyıl başlarında hayatta olduğu bilinen Âşık Baboğ Dede’nin yöre âşıkları 
üzerinde önemli bir etkisi sezilmektedir. 

Gel Esirî meyil verme her dile 
Sadık dost gerek ki halinden bile 
Damgasız metaı alma bir pula 
Bezirgânlar bilir şar kıymetini”25 
deyişi ile Ahmet Yesevi çizgisinin Anadolu’daki usta âşıklarından biri olduğunu he-

men belli eden Esirî, ünü yöre dışına taşmış önemli âşıklardandır. 1843’te Güvenç köyünde 
dünyaya gelmiş, 1913’te Çulhalı köyünde vefat etmiştir.  

Asıl adı Mehmet olan ve dedesi Âşık Baboğ gibi iyi saz çalan âşık Feyzullah Çele-
bi’nin “Söyle Esiri’m sakla sırrımı” demesi üzerine şiirlerinde Esiri mahlasını kullanmaya 
başlamıştır.  

                                                 
22 Mehmet Yardımcı özel arşivi 
23 Cahit Öztelli, Yunus Emre, İstanbul 1986, s.333 
24 Bilgegil, a.g.e. s.23 
25 Osman Kazancı - Mehmet Yardımcı, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri, 

Açıksöz Yay. Malatya 1993, s.106 
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Cemal Özbey, uzun yıllar sakladığı iki defteri vefatından kısa bir süre önce “Bunların 
kıymetini ancak siz bilirsiniz.” diyerek bana vermiştir. Halen bende olan bu defterde 400 
şiir bulunmaktadır. Hekimhan ve çevresinde yaptığımız araştırmalar sonucu elimizdeki şiir 
sayısı 430’a ulaşmıştır. Bu şiirlerden 270 tanesi tarafımızdan hazırlanıp, Kültür Bakanlığı 
yayınları arasında yayımlanan Hekimhanlı Esirî adlı bir kitapla Türk halkına sunulmuştur.  

Bir şiirinde: 
Ne Süryanî ne Arabî ne Farsî 
Aşka düşüp Türkî lisana geldim 
deyişi öz be öz Anadolu Türkü olan âşığın Türkçe’ye olan sevgisinin bir ifadesidir. 
Ondokuzuncu yüzyılın genel şiir dünyasını gözden geçirince Esiri’nin şiirlerinin sade, 

yapmacıksız ve samimi bir eda içinde söylendiği görülür. Doğallık ve canlılık onun en göze 
çarpan özelliğidir. Özde; 

Esiri der ilmi hali bilen var  
Arif olup bir manayı bulan var 
Alan alsın pîr aşkına talan var 
Verme mahım emeğimi zaylara 
gibi deyişlerinden anlaşılacağı üzere çok derinlere indiği görülür. 
Şiirlerinde gördüğümüz: 
Esiri der âşıklara yol böyle  
Naz ederse sultanına kul böyle 
Sevişmenin ayrılması fal böyle  
Bir gelmesi yarin bir gelmemesi 
gibi rahat ve ustaca söyleyişleri ise Esiri’nin usta âşıklar zincirinin önemli halkaların-

dan biri olduğunun delilidir.    
Malatyalı âşıkların önemli bir bölümü, şiirleriyle başlı başına bir ekol olmuş, şiirlerin-

de işledikleri konular ve özgün söyleyişleriyle de çevresini eğiten birer okul görevini üst-
lenmiştirler.  

Ahmet Yesevi çizgisinin Anadolu’daki usta âşıklarından biri olarak gördüğümüz Esi-
ri’nin Ahmet Yesevi’nin hikmetleri gibi özlü deyişlerine usta bir âşık edası ile söylediği 
öğütlerine baktığımızda kimi zaman: 

Esiri ikrara uyanlardan ol  
Men aref sırrını duyanlardan ol 
Doğru yürü doğru diyenlerden ol 
Beyhude cihanı gezme boşuna 
gibi doğru davranmayı öğütlerken kimi zaman: 
benlikten uzak durup gönül almayı, kimi zaman: 
Sen dururken el ayıbın gözetme  
Her gördüğün yere destin uzatma 
gibi deyişleri ile başkalarının ayıplarını gözetip yüze vurmamayı, kimi zaman: 
Her özün bilmezi mihenge vurma 
Hazer kıl cahilin yanında durma 
gibi söyleyişleri ile cahil kişilerle, kötülerle konuşmamayı öğütleyen şiirlerine ve:  
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Kulak urma batıl söze 
Kesret perdedir göze 
Benden nasihattir size 
Pazar olmaz gölde balık 
biçimindeki bilgece öğütlerine sıkça raslanmaktadır.  
Âşıkların en büyük sitemi feleğedir.  
Çektikleri bütün sıkıntılardan felegi sorumlu tutarlar. Esiri’de de âşıkların bu genel tu-

tumu görülür. Bir şiirinde:  
Amelsiz ilim ne demek 
Şöyle bir beyhude emek 
Yakasız yensiz bir gömlek 
Anı ancak giyen bilir 
diyen Esiri de ölümü en çarpıcı dizelerle sazının teline dökmüş:  
Buna çare olmaz yetmiş vadeler 
Felek gözyaşından sundu badeler 
Geldi talip muhip emmizadeler 
Yükletti göç etti kervanı felek 
diyerek ölüm gerçeğini pek çok halk ozanı gibi şiirlerinde işlemiştir.  
Radyo ve televizyonlarda son dörtlüğü okunmadığı için anonim sanılan: 
Fırgatlı fırgatlı ne inilersin 
Sarı turnam sinen parelendi mi  
Niçin el değmeden sen inilersin 
Sarı turnam sinen parelendi mi 
dörtlüğü ile başlayan ve samah havasında okunan türküsü; 
Bir güzelin sevdası var serimde 
Ah eder gezerim çöl eyler beni 
Ağlama gözlerim Hüdâ kerimdir 
Yüz sürüp ağlarım yol eyler beni 
dörtlüğü ile başlayan deyiş biçiminde okunan türküsü; 
Arş yüzünde dönüp samah tutarsın 
Telli turnam uğrarmısın sılaya 
Eski derde yenisini katarsın 
Telli turnam uğrarmısın sılaya 
biçiminde başlayan deyişi ve: 
İşte geldi geçti ömür kervanı 
Yalan dünya ne gününü gördüm ben 
Bunca safa sürdüm âkibet fâni 
Yalan dünya ne gününü gördüm ben 
dörtlüğü ile başlayan türküleri yörede Esiri’nin halk türküleri arasında önemli bir yeri 

olduğunu gösteren deyişlerdendir. Malatyalı âşıklar zincirinin son temsilcilerinden Muhar-
rem yazıcıoğlu ve Sanatı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü, halk arasında “elden kalan 
yıldan kalır” diye bir söz vardır.  
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Muharrem Yazıcıoğlu, 20 Aralık 1996’da İnönü Üniversitesi’ne ziyaretime gelmiş, sa-
zını sözünü dinletip sohbet etmiş ve o günün anısına bir de fotoğraf çektirmişti. 14 Ocak 
2000’de adıma imzalayıp gönderdiği O günkü fotoğrafın da 269’ncu sayfasında yer aldığı 
Sevdalıyım (1999) adlı şiir kitabının ilk sayfasına yazdığı “Değerli dostum Mehmet Yar-
dımcı’ya çalışmalarında başarılar ve sağlıklar dileklerimle ölmeden kaleminden sesimi 
duymayı istiyorum. Öperim. Dostça kal. 14.10. 2000 Ankara” ifadesi beni çok etkilemişti. 

Buna rağmen, bunca zaman içinde, hep aklımda olduğu halde, tıpkı Davut Sularî’ye 
hayattayken tanıtıcı bir yazı yazamadığım ancak ölümünden sonra kaleme alabildiğim gibi, 
Muharrem Yazıcıoğlu’na da, iş yoğunluğundan ve ihmallikten hayatta iken onu tanıtıcı bir 
yazı yazamamıştım.  

İhmale uğramak âşıkların kaderi olsa gerek. Yazıcıoğlu da sağlığında ihmale uğrayıp 
gerektiği gibi değer verilmeyen nice âşıklarımızdan biridir.  

 “Ben Malatya’nın, türküleri güzel olan Arguvan ilçesinde 1928 yılında doğdum. ” 
diyen ve yaşamı büyük sıkıntılar içinde geçen Muharrem Yazıcıoğlu, ilk soyadı olan Bu-
lut’u mahkeme kanalıyla değiştirip, “Bulut gitsin, bir güneş gelsin” diyerek mahkeme kâ-
tipliği yapması nedeniyle soyadını Yazıcıoğlu olarak tescil ettirmiştir.  

Bu tarihten itibaren de soyadını mahlas olarak kabullenip bütün şiirlerinde Yazıcıoğlu 
mahlasını kullanmıştır. 

Âşıkların en önemli özelliği güzellemelerde benzetmelere sıkça yer vermeleri, özellikle 
doğa güzelliklerini şiirlerinde ustaca kullanmalarıdır.  

Arap at misali atar yeleyi 
Böylesi açtırır türlü belayı 
dizelerinde güzelin saçını arap atlarının uzun yelleri gibi atmalarına benzetmesi bun-

lardan biridir.  
Sanat kaygısı gütmeden doğal söylem arasında, aşıklık gereği oluşturulan söz sanatla-

rının Yazıcıoğlu’nda ustaca kullanılışı, sazının yanı sıra sözündeki üstünlüğünün kanıtıdır. 
Bu da Malatya yöresi Âşıklarının ana özelliklerinden biridir. 

Muharrem Yazıcıoğlu’nun doğaçlama söylerken hiçbir sıkıntı çekmemesi, akıcı bir şiir 
diline sahip olması, âşıklıktaki ustalığının önemli bir yönünü oluşturmaktadır.  

Kimi zaman aşk ateşiyle kavrulan âşık, kimi zaman da ayrılıkla perişan olup hislenir.  
Senden ayrılalı derbeder oldum 
Nolur kınamasın yar beni beni 
Ayrılalı ne bir mektup ne haber 
Bir pusulan ile sar beni beni 
gibi rahat söyleyişlerle yüreğinden geçeni serer orta yere. 
Yüreği insan sevgisiyle dolu âşık, bir şiirinde ‘İnsan tabiatın yapı taşıdır’ diyerek in-

sana verdiği önemi sergilemiştir.  
Bir şiirinde: 
Aşk olmayan yavan olur 
Aşk olana ayan olur 
Onu deli sayan olur 
Ben Tanrı’yı sende buldum  
gibi deyişleriyle ilahi aşkı dile ve tele dökmüştür. 
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Atatürk’ün kurduğu düzenin korunamadığını, onun ilkelerine gereği gibi sahip çıkıla-
madığını da 

Doğa bile senden sonra bozuldu 
Demokrasi çıkarcıya yazıldı 
Felaketler türlü türlü dizildi 
Artık ocağımız tütmüyor Atam 
gibi dizelerle vurgulamıştır. 
Yazıcıoğlu, doğaya hayran bir âşıktır. Yalnız, şiirlerinde doğa Veysel’deki gibi  
“Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi” biçiminde çıkar ilişkisine dayanmayan görü-

nümde olup, Karacaoğlan’daki gibi bir süs unsurudur.  
Dağlardır doğanın süsü gelini, 
Sana gelsem koklar idim gülünü, 
biçiminde görüldüğü gibi dağın yeşiline, kuşun sesine, suyun akışına hayrandır.  
Yazıcıoğlu’na göre ülkedeki tüm sorunların, kültürel yozlaşmanın, sınıf ayrımının, kö-

tü gidişatın ana kaynağı ekonomideki bozukluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliktir. 
Olumsuzlukların tek çözümünü birleşmekte görüp: 
Turnalar birlikte uçar 
Kervanlar birlikte göçer 
Çiçekler birlikte açar 
Birlik ol ki dirlik olsun  
demektedir.  
Geçim sıkıntısı ise âşığın en çok dillendirdiği konudur.  
Kemerde son delik yeri kalmadı 
Zamdan insanlığın feri kalmadı 
gibi söyleyişlerle zamların tahribatını ve yoksulluğun yarattığı acı tabloyu sergilemiş-

tir. 
Her fani gibi kendisinin de bir gün bu dünyadan göçeceğini bilerek ölümden korkma-

dığını dile getirmiş ve; 
İnsan hayat, insan ilim ölemez 
Fark etmeyen bu cilveyi bilemez 
diyerek de insan ölse bile eserleriyle yaşayacağını, ölenin beden olduğunu, ruhun öl-

mediğini vurgulayıp geride pek çok eser bırakarak 11 Ağustos 2007’de vefat etmiştir. 
Malatya yöresinin şöhreti en fazla yayılan âşıklarından biri de Hekimhanlı Sadık Ba-

ba’dır. 1771 yılında Hekimhan’ın Güvenç köyünde dünyaya gelen Sadık Baba gençlik 
yıllarını Hekimhan’ın Karaöz ve Basak köylerinde geçirmiştir.  

Cahil olma kâmil suyun içegör 
Mürşide erip ham işlerden geçegör 
Menaref sırrına dükkân açagör 
Eylersin yarenin enine gönül”26  

                                                 
26 Cemal Özbay, Sadık Baba, Hayatı ve Deyişleri, Emek Yay. Ankara 1957, s.56 
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gibi söyleyişlerinden de anlaşılacağı üzere İç Anadolu âşıklarının ön planda tuttuğu an-
lam ağırlığı belirgin olarak kendini hissettirmektedir.  

Sadık Baba’nın şiirleri Ahmet Yesevi çizgisini Anadolu’da sürdüren Anadolu âşıkları-
nın bütün özelliklerini taşımaktadır.  

Bir şiirindi: 
Arz-ı hal gönderdim zülf ü hümâya 
Gözledim yarimden bir haber gelmez 
Giriftar eyleyen beni sevdaya 
Gonca izarından bir haber gelmez”27  
diyen Darendeli Mecruhî de Malatya ili Darende ilçesinde yetişen âşıklarn en önemli-

lerindendir. Mecruhî’nin asıl adı Süleyman olup beşeri aşktan hareketle manevi aşka ula-
şanlardandır. Darende’de 1782’de doğan Mecruhî, 1867’de memleketinde vefat etmiştir.  

Darende’nin Kızılhisar köyünde 1793 yılında dünyaya gelen ve döneminin sayılı âşkla-
rı arasında yer alan Kusurî de Malatya’nın en önde gelen âşıklarındandır.  

Şiirleri Kaya Bilgegil tarafından toplanan Kusurî: 
“Zamane halkından çevir yüzünü 
 İltifat istersen akranın ara 
 Kâmil isen cahil ile konuşma 
 Tarikatta bir hub yâranın ara 28 
gibi söyleyişleri ile dikkatleri üzerinde toplamış; şiirlerinde çektiği acıları içli bir dille 

anlatmş, çevresinde pek çok âşığı etkilemiş güzide simalardandır.  
Âşık kollarının en önemlilerinden Ruhsatî kolu Kusurî ile başlamaktadır.29  
Bir şiirinde:  
Sene bin iki yüz yirmi dört oldu tamam 
Gelse gerektir âhir Mehdi-i sahip zaman 30  
biçimindeki söyleyişinden 1809’da hayatta olduğu anlaşılan Kul Sevindik’in ise asıl 

adı Mustafa olup Hekimhan’ın Culfalı köyünde dünyaya gelmiştir. Usta söyleyişleri olan 
Kul Sevindik’e mahlasını Feyzullah Çelebi vermiştir. Bir şiirinde: 

 
Dünü gün yoldan ayrılmaz yol eri 
Yaradandır cümlemizin serveri 
Kul Sevindik Kemteri’nin kemteri 
Ednalık dervişlik yolu değil mi 31 
diyen Kul Sevindik Âşık Veli gibi Kemterî çıraklarındandır.  

                                                 
27 Mehmet Yardımcı, “Darendeli Halk Şairleri” Milli Folklor, S.26, Yaz 1995, s.37 
28 M. Kaya Bilgegil, XVIII nci Asır Saz Şairlerinden Kusûrî, İkbal Kit. İstanbul 1942, s.23  
29 Doğan Kaya, “Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu”, Âşık Şenlik Sempozyumu Teb-

liği,  22-23 Mayıs 1997 Ankara 
30 Osman Kazancı - Mehmet Yardımcı, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri, 

Açıksöz  Yay. Malatya 1993, s.101 
31 Ziya Gürel, Hak Âşıklarından Deyişler, Olgaç Mat. Ankara 1980, s.136 
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İleri yaşına rağmen Darende’den Çorum’a gelip yerleşen ve orada vefat eden 18. yüz-
yıl âşıklarından Malatyalı Rıfat: 

Bir çeşmi ahuya gönül düşürdüm 
Ruzi şeb yelerim sevdasına ben 
Anınçin böyle aklım şaşırdım 
Varıp yalvarayım ninesine ben32 
gibi ustaca söyleyişlerin âşığıdır.  
1817 yılında yılında Arapgir’de dünyaya gelen Rengî’nin asıl adı Mehmet olup her ne 

kadar divan şiiri ile ilgilenmişse de halk şiiri geleneğine uygun yazdığı şiirleriyle daha çok 
tanınmıştır.  

O kadar yalvardım çekmedi dilek 
Ahından tacizdir gökteki melek 
Rengî sarf etme boş yere emek 
Her cahil dilberde mürvet olur mu 33  
biçimindeki söyleyişleri halk şiiri tarzında belli olgunluğa erdiğinin örneklerindendir. 
824’te Darende’de doğup Divriği, Zara, Kangal bölgelerinde hayatını sürdüren ve 

Kangal’da ölen Feryadî oğlu Nihanî’yi ve torunu Penahî’yi yetiştiren yörenin usta âşıkla-
rındandır.  

Darende’de Mecruhî ile aynı çağda âşıklık geleneğini sürdüren bir âşık da Darendeli 
Fethi Baba’dır. 

1829’da Darende’de dünyaya gelen Fethi Baba’nın asıl adı İbrahim’dir. Üzerinde 
“Fethi Baba’nın Evrakı Perişanı” yazılı 150 sayfalık bir defter halinde yayımlanmamış 
şiirleri bulunmaktadır. 

Aşkın dersin aldım pirler merdinden 
Canımın cananı göçmüş yurdundan 
Kimse bilmez âşıkların derdinden  
Fethi der her demden haberdara ver 34 
gibi çok olgun bir düzeye ulaşmış olduğu, lirik duyguları ustalıkla halk şiiri geleneğine 

uygun olarak söylediği görülmektedir. Bazı şiirlerinde Talip mahlasını da kullanan Fethi 
Baba 1899’da Darende’de vefat etmiştir.  

Kusurî, çevresinde pek çok âşığı etkilemiş, bu arada da oğlu Abdurrahman’ı iyi bir âşık 
olarak yetiştirmiştir.  

1839’da dünyaya gelen Abdurrahman şiirlerinde Şurbî mahlasını kullanmıştır.  
  
Bir ahu gözlünün aşkına düştüm 
Bana yâr olur mu aceb ne dersin 
Serv-i revan olmuş kadd-i tubası 
Şivekâr olur mu bana ne dersin 35  

                                                 
32 Çorumlu, Yıl:2, S.16, Temmuz 1939, s.494 
33 Vasfi Servet Kiper, Arapgirli Şairler Antolojisi, Arapgir’in Sesi Yay. Ankara 1972 
34 Refik Ahmet Sevengil, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri, Atlas Kit. İstanbul 1965, s.353 
35 Kaya Bilgegil, a.g.e. s.99 
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 gibi rahat bir söyleyişe sahiptir.  
Darende’de 1843’te dünyaya gelen Remzi’nin kuvvetli bir medrese öğrenimi görmüş 

olduğu bilinmekte olup hem divan hem de halk şiiri tarzında güzel şiirleri bulunmaktadır. 
Halk şiiri tarzındaki söyleyişleri akıcı, akıcı olduğu kadar da içli ifadelerle yüklüdür. 

Remzi’nin şiirlerinde fevkalade bir derinlik bulunmamakla beraber kelebek gibi bir çi-
çekten diğerine konan ruhunun renkli akisleri vardır. Onun: 

Uygun ahbap tel alışkın saz ile 
Saki gerek mey doldursun naz ile 
Nargileler dolsun mercan köz ile 
Badeleri içmek ister gönlümüz 36 
deyişi ruh dünyasının aynası gibidir. 
Şiirlerinde: 
Benden selam söylen nazlı canana 
Alsın selamımı ne derse desin 
Bir bergüzar versin zülfün telinden 
Ya versin vermesin ne derse desin” 
biçiminde rahat söyleyişleri olan ve Darende’nin Kızılcahisar köyünde 1845’de dünya-

ya gelen Âşık Cevri iyi bir öğrenim görmüş her âşık gibi o da diyar diyar dolaşmış uzunca 
bir süre İslahiye’de oturmuştur. Tekrar memleketi Darende’ye dönmüş, fakat iki oğlu da 
Seferberlik yıllarında şehit olunca şiirlerinde: 

Gönül sefinesi girdaba daldı 
Cevri’ya aşiyan bin hali kaldı 
Ya şahin balaban yuvadan aldı 
Yaslıyım gamlıyım yaralıyım ben”37 
biçiminde karamsar bir söyleyiş hakim olmuştur.  
Bir şiirinde:  
Penahî sırrıma sırdaş bulmadım 
Halime muvafık yoldaş bulmadım 
Bir derdimden anlar haldaş bulmadım 
Âlemde lütf ıssı yârim kalmadı 38  
diyen Penahî de 1847’de Darende’de doğan âşıkların önemlilerindendir.  
O, soyca âşık bir aileden gelmektedir. Dedesi Feryadî, babası ve ustası da Nihanî’dir.  
Penahî, aynı zamanda iyi bir sosyal gözlemcidir. Toplumu, insanları, insanların bir bi-

riyle ilişkilerini, övgü ve yergilerini, bunların kaynaklarını da kimi şiirlerinde çok güzel dile 
getirmiştir.  

1848 - 1907 yılları arasında Arapgir’de yaşamış olan Arapgirli Remzinin: 
Güzeller içinde bir nam vermişsin 

                                                 
36 Kadri Özyalçıner, Darendeli Remzi, Sivas Halkevi Yay. Sivas 1940, s.18 
37 Mehmet Yılmaz, “Darendeli Şairlerden Cevri” Somuncu Baba Kültür, Edebiyat ve Araş-

tırma Dergisi, Yıl: 3, S.10, Eylül 1966, s.41 
38 Mehmet Yılmaz, “Darendeli Şairlerden Penahî”, Somuncu Baba Kültür Edebiyat ve Araş-

tırma Dergisi, Yıl 2, S.6, s.40 
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Canımın sevdiği dilber imişsin 
Remzi’yi hemen öldürün demişsin 
Bab-ı ihsanını tez eyle bari 39  
gibi geride pek çok şiiri bulunmaktadır.   
1855’te Hekimhan’ın Güzelyurt kasabasında dünyaya gelen Safine’nin asıl adı Zeynel 

Kazancı’dır. 
Buğday kırka çıktı çarşı pazarda 
Milletin yarısı hep kaldı yolda 
Mallar hiç doymuyor yazıda çalda 
Etini almadı mallar bu sene 40 
gibi “Kıtlık Destanı” ile: “Kızlar Destanı” 1942’de Güzelyurt’ta vefat eden Safine’nin 

belleklerden silinmeyen şiirlerindendir.  
Âşık Dildarî de Darende’nin Aşağı Sekret köyünde 1858-1917 yılları arasında yaşayıp 

geride: 
Kalbini geniş tut sakın Dildarî 
Rıza-i Bari’den çıkma Dildarî 
Gönül Beytullah’tır yıkma Dildarî 
Elinden gelirse imaret eyle 41  
biçiminde yüzlerce usta işi şiirler bırakmış önemli âşıklardandır. 
Niyazî-i Mısrî’den sonra Malatya’nın yetiştirdiği büyük mutasavvuflardan biri sayılan 

Boranî’nin asıl adı Abdullah Fahri’dir.  
1854’te dünyaya gelen Boranî: 
Sakın dünyaya meyil verme 
Mekkâredir sakın uyma 
Haktan bir an gafil olma 
Gelin zikredelim ya hu 42  
deyişinde de görüldüğü gibi öğüt yönü ağır basan şiirleri ile tanınmaktadır. 17 Mart 

1908’de Boran köyünde vefat etmiştir.  
1966’da Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde dünyaya gelen Fakiri Ma-

latya yöresinin en usta âşıklarından biri olarak bilinir. Kendisini Bektaşi meclislerinde ye-
tiştiren ümmi âşıklardandır.  

 
Ahmak dünya için yanar yıkılır 
Uzak olam dersin gelir takılır 
Fakir der güvenme birgün yıkılır 
Uçar safi mermer bina ise de 43 

                                                 
39 Nihal Yiğit, Arapgir Folkloru, İnönü Üniversitesi Eğitim Fak. Türk Dili ve Ed. Eğt. Böl. Ma-

latya, 1997, Yayımlanmamış Lisans Tezi 
40 Osman Kazancı - Mehmet Yardımcı, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri, 

Açıksöz Yay. Malatya 1993, s. 199 
41 Mehmet Yardımcı, “Darendeli Halk Şairleri”, Milli Folklor, S.26, Yaz 1995, s.38 
42 Ahmet Şentürk - Mehmet Gülseren, Malatyalı Şairler Antolojisi, Malatya 1990, s.43 
43 Cemal Özbey, a.g.e. s.35 
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gibi rahat ve özgün söyleyişlerinin yanı sıra Atatürk için yazdığı önemli bir destanı ile 
tanınmaktadır. Ahmet Yesevi düşüncesini Anadolu’da sürdüren usta âşıklardan olup Gün-
lük hayatında fakir, gönül dünyasında zengin bir hayat geçiren Fakirî 1932’de vefat etmiş-
tir.  

Hekimhan’ın Güzelyurt kasabasında 1866-1941 yılları arasında yaşamış Âşık Pervane 
de şiirleri Tarsuslu Sıtkı Pervane’nin ilk şiirleri ile karıştırılan âşıklardandır. 

Malatya yöresinde oldukça iyi tanınan ve asıl adı Sinan olan Pervane’nin: 
 Bir çocuk da anasından doğunca 
Bedenini pişirmeğe tuz ister 
Utanır âlemden yüze çıkamaz 
Arkasına giyinmeğe bez ister 44  
diye başlayan çok önemli bir yaş destanı bulunmaktadır. Esnaf Destanı da yine Perva-

ne’nin unutulmayan şiirleri arasındadır. 
Darende ilçesine bağlı Balaban bucağında 1869’da dünyaya gelen Hulusî’nin asıl adı 

Ömer olup hayatı sıkıntılarla geçmiş âşıklarımızdan biridir.  
Hekimhan’ın Güzelyurt bucağında 1871’de doğan Âşık Bekir 12 yaşında babasını kay-

bedince saza heves sarmış ve sesinin güzelliği ile çevrede ününü yaymıştır. Sazlı ve sözlü 
ortamlardan ayrılmayıp âşıklığını ilerletince çevre illere geziye çıkmış, atışmanın iyi bir 
ustası olarak adını duyurmuştur.  

Kangal ağasının âşığı Âşık Kirkor’u mat etmesi üzerine ağanın hışmına uğramış, oğlu 
ağanın adamlarınca öldürülünce de bu acıya dayanamayarak 1934’te vefat etmiştir  

Darendeli âşıklardan Hulusî’nin çağdaşı ve yakın arkadaşı bir âşık da Balabanlı Âşık 
Ömer’dir. Âşık Ömer Torunoğlu ailesinden olup 1881’de Balaban’da doğmuş, 1951’de 
Uşak’ta ölmüştür.  

Şiirlerindeki: 
Bu kadar yüklenme Ömer’e felek 
Taş olsa dayanmaz vallahi yürek 
Hep havaya gitti çektiğim emek 
Gitti kuvvet koldan bilekten kardeş 45 
gibi söyleyişleri ile o da pek çok âşık gibi Felekten yakınmıştır 
Asıl adı Hasan Hüseyin Şahin olan Yediharf 1884’te Hekimhan’ın Beykent köyünde 

doğmuştur. Âşık Esirî’nin etkisinde kalmış, şiirlerinde:  
 
 
Bu ne zamanedir bu ne alamet 
Mürvet Şahımerdan sen imdat eyle 
Birbirine düştü bu cahil millet 
Mürvet Şahımerdan sen imdat eyle”46 

                                                 
44 Osman Kazancı-Mehmet Yardımcı, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri, Açıksöz 

 Yay. Malatya 1993, s.149 
45 Mehmet Ali Cengiz, Balabanlı Halk Şairi Hulusi, Malatya 1975, s.25 
46 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, C.5, Saypa Yay. Ankara 1994, s.92 
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gibi tarikat güzelliklerini işlemiştir. Şiirlerinin kayıtlu bulunduğu defter halen torunu 
Muharrem Kılıç’ta bulunmaktadır. 

Asıl adı Mehmet Özkoluaçık olan Mahirî, Yazıhan’a bağlı Karaca köyünde 1888’de 
doğmuştur. Çevresinde ünlü bir âşık olarak bilinmektedir. Veliyeddün Çelebi’den icazet 
alan Mahirî: 

Biz pendemiz pirden aldık 
İhtiyaç yok ele kardaş 
Bir Leylâ’ya Mecnun olduk 
Düştük dilden dile kardaş 47 
deyişinden de anlaşılacağı gibi bâdeli âşıklardandır. 1952’de vefat etmiştir.  
Asıl adı Karaça olan Âşık Melulî Hekimhan’ın Ağılbaşı köyünde 1892’de dünyaya 

gelmiştir. 1989’da ölen âşığın torunu Hamdullah Erbil tarafından yayımlanan “Melulî Çağ-
daş Bir Bektaşi Mistiği” isimli kitapta şiirleri bir araya getirilmiştir. 

Yumşak ol ipek gibi 
Diken gibi batan olma 
Şol saldırgan köpek gibi 
Şuna buna çatan olma”48  
gibi öğüt veren usta ve olgun bir kişiliğe sahiptir.  
1894-1962 yılları arasında yaaşayan Malatyalı Âşık Göçmez de unutulmayan âşıklar 

arasındadır.  
Turnam gider isen bizim ellere 
Kanadın altına sar beni beni 
Germiter üstünde gonca güllere 
Sor ki unutmuş mu yar beni beni 49 
gibi usta işi söyleyişlerle yüklü şiirleri bulunan Âşık Ertem’in asıl adı Abdullah Ertem 

olup 1895-1947 yılları arasında yaşamış Darende’nin unutulmaz simalarındandır. 
1896 - 1908 yılları arasında Arapgir’de yaşamış âşıklardan biri de asıl adı Ahmet olan 

Âşık İdrakî hem hece hem de Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde oldukça başarılıdır.  
Hekimhan’ın Ağılbaşı köyünün Nalköy mezraında mezraında 1900 - 1982 yılları ara-

sında yaşayan Mehmet Doğan ise çevresinde sevilip sayılan, sazı ve sözü unutulmayan 
âşıklardandır. 

Âşık Hasan Hüseyin 1900 yılında Arguvan’ın Kuyudere (Minayik) köyünde doğmuş 
sazı ve sözü ile yörede ün yapmış âşıklardandır.   

 
Dün mü buradayrın bugün mü geldin 
Ötme garip garip sinemi deldin 
Eşinden ayrıldın sen burda kaldın 
Yabancılar vurmuş telli turnamı 50 

                                                 
47 İsmail Özmen, a.g.e. s.86 
48 İsmail Özmen, a.g.e. s.223 
49 Şükrü Erdoğan Ulu, a.g.e. s.39 
50 Ender Yücekaya, Arguvan Folkloru, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili ve Ed. Eğt. 

Böl. Yayımlanmamış Lisans tezi, Malatya 1997 
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gibi deyişleri yörede mahalli türküler arasında söylenmektedir.  
Şiirlerinde saygıyı, hoşgörüyü ustaca işleyen Âşık Hüseyin 1945’te köyünde vefat et-

miştir. 
Bir mektup yazdırmış çetin okundu 
Demiş düşmanları kına yakındı 
Dökülen saçımdan halı dokundu 
Çabuk gelsin yıkılası sılaya 51  
gibi ustaca söyleyişleri ile dikkat çeken Turan Yılmaz 1900-1982 yılları arasında ya-

şamış Hekimhan yöresinin usta âşıkları arasında sayılır. 
Sordum söylemedi hali pek yaman 
Aşka düşmüş yanar gözleri duman 
Öyle hazin ses ki ne saz ne keman 
Kuruyan gözyaşın sele getirdi 52 
gibi rahat söyleyişleri olan Âşık Fevzi’nin asıl adı Hüseyin Fevzi Ersoy olup 1901-

1990 yılları arasında Arapgir’de yaşamıştır.  
Âşık Fakirî’nin çıraklarından Hasan Çağlar din ve tasavvuf yönünden kendini iyi yetiş-

tirmiş âşıklardandır. Şiirlerinde mantık ve duygu dengesini yanyana götürdüğü, felsefi 
görüşlerin ağır bastığı görülür. 

Hasan her bir arı bal yapar sanma 
Çöğürlü çalının meyvasın umma 
Cehalet içinde bozulur amma 
Marifet gölünde yüzdüremezsin 53 
biçiminde olgun şiirlerinin toplandığı defteri oğlu Rıfat Çağlar’da bulunmaktadır. 
1907’de Arguvan’ın Tahir bucağının Kesrik köyünde doğan Âşık Balı’nın asıl adı Ali 

Altun olup: 
Otuzunda âşık oldum bir güle 
Otuz beşinde de ben düştüm dile  
Kırk yaşında şair olmuştum bile 
Bu ömrün böyledir geliş gidişi 54 
gibi söyleyişleri ile çevresinde dikkat çekenlerdendir. 
Âşık Safine’nin çırağı ve yeğeni olan 1912 doğumlu Sefil Âşık’ın asıl adı Mustafa Ka-

zancı’dır.  
Darende’nin Ayvalı nahiyesinden ses veren Âşık Poyraz da Malatya yöresinin adı unu-

tulmayan âşıklardan biridir. 
Ünü en çok yayılanlardan olup 1914’te Arapgir’de doğan Âşık Fehmi Gür, iki gözünü 

de küçük yaşta kaybetmiş, gönül gözü ile gören ender âşıklardandır. Ramazan Çiftlikçi, 
gazete köşelerinde yayımlanmış yüzlerce şiirini bir araya getirerek iki ciltlik bir külliye 
oluşturmuş ve unutulmasını önlemiştir.  

                                                 
51 Osman Kazancı - Mehmet Yardımcı, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri, 

Açıksöz Yay. Malatya 1993, s.218 
52 Mehmet Gülseren - Ahmet Şentürk, Malatyalı Şairler Antolojisi, Malatya 1991, s.49  
53 İsmail Özmen, Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, C.5, Saypa Yay. Ankara 1994, s.121 
54 Mehmet Gülseren - Ahmet Şentürk, Malatyalı Şairler Antolojisi, Malatya 1991, s.16 
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1915’te Darende’de dünyaya gelen ve 1990’da vefat eden Osman Hulusi Ateş, aruz öl-
çüsünün yanı sıra hece ölçüsü ile, ilahi tarzında yazdığı şiirlerle tanınmıştır. 

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Etigen (Pirinçli) köyünde 1919’da doğan ve l97l’de 
Malatya’da vefat eden Mevlüt Öztürk şiirlerinde önceleri, “Devranî”, sonraları da “Derunî” 
mahlasını kullanmıştır. Oldukça güçlü şiirleri bulunan âşığın şiirleri bir araya getirilmemiş-
tir.  

Malatya’da en çok âşığın yetiştiği, usta-çırak ilişkisinin en canlı olduğu Arguvan yöresi 
âşıklarının en önemlilerinden biri de Âşık Bektaş Kaymaz’dır.  

1919’da Arguvan’ın Eymir köyünde dünyaya gelen Bektaş Kaymaz, âşıklık geleneğini 
en iyi sürdürenlerdendir.  

Sabahtan uğradım gül yüzlü yâre  
O yar cemalini dönmedi geçti 
Bir bâde doldurdum al nuş et dedim 
Bilmem niye küsmüş almadı gitti 55 
gibi ustaca söyleyişleri ile tanınan âşığın birçok deyişi radyo ve televizyonlarda sık sık 

söylenmektedir. 
1919’da Hekimhan’ın Hasançelebi bucağına bağlı Basak (Başak) köyünde dünyaya ge-

len Hıdır Koluaçık hiç öğrenim görmeden kendini yetiştiren bâdeli âşıklardandır.  
İstemem dünyada sarayla ayvan 
Eyleyim bekade cenneti seyran 
Hıdır Kolaçığım yüklendi kervan 
Hakka giden yolu kimden sorayım56 
gibi özgün söyleyişleri ile dikkat çekenlerdendir. 
Bir şiirinde: 
Bu dünyanın zevki, safası varmış 
Ben bir zerresini görmedim gitti 
Boşuna çiynedik yalan dünyayı 
Gül soldu gülistan har oldu gitti 57 
diyen 1920 doğumlu Abdullah Yurtsever de Karacaoğlan tarzı koşmaları ile dikkatleri 

üzerine çeken Arapgirli yöre âşıklarındandır. 
Malatya’da âşıklar zincirinin önemli halkalarından biri de 1920’de Arguvan’ın 

Kuyudere köyünde doğan ve asıl adı İbrahim Memo Temiz olan Âşık Seyit Meftunî’dir. 
Dokuz yaşında çevrenin en usta âşıklarından Âşık Hasan Hüseyin’den saz çalmayı öğrenen 
Meftunî’nin deyişlerinden: 

 Ağgül seni camekânda görmüşler 
 Siyah saçın sırma ile örmüşler 
 Urüyamda seni bana vermişler 
 Urüyalar gerçek olsa ne olur 58 

                                                 
55 Elçin, a.y. 
56 Hıdır Koluaçık, Gönülden Sesler, Ankara 1985 
57 Vasfi Servet Kiper, Arapgirli Şairler Antolojisi, Ankara 1972, s.105 
58 Şemsi Belli, “Arguvanlı Saz Şairi Âşık Seyit Meftunî”, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi 

Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğleri, Malatya 19-21 Ekim 1987, İstanbul 1988, s.55 
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biçiminde pek çok söyleyişi “Arguvan Ağzı” ya da “Minayik Ağzı” denilen bir eda ile 
bugün bile radyo ve televizyonlarda icra edilmektedir. Türk halk müziğinde özgün bir yeri 
olan pek çok türküsü repertuarlardaki gerçek yerini almıştır.  

Âşıklar yurdu Malatya’dan hayatta olmayanların ruhu şad olsun der, hayatta olanların 
sazı, sözü gür, yolları açık olsun derim. 
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MAĞCAN VE TÜRK DÜNYASI 
 

TURKISM IN THE WORKS OF MAGCAN CUMABAYEV 
 

МАГДЖАН И ТУРЕЦКИЙ МИР 
 
 

Omirhan ABDİMANULY*- Akhur Abdujaparkızı OSPANOVA** 
 
 
 

Öz 
Kazak edebiyatinda milliyetcilik dusuncelerini islemekte taninan Magcan Cumabay`in 

Türkculuk dusuncesiyle tanismasi, Türk dunyasi hakkindaki gorusleri ve bu gorusleri hangi 
siirlerinde ne sekilde dile getirdigi makalede ele alinmaktadir. 

Anahtar Kelimeler: Mağcan Cumabay, Türkculuk, Kazak edebiyati, Türk dunyasi, 
Türkiye-Kazakistan edebi iliskileri. 

 
Abstract 
Mağcan Cumabay who is known with the idea of nationalism become acquainted with 

the idea of Turkism, his views about the world of Turks, in which poems he expressed his 
views and how to express them are discussed in this article.  

Keywords: Mağcan Cumabay, Turkism, Kazakh literature, Turkic world, Turkish-
Kazakh literary relationship. 

 
 
Magсan eserlerindeki Türkçülüğe değinmeden önce Türkçülük ile Türkleşmek arasın-

daki farkı bilmemiz için geçmişe göz atmamız uygundur. Doğu Türkistan adının nasıl orta-
ya çıktığı, Panislamizm ile Pantürkizmin ortaya çıkışı değerlendirilecektir. Çin kaynakları-
na göre “Türk” kelimesi milattan önce V yy. ilk defa göçmen halkın adı olarak ortaya çık-
mıştır. 

O zamanlar Türkler, Moğolistan’dan Çin’in Küzey sınırından Karadeniz’e kadar uza-
nan büyük bir İmparatorluğun temelini attı. Bu geniş alanda Türk devletinin, Türk dilinin 
oluşumu hususunda kaynak olarak gösterilen Kültiğin anıtında şöyle yazılmaktadır: “Üstte 

                                                 
* El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Edebiyatı Bölü-

mü.Almatı/KAZAKİSTAN 
** Doktor PhD Doktora Öğrencisi. Almatı/KAZAKİSTAN 
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mavi gök altta yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu yaratılmıştır. İnsanoğlunun 
üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töre-
sini tutuvermiş, düzenleyivermiş. Burada dört bir tarafını kendine bağlayan ilk Türk kağan-
lığının saltanat sürdüğü zamanla ilgili olarak ortaya konulmaktadır.  

Türk halklarının ortaya çıkışını araştıran ilim adamlarının kanaatince Hun imparatorlu-
ğu eski Türk devleti olarak kabul edilmektedir. III-IV. yy. sonuna doğru Turpan dağlarına 
ve bundan sonra da Altay’a doğru ilerlemiştir. Onlar yavaş yavaş etkisini oldukça büyüte-
rek VI-VIII. asırlar arasında Çin’den Kırım’a kadar uzanan eski Türk devletini kurmuştur. 
Doğu tarafında Hingan, Sarıözen, batı tarafında Gökdeniz, sağ tarafında Ulu Çin kalesi ve 
sol tarafında da Sibirya adasını içeren büyük devletin kültür seviyesi de yüksek olmuştur. 
Türk Kağanlığı’nın Doğu ve Batı olarak ayrılması, onların arasındaki iç geçimsizliğin bü-
yümesine neden olmuştur. “Türkler’in Çin’le olan aradaki ilişkisi çapraşmıştı. Çünkü VI. 
asırdan itibaren Türklere olan kasıt Çin’in en büyük siyasetine dönüşmüştür. Çin memurla-
rının asıl amacı, tüm Asya’da saltanat sürmektir. Bu amaçla Çin imparatorluğu 602 yılında 
Türklere karşı savaş açmış ve yağma etmiştir” (Amanjolov K. 2002: 121s.)  

Çinle olan aradaki savaşta Doğu Türk Kağanlığı 630 yılında mağlubiyete uğramıştır. 
Türkler yarı asır boyunca Çin’e tabi olmuştur. Ancak 682 yılında devleti yeniden kurmuş-
tur. İşte bu elli sene içerisinde Türk kağanlığı nice mücadele yapsa bile halkını özgürlüğe 
kavuşturamamıştır. Fakat, bunların arasından Kutluk Kağan kağanlığı biraraya getirmiş ve 
büyük bir kuvvet oluşturmuştur. Kutluk Kağan’ın taş üzerine yazılmış olduğu ifadesinde 
şöyle denilmiştir: “Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını 
kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu, hanımlık kız evladı cariye oldu. 
Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutup, Çin kağanına itaat etmiş. Elli 
yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğuşunda Bökli kağana kadar ordu salı vermiş. Batıda 
Demir Kapıya kadar ordu salı vermiş. Çin kağanına ilini, töresini alı vermiş. Türk halk 
kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı 
millet idim, Kağanım hani, ne kağana işi gücü veriyorum der imiş. Öyle diyip Çin kağanına 
düşman olmuş. Düşman olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. 
Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden, Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım der 
imiş. Yok olmaya gidiyormuş”.  

O zamanlar Türk halkı Kutlık Kağan’ın yanında bulunarak, kuvvet biriktirmiştir. Böy-
lece Kutlık Kağan Türk halkının ata yurta dönmesini sağlamıştır.  

682-687 yılları arasında Doğu Türkleri Çin’e karşı yapılan özgürlük mücadelesi sonu-
cunda kendi devletinin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Kutlık Kağan, Tonıgök Kağan’ın 
danışmanı hem de yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Kutlık Kağan’ın vefatından sonra 
kağan görevini kardeşi Maçjo üstlenmiştir.  

22 Temmuz 716 tarihinde Maçjo Kağan öldürüldükten sonra Kültiğin’in kardeşi 
Mogilyan kağan olmuştur. Mogilyan Kağan’ın adı yazıtlarda Bilge Kağan olarak geçmek-
tedir. Çin kaynaklarına göre Bilge Kağan, 25 Ocak 735 tarihinde kendi akrabaları tarafın-
dan zehirlenerek öldürülmüştür ve yerine Kağan olarak oğlu Tengri geçmiştir. 741 yılında 
Tengri Kağan, kardeşi Kutlıkyağbu tarafından öldürülmüştür.  

“Doğu Türk Kağanlarından son Kağanlık görevini yapan Özmeştekin Kağan 744 yılın-
da Uygurlar tarafından öldürülmüştür. Onun yerine kağan olarak Kutlık Bilge Kul görev 
almış ve Uygur devletini kurmuştur. Doğu Türk devleti yıkıldıktan sonra Batı tarafındaki 
topraklara Nayman, Kerey, Merkit, Kimak ve Kıpçak boyları yerleşmiştir (Türk Halklarının 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 

103 

Tarihi, 1776:135s.). Bu sebeple Doğu Türk Kağanlığı, Doğu Türkistan adının ortaya çık-
masına neden olmuştur.  

Türk Dünyasını araştıran ilim adamlarının çalışmalarına bakıldığında, Türk eli yaşadığı 
1500 senelik zaman içerisinde dört devire ayrılmaktadır. Birinci devir, Türk Kağanlığı’nın 
saltanat sürdüğü süredir (551-630). O zamanlar Türk Kağanlığı büyük imparatorluğa dö-
nüşmüştür. 630 yılında Doğu Türk Kağanlığı Çinle olan aradaki savaşta mağlubiyete uğra-
mış ve 50 yıl özgürlüğünü kaybetmiştir.  

İkinci devir ise 679-744 yılları arasında hüküm süren Kutlık Kağan’a ait zamandır. Bu 
devirde Doğu Türk Kağanlığı topraklarını Çin’lilerin elinden kurtarmıştır.  

Üçüncü devir ekonomi, siyaset ve kültürün yücelmesiyle ilgili devirdir. Bu dönemde 
Karahan devleti Türk boyları arasında birliğin sağlanmasını oldukça etkilemiştir.  

Dördüncü devir ise Moğolistan imparatorluğunun kurulması ile ilgilidir. Çingishan ve 
mirasçıları Orta Asya’daki Türklerin yaşadığı bölgeleri ele geçirmiş ise de yerel halkın örf-
adetleriyle iç içe girmiştir. Rusların Ak Ordu Hanı Toktamıs ile müttefik olup, 1380 yılında 
Altın Ordu Hanı Mamay’ı yenmiş ve 1389 yılında da Altın Ordu Hanı Toktamıs’ı yıkmıştır. 
Dolayısıyla söz konusu devirin ömrü uzun sürmemiştir.  

Tarih bir devirde Türklerin geniş bozkırlarını, Rus ve Çin ülkelerinin hükümranlığına 
terketti.  

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Karakalpakistan, Özbekistan, Türkmenistan Türk-
lerinin yaşadığı bölge Batı Türkistan olarak adlandırırken, Sincan Bölgesi - Doğu Türkistan 
diye bilindi.  

Ayrıca, Türkistan adının resmi olarak ortaya çıkması hakkında “Cünge Sinsan’ın Tari-
hi ve Şimdiki Durumu” konulu kitapta şöyle açıklanmaktadır: Türkistan sözü coğrafi bir 
isimdir ve Türklerin yurdu, Türklerin mekan eylediği yer manasını içerir. Bu söz, Türk 
Kağanı yokedildikten sonra bazı coğrafi eserlerde kullanılmıştır. IX-XI asırlar arasında 
Arapların coğrafi eserlerinde Orta Asya’daki Sirderya’nın Küzeyindeki bölgeler Türkistan 
olarak adlandırılmıştır.  

1805 yılında Rusya Jimokovski Büyükelçileri Derneği’nin bildirisinde Orta Asya’daki 
bölgeler ve Çin’deki Sincan’ın Güneyindeki Tarım çukureli Türkistan olarak bilindi. Bura-
da tarih, dil ve örf-adet farklılıkları ile benzerlikler dikkate alınarak, söylemekte kolay ola-
bilmesi için Tarım çukureli “Doğu Türkistan” veya “Çin Türkistan” olarak adlandırıldı. 
XIX. yüzyıl ortalarında Rusya Orta Asya’daki Şiova, Buhara ve Havhan hanedanını birleş-
tirerek Orta Asya’daki Özen bölgesinde “Türkistan Beş Hakimiyet Bölgesi”ni kurmuştur. 
Dolayısıyla Batı ülkerindeki bazı tarih ve coğrafya uzmanları tarafından Orta Asya’daki 
Özen bölgesi “Rusya Türkistanı” veya “Batı Türkistan” olarak adlandırırken, Çin’deki 
Sincan’ın Güneyindeki Tarım çukureli “Çin Türkistanı” veya “Doğu Türkistan” diye bilindi 
(Şaken J. 2009:245s.).  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki Türklerin tarihi hakkında yazılı 
değerli çalışmalarda Türk boyları ile ilgili konular ele alınmaktadır. Örneğin, 
TOLSTOV’un “Eski Horezm” (1948) ve GUMİLİYEV’in “Eski Türkler” (1967) adlı araş-
tırmalarında Türk kabilelerinin asırlara uzanan gelişim özellikleri ile devlete ait bilgiler 
açıklanmaktadır. Lev GUMİLİYEV’in “Eski Türkler” konulu eserinde ilk çağlarda Kaza-
kistan, Altay ve Orta Asya topraklarını mekan tutan Gun kabilelerinin Türk Kağanlığı’na 
olan ilişkisi araştırlmıştır.  
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Akademisyen V. BARTHOLD’un Orta Asya’da yaşayan Türk kabilelerinin tarihi hak-
kında yazılı çalışmaları çok önemlidir. V. BARTHOLD söz konusu çalışmalarında arap, 
fars ve yerel tarihçilerin değerli eserlerini kullanmıştır. V. BARTHOLD’un “Moğol İstila-
sına Kadar Türkistan” ve “Moğol İstilası Dönemindeki Türkistan” konulu eserleri şu ana 
kadar önemini kaybetmemiştir.  

Desek de, Rus ve Çin İmparatorluğu eskiden Türk dünyasına düşman gözüyle bakmış-
tır.  

Sömürgeci Rusya’nın en tehlikeli oyunlarından biri, Orta Asya ile Kazakistan ve genel 
olarak Türk halklarının milli bilincinin kullanılması yolunda çaba sarf etmesidir. 1881 yı-
lında Türkistan Askerî Daire Başkan Yard. MATSİYEVSKİ Taşkent’te işe kabul edilen 
Şarkiyat Derneği’nin üyelerine şöyle bir yazı göngermiştir: “Şarkiyat Derneği’nin amacı 
Doğu’yu araştırmak değil, Doğu halkını Ruslaştırmaktır.” Padişah’ın siyasi bilim adamları 
tarafından ruslaştırma faaliyetlerinin sürekli yapılması için “Panislamizm” ve “Pantürkizm” 
terimleri kazandırıldı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yerel halkı 
tarih, örf-adet, dil ve dininden uzaklaştırmak için çeşitli siyasi oyunlar geliştirildi.  

Ünlü Türk düşünürü Ziya Gökalp (1876-1924), Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihi-
nin önemli simalarından biridir ve Türkiye’de Türkçülüğün esaslarını kuran şahsiyettir. 
Ziya Gökalp’ın çalışmaları hep Türk toplumunun geçmişi, günü ve geleceği ile Türk dili ve 
Türk kültürü üzerinde yoğunlaşmıştır. Ziya Gökalp bu duygu ve düşünceleriyle bilimsel, 
ahlaki, kültürel ve felsefi bir Türkçülük anlayışı ortaya koymuştur. Ziya Gökalp Türkleş-
mek felsefesini özel program çerçevesinde açıklamış ve milli edebiyatın gelişmesine büyük 
katkı sağlamıştır.  

Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Türkçülük hakkında şöyle demiştir: 
“Türkçülügün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa’da Türklükle ilgili iki hareket 
oluştu. Bunlardan birincisi Fransızca “Turguere” denilen Türk hayranlığı’dır. Avrupa’da 
ortaya çıkan ikinci harekete de Türkoloji adı verilir. Rusya’da, Almanya’da, Macaristan’da, 
Danimarka’da, Fransa’da, İngiltere’de birçok bilim adamları eski Türklere, Hunlara ve 
Moğollara ait tarihi ve arkeolojik araştırmalar yapmaya başladılar. Türklerin eski bir millet 
olduğunu oldukça geniş bir alanda yayılmış bulunduğunu ve çeşitli zamanlarda dünya ege-
menliğine yarışır devletler ve yüksek medeniyetler kurduğunu meydana koydular. Gerçi bu 
sonuncu araştırmaların konusu Türkiye değil, eski Doğu Türkleri idi. Fakat, birinci hareket 
gibi bu ikinci hareket de yurdumuzdaki bir takım fikir adamlarının ruhuna etkisiz kalmı-
yordu.” Böylece o zamanlardaki Türkçülerden Mirza Fatali Ahunzade ile İsmail 
Gaspırali’yi yad etmiştir. Yunan savaşı (1897) başladığı zaman Türk Şairi Mehmet Emin 
Yurdakul: “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur” şiirini dile getirmiştir. “Türkçülük, 
Türk milletini yükseltmektir” diye tarif etmiştir.  

Ziya Gökalp 1902 yılında Türkistan bölgesinde düzenlenen toplantıya katılmıştır. Bu 
konuda tanınmış Türkolog Fadli Ali şöyle demektedir: “1902 yılında Türkistan şehrinde 
yapılan gizli toplantıya katılanlardan bazılarının isimlerini zikredelim: Alihan Bökeyhan, 
Ahmet Baytursınoğlu, Şakarim Kudayberdioğlu, Jusipbek Aymautoğlu, Şadi Jangiroğlu, 
Jambıl Jabayoğlu, Bazar jırau v.b.  

Abay söz konusu toplantıya sağlık nedenlerinden dolayı gelememiştir.  
Türklerin ortaya çıkışı hakkında ilk araştırma yapan Kazak aydınlarından Alihan 

BÖKEYHANOV, Muhammedcan TINIŞBAYEV, Mirjakıp DUVLATOV, Magcan 
CUMABAYEV, Sancar ASFENDİYAROV ve Avelbek KONIRATBAYEV imparatorluk 
felaketinin kurbanı olmuşlardır.  
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Türkçülüğü canı gönülden destekleyen Mustafa Çokay’ın da düşünce ve fikirleri ile 
yapmış olduğu çalışmaları zaif olmamıştır.  

İmparatorluklar Türk halklarının birleşmesinden veya İslam dini mensuplarının bir 
çağrı altında toplanmasından o kadar heyecanlanmış ki bu düşünceler tamamen yabancı-
laşmıştır. Bu nedenle Türkçülük “Pantürkizm”, İslamcılık ise “Panislamizm” olarak adlan-
dırılmıştır. XXI. yüzyıl başında ABD’de meydana gelen “11 Eylül Olayı” müslümanları 
yok etmenin bahanesine dönüşmüştür.  

Türklerde devlet güvenliği, aile güvenliği olarak algılanmış ve “Halk asker, asker halk” 
tabiri yaygınlaşmıştır. Savaşa gönderilen gençlerin geçimi kendi ailesi tarafından sağlan-
mıştır. Dolayısıyla gençler kendi ailesini korumak ve devlet güvenliği amacıyla savaşa 
gönderilmiştir. Babaları savaşta vefat etmiş coçuklar anne ve kardeşlerini yanına alarak, 
onların ihtiyaç ve geçimini üstlenmiştir. Öksüzlük olmamıştır. Onların evsiz, korumasız 
kalmasına hiç izin vermemiştir. Askerler ile devlet yöneticileri aynı niyetle ülke ve devleti-
ni korumak yolunda birlikte yaşamıştır. Aile ve devlet öncelikle askerin ihtiyaçlarını karşı-
lamıştır.  

Göktürk yazılı anıtlarında Türk adına hassasiyetle özen gösterilmiştir. Türk adınan vaz 
geçenlere karşı direnmiştir.  

Ayrıca “Panislamizm”, “Orislamizm” olarak ta tarif edilmektedir. XIX. yüzyıl sonrası 
Batı ülkelerinin sömürgecilik siyasetinden dolayı Müslüman Dünyasında dağılma süreci 
başladı. Osman İmparatorluğu iç ve dış yönden zor duruma düşerek yıkılma tehlikesi ile 
karşılaştı. 1884 yılında Afganistanlı Şeyh Cemaliddin Afgani İslam dinini reforma tabi 
tutarak, müslümanlar arasında birliğin güçlendirilmesine katkı sağlamış ve sömürgeciliğe 
karşı dayanma fikrini yaymakla Panislamizmin temel düşüncelerini ortaya koymuş.  

Bunun yanı sıra “Pantürkizm”, “Osmanizm” olarak ta bilinmektedir. Bu terim XIX. 
yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bunun ortaya çıkışı şöyle tarif edilmektedir: Çarlık 
Rusyası hükümeti “Panislamizm” sömürgecilik politikasını yürüterek diğer ulusları sıkış-
tırmıştır. Rusya topraklarında yaşayan Dadan milletinin mensupları Çarlık Rusyası’nın bu 
politikasına karşı dayanma girişimlerinde bulundu. Çarlık Rusyası’nın Dadan milliyetli 
vatandaşı İsmail Gasprinski 1883 yılında Rusya’daki müslümanların “dil, düşünce ve faali-
yet” yönünden birleşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Onun takipçisi olan Yusuf Akçura 
türkçe konuşan milletlerin birleşerek “Millet Birliği” olarak kurulmasını ortaya koymuştur. 
1917 yılındaki Ekim Devrimi sonrası “Pantürkizm” Rusya’yı terk etmiş ve Gasprinski 
Türkiye’ye gitmiştir. Ayrıca, Pantürkizm Osman imparatorluğu aydınlarının eline geçerek 
tüm dünyaya yayılmıştır (Şaken J.2009: 244-245s.).  

 “Ben için en büyük korunma ve en büyük yardım kaynağı, bu milletimin göğüsüdür. 
Dolayısıyla ben milletimin göğüsünü hiç kimseye bastırmamak için gayret edeceğim.” diye 
Atatürk’ün ifade ettiği gibi islamcılık veya türkçülük, insan yaşamının ön şartı doğrultu-
sunda görünen dünya düşüncesi olarak algılanmaktadır. Buna izm’leri ekleyip, endişelen-
menin hiç de anlamı yoktur.  

İlk Kazak milli demokratik “Alaş” partisine (1917-1920) A. Bökeyhanov, A. 
Baytursınov, M. Duvlatov, M. Tınışbayev, M. Cumabayev gibi önde gelen kazak aydınları 
üye olmuştur. Bunların asıl amacı milletini sömürgecilikten kurtarmaktır.  

A. Bökeyhanov, A. Baytursınov, M. Duvlatov önderlik yapan kazak aydınları yücel-
mekte olan ulusal kurtuluş hareketine şekil vermek için gazete yayınlamıştır. “Kömünist 
parti önceden ulusal kurtuluş hareketine şiddetle bakmıştır. Çünkü bunların amacı impara-
torluk kurmaktır, milliyetçilerin amacı ise halkı imparatorluk esaretten kurtarmak ve ba-
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ğımsızlığa kavuşmaktır. Milliyetçileri bulunmayan millet hiçbir zaman devlete, toprağa 
sahip olamaz. Milli devleti sadece bunların aracılığıyla kurmak mümkündür” (Garifulla 
Esim). 

Bütünlük içinde olan Türk dünyası dış imparatorluklar tarafından parçalanmış ve onla-
ra tabi olmuştur. Her zaman kendilerini eşit tuta bilen hem de Göktürklerin yüksek ruhlu 
nesli olan Türkiye’li kardeşlerimiz hiç kimseye boyunu eğmemiştir. Türkiye’li kardeşleri-
miz cesaretle dil, din ve milli bilincini altı yüzyıl koruyan Osmanlı imparatorluğunu kur-
muştur. Osmanlı imparatorluğu öncesi beş yüzyıl iktidarlık yapan Selçuk devletinin de 
temelini türk milleti oluşturmuştur.  

Ayrıca, Türk milleti Fransız İhtilali zamanında “Tanzimat” politikasını uygulamış ve 
bu politika XX. Yüzyıl başında “Genç Türkçüler” hareketine dönüşmüştür. Bu yeni ekol 
milletine iki kaide (kural) bırakmış ve bunlardan birincisi “Temeli bir Türk ol” çağrısıdır, 
ikincisi ise “Her insan kendi ülkesini iyi olsun ve kötü olsun sevmelidir” düşüncesine da-
yanmaktadır. Ancak, bu düşünceyi sovyet sistemi desteklememiştir (Beysenova M. 2008: 
28-34s.). 

Türk devletleri halklarının biraraya gelmesini engellemek amacıyla önceki Sovyet dev-
letlerinde defalarca alfabe değiştirilmiştir. Alfabe değiştirildiği zaman Türk devletleri halk-
ları kendi aralarında miraslarını anlamaması için harfler değişik şekilde kabul edildi.  

Magcan Cumabayev 1920-1922 yıllarında Türkiye’de gerçekleşen milli kurtuluş hare-
keti ile ilgili “Alıstagı bavuruma” (Uzaktaki Kardeşime) adlı şiirinde Türk halklarının mü-
cadeleye dolu tarihini ve o dönemdeki Türk halkının siyasi durumunu dile getirmiştir.  

Magcan Cumabayev’in milliyetçilik, türkçülük ile ilgili şiirleri “Galiya” medresesinde 
eğitim aldığı dönemlerde başlamıştır. “Tugan jerim Sasıkköl” (Doğum yerim Sasıkköl) 
konulu şiiri padişahın sömürgecilik siyasetine karşı yazılmıştır.  

Sabit Mukanov: Magcan gerçekten türkçül değildir. Onun Türkü kardeş olarak algıla-
masında kendi amacına uygun bir düşünce bulunmaktadır. Çünkü Magcan Türk kelimesini 
belli bir amaç için kullanmıştır. Türk konusu Magcan şiirinde, J. Aymavutov ile S. 
Mukanov’un dediği gibi “Galiya” medresesinde eğitim aldığı dönemlerde başlamıştır.  

Nisan 1920 tarihinde Türkler istilacıları fethetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlı-
ğını ilan etmiştir.  

Magcan Cumabayev’in edebiyatımızda ilk defa ele aldığı Türk konusu uluslararası 
önem taşımaktadır. Günümüzde bağımsızlığını alan Kazakistan Türkiye ile işbirliği kur-
muştur ve iki ülke arasında uluslararası dayanışma çalışmaları devam etmektedir ve bu 
çerçevede Magcan çalışmaları unutulmamalıdır.  

Magcan’ın düşünce ve fikirleri sadece bunlardan ibaret değil. Ayrıca kendi milletini 
düşünmekle birlikte, genel olarak Türk düşüncesini ele almıştır.  

Şair Turan’ın yer ve suyunu, göl ve çölünü, ırmak ve nehirini, deniz ve dağını sanatsal 
açıdan betimlemiştir. Turan’ı mekan eyleğen Türk hükümdarları ile kahramanlarını, alimle-
rini ve hanlarını yad etmiştir.  

1969 yılında Magcan Cumabayev ile tanış olanlar onun yazıksız (suçsuz) olarak ilan 
edilmesi gerektiği hakkında Kazakistan yöneticilerine yazı göndermiş. Fakat M. 
Cumabayev’in eserleri 1989 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 1995 yılında M. 
Bazarbayev, C. Kirabayev, H. Abdullin, Ş. Elevkenov, Ş. Sariyev önderliğindeki bilim 
adamları M. Cumabayev’in 3 ciltli eserlerini yayınlamayı ele almıştır. M. Cumabayev’in 
adını ebedi yad etmek amacıyla birçok etkinlikler gerçekleştirildi. Örneğin, Almatı ve 
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Petropavl şehirlerinde sokaklara M. Cumabayev adı verildi. Küzey Kazakistan’ın önceki 
Bulayev ilçesi 2000 yılında M. Cumabayev ilçesi olarak adlandırılmıştır (Aymavıtov J. 
1923 (№5): 89s.). 
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Öz 
Bakü Devlet Üniversitesi kurulduğu ilk yıllarda bu universitede kadro eksiği var idi. 

Bu ihtiyacı tkarşılamak için dış ülkelerden bir takım tanınmış ilim adamları bu kuruma 
davet edilmişti. Onlardan biri de Türkiyeden davet olunmuş edebiyat professorü İsmail 
Hikmet Ertaylan olmuştur. 1923-1927 yılları arasında Baküde yaşayıp muhtelif yüksek 
okullarda Türk edebiyatı tarihi dersini okutan İsmail Hikmetin yazdığı büyükhacimli “Türk 
edebiyatı tarihi” ve “Azerbaycan edebiyatı tarihi” adlı ders kitabı-monografilerde o devirde 
uzun süre araştırıcıların masaüstü kitabı olmuş ve edebiyat bilimimizin gelişmesi tarihinde 
mühüm rol oynamıştır. Makalede İsmail Hikmetin edebiyat tarihimizde önemli yer tutan 
bilimsel eserleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye. Azerbaycan,edebiyat tarihi, XIX yüzyıl 

 
Abstract 

There was cadre insufficiency in the first years of the establishment of Baku State 
University. For to secure this need a number of well-known scientists from foreign 
countries had been invited to this university for teaching. One of them was professor on 
literature Ismayil Hikmat Artaylan who was invited from Turkey. Ismayil Hikmat was lived 
in Baki in the years of 1923-1927 and worked in different high schools. He was taught 
literature history in universities. He has wrote the books-monographs of “The history of 
Turkish literature” and “The history of Azerbaijan literature”. Both of these books were the 
table book of investigators for a long time. Both of these books were played an important 
role in the development history of our literature study. In the article the author has been 
investigated Ismayil Hikmat`s scientific works which have an important role in our 
literature history.  

Keywords: Turkey, Azerbaijan, literature history, XIX century 
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Резюме 
При создании Бакинского государственного университета проявилась нехватка 

кадров. С целью обеспечения университета научными кадрами были приглашены 
ученые из-за рубежа. Среди них был приглашенный из Турции профессор-
литературовед Исмаил Хикмет Артайлан. Во время работы в 1923-1927 гг. в разных 
учебных заведениях, преподающий «Историю тюркской литературы» Исмаил 
Хикмет написал учебники-монографии «Историю тюркской литературы» и «Истории 
азербайджанской литературы», ставшими длительное время настольными книгами и 
сыгравшими важную роль в развитии нашего литературоведения.  

В статье дается анализ научных трудов Исмаила Хикмета, сыгравших важную 
роль в истории азербайджанской литературы. 

Ключевые слова: Турция, Азербайджан, история литературы, XIX век 

 
 
Məlumdur ki, tarixən türk dünyasında, xüsusilə Türkiyə və Qafqaz arasında qardaşlıq 

əlaqələri qarşılıqlı şəkildə davam edirdi. Bu xalqlar özünü bir neçə dövlətin ərazisində 
məskən salmış bir millət olaraq görürdü. Bu Turan birliyi xüsusilə XX əsrin əvvəllərində 
daha geniş vüsət almışdı. 1915-ci il Çanaqqala döyüşlərində Azərbaycan türklərinin 
qardaşlarının sırasında düşmənə qarşı vuruşması, şəhid düşməsi, Osmanlı əsirlərinə 
Azərbaycan Türklərinin qardaşlıq köməyi, Nuru paşa başçılığı ilə İslam ordusunun 1918-ci 
ildə 15 sentyabrda erməni-rus qüvvələrindən Bakını azad etməsi, paytaxtın xilas edilməsi 
və sair. Eyniilə M.Şahtaxtlının İstanbuldakı fəaliyyəti, Hüseyn Cavidin İstanbul 
universitetində təhsil alması və s. Bu dövrdə türk ziyalıları Azərbaycanda maarifin, təhsilin, 
mətbuatın inkişafında da yaxından iştirak etməkdə idilər. XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan və Anadolu örnəyində ortaq türk dili formalaşmaqda idi. Görkəmli 
ədəbiyyatşünas, türkoloq Fuad Köprülünün tez-tez Bakı Universitetinə dəvət olunması, 
burada silsilə mühazirələr oxuması belə faktlardandır. Həmin dövrdə Azərbaycanda 
türkçülüyün inkişafında böyük xidmətləri olan, 4 ilə qədər burada yaşamış türkoloqlardan 
biri də İsmayıl Hikmət idi. Bu türk sevdalısı, maarifpərvər insan haqqında gənc 
oxucularımızın nisbətən az məlumatı olduğundan İsmayıl Hikmət haqqında bir az geniş 
bəhs etmək istəyirik.  

İstanbulda anadan olmuş İsmayıl Hikmət (1884-1967) orta və ali təhsilini də orada 
almış, məşhur Qalatasaray liseyində oxumuşdur. İstanbuldakı Mülkiyyə məktəbində ali 
təhsil almışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas ali təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət 
oxuduğu Qalatasaray litseyində və Robert kollecində ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 
İsmayıl Hikmət bunun ardınca Xarici işlər Nazirliyində işə düzəlmiş, bir neçə il burada 
mətbuat idarəsində çalışdıqdan sonra Azərbaycan hökumətinin müəllim kadrlarlarına 
ehtiyacını Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökumətinə bildirməsi ilə əlaqədar Maarif 
nazirliyi tərəfindən bir neçə illiyinə Azərbaycana göndərilmişdir. 1923-cü ilin aprelindən 
1927-ci ilədək Bakı Universitetində, Azərbay Pedaqoji İnstitunda,eyni zamanda Teatr 
məktəbində pedaqoji işlə məşğul olmuş, Türk ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı və 
sənətşünaslıq fənlərini tədris etmişdir (1, s. 45). 1924-cü ildə Azərbaycan Universitetinin 
ədəbiyyat fakültəsinə dekan təyin olunmuşdur (2,s.8). Tədris işində qazandığı 
müvəffəqiyyətlər yüksək qiymətləndirilərək ona universitetin elmi şurası professor elmi 
adını vermişdir (iyul 1927). Elə həmin ildə professor dissertasiyasını nəşrə təqdim etmişdir. 
Alimin 1928-ci ildə Bakıda çap olunmuş iki cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabı öz 
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elmi sanbalına görə görkəmli ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərlinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” kitabından sonra ən qiymətli tədqiqat əsəri kimi diqqəti cəlb edir. 
İ.Hikmət Bakıda fəaliyyət göstərərkən Ozbəkistan, Türkmənistan, Dağıstan, Krım, Kazan 
kimi mədəniyyət mərkəzlərində olmuş, kitabxanalarda işləmiş, gələcəkdə meydana çıxacaq 
türk dünyası ədəbiyyatı kitabları üçün zəngin material toplamışdır. 1927-ci ilin dekabr 
ayında Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra bir müddət Kıbrısda, sonra Əfqanıstanda tədris 
işlərində əmək vermişdir. Kabildə gecə universiteti təşkil etmişdir. Nəhayət, 1943-cü ildən 
etibarən İstanbul Universitetinin ədəbiyyat fakültəsində professor olaraq failiyyətə 
başlamış, təqaüdə ayrılana qədər(1960) burada tədris işi ilə məşğul olmuşdur. Şeir 
yaradıcılığı ilə fəaliyyətə başlayan İsmayıl Hikmətin hekayə, dram və romanları da vardır. 
Yaradıcılığının ilk dövrlərində yaxın dövr ədəbiyyatının tədqiqi ilə, daha sonra ədəbiyyat 
tarixi və türk dünyası ədəbiyyatı sahəsində ortaya qoyduğu qiymətli əsərlərlə türk 
filologiyası tarixində mühüm yer tutmuşdur. Bu baxımdan görkəmli ədəbiyyatşünasın 
“Cağatay ədəbiyyatı” (1937), “Lütfi divanı” (1960), “Babür şah: həyatı və əsərləri” (1966), 
“Risaleyi-Sultan Baykara” (1945), “Cəm Sultan: həyatı və əsərləri” (1951) kimi əsərləri 
Orta Asiya türk ədəbiyyatının tədqiqində böyük əhəmiyyətə malikdir və onun böyük 
ideallara, türkçülük məfkurəsinə xidmət etməsinin əyani bir göstərgəsidir. Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin “Vərqa və Gülşa”, “Yusif və Züleyxa”, Bir Azərbaycan şairinin divanı 
kimi nümunələrini ilk dəfə İstanbulda nəşr etdirməsi böyük alimin türk dünyasına böyük 
xidmətlərindən xəbər verir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hələ Bakıda işləyərkən 1928-ci 
ildə burada nəşr etdirdiyi iki cildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi də bu siyahını 
zənginləşdirən nümunələrdən biridir. 

Məlumdur ki, elmi türk ədəbiyyatçılığının banisi Fuad Köprülüdür. Fuad Köprülü 
ədəbiyyat tarixini mədəniyyət tarixi ilə vəhdət halında nəzərdən keçirmiş, ədəbi şəxsiyyəti 
əsas götürməklə yanaşı onun yetişdiyi mühitə, dövrün sosyal-siyasi şərtlərinə də diqqət 
yetirməyi vacib saymışdır (4, s. 23). Bu metodologiyanı əsas götürən İsmayıl Hikmətin 
1925-26-cı illərdə Bakıda ayrı-ayrı cildlər olmaqla 4 cild halında nəşr etdirdiyi “Türk 
ədəbiyyatı tarixi” adlı dərslik- monoqrafiyası diqqətəlayiqdir. İsmayıl Hikmətin iki il 
ərzində nəşr olunmuş bu kitabları (1400 səhifədən artıq) uzun müddət Türkiyə xaricindəki 
tədris mərkəzlərində dərs kitabı kimi istifadə olunmuşdur. 

Həmin kitabın elmi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq uzun illərdən sonra Türk Tarix 
Qurumunun nəşriyyatında yenidən nəşr olunmuşdur (3). Bu kitabı İstanbuldakı Memar 
Sinan İncəsənət Universitetinin professoru Abdullah Uçmanın başçılığı ilə bir heyət çapa 
hazırlamışdır. Abdullah Uçman kitaba böyük elmi əhəmiyyətə malik olan əsərin 
məziyyıtlərini ətraflı çəkildə təhlil edən geniş bir müqəddimə yazmışdır. Müqqəddimədə 
doğru olaraq göstərildiyi kimi, əsər Türk ədəbiyyatı tarixi adlandırılsa da əsasən XIX əsri 
əhatə edir. Bu baxımdan bu əsəri Yeni türk ədəbiyyatı tarixi və ya Yeniləşmə dövrü türk 
ədəbiyyatı tarixi də adlandırmaq daha dəqiq və elmi cəhətdən əsaslı olardı. 

Məlumdur ki, Türkiyədə indiyədək Fuad Köprülüdən sonra İbrahim Nəcmi Dilmən, 
İsmayıl Həbib Sevük, Sadəttin Nüzhet Erqun, Mustafa Nihat Ozön, Agah Sırrı 
Ləvənd,Vəsfi Mahir Qocatürk, Ahmed Hamdi Tanpınar, Nihad Sami Banarlı, Ahməd 
Kabaklı və s. müəlliflər F.Köprülünün təsnifi əsasında türk ədəbiyyatı tarixi kitablarını 
yazmışlar. Amma Bakıda nəşr olunduğuna görə Türkiyə oxucusu və tədqiqatçılarının əlinin 
yetişmədiyi bu əsər(İsmayıl Hikmətin “Türk edebiyyatı tarihi” əsəri-Ə.Q.) böyük elmi 
əhəmiyyətinə baxmayaraq, alimin öz vətənində indiyədək işıq üzü görməmişdi. Əsərin 
nəşrə hazırlanmasında böyük əməyi olan Prof. Dr. Abdullah Uçman da əsərin bu 
məziyyətini düzgün qiymətləndirərək yazır: ”Elimizdeki Türk Edebiyatı tarihi yazarın 
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üslubu, yer yer ele aldığı meselelere yaklaşım tarzı, malumat zenginliği ile son derece 
renkli ve son asır Türk edebiyatı için ihmal edilmeyecek nitelikte kaynak bir eserdir” (3, s. 
XIX). 

İsmayıl Hikmət bir millətin günümüzə gəlincəyə qədər siyasi və sosial həyatda, 
mühitdəki dəyişim və gəlişmələrini yaxından göstərdiyi üçün ədəbiyyat tarixini, “həyatın 
güzgüsü” olaraq səciyyələndirir (2. s. 14).  

Alimin bütün əsərlərinin arxa planında bu ədəbiyyat tarixi ilə əlaqədar düşüncələri və 
türk mədəniyyətinin inkişafına xidmət etmək idealının olduğu görülür. Görkəmli 
ədəbiyyatşünasın bu baxış açısı, “Bir millətin ədəbiyyatı, milli ruhu və milli həyatı 
göstərmək üçün ən səmimi bir ayna sayıla bilər” deyən Fuad Köprülünün ədəbiyyat tarixinə 
baxışı ilə paralellik ifadə etməkdədir. 

İsmayıl Hikmət kitaba giriş mahiyyəti daşıyan “Bir-iki söz” başlığı altında yazdığı 
müqəddimədə türk ədəbiyyatı tarixi haqqında düşüncələrini qeyd etmiş, ədəbiyyat tarixinin 
inkişaf dövrlərini təsnif təşəbbüsündə bulunmuşdur (5). Onu da qeyd etrmək lazımdır ki, 
müəllif nədənsə islam mədəniyyətinin, divan ədəbiyyatının türk ədəbiyyatı tarixindəki 
roluna mənfi qiymət vermişdir. Ona görə də müəllifin bu qeydləri bəzi türk 
ədəbiyyatşünaslarının ciddi etirazına səbəb olmuş və onlarda əsər haqqında mənfi rəy 
yaratmışdır. 

Amma müəllifin sonrakı dövrlərdə islam mədəniyyəti, divan ədəbiyyatı sahəsində or-
taya qoyduğu tədqiqat əsərləri onun bu mənfi fikri haqqında şübhə əmələ gətirir. Çox 
güman ki, müəllif kitabın nəşrini həyata keçirmək naminə o dövrdəki sovet rejiminin 
tələblərinə boyun əyməyə məcbur olmuş, bu rejimin şüarına uyğun olaraq klassik irsə 
mənfi münasibət ifadə etmək zorunda qalmışdır. 

Müəllif kitabın birinci cildini XIX əsrin əvvllərində, yəni tənzimatdan əvvəlki və 
sonrakı dövr deyə iki bölməyə ayırmışdır. Burada dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında 
ümumi məlumat verildikdən sonra tənzimatdan əvvəlki dövrün ədəbi şəxsiyyətləri 
haqqında qısa portret oçerkləri yer alır. Birinci bölümdə qeyd edildiyi kimi, bu əsrin ilk 
illərinin ixtiyar şairləri yeni əsrin ruhuna uyğun nə bir təravət, nə bir qüdrət göstərə 
bilməmişlər. Alimin “Dövri- təcəddüd” adlandırdığı ikinci bölüm 1838-1876-cı illəri əhatə 
edir. Bu tarix Sultan Əbdülməcidin taxta çıxdığı ilə təsadüf edir.Burada tənzimatı hazırla-
yan amillər, maarifə ciddi fikir verilməsi, Avropaya oxumağa tələbə göndərilməsi, ictimai-
siyasi islahatlar, Türkiyədə ədəbi vəziyyət, “Əncüməni-şüəra” və başqa məsələlər gözdən 
keçirilir. Müəllif əsas diqqəti tənzimat dövrü ədəbiyyatın əsas nümayəndələri kimi diqqəti 
cəlb edən İbrahim Şinasi, Arif Hikmət, İbrahim Hakkı, Namiq Kamal, Əhməd Vefiq Paşa 
və başqaları haqqında ayrı-ayrılıqda geniş məlumat vermiş, onların əsərlərini təhlil etmiş, 
sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdir. İbrahim Şinasinin “Şair evlənməsi” pyesinin 
mətnini də həmin bölməyə əlavə etmişdir. 

Kitabın II cildində Osmanlı dövlətində konstitusiya və millət məclisinin yarandığı 
1876-cı ildən İttihad və tərəqqi cəmiyyətinin təşkil olunduğu 1895-ci ilə qədərki müddətdə 
ədəbi hərəkat və onun nümayəndələri ələ alınmışdır. ”Ədəbiyyati-cədidə” adlandırdığı bu 
cilddə müəllif Rəcaizadə Mahmud Əkrəm, Əbdülhaqq Hamid, Əhməd Midhət, Müəllim 
Naci, İsmayıl Səfa, Əhməd Rasim, Abdullah Cövdət və başqalarının həyatı və ədəbi 
yaradıcılığı, dil xüsusiyyətlərini təhlil etmişdir. Müəllif bu dövrdə Əbdülhaqq Hamidin 
ədəbiyyatda inqilab yaratdığını, onun əsərlərinin cəmiyyətdə əks-səda, rezonans verdiyini 
göstərmiş, qərb ədəbiyyatının təsirinin genişləndiyini, romantizmin bir ədəbi cərəyan kimi 
türk ədəbiyyatındakı yeri,”Sərvəti-fünun” haqqında ətraflı məlumat vermişdir.  
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III cilddə İttihad və tərəqqi cəmiyyətindən Məşrutiyyətə (1908) qədərki dövrdə ictimai-
siyasi vəziyyət, Sultan Əbdülhəmidin yeni azad ictimai fikri boğması, irticanın 
genişlənməsi, bunun ədəbi prosesə təsiri, türkçülük fikrinin inkişafı, ”Sərvəti-funun”un 
bağlanması, ədəbi mübarizə məsələləri, sultandan məşrutiyyətin elan edilməsinin tələb 
edilməsi şərh olunmuş, Tofiq Fikrət, Rza Tofiq, Cənab Şəhabəddin, Süleyman Nazif, 
Məhməd Rauf kimi söz ustalarının həyatı, yaradıcılıq yolu, əsərlərinin sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Onu da qeyd edək ki, bu bölmədə Tofiq Fikrətin “Sərvəti-
fünun”dakı faliyyəti,”Yeni ədəbiyyati-cədidə” cərəyanı yaratması, gəncləri ətrafına 
tioplaması, zülm və istibdadı ədəbi əsərlərə mövzu etməsi və sair məsələr geniş şəkildə 
işıqlandırılmışdır. Müəllif Tofiq Fikrət yaradıcılığını, onun Türk ədəbiyyatı tarixindəki 
rolunu və yerini yüksək qiymətləndirirdi. Təsadüfi deyildir ki, sonralar o, Tofiq Fikrət 
yaradıcılığına yenidən müraciət etmiş, ”Tofiq Fikrət: həyatı və əsərləri” (1963) adlı 
irihəcmli bir tədqiqat əsəri yazıb nəşr etdirmişdir.  

İsmayıl Hikmətin “Türk ədəbiyyatı tarixi” əsərinin IV, sonuncu cildi bu ədəbiyyatın 
məşrutiyyətdən (1908) sonrakı dövrün ədəbi hərakatının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Burada, hər şeydən əvvəl, məşrutiyyətdən sonra Türkiyənin mədəni və ictimai-siyasi 
həyatında baş verən müsbət və mənfi dəyişikliklərdən bəhs edilir. Ədəbiyyat və mətbuatda 
gözə çarpan yenilikləri qələmə alan tədqiqatçı türkçülüyün gedişatına nəzər salır,”Fecri-
ati”dən bəhs edir. “Fecri-ati” cəmiyyəti 1909-cu ildə quruldu. Avropanın Osmanlı 
vilayətlərini yavaş-yavaş onun əlindən qoparması, imperiyanın zəifləməsi kimi hadisələr 
milli ədəbiyyatın yavaş-yavaş irəli çıxmasına, üstünlüyü əldə etməsinə zəmin hazırladı. Rza 
Tevfiq və Məhmət Emin Yurdaqulun heca vəznində yazdığı əsərlər, xalq ədəbiyyatı 
nümunələri ədəbi ictimaiyyət arasında müsbət qarşılanmışdı. ”Gənc qələmlər” mətbuat 
orqanı meydana gəldi və milli dildə yazılmış əsərlərin yayılmasına təkan verdi. Milli 
mədəniyyəti öyrənən, təbliğ edən dərnək və cəmiyyətlər quruldu, “Türk ocağı” təsis 
olundu. Bu cəmiyyətin mətbuat orqanı olan “Türk yurdu” dərgisi nəşrə başladı. Bu 
proseslərin fonunda islamçılıq məfkurəsi zəifləməyə doğru gedirdi. İsmayıl Hikmət bu 
mənzərəni aşağıdakı şəkildə səciyyələndirmişdir: “Abdulhamid saltananatının son 
zamanlarında yüz buldukları için fevkalade şımaran bu zümre İttihadi-İslam (Panislamizm) 
gibi mevhumeler peşinde koşarak bu mefkureyi ezecek bir serkeşlikle ortaya atılmışlardı. 
Meşrutiyetin ilanı, ilk zamanlardaki zihniyet ve asrilik cereyanının galebesi dini cereyanı 
felce uğratmıştı” (3, s. 884-885). 

Ədəbi həyatda ictimai-siyasi vəziyyətin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar ədəbi həyatda özünü 
göstərən ziddiyyətlər hələ tam şəkildə başa çatmamışdı. Ona görə də müəllif bu məsələlərə 
qiymət verərkən bəzən qeyri-dəqiqliyə yol verir, subyektiv fikirlər ortaya atır ki, bu da 
sonralar on illər keçəndən sonra özünü doğrultmamışdır. 

Təxminən 250 səhifəni əhatə edən bu cilddə həmin dövr türk ədəbiyyatının Fuad 
Köprülü,Yaqub qədri Qaraosmanoğlu, Rəşad Nuri Güntəkin, Əhməd Haşim,Yahya Kamal, 
Omər Seyfəddin, Xalidə Ədib Adıvar, Məhməd Əmin Yurdaqul və başqaları haqqında 
geniş şərh və izahlar verilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu cilddə Ziya Gökalp və 
Məhmət Akif Ərsoy yaradıcılığı haqqında müəllifin verdiyi elmi təhlil nisbətən səthidir. 
Belə ki, bəlkə də kifayət qədər material olmadığından İstanbuldan uzaqlarda, Bakıda 
yaşayıb fəaliyyət göstərən müəllif bu sənətkarların ədəbi yaradıcılığı haqqında dolğun 
məlumat əldə edə bilməmişdir. 

Qeyd edək ki, kitabın müəllifi sistemli şəkildə hər sənətkardan bəhs edərkən onun 
rəsmini də vermişdir. 
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Beləliklə, Prof. Dr. Abdullah Uçman və heyətinin çapa hazırladığı İsmayıl Hikmətin 
“Türk ədəbiyyatı tarixi” kitabı Azərbaycan təhsilində müəyyən əməyi olmuş bir elm 
adamının yaradıcılığını öyrənmək baxımından oxucu və ədəbi ictimaiyyətə qiymətli bir 
töhfədir. Arzu edərdik ki, anadan olmasının 125 ili tamam olan görkəmli elm xadimi 
İsmayıl Hikmət Ərtaylanın 1928-ci ildə Bakıda ərəb əlifbası ilə işıq üzü görmüş iki cildlik 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabı da elmi dövriyyəyə daxil edilmiş olsun. 
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Öz 
Bu yazıda, Balkanlar ve göç konsepti/kavramı içerisinde “inançla Göç” konusu işlen-

mektedir. Türk kültür coğrafyası ve Türk kültürlü akraba halklar tanımı kapsamında karşı-
laştırmalı olarak Pomak halk inançlarına yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Pomaklar, Türk kültür coğrafyası, akraba halklar, 
halk inançları. 

 
Abstract 
In this paper, in the the Balkans and the concept of migration “faith Migration” is 

mentioned. Turkish cultural geography and Turkish cultured relatives peoples within the 
scope of the definition of comparative were given to Pomak folk beliefs. 

Keywords: Balkans, Pomaks, Turkish cultural geography, related people, folk beliefs 
 

GİRİŞ: 
Biz bu yazımızda, Balkanlar ve göç konsepti/kavramı içerisinde “İnançla Göç” 1konu-

su üzerinde durmak istiyoruz. Toponomi ve onomastikle göç olabildiği gibi inançla da göç 
olabileceğini düşüyoruz. İnançla Göç tanımının yerine “Mitolojik Kök Hücrelerle Göç” 
kavramının kullanılmasının daha sağlıklı olabileceği kanaatindeyiz. Toplumlar göçerlerken 
yer ve insan isimleri ile birlikte göçerlerken, her iki isimlendirme şekli muhakkak az-çok 
inanç da içerirler. Hal bu olunca göçlerin taşıdıkları kimlik belirleyici özelliklerinden inanç 
göçü en belirleyici olandır. Toplumların girdikleri yeni dinlerin elbiselerini eski inançlarına 
giydirdikleri sosyolojik bir gerçektir. Bu kat be kat giysileri soyundurduğunuzda, onların 

                                                 
* Bu metin 4–7 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi ile Rumeli Balkan Dernekleri 

Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan 3. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi’nde bildiri 
olarak sunulmuştur. 

** Türk Halkbilim Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi, Ankara/TÜRKİYE 
(yasarkalafat@gmail.com www.yasarkalafat.info) 

1 Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu’ya İnanç Göçü, Berikan, Ankara, 2012; Türk Kültürlü 
Halklarda Orta Asya’dan Orta Doğu’da İnanç Göçü, Berikan, Ankara, 2011 
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çıplak bedenleri üzerinde, mitolojik dönemin ilk giysilerini görürsünüz. Bu giysilere rastla-
dığınız toplumlar sizin arkaik dönemden akrabanız olan toplumlardır. 

Balkan halklarından bilhassa az sayılı halk kesimleri Anadolu Türklüğünün asgari bir-
kaç bin yıllık akrabalarıdır. Bu akrabalık Hun, Avar, Hazar Bulgar, Kuman, Kıpçak Türk 
dönemlerine kadar uzanıyordu. 

Bu noktada, Türk’ten Türklükten ve Türk kültür coğrafyasından ne anladığımızı kısa 
açıklayalım. Bize göre Türklük bir kavim ve ırk adı olmaktan çok önemli bir özellik içeri-
yor, Türklük bir ortak yaşam biçimi, birlikte yaşanılan halklarla beraber üretilmiş bir kültür 
anlamı taşıyordu. Türk yurdu, birlikte yaşayan halkların ortak yurdu ve Türk kültürü de bu 
yurt üzerinde yaşayan halkların ortak kültürü idi. Türklük üzerinde hak sahibi olmanın 
nispetini, ortak esere yapılan katkının payı belirliyordu. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir 
toplum tamamen homojen olmamış iken binlerce yıllık ayrılıkların dil gibi bazı kültür va-
satlarında farklılıklar doğurması doğaldı ve anlayışla karşılanmalıdır. 

Bize göre Balkanlardan Anadolu’ya göç, Binlerce yıl evvel doğudan batıya yaşanmış 
göçün, çağımızda batıdan doğuya yaşanan ufak bir örneğidir. 

 
METİN: 
Biz, halk inançları çalışıyoruz. Türk kültür coğrafyasından derlediğimiz halk inançları-

nı karşılaştırıyor, aynılıkları ve ayrılıkları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Halk kültürü verilerinin 
kimliklendirilmelerinde günümüzden geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıp, var ise kültürel 
akrabalık, başlangıç dönemlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Böylece kültürel akrabalığın ilk 
dönemlerinin tespitini amaçlıyoruz. Bizim anlayışımıza göre, kültür akrabalığı soy birliğin-
den daha zayıf bir akrabalık bağı değildir. Halk kültürü bağlarının yakınlık göstergesi diğer 
akrabalık yakınlıklarından daha önemsiz değildir. 

Balkanlar Türk kültür coğrafyasından fazla uzun soluklu olmasa birçok halkın halk 
inançları üzerinde çalıştık. Şunu gördük ki, Osmanlı Türk dönenimde, imparatorluğun diğer 
bölgelerinde de olduğu gibi bu bölgede de birlikte yaşayan halkların halk kültürlerinde 
ciddi sentezler oluşturup, ortak bir imparatorluk kültürünün kaynağı olarak halk kültürü 
alınmıştır. Bu tespiti halk kültürünün; halk inançları, halk tababeti, halk mutfağı, halk mu-
sikisi, halk oyunları, halk el sanatları ve diğer alanlarında görebiliyoruz. 

Biz bu sunumuzda Balkan halklarından Torbeşler ve Pomaklar’ın halk inançları üze-
rinde kısaca duracağız. Ad verme, kına yakma, çeyiz dizme, bebeğin cinsiyetini tahmin 
ve benzeri gibi hususlarla ilgili inançlardan ziyade, mitolojik muhtevası da olabilen bağla-
mak-bağlanmak, sahiplenmek-sahiplenilmek, adanmak- adanılmış olmak gibi kült ve 
kodlar üzerinde duracağız. Ayrıca, Ben/Hal, Ovoo/Oboo, Ongun, Tabu gibi kimlik belir-
leyici tespitlerden söz etmeğe çalışacağız. Bu çalışmanın verilerinin temininde “Karşılaş-
tırmalı Gora/Goralı Halk İnançları”2 isimli makale ve “Makedonya Türkleri (Türkmenler, 
Torbeşler/Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler) Arasında Yaşayan Halk İnançları”3 ile “Bal-
kanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X”4 isimli kitaplarımız esas alınmıştır. 

                                                 
2 Yaşar Kalafat, ““Karşılaştırmalı Gora/Goralı Halk İnançları” İkibinyirmiüç Dergisi, 2014 
3 Yaşar Kalafat, “Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Türkbaşlar, Çenkeriler ve 

Yörükler) Arasında Yaşayan Halk İnançları” Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1994 
4 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları ıx-x, Berikan, Ankara, 

2002 
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Pomak halk inançlarında “Su kültü” vardır. Genç kızlar kısmetlerinin açılması için 
dağ sularından toplar Allah’a duadan evvel ikindi namazından sonra bu su ile banyo yapar, 
ağızlarına ve burunlarına üç defa su alırlar. 

Pomak halk inançlarında “Taş kültü” de vardır. Pomak köylerindeki Delikli Taş-
lar’dan besmele çekilerek sağ ayakla başlanılmak üzere geçilirdi. Bu taşlar aynı zamanda 
adak taşları konumunda idiler, niyetli kimse bu taşın olduğu yere kendisine ait üzerindeki 
bir eşyasını koyardı. Burada kuşlar türü hayvanat için de saçı yapılır, onların yemeleri için, 
bu tür mekânlara ekmek kırıntısı falan bırakılırdı. 

Bu iki toplumda ailesi ile helâlaşarak evinden çıkan gelinin yol boyunca önünün kesil-
diği olur. Buna Gelin Alayı yolu Kesmek denirdi. Yolu kesenler para hediye türü şeyler 
alarak gelini uğurlarlar. 

Geçmişte Pomak düğünlerinde Düğün Bayrağı olurdu. Yeni gelin ilkin kısa bir süre 
için damadın babasının evine inerdi ve bu esnada koltuğunda Kur’an_ı Kerim vardır. Daha 
evvel atla getirilmiş olan gelin köyün etrafında tavaf edercesine atla dolaştırılır düğün bay-
rağının olduğu yerde attan indirilirdi. 

Torbeşlerde, “Çeyiz Sergileme” ve “Gelin Hamamı” gibi uygulamalar evlilik döne-
minin ara uygulamalarındandır. 

Pomak halk kültüründe “Uğur inancı” vardır. Bu toplumda yeni gelinin uğurlu olması 
için hocaya gidilip dua yazdırılır. Gelin yeni evinin eşiğinden girmeden evvel başına saçsı 
yapılır. Gelinin yeni evine sağ ayağını atarak girmesi istenir. Gelinin ayağına “su gibi na-
fakalı olsun” dileği ile su serpilirdi. 

Torbeşlerde, uğursuz kimseler için “Bahtsız” denir. Torbeşlerde de uğurlu el, uğurlu 
ayak, uğurlu kişi inanç ve anlayışı vardır. Yeni açılan bir dükkâna bereketli olsun diye 
“hayırlı olsun” denilip para atılır Dükkân sağ elle ve besmele ile açılır Dükkana sağ ayakla 
keza besmele ile girilir. Kapatılırken “elhamdülillah” denilip sağ elle kapatılır. 

Pomaklarda gelinden “Gelinlik” yapması istenir ve uygulanır. Gelinlik yapıldığı süre-
de gelin kayınata ve kayınanası ile konuşmazdı. Onların gelinlik yapılmasını istememe 
hakkı yoktu. 

Pomaklarda da bebek dünyaya gelinde kulaklarına ezan ve gamet ile birlikte ilk hafta-
sında da “Doğum Mevlidi” okunur, “Babina” diye bilinen doğum aşı yapılır. Bu inanç ve 
uygulama Torbeşlerde de vardır. Bu mevlitde karanfil şerbeti ikram edilir. Karanfilin ko-
kusunun kutsal olduğuna inanılır. 

Pomaklarda Kırklanmamış bebek çıplak hali ile kimseye gösterilmez. Kırklı kadının 
“Ağır Basan” diye bilinen bir iye tarafından basılabileceğine inanılır. Bu iyenin esir edile-
bileceğine, çalıştırılıp zengin olunabileceğine inanılır. Bu inanç Torbeşlerde, Al Karısı ve 
Al Basması olarak bilinir. 

Pomaklar erkek çocuklarının Sünnetinde de mevlit okuturlar. Sünnet Mevlidinde “Koç 
Parası” olarak bilinen bir para toplanır. Bu para sünnet sahibi aileye verilir. Sünnette kesi-
len parça bir tepsi içerisinde davetlilere gösterilir ve para toplanılır. toplanılan para sünnet-
çiye verilir. Torbeşlerin ve Pomakların Sünnet inanç ve uygulamalarında bir fark yoktur. 
Torbeşlerde de çok kere sünnetin kesilen parçası saklanır. 

Pamak halk kültürünün halk tababeti boyutu da vardır. Ayağını basamayan çocuk için 
aşure türünden özel bir aş hazırlanır ve yakın çevreye dağıtılır. Böylece çocuğun ayağına 
basabileceğine inanılır. 
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Ad Toyu’nda olduğu gibi Torbeşler ve Pomaklar bebeğin ilk çıkan dişi münasebeti ile 
Diş Toyu yaparlar. Bunun için hazırlanmış pilav çocuğun başı üzerindeki tepsiden yenilir. 
Böylece başın sahibi için hayır işlenmiş olunur. 

Pomaklarda bereketle ilgili başka inançlar da vardır. Bunların bir kısmı ekmek, su, eşik 
ve süpürge ile ilgidir. Ev, akşam gün battıktan sonra süpürülmez, süpürgeye el sürülmez. 
Evin çöpü eşikten dışarı dökülmez, bu durum evin bereketinin süpürülüp dışarı atılacağı 
şeklinde yorumlanır. Bu toplumda akşamdan sonra eşikten dışarıya su, bilhassa sıcak su da 
dökülmez. Zaruret var ise besmele çekilerek dökülür. Bir şeye uğranabileceğine inanılır. 
Evin bereketi adına yemekler ev halkı ile birlikte topluca yenilmesi gerektiğine inanılır. 
Yemek sadece ekmek de olsa sofra bezinin üzerinde yenilir, ekmek kırıntılarının çiğnenme-
si istenilmez. Keza sofra bezi çiğnenmeyen bir yere silkelenir. Bu inanç ve uygulama 
Torbeşlerde de vardır. 

Pomak halk inançlarında da Yağmur Duası vardır. Kurak geçen mevsimlerde hocanın 
yönettiği yağmur duasına çıkılır. 

Pomaklarda ve Torbeşlerde yas süresi yedi gündür. Ölünün Yedisi, Kırkı, Altı ayı ve 
Senesi yapılır. Yas yemeğinin yanı sıra Ölü Helvası yaparlar. Pomak halk kültüründe hel-
va, dinî bayramlarda ve Cuma akşamları yapılır. Helva kokusunun ölülerin ruhuna gidece-
ğine inanılır. 

Pomaklarda Yas Rengi inancı yoktur, yasta dahi olunsa kara giyinilmez ve cenazelerde 
renkli şal örtülür. 

Bütün bu halk inancı tespitleri, diğer Türk kültürlü halkların halk inançları ile belirtilen 
3 kaynakta da açıklandığı gibi büyük ölçüde örtüşmekte ve teyit özelliği taşımakta ve zen-
ginleştirici özellik içermektedirler. 

Bizim üzerinde durmaya çalıştığımız husus, yukarıda da belirtildiği gibi kült oluştur-
muş inançların kod oluşturanlarından yola çıkılarak mitolojik köklerine inebilmektir. 

Örneklemek gerekir ise taş ve saçı inançları ile ilgili olabilen Ovoo/oboo’lar Atlı Gö-
çebe Bozkır Medeniyeti’nin adak yerleri olup, buralara Türkistan’da olduğu gibi Türki-
ye’de de taş ve bez saçısı yapılarak, buralardan adeta uğur, kut umulmaktadır. Kültür coğ-
rafyamızda bilhassa kırsal kesimde, çok kere yanılarak mezar sanılan minik taş tepeciklere 
Balkanlar Türk kültür coğrafyasında da çaput bağlanıyor ise bu bir kültürle göç olayı bul-
gusudur. 

Gelin bayrakları gönderlerinin tepesine takılan elma ve ona iliştirilen telekler, şimdi-
lerde pek görülmese de bir dönemin seçilmiş tabu kuşlarına ait teleklerdi. Bu telekler ilgili 
düğün evinin ongun kuşları idiler. Bu ongunlar kimlik belirlemede araştırıcıya rehberlik 
yapabilirler.  

Genç kızların bilhassa gelinlerin taçlarında kullanılan çiçekler asırlar evvelinde tesadü-
fen mi seçiliyorlardı. Nebatattan da ongun olduğu bilinirken, mitolojik güzergâhta yapılan 
yolculukta mesela karanfil araştırıca ışık tutamaz mı? 

Ruh perestlik, ata perestlik, tabiat perestlik muhakkak ve mutlaka bir kimliğe işaret et-
meyebilirler. Ancak Türk kültürlü halkların halk inanmalarında ruhların mutlulukları için 
helva kavurma hayrında olduğu gibi onlara koku saçısı yapıldığı bilinmektedir. 

Uğur, uğurlu ve uğurlamak inanç anlayışının da bize göre böylesi bir boyutu vardır. 
Uğurlamayı sadece ve muhakkak giden kimseyi yola vurmak şeklinde anlamadığımızda, 
kavram daha muhtevalı bir anlam kazanmaktadır. Uğurlanan kimseye adeta uğur aktarıl-
maktadır. Uğur aktaran, uğuru kaynağından alabilen ve usulünce devredebilen kimsedir. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
118 

Konuya böyle bakınca uğurlu zaman, uğurlu renk, uğurlu sayı, uğurlu kimse gibi 
tanımlar mistik mitolojik bir anlam kazanmaktadır. 

Gelin kızı babası uğurlayarak ocağının eşiğinden çıkarır. Damat gelinin yüzünü açar-
ken, uğurla “yüz görümlüğü” verir. 

Yol boyunca gelin alayının yolu kesilip saçı yapılması sağlanırken, daha sonra yolu 
açanlar, gelin alayını uğurlamış, ona uğur dilemiş olurlar. 

Diş Toyunda, Ad Toyunda, İlk Saç Toyunda yapılan hedikler, pilavlar husumeti ön-
leyici, sevgiyi yayıcı, mutluluğu paylaştıran bu türden saçılardır. 

Pomaklarda yas renginin olmayışı, yas döneminde dahi renkli şal giyinilmiş olması 
hayretle karşılanmamalı. Türk renk kültüründe yas renginin derinliklerinde kara değil 
mavi bazı yörelerde ve dönemlerde de ak vardır. 

Ben/hal konusu da geçmişten günümüze kimlik belirleyici, tanımlayıcı bir tespit olabi-
lir. Bu gün daha ziyade hanımlarda süs unsuru olarak kullanılan hal/benler bir dönem boy-
larının damgaları olarak kullanılıyorlardı. Karapapak kızları başka bir boya gelin gittikle-
rinde, gelmiş oldukları ilk boyu bu hal/benlerle anlatıyorlardı. 

Ses sakınma orucunu sona erdiren geline kayınvalidesi saçı olarak bir hediye alır ve 
ona uğur dilekte bulunur. 

Bu tür misalleri çoğalmak ve hayatın her safhasına yaymak mümkündür. Her uğurla-
madan evvel veya sonra uğurlayan veya uğurlanan arasında veya onlar tarafından üçüncü 
bir tarafa mesela konu komşuya, mahallenin çocuklarına, kedilere, kuşlara bir hayır bir saçı 
yapılıyor, bir haklaşma, helalleşme süreç ve uygulaması yaşanıyordu. Süt Hakkı, Ana 
Hakkı,, Kardeş Hakkı, Yol Hakkı inanç ve uygulaması farklı isimlerle de bilinmiş olsalar 
Torbeşlerde de vardır. 

Gelin alayının köyün etrafında dönmesi şeklindeki uygulama da, Türk kültürlü halklar-
da bir kökü arkaik döneme uzanabilen bir kült oluşturmuştur. Türbeleri etrafında çeşitli 
dilekler için dönülür, yağmur duasına çıkılmadan evvel ve sonra köy mezarlığının etrafında 
dönülür, Büyük yangınların etrafında dönülür. Bu kült, Balkanlar, Anadolu, Kuzey ve Gü-
ney Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında bir kod oluşturmuştur. 

Aynı şekilde; bağlamak-bağlanmak, sahiplenmek-sahiplenilmek, adanmak- adanılmış 
olmak gibi kod oluşturmuştur. Kültler merkeze alındığında Pomaklar ve Torbeşler’in halk 
inançları için de aynı teşhis konulabilmektedir. 

 
SONUÇ: 
Torbeşler, Pomaklar ve diğer benzerleri Türklüğün kadim dönem kültür akrabalarıdır-

lar. Doğu-batı istikametinde yaşanılan Türk göçünü bu halklar birlikte yaşamış ve inançları 
ile göç etmişlerdir. Asırlar boyunca tesirli olan bilhassa kilise merkezli kültürel telkinler, 
doğal bir kısım kültürel değişimlere yol açabilmiştir. 

Balkanlardan Anadolu’ya göç, ilk büyük göçü yaşamış halkların İslamî kimlikle tekrar 
buluşmaları olayıdır. 

Halk kültürü, bilhassa halk inançları alanında yapılacak sistemli araştırmalar bu tarihi 
akrabalığın üzerindeki perdeyi aralayabilecektir. 
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Öz 
 Dil insanlar topluluğuna özgü sesli işaretler sistemidir. İnsan dış dünyayı göstergeler-

le anlatır. Gösterge; bir şeyi belirtmeye yarayan işaret, dil; dil yetisiyle ortaya çıkan bir 
olgudur. Ferdinand de Saussure'e göre "Dil iki ana sınıfta toplanır. Toplumsal nitelikte dil, 
bireysel nitelikte söz. Ancak ne dil olmadan söz ne de söz olmadan dil olabilir. Dilde bütün 
değişmeler söz düzeyinde olur."(Aydın, Mehmet, Dil Bilim El Kitabı, 2007, f.26). Göster-
ge, gösterenden ayrı ve gösterilenden oluşur. Gösteren bir biçimdir. Gösterilen içerik (muh-
tevadır). 

Dilde sesler zaman içinde sıralanarak çeşitli göstergeleri oluşturur. Yeni nesneleri kul-
lanmak yerine, onları işaret eden araçlara başvurur. "Göstergelerle nesneler arasında man-
tıksal bir bağ yoktur." (Aydın, Mehmet, Dil Bilim El Kitabı, 2007, s.14). Aslolan konuşma 
dilidir. Yazı dili konuşma diline sonradan eklenmiş bir katmandır. Hiçbir dil yazıldığı gibi 
okunmaz, okunduğu gibi yazılmaz. Yazı, sözlü dilin yetersiz bir kopyasıdır. 

Dil ile müziğin estetik bir biçimde birleşmesi son derece önemli bir konudur. Müzik 
gibi, tüm dünyayı kolayca etkisi altına alan ve aynı zamanda en kolay ulaşılabilen sanat 
dalının içinde, sözlü müzik unsurunda hem müziğe hem de dile hak ettiği özen gösterilme-
lidir.  

Anahtar Kelimeler: dil, müzik, fonetik, diksiyon, lingüistik. 
 
Abstract 
Language is a system of vocal signs specifically designed for humans. People depict 

the outer world through indicators. An indicator is a sign used for describing something, 
and language is a phenomenon which occurs together with language ability. According to 
Ferdinand de Saussure, the language is divided into two main groups: language of 
communal qualities and phrases of individual qualities. However, they cannot continue to 
exist without each other. “All the changes in language occur at the phrase level.” (Aydın, 
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Mehmet, Dil Bilim El Kitabı, 2007, s.26). An indicator is composed of what is intended to 
be indicated but not the one who is indicating. The indicating one is a form whereas what is 
indicated is the content.  

The sounds form various indicators by being ordered in time. Instead of making use of 
the new objects, it resorts to the devices referring to them. “ There is not a logical 
connection between indicators and objects.” (Aydın, Mehmet, Dil Bilim El Kitabı, 2007, 
s.14). What is important is oral language because written language is a layer which has 
been added to oral language later on. No language is pronounced as it is written or vice 
versa. Writing makes an inadequate copy of oral language.  

In this context, it is of a highly important matter that language and music be combined 
in aesthetical way. Within an art branch such as music which can easily take the whole 
world under control easily and can be easily accessed, both music and language should be 
given the utmost attention and importance they deserve in lyrics. 

Keywords: language, music , phonetics , diction, linguistic . 
 
 

Bugüne kadar yapılan araştırmalar dünyada 2500 ile 3500 arasında farklı dil olduğunu, 
bu dillerin büyüklük ve konuşuldukları alan açışından farklılar taşıdığını göstermiştir (Ay-
dın, Mehmet, Dilbilim El Kitabı, 2007, s.15). "Dilbilim, dillerin sistematiğini inceleyen 
tanımlayan bir bilim dalıdır." (Aydın, Mehmet, Dil Bilim El Kitabı, 2007, s.19). Dilbilim, 
dilleri zengin, yoksul diye ayırıp, adlandırmaz. Bir dilin içindeki lehçe, şive, ağız, dilbili-
min inceleme konusudur. Bunda da İsviçreli bilgin Ferdinand de Saussure'ün (1857-1913) 
rolü büyüktür. "Saussure, verdiği derslerle dil bilimi alanında yepyeni bir yol açmış, getir-
diği yeni yaklaşımlarla kendisinden sonrakileri etkilemiştir. Saussure’ün verdiği dersler 
öğrencileri tarafından, bilginin ölümünden sonra, Genel Bilim Dersleri adıyla 1916 yılında 
kitaplaştırılmıştır. Bu tarih, modern dil biliminin kuruluş tarihi olarak kabul edilir." (Aksan, 
Doğan, Her Yönüyle Dil, 2009, s.22). 

XIX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan dilbilim, SAUSSURE ile yeni ufuklara ilerleyerek, 
günümüzde büyük önem kazanmıştır. Ancak XIX. Yüzyılın sonlarında ve özellikle XX. 
yüzyılda dil seslerinin incelenmesi ayrı bir inceleme, araştırma durumuna girmiş, hatta bu 
alan içerisindeki konuların derinliğinin araştırılması ve aydınlatılması sonucunda her konu, 
ayrı bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Değişik organların katkısı ve çeşitli hareketler sonu-
cunda her bir dilde 30 ila 50 arasında değişen ses oluşur (bkz. WANGLER, s. 41). 

Dilbilim açısından konuşma işlemi en az iki kişi arasında gerçekleşir. Beyin ile ko-
nuşmayı sağlayan organlar arasındaki bağlantı, dil seslerinin çıkarılışı sırasında, konuştu-
ğumuz dilin, bilinen, düşünülen ses kümelerinin, ses aygıtımızdan çıkarılmasını sağlar. 
Bizimle konuşan kimse, bu sözleri kulağı aracılığı ile beyninde çözümleyerek söyledikle-
rimizi anlamış olur. Onun söylediklerini de aynı şekilde biz çözümleriz. İnsan dilinin sesle-
rini tanıyabilmek, onların inceliklerine varabilmek için konuşma işleminin gerçekleşmesini 
sağlayan organların yapısının ve işleyişinin iyice bilinmesi gerekir. Bunun yanı sıra çıkarı-
lan seslerin nasıl işitildiği de ayrı bir önem taşır. Fonetik ya da ses bilgisi, dilbilimin araş-
tırma alanlarından biri olup seslerin oluşumu, aktarılması ve işitilmesi konularıyla ilgilenir.  

Bir dilin en temel ögesi olan ses, insan gırtlağındaki ses tellerinin titreşimiyle oluşur. 
Ses; küçük dil, dil, dudaklar, damak, geniz ve dişler gibi organlarla değişik nitelikler kaza-
nır. Bahsi geçen bu konular fonetik biliminin çalışma alanına girer. Daha geniş bir bakış 
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açısıyla fonetiğin temel çalışma alanının dillerle sınırlanmadığını ve sesin fiziksel olarak 
üretilişiyle de ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple, üretilen seslerin yazı üzerinde tam 
olarak karşılığını vermek gereklidir. Tüm dillere uyarlanabilir şekilde üretilmiş Uluslararası 
Fonetik Alfabe (International Phonetic Alphabet) bu ihtiyaçtan doğmuştur.  

Harf Devrimi ile birlikte 1 Kasım 1928’den itibaren kullanmaya başladığımız Latin al-
fabesi, Türkiye Türkçesindeki seslerin tamamını göstermemekle birlikte, eksiklerle hayata 
geçirilmiştir. Sözgelimi yönü ifade eden “sol” kelimesi ile müzikte bir sesi ifade eden “sol” 
notasının adı aynı şekilde yazılır ancak söylenişleri farklılık gösterir. İlkinde kalın “l” sesi, 
ikincisinde ise ince “l” sesi kullanılır. Yine dilimizde “ğ” sesi bir ses birim değildir. Çünkü 
“ğ” ile başlayan Türkçe bir sözcük bulunmamaktadır. Sözcük içindeki “ğ” sesi artiküle 
edilmez, bu harften önceki sesli harf uzun seslendirilir.  

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dediği gibi; "Dil, sesin bayrağıdır". En iyi şekilde dalgalan-
dırılmayı hak eder. Dünya üzerinde tespit edilmiş olan dillerin yazıldığı gibi okunup konu-
şulmadığı görülmüştür. XIX. yüzyılın sonuna kadar bu konu bir bilim olarak görülmemiştir. 
XIX. yüzyılın sonunda Ferdinand de Saussure’ün tespit ettiği kurallar Ferdinand de 
Saussure’ün ölümünden sonra öğrencileri tarafından hayata geçirilmiştir. Ferdinand de 
Saussure’ün çalıştığı fonetik alfabesi tüm dünyada denkliği olan bir alfabe olup her dile 
uygunluğu söz konusudur. Dilimizde ise konuyla ilgili bilimsel çalışmalara yakın zamanda 
başlanmış olup uygulama safhasında ne yazık ki bir başarı sağlanamamıştır. Fonetik alfabe-
sinin amacı; yazma, okuma ve konuşmada birlik sağlamaktır. 

Dil ile müziğimizin estetik bir biçimde birleşmesi son derece önemli bir konudur. Mü-
zik gibi, tüm dünyayı kolayca etkisi altına alan ve aynı zamanda en kolay ulaşılabilen sanat 
dalının içinde, sözlü müzik unsurunda hem müziğe hem de dile hak ettiği özen gösterilme-
lidir. Yalnız burada, müzikte dil unsurunun önemli dallarından biri olan prozodi konusu ve 
fonetik birbirine karıştırılmamalıdır. Genel olarak fonetik dendiğinde akla hemen prozodi 
konusu gelir. Ancak ikisi birbirinden farklı konulardır. Prozodiyi, günlük konuşma dilinin 
müziğe uygun bir şekilde oturtulması olarak tanımlayabiliriz. Yani prozodide hecenin değe-
rine (uzunluk ya da kısalığına ), vurgu ve tonlamasına uygun müzik yaratmak esastır. Fone-
tik ise, yazı, okuma, konuşma birliği, seslerin oluşumu, çıkışı, sesletme organları vs. ile 
ilgilenir. Bu iki konu, farklı iki çalışma alanı olmalarına karşın, birbirleriyle kardeş iki 
alandır demek kanımca hiç de yanlış bir tespit olmaz. Çünkü fonetiği bilmeden prozodi 
açsından doğru bir çalışma yapılamaz. Birbirlerine bağlıdırlar. Türkiye Türkçesinin konuş-
ma dilinde kimi harfin artikülâsyonunda farklı açıklık ya da kapalılık derecesi söz konusu-
dur (-e). Yine kimi harfler de kalınlık ve incelik (-l, -k) mevcuttur. Ya da bazı harflerin 
yazılmasına rağmen sesletilmemesi durumu söz konusudur, örneğin; (-ğ). Yine seslerin 
uzunluk ve kısalıklarının yazıda belirtilebilmesi dil için önemli bir husustur. 

Sonuç:  
Dilbilgisinin sesleri düzenleyen alanı olan fonetik, aynı zamanda dilin yapısal özellik-

lerinin üzerine estetik değerler geliştirerek dilin kullanımının etkin ve güzel gerçekleşmesi-
ni sağlar. Bu ise özel bir eğitimi ve çalışmayı gerektiren bir süreçtir. 

Fonetik, dillerin seslendiriliş biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Yazı dilinde harf-
lerle karşılanan seslerin oluşum ve söyleniş biçimlerini, birbirlerini nasıl etkilediklerini, 
seslerin hecelere dönüşürken uğradığı değişiklikleri inceler. Yeryüzündeki diller söylendiği 
gibi yazılmadığı, yazıldığı gibi söylenmediği için bu değişimlerin saptanabilmesi amacıyla 
uluslararası bir fonetik alfabesi düzenlenmiştir. Diksiyonda seslerin meydana gelmesini ve 
ses organlarının gerekli durumlarını inceleyen fonetik, diksiyon için öncelikle gerekli olan 
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bir bilgidir. Türkçenin yazımına özen gösterilerek yazım kuralları belirlenmiş ve yazım 
bütünlüğü sağlanabilmiştir. Ancak dilin konuşulması için gerekli fonetik kuralları büyük 
ölçüde ihmal edilmiştir. Oysa sözlü iletişim de dilin önemli bir parçasıdır. Konuşanın eği-
timi ne olursa olsun saygınlığını artıracak, konuşmanın doğruluğunu sağlayacak en önemli 
temel unsur sesbilgisini doğru kullanmaktır.  

Aslında bilimsel olarak yakın zamanda kesin yargılara kavuşan fonetik konusuna, ilk 
çağdan itibaren ilkel yöntemlerle de olsa kafa yoran insanoğlu ne yazık ki halen konuyla 
ilgili ortak bir okuma, yazma, konuşma eğitimi sağlayamamıştır. Konu bilimsel olarak 
tespit edilmiş ancak, okullarda öğrenciler adına hayata geçirilememiştir. Orta çağdan itiba-
ren, öğrencilerden önce, eğitim veren öğretmenlerin fonetik üzerine eğitilmeleri ve bunun 
akabinde yetiştirilen bilinçli eğitimcilerle okullara bu dersin konması öngörülmüştür. O 
devirde bu amaç doğrultusunda yapılmış çalışmaların başarıya ulaştığı söylenemez.  

Yine yakın tarihten bu yana dillendirilen prozodi konusu için de benzer tespitlerde bu-
lunmak hiç de yanlış olmayacaktır. Prozodi ülkemizde kimi konservatuvarlarda ders olarak 
konmuş olup yeni yetişen müzisyenler için bir umut teşkil etmektedir. Ancak hali hazırda 
yapılmış ve dinlemekte olduğumuz yeni müzik eserlerinin içinde ne yazık ki prozodinin 
hala istenilen nitelikte algılanamamış olduğuna tanıklık etmekteyiz.  

Müzik adına, fonetiği bilmeden, prozodisi doğru bir müzik eseri yazmak ne yazık ki 
mümkün değildir. Bu sebeple kanımca fonetik eğitimi, eğitim hayatımızın ilk yıllarında, 
okuma yazmayı öğrenmeye başladığımız ilköğretim çağında verilmelidir. Ayrıca 
konservatuvarlarda eğitim alan müzisyen adaylarına, prozodi ve fonetik konuları mutlak ve 
mutlak ders olarak verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, her ülkenin yöre yöre değişen farklı 
ağızları olup bu farklılığın giderilip dildeki karmaşanın ortadan kaldırılması adına için ortak 
bir telaffuzun öğretilmesi şarttır. Müzik içinde sözü şahlandıracak olanlar, dili iyi bilen 
müzisyenlerdir.  
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Öz 
Birçok kültürde tıp ile dinî inançların bağlantısı vardır. Geleneksel Türk Halk Hekimli-

ğinin kaynakları arasında hem İslam öncesi hem de İslam sonrası inanç ve uygulamalar 
yatmaktadır. Bu kaynaklar çerçevesinde, Kur’an’daki âyetlerin, bazı hadislerin ve duaların 
da halk hekimliğiyle birlikte kullanıldığı tespit edilmektedir. Modernleşme sonrasında da 
bu tür uygulamalar halk arasında uygulanmaya devam ettirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk hekimliği, şifa, dua, muska. 
 

Abstract 
Medicine has connections with many cultures of religious beliefs. Among the sources 

of traditional Turkish folk medicine is rooted both in the pre-Islamic beliefs and practices 
after Islam. Within these resources, the verses in the Qur'an, Hadith and some of it is 
determined that the prayers used in conjunction with folk medicine. After modernization in 
this application is continued to be applied in the public 

Keywords: Traditional medicine, healing, prayer, amulet. 
 
 

Pek çok kültürde olduğu gibi, Türklerin de sosyal yaşamında tıp ile dinî inançlarının 
bağlantılı olduğu görülmektedir. Sibirya ve Orta Asya Türk topluluklarının, halk hekimliği 
uygulamalarına Şamanist dünya görüşünün belirgin derecede yansıdığı, koruyucu manevi 
güçlerin sağlık için gerekli olduğuna inandıkları bilinmektedir. İlk kaynakları mitolojilere 
kadar giden Türklerin tıp tarihine bakıldığında tıp ile eski Türklerin dini inanışları arasında 
bir bağ olduğu görülür. Örnek olarak Yakut Türklerinin Güzellik Tanrıçası Ayzıt sağlık 
tanrıçasıyken Alt Türklerinde ise Tanrıça Yayık aynı fonksiyonu üstlenmiştir. Bu dönemde 
koruyucu ruhsal güçlerin insanların sağlığı için gerekli olduğu düşünülürdü. Göktürkler’in 
                                                 

* Öğretim Görevlisi. İzmir/TÜRKİYE 
(belenmaksut@yahoo.com.) 
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halk sağlığını önemsedikleri tedavi için değişik bitkilerden ilaçlar yaptıkları bilinmektedir. 
Türklerde ilkin sağaltım-tedavi işiyle ilgilenen kişiler aynı zamanda dini ritüelleri de yöne-
ten "Kam" veya "Baksı"lardır. İkinci olarak "Otacı", "Emçi" veya "Atasagun" adı verilen 
hekimlerdir. Bu dönemde bitkilerden tedavide önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

Mevcut araştırmalar, en eski Türkçe tıp literatürünün, Orta Asya'da Turfan'da bulunan 
onuncu yüzyıldan kalma, Uygur Türkçesiyle yazılmış kırkbeş tomar olduğunu göstermek-
tedir. Hint ve Çin tıp literatüründen Uygur lehçesine çevrilmiş tıp reçeteleri genel olarak 
bazı yerel bitkisel ilaçlardan müteşekkildir.  

Selçuklu ve Osmanlı döneminde tıp adamlarına büyük önem verilmekteydi. Yerli tıp 
adamlarının yanı sıra farklı bölgelerden gelen tabipler de Osmanlı'da ilgi görmekteydi. Bu 
dönemin tabipleri ameliyatlar yapabilmekteydi. Örneğin bitkisel tıpla meşgul olan 
Altunîzâde'nin (ölümü XV. yüzyıl sonları) idrar darlığı çekenlere başarılı sonda ameliyatla-
rı yaptığını Şakaik-i Numaniye'den1 öğrenmekteyiz.  

Bitki kullanımının yaygın olduğu bu tıpta baharatlar da şifa verici özellikleriyle öne çı-
karlar. Mesir macunu ve Padişah macunu olarak bilinen karışımlar buna en güzel örnektir. 

Mesir dilimizde gezilecek yer, gezi yeri anlamına gelmektedir. Anadolu ve Ön 
Asya'nın çok eski bir geleneğinden gelen Mesir macunun 5000 yıl öncesinde bile 
örneklerine rastlamak mümkündür. Genel Tıp kitaplarının bir kısmında, Mesir'e benzeyen 
bir macunun Sümerliler zamanında kullanıldığı yazılıdır. İlk defa Sümerliler, ünlü 
şehirlerinden biri olan Nippur’da ana maddesi “İsin” olan bir otla çeşitli baharatları 
kaynatarak bir macun elde edip bunu altın kapta saklayarak ilkbahar aylarının başlarında 
hastalara ikram etmişlerdir. Aynı şekilde hazırlanmış çeşitli macunların dertlere şifa olması 
amacıyla Ön Asya ve Anadolu medeniyetlerinde dağıtıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. 

Kırk bir değişik baharattan oluşan Mesir macununun iştah açıcı; gaz giderici, kuvvet 
verici, idrar yaptırıcı, yorgunluk giderici, hormonları hareket ettirici etkileri vardır. 
Bunların yanı sıra zehirli hayvan sokmalarına karşın bir etkisi de mevcuttur. Halk 
arasındaki bazı inanışlar da şöyledir: 

Bu macundan kim yerse yesin o yıl boyunca hiçbir zehirli hayvan sokmaz, bütün 
hastalıklardan korunur, Nevruz günü ağır hastalar bile yese iyi olur, macunu yiyen gelinlik 
çağındaki genç kızlar o yıl içerisinde evlenirler, macunun cinsi kuvveti arttırdığına inanılır, 
çocuğu olmayanların yediklerinde arzularının gerçek olacağına inanılır, çocuk 
hastalıklarına iyi gelir (Ünver, 1943; Eyüpoğlu, 1977). 

Anadolu halk hekimliği, Anadolu’daki geleneksel inançlarla, ünlü İslam tıp alimi İbn-i 
Sina, Osmanlı alimi Merkez efendi gibi şahsiyetlerin, Lokman Hekim gibi dini figürlerin de 
kaynakları arasında bulunduğu, bir yanıyla kurumsal, deneysel ve akademik özellikleri 
yanısıra bir yanıyla da halk arasında, yerel renklerle bezeli, büyüsel, mitsel yönleri de 
bulunan halk hekimliği anlayış ve yöntemleridir. 

Günümüzde diğer geleneksel tıp türlerine (Çin, Hint vs.) göre uygulama imkânının çok 
az olduğu bu tıp türünde farklı unsurların karışımını görmek mümkündür. Sultanlara 
danışmanlık yapan hekimlerin uyguladıkları ve içinde geniş bir floraya sahip Anadolu'daki 
bitkilerin kullanımından tutun şamanik uygulamalar arasında yer alan tütsülere, çeşitli 
ruhsal varlıklarla iletişim kurmaya kadar varan sağaltım yöntemlerine rastlanabilmektedir. 
                                                 

1 Şakâik-ı Nûmâniyye: XVI. asır alimlerinden Taşköprülü Zâde Ahmed Şemsettin Efendi’nin 
Arapça olarak yazmış olduğu melhur biyografya eseridir. 
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Diğer coğrafyalardaki tıp sistemleri hakkında artan sayıda araştırmaya karşın Geleneksel 
Anadolu Halk Hekimliğine yönelik araştırmaların sayıca az ve içerik bakımdan yetersiz 
olduğu görülmektedir. Bunun örneklerinden biri Çin tıbbına dair 5000 yıl önceki metinlerin 
günümüz Batı dillerine aktarılmasına karşılık Osmanlı dönemindeki tıp metinlerinin büyük 
ölçüde günümüz dillerine aktarılmadan kalmasıdır.  

İslâmiyeti kabul eden Türklerin yaşadığı coğrafyadaki halk hekimliği uygulamalarına 
Şamanistik kalıntılar yerine İslâmî inanç unsurları alınmıştır. Bu unsurların çerçevesinde, 
Kur’an’daki âyetlerin, bazı hadislerin ve duaların halk hekimliğiyle birlikte kullanıldığı 
tespit edilmektedir.  

Bu tür uygulamaların doğru olup olmamasından daha önemlisi, halkın inancını 
gündelik hayatının her aşamasına taşıması olgusudur. 

Geleneksel Anadolu Halk Hekimliğinin kaynakları arasında hem İslam öncesi hem de 
İslam sonrası inanç ve uygulamalar yatmaktadır. Şamanist köklere örnek olarak ateş ile 
yapılan uygulamalar ve hastalığın olduğu yerin emilmesi örnekleri verilebilir. Aynı 
zamanda özellikle Alevi-Bektaşi dedeleri ve ocaklıları eliyle hastalığa sebep olan ruhsal 
varlıkların kovulması, kişinin içinden çıkarılması, delilerin tedavi edilmesi, Tahtacı ileri 
geleni dalaz denilen kaşıntı hastalığını tedavi etmesi. Dedelerin yılancık, sıraca ve 
alazlamayı tedavi etmek için okumalarının kökenleri Şaman uygulamalarına kadar geri 
gitmektedir (Bayat, 2006). Benzer uygulamalar Sünni çevrelerde de cinci veya hoca tabir 
edilen kişiler tarafından yapılmaktadır. 

Çeşitli kesimlerde "Kocakarı ilaçları" deyimiyle pejoratif ima taşıyan bir kullanımla 
değerlendirilen halk arasındaki sağaltım yaklaşımları ise çok büyük çeşitlilik gösterir. Halk 
arasında bilgeliğiyle tanınan ve geleneksel bir öğreti silsilesiyle usta-çırak ilişkisi içinde 
sağaltım yöntemleri öğrenen ve "El almak" denilen deyimle tanımlanan bu ilişki içerisinde 
kendini geliştirmiş kişiler halkın karşılaştığı sağlık sorunlarına özgün yöntemler kullanarak 
yanıt vermeye çalışmışlardır. Özellikle modernleşme sonrasında ve yaygınlaşan modern 
sağlık sistemiyle bu tür insanların sayısında da azalma olmuş ancak kimi geleneksel ve 
yerel kültüre büyük ölçüde yerleşmiş uygulamalar halk arasında uygulanmaya devam 
ettirilmektedir. 

Bazı uygulamalara örnekler: Akıl ve sinir hastalıklarında yatır yanındaki suda yıkanılır 
(Çorum). Doğumu kolaylaştırmak için kadına kocasının avucundan su içirilir (Tokat, 
Antalya, Sivas, İstanbul, Mersin, Isparta, Sinop). Doğumu kolaylaştırmak için kadına Kabe 
toprağı konmuş su içirilir (Ordu). Doğumu kolaylaştırmak için, türbe toprağı konmuş su 
içirilir (Eskişehir). Çocuğun sancısını kesmek için, hocaya bıçak ağzı yazdırılır ve bu 
bıçağın batırıldığı su çocuğa içirilir (Trabzon). Yürüyemeyen çocuk, üç gün, hiç 
tartılmamış etin içine konduğu su ile yıkanır. Sonra et, üç yol ağzına gömülür. Kırk basan 
çocuk çeşme veya değirmen çarkından alınan su ile yıkanır (Adana, Gaziantep). Kırklama 
yapmak için kırk tas su sayılır. Suyun içine yeşillik, bıçak, tarak konur. Bu su loğusa ve 
çocuğun başına dökülür. Kırklama yapmak için üç yol ağzında loğusa ve çocuğun başına 
elek konur. Eleğin içine tarak, ayna, anahtar, makas, dua okunmuş kırk tane küçük taş 
konur. Üç kere bunların üzerinden su dökülür (Antalya) (Bayat, 2006). 

Diğer önemli kaynaklardan biri de İslam peygamberine dayandırılan Tıbb-ı Nebevidir. 
Diğer dini figür Lokman Hekimdir. Peygamber veya sadece hikmet sahibi bir kimse olup 
olmadığı tartışmalı olan bu zat ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de başlı başına bir ayet 
bulunmakta ve hekimlik bilgisinin kendisine Allah tarafından verildiğine inanılmaktadır. 
Anlatılarda Lokman Hekimin ölümsüzlük iksirini ararken kullanacağı bitkiyi ararken 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
126 

bitkinin dile geldiği ve "Ben ölümsüzlüğe çareyim" dediği bildirilir. Ancak Lokman 
hekimin iksiri gerçekleştirdikten sonra görünmez bir elin iksiri döktüğü ve formülü tuttuğu 
notlarının Ceyhan Nehrinin sularına karıştığına inanılır. 

 
RUKYE 
Rukye, dua yoluyla tedavidir. İslamiyet’te okuma ile yani dua yoluyla tedavinin 

(rukye) caiz olduğu üzerinde, İbn-i Hacer el-Askalanî, alimlerin görüş birliği içerisinde 
olduklarını bildirmektedir. Hasan-ı Basrî2, Mücahid3, Evzaî4, İmam-ı Şâfîî5 ve büyük tefsir 
ve hadis alimi Kurtubî6: “Kur’an-ı Kerim, dua veya Cenab-ı Hakk’ın esmâsını okumak 
suretiyle, şifa dileğinde bulunmakta bir sakınca yoktur.” demişlerdir. 

Hazret-i Muhammed (ASM): “Bir kimse inanarak, Cenab-ı Hakk’ın isimlerini veya bu 
husustaki duaları okusaydı, gerçekten dağ yok olurdu.” demiş ve bu tür duaların etkilerini 
bildirmiştir. Hadislerde de görüldüğü gibi, Resulullah (ASM) rukyeye cevaz vermiştir. 

Cabir’den (RA) şöyle rivayet edilmektedir: "Resulullah (ASM) rukye yapılmasını 
yasakladı. Amr ibn-i Hazm'ın çocukları gelip şöyle dediler: "Ya Resulallah! Biz bir tür 
rukye yapardık ve onunla akrep sokmalarına karşı korunurduk". Resulullah (ASM): “Ona 
dönün onda bir kötülük görmüyorum. Sizden her kim kardeşine fayda vermeye güç 
yetirirse ona faydalı olsun." (Canan, 1988: C. 7, 187) demişti. 

Bu konuda onlarca hadis vardır. “Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak 
indiririz” (İsra Suresi, 17/82) ayetiyle, "Kim Kur'an'la şifa taleb etmezse, Allah ona şifa 
vermez" hadisinin de bu hususa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Yani gerek Kur’an’da yer alan 
bazı ayetleri gerekse, “Allah hiçbir dert göndermemiştir ki, dermanını da göndermesin.” 
(Müslim, Selâm 69; Buhârî, Tıb, 1) diyen Resulullah’tan rivayet edilen tesirli duaları vesile 
edinerek Allah’tan dertlere derman vermesini dilemek meşrudur. Sahabe zamanında 
yaşanan şu olay genellikle okuyarak tedavi olmanın cevazına delil olarak getirilmiştir: 

"Biz Allah Resulü’nün gönderdiği askerî bir seferdeydik. Bir yerde konakladık. 
Yanımıza bir cariye gelip: "Obamızın efendisi Selim'i bir zehirli soktu. Onunla ilgilenecek 
erkekler de şu anda yoklar. Sizde rukye yapan biri var mı?" dedi. Bunun üzerine bizden 
rukye hususunda maharetini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla gitti ve adama 
okuyuverdi. Adam iyileşti. Kendisine otuz koyun verdiler. Bize sütünden içirdi. Ona: 
                                                 

2 Hasan-ı Basrî: (Hicri 21-110) En ileri Tâbiînden olup hadis ve fıkıhta büyük alimlerdendir. 
Mezarı Basra’dadır. Mezhep sahibi bir müçtehittir. Sahabelerden 130 zat ile görüşmüştür. Buhari, 
Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve İbnu Mâce kendisinden hadis nakletmişlerdir. 

3 Mücahid: (m. 642-721). Mücahid b. Cebr. Tâbiin neslinin önde gelen müfessirlerinden. Tefsir, 
hadis ve fıkıh alimi. 

4 Evzaî: (m. 707-774). Ebu Amr Abdurrahman b. Amr b. Yuhmid el- Evzaî. Evzaiyye 
Mezhebi’nin kurucusu, fıkıh ve hadis alimi. Günümüze ulaşan tek eseri “Kitabü Siyeri’l- Evzaî’dir. 

5 İmam-ı Şâfiî: (Hicri 150-204) İmam-ı Abdullah bin Muhammed diye de anılır. Üçüncü ceddi 
olan Şâfii, hayatında Resululah’ı (ASM) gördüğü için o isimle anılır. Nesebi, Abd-i Menaf’ta 
Resulullah (ASM) ile birleşir. Gençliğinde çok fakir bir hayat yaşadı. Çok ileri muhaddis ve müfessir-
i Kur’an’dır. Usul-i Hadis ve Fıkha dair telifatı vardır. Şâfii mezhebinin imamıdır. Tıp, şiir ve 
edebiyatta da çok ileridir.  

6 Kurtubî: Endülüs’te yetişen ünlü tefsir alimlerinin büyüklerindendir. İsmi Ebu Abdullah 
Mhammed bin Ahmed’dir. Doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Mâlikî mezhebi alimlerinden olan 
Kurtubî miladi 1272 tarihinde Mısır’da ölmüştür.   
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"Yahu sen rukye bilir miydin?" dedik. "Hayır, ben sadece Fatiha okuyarak rukye yaptım" 
dedi. Biz kendisine "Allah Resulü’ne sormadan bize verdiklerine dokunma!" dedik. 
Medine'ye gelince, durumu Resulullah’a anlattık. Resulullah (ASM), rukye yapan zatı 
tasdik eden davranışla: "Fatiha'nın rukye olduğunu (tedavi maksadıyla okunacağını) sana 
kim söyledi?” dediler ve: “Verdikleri koyunları paylaşın, bana da bir hisse ayırın" 
buyurdular." (Buhârî, Tıb 39). 

Her şeyden önce İslâm dini, insan sağlığının korunmasına ve hastalanınca tedavi 
görülmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbâs ve İbn Mes’ud'dan rivayet 
edildiğine göre, birisi Hazret-i Peygamber’in (ASM) huzuruna gelerek: "Ya Resulallah, 
gerektiğinde tedavi olalım mı?" diye sormuş. Hazret-i Peygamber (ASM) bu soru üzerine: 
"Ey Allah'ın kulları tedâvi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını 
da yaratmıştır" diye buyurmuştur. (Buhârî, Tıb, 1; Tirmizî, Tıb, 2). 

 Ebu Said kanalıyla rivayet edilen bir hadiste, Hazret-i Peygamber’in (ASM) 
Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sureleri nazil oluncaya kadar, insan ve cinlerin nazarlarından 
Allah'a sığındığı açıklanmaktadır. (Tirmizî, Tıb, 16; İbni Mace, Tıb, 33). 

Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması caiz olduğu gibi, salih kimselere bunu 
yaptırmak da caizdir. Hazret-i Ayşe’den (RA) şöyle rivâyet edilmiştir: Hazret-i Peygamber 
(ASM) hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: 
"Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı götür, şifa ver, şifa veren sensin. Senin 
vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver." (İbni Mâce, 
Tıb, 35, 36). 

Ayet-el Kürsi, felak, nas, fatiha gibi sureleri veya ayetleri okuduğu zaman 
Resulullah’ın sağına soluna önüne arkasına ellerine ve hasta olan herhangi bir kimseye 
üflediği hadis kitaplarında yazılıdır. Bunun sebebi insanın maddi hastalıklardan korunmak 
için maddi tedbirler aldığı gibi manevi ve zararlı şeylerden korunmak için de böyle tedbirler 
alması içindir. Bizi yaratan Allah Hazret-i Peygamberin hastalıklardan korunma yollarından 
birisini göstermiştir. Bu konuyu izah eden hadislerden birini açıklamasıyla beraber takdim 
ediyoruz: 

Hazret-i Ayşe (RA) anlatıyor: "Hazret-i Peygamber (ASM) yatağına girdiği zaman, 
ellerine üfleyip Muavvizateyn'i (Felak ve Nas sureleri) ve Kulhüvallahuehad'i okur ellerini 
yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi 
kendisine yapmamı emrederdi." (Canan, 1988: C. 6, 32). 

 Hazret-i Peygamber’in (ASM) Kur’an-ı Kerim'i hastalığı sırasında şifa için okuduğu, 
güvenilir rivayetlerde gelmiştir. Esasen Kur'ân'ın mü'minler için maddi ve manevi şifa 
olduğu ayet-i kerimede belirtilmiştir: "Kur'ân'dan, iman edenlere rahmet ve şifa olan şeyler 
indiriyoruz, O, zalimlerin ise sadece kaybını artırır." (İsra suresi, 82). Keza: "Ey insanlar! 
Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, mü'minlere doğru yolu gösteren bir 
rehber ve rahmet gelmiştir." (Yunus suresi, 57). 

Hazret-i Peygamber’in (ASM) kendi vücuduna uyguladığı "nefes"in mahiyeti hakkında 
bilgi vermek için, İbn-i Hacer, rivayetin farklı yönlerini kaydeder. Buna göre, önce ellerini 
birleştirir, sonra ellerine üfler, sonra okur ve okuma sırasında eline üflerdi. İbnu Hacer, bu 
üflemenin tükürüksüz veya hafif tükürüklü olabileceğini belirtir. Bu maksatla Felak, Nâs ve 
İhlas sûreleri okunmuştur. 

Bazı rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefesle tedaviyi Hazret-i Peygamber’in 
(ASM) aile efradına da uyguladığını açıklar. Sahabe ve Tâbiin de aynı tedavi usulüne 
başvurmuştur. Ulema bunun yapılabileceğinde birleşmiştir. 
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Nefes'i "tükrüksüz hafif üfürük" diye tarifeden Nevevî7, rukyede bunun müstehab8 
olduğunu, ulemanın bunda fikir birliğine vardığını belirtir. Hazret-i Aişe’ye (RA) Hazret-i 
Peygamber’in (ASM) rukyede yer verdiği nefes'ten sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Onun 
nefesi, kuru üzüm yiyenin üfürüğü gibi idi, kesinlikle tükürük yoktu.'' Kasıtsız olarak 
nefesle birlikte çıkacak olan rutubetin tükürük sayılmayacağı belirtilmiştir. (Canan, 1988: 
C. 6, 34). 

MUSKA  
Muska, bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyuna asılan veya 

üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha anlamlarında 
kullanılır. 

Muska kelimesinin aslı "nüsha"dır. Arapça nüsha'dan Türkçeye bu şekilde, değişerek 
geçmiştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz", Doğu Arabistan'da "hamaya; hafiz" yahut da 
"maâza", Türkiye'de "muska; nüsha veya hamail" denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, 
"rukye" olarak geçmektedir. 

İslâmiyeti kabulden önce yaşamış Türk boylarında da muska-tılsım kullanma âdeti 
vardı. Sekiz ve dokuzuncu yüzyıllarda Budist ve Maniheist Türklerin yaşamış olduğu Doğu 
Türkistan'da yapılan arkeolojik araştırmalarda elde edilen malzemeler arasında tılsım-
muskalar, çeşitli dinî formüller yazılı levhalar, tahtalar vs. eşya bulunmuştur. Budist 
Uygurların dinî kitaplarında da tılsım şekillerine rastlanmıştır. Bunlardan üç şekil Alman 
Türkologu F. W. K. Müller tarafından neşredilen eski Türkçe Uygur metinlerinden birinde 
açıklamalarıyla gösterilmiştir. (İnan, 1962: 46-47). 

 Tılsımlar, harfler ve rakamlar ile yapılmaktadır. Efsun ve tılsım kitaplarına göre 
harfler ve onların ifade ettikleri rakamlar tabiatüstü esrarengiz kudrete sahiptir. Harfler; 
"ebced, hevvez..."deki sıraya göre adet ifade ederler. Hiyeroglif, harf, rakam gibi yazı 
işaretlerinin esrarengiz sihirli kuvvet içerdiğine dair inancın en eski kaynağı, tarihin 
karanlık devirlerine kadar uzanmaktadır.  

Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak, manevi rahatsızlıklardan kurtulup 
şifa bulmak, kimi zaman da istenilen birşeyin yaptırılmasını sağlamak için Kuran-ı 
Kerim’deki ayetler ve hadislerden derlenmiş bazı dualar ve “Vefk” ilmi ile yapılmış bazı 
şekillerden yararlanılarak yazılır. Çoğunlukla üçgen veya rulo biçiminde katlanıp yedi kat 
muşambaya, deriye, balmumuna sarılarak meşin, teneke, gümüş ve altın kaplar içine konur 
ve boyuna, kola, bele ya da bir yere asılır. Dört köşeli veya kalp biçiminde kaplara da 
konan hamail, bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Muskalara yalnızca sûre, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı gibi, Allah'ın, meleklerin, 
efsanevî kişilerin adları, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, 
rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. 
Sûre, ayet, hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslâm dönemine; diğerleri ise, İslâm'dan 
önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir. 

Müslümanlar arasında muskalara genellikle, 113. sûre olan Felak, 114. sûre olan Nâs, 
Yasin, Fâtiha süreleri, Âyetü'l-Kürsi (2/256), Âyetü'l-Arş (9/130), diğer çeşitli ayet, hadis 

                                                 
7 Nevevî: (m. 1234- 1277). Ebu Zekeriya Yahya. Hadis alimi ve fakih. Hadis, fıkıh ve dil, 

tasavvuf ve ibadetle ilgili eserleri vardır.  
8 Müstehab: Sevilmiş şey, yapılması sevaplı olan. Farz ve vacibin dışındaki sevaplı iş, sevap 

olduğu bilinen iş.   
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ve dualar yazılır. Dolayısıyle İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik 
hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul 
edilmiştir. 

VEFK 
Vefk'in sözlük anlamı uyumdur. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer 

köşeye olan bölümlerdeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır. Eğer 
harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da ebced hesabıyla harf 
değerlerinin toplamlarının birbirine eşit olması gerekir.  

Dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir. Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik 
olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, 
belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin 
ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir. Vefk her ne kadar sihirli 
kare olarak bilinse de, bir anlamda da hayat kodlaması, hayat zincirinin eklenmesi ya da 
ekin çıkartılması demektir. Kuran-ı Kerimdeki bazı rahmet ve şifa ayetlerinin sayı ve 
rakamsal değerleri ile insan DNA’sına ve dizilim zincirine, bir nevi kader kodlama 
formudur. Muska, bünyesinde barındırdığı manyetik enerjinin tükenmesi ile birlikte 
geçerliliğini kaybeder. Yazılan bir muskanın etkisinin bir, dört, yedi yıl gibi sürmesi 
muhtemeldir. Vefk ise evrensel enerjiyi emerek enerji bedene9 aktardığı için kainat var 
olduğu müddetçe işlevini devam ettirir.  

Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin ve Esma-i Hüsna’nın10 gizli sır ve hikmetlerinden 
yararlanılarak; hastalıkların şifa bulması, büyü bozmak, insanların celbi, ticaretin 
bereketlenmesi, kayıpların bulunması, nazardan korunma, cinleri davet, cinlerden korunma, 
ruhlarla görüşme, insanlardan korunma gibi daha birçok konularda muskalar düzenlenir ve 
uygulanabilir. 

Muskanın içerisinde bulunan bu yazılar hürmetine Allah Teala Hazretleri cinlerin 
yaklaşmasına izin vermemektedir. Yapılacak olan muska ve duanın durumuna göre belirli 
saatlerde, ve belirli olan şeylerin yazılması icap eder, tabii herkesin yazdığı muska aynı 
özelliği göstermeyebilir. Muskanın yazıldığı saat, gün, ay ve güneşin konumu, yazılan 
içeriği ve yazan kimse ve niyeti önemlidir.  

 Muskanın yazıldığı mürekkebin çeşidi de gayet önemlidir. İyilik muskaları, yani büyü 
bozmak, nazardan korunmak, hamail (halk dilinde hameyli) ve benzer muskaların, içinde 
misk ü amber ve safran eritilmiş gül suyu ile yazılması gereklidir.  

Bir muska, yazıldığında taşıyan kişiye rahatsızlık vermesi durumunda sirke ile ya da 
kaynatılmış fasulye suyuyla yıkanıp, akar bir suya atılmalıdır. Yakmak, çöpe atmak gibi 
durumlar yanlıştır.  

CEVŞENÜ’L- KEBİR 
İlk muskaya örnek olarak Hazret-i Muhammed’in (ASM) önerdiği en büyük duası olan 

“Cevşenü’l- Kebir”i göstermek mümkündür. Cevşenü’l- Kebir, “büyük zırh” demektir ve 
Hazret-i Ali’nin (RA) torunu Zeynelâbidîn’den (RA) naklen gelmiştir. Cebrail’in (AS) 

                                                 
9 Enerji beden: Astral duble; gılâf-ı nuranî; lâtîfe-i seyyâle; esîrî beden; astral beden. Fizik 

bedenin çok ince titreşimlerden oluşmuş bir kopyasıdır. Astral planda seyahat etmek için bir araç 
olarak kullanılır. Ruh ve beden daha serbest hallerde ruhsal beden ya da astral beden (Spiritüalizm’de 
duble) denilen süptil maddelerden oluşan fiziksel bedenin dışında, bilinci yerinde olan beden.  

10 Esma-i Hüsna: Allah’ın isimleri. Cenab-ı Hakk’ın güzel isim ve sıfatları. 
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Hazret-i Muhammed’e (ASM) vahiyle getirdiği ve: “Zırhını çıkar bunu oku.” dediği, 
Allahu Tealayı hiçbir veli ve büyük insanın yetişemediği derecede bir çok sıfatlarıyla tarif 
eden en büyük ve en önemli bir münacaat ve duadır. Burada tefekkür ve kişiyi çeşitli 
zararlardan koruma amaçlanmış olup, takan kimsenin düşmanlarına karşı galip geleceği 
belirtilmiştir. 

CELCELÛTİYYE 
İsm-i A’zam duasının içinde bulunduğu ve Hazret-i Muhammed’in (ASM) derslerine 

dayanarak, aslı cifir ve ebced hesabı ile ilgili, Hz. Ali (RA) tarafından yazılan Arapça ve 
Süryanice bir kasidedir. Celcelûtiyye’nin anlamı “bedi’, eşsiz, benzeri görülmemiş harika” 
demektir. Ahmed Gümüşanevî’nin “Mecmuatü’l Ahzab” adlı eserinin, I. Cilt 499’ncu 
sayfasındadır. İmam-ı Gazalî11: “Onlar vahiy ile Peygamber’e (ASM) geldiği zaman, 
İmam-ı Ali’ye (RA) emretti: ‘Yaz’. O da yazdı. Sonra nazmetti.” diyor. İmam-ı Gazalî de, 
İmam-ı Nureddin’den ders alarak Celcelûtiye’nin hem Süryani kelimelerini, hem değerini 
ve özelliklerini şerh etmiştir. (Yeni Ansiklopedi, 1991: C. 1, s. 276, 300,). Kasîde-i 
Celcelûtiyye’ye birçok ulema tarafından da şerhler yazılmıştır. (İmâm-ı Gazalî, Tercüme 
Günaydın, 1987). 

 “Celcelûtiyye” duasının, aşağıda örnekleri verileceği gibi, birçok şifa ve etkileri 
olduğu, İmam-ı Bûnî12 ve diğer büyük alimler tarafından da belirtilmiştir.  

Karşılaşılan bir rahatsızlıktan kurtulmak için iki yol vardır: Tıbbî tedavilere başvurmak 
veya Kur’an ve sünnette gelen bazı ayet ve duaları okumak. Tıbbî tedaviler, sebepler 
planında ilk başvurulması gereken yöntemdir. Çünkü doktora giderek, ilaç kullanarak veya 
değişik tedavi yöntemleri uygulayarak hastalığın giderilmesine çalışmak, sebeplere uymak 
bakımından hem bir görev, hem de fiilî (hareketle yapılan) bir duadır. Bu fiilî duayı yerine 
getirirken aynı zamanda dilimizle de dua etmeli, böylece Allah’a müracaatta kusur 
etmemeye çalışmalıyız.  

Şimdiye kadarki edinilen gözlemlere dayanılarak bir çok rahatsızlıklara, tıbbın 
psikolojik olarak adlandırdığı, vücutta çeşitli ağrılar, kişilerin agresif ve tutarsız davranışlar 
gibi, olaylara muskaların faydalı olduğu söylenebilir. 

MUSKA ÖRNEKLERİ 
Herhangi bir hastanın üzerine Ve’d-Duhâ (3), Elemneşrahleke (3), Elhâkümüttekâsür 

(3), Ve’l-Asr (3), Li-îlâfi (3), İnnâ a’taynâ (3), Kulyâeyyühel (3), İhlâs (3), Felak (3), Nâs 
(3), Fâtiha (7) sureleri okunursa o hasta Allah’ın izni ile iyileşir.  

Yirmi besmele yazıp taşımanın çeşitli birçok hastalıklara iyi geldiği geçerli kitaplarda 
yazılıdır. 

Bir kimse, yedi besmele yazıp yedi kat muşamba ile sararak taşırsa, Allah’ın izni ile 
baş ağrısını görmez. 

 
 

                                                 
11 İmam-ı Gazâlî: Vefat-ı Hicri 505’tir. “Hüccetü’l- İslam İmam-ı Muhammed” diye anılır. O 

zamanın felsefesinin batıl inançlarını reddedip çürüterek Kur’an’ın eşsizliğini ve hakkaniyet ve 
mucizeliğini ispat etmiş, pek çok eserler vermiştir.   

12 İmam-ı Bûnî: (m. 1653- 1726). Bunî Ahmed bin Kasım. Hadis ve fıkıh alimi, şair. Cezayir’de 
doğmuştur. Çoğu hadis ilimlerine dair manzum ve mensur, büyüklü küçüklü 100’den fazla eseri 
vardır. Şiirlerinin toplandığı bir de divanı bulunduğu kaynaklarda zikredilir. 
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Baş ağrısı için 

  ”  له قانتونّم يا بد يع السموات واالرض آلَ يا قيوّيا حي “  

yazılır ve taşınır. 
Baş ağrısı için, Meryem (19) suresinin 1,2,3 ve 4’ncü ayetleri yazılıp taşınacaktır. 
Baş ağrısı için, Beled (90) suresinin 8, 9 ve 10’ncu ayetleri yazılacak başta taşınacaktır. 

Tecrübe edilmiştir. 
Baş ağrısı için, Âl-i İmran (3) suresinin, 73’ncü ayetinin ikinci yarısı ve 74’ncü ayeti 

yazılarak başta taşınacaktır.  
Göz ağrısı için, besmele ve Yusuf (12) suresinin 93’ncü ayeti ve Kâf (50) suresinin 

22’nci ayeti yazılıp taşınacaktır.  
Göz ağrısı için, Tarık (86) suresinin 7’nci ayeti yazılıp bu yazının içine konduğu su 

içilecek. 
Dişi ağrıyan kimse, parmağını ağrıyan dişin üzerine koyarak yedi defa Mülk (67) 

suresinin 23’ncü ayeti ve  

 .i okursa, bu ağrı geçer ”  العظيمّ باهللا العلیٌة االَال حول وال قو “ 

Boğaz ağrısı için, boğazın üzerine Vâkıa (56) suresinin 83 ve 84’ncü ayetleri 
yazılacaktır. 

Burun kanasa ve bu kan durmasa, En’am (6) suresinin 115’nci ayeti yazılarak 
bağlanmalıdır. 

Kalp ağrısına, Târık (86) suresinin 7,8,9 e 10’ncu ayetlerinin yazıldığı kağıdın içine 
konduğu suyun içilmesi iyi gelir. 

Kulak ağrısı için, Lokman (31) suresinin 7’nci ayeti ve “ م َ يا قيوّيا حي  ” yazılan kağıt 
bükülerek kulak deliğine sokulacak veya bu kağıttan kulağa üflenecektir. 

Bir kimsenin ağzı, burnu eğilse, Besmele ve Mü’minun(23) suresinin 115 ve 116’ncı 
ayetlerinin yazıldığı kağıdı boynunda taşısa, Allah’ın izni ile şifa bulur.  

Cinlere tutulan kimseye, Cin (72) suresi yedi kerre okunup üflense, şifa bulur. 
El ve ayak tutmadığı zaman, İsra (17) suresinin, 82’nci ayeti yazılıp bu yazının içine 

konduğu su içilecektir. 
İdrar zorluğunda, Feth (48) suresinin 1’nci ayeti ve Kamer (54) suresinin 11 ve 12’nci 

ayetleri bir kağıda yazılıp bu yazının içine konduğu su içilmelidir.  
Bir kimse idrarını yapamasa, on parmağının herbirine birer tane hemze-elif yazılsa, 

Allah’ın izni ile rahatlar.  
Sıtma için –her gün tutan sıtma ise- Enbiya (21) suresinin 69 ve 70’nci ayetleri 

yazılarak taşınacaktır. 
Sıtma iki günde bir tutuyorsa, İnsan (Dehr) (76) suresinin 13’ncü ayeti yazılarak 

taşınmalıdır. 
Sıtma üç günde bir tutan sıtma ise, İsra (17) suresinin 80 ve 105’nci ayetleri yazılacak 

ve taşınacaktır. 
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Sancı için, İsra (17) suresinin, 1’nci ayetinin yazıldığı yazının içine konduğu su 
içilecek. 

Kasık ağrısı, Tâhâ (20) suresinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı ayetleri yazılıp suyu içilirse 
geçer. 

Karın, göbek ağrısı, Saffât (37) suresinin 144’ncü ayeti ve  

 .yazılarak suyu içilirse iyileşir ”  العظيمّ باهللا العلیٌة االَال حول وال قو “

Sıraca ve Yılancık için her bir harfinin arasına üçer elif konarak yazılan şu şekildeki 
alfabe taşınır: 

 ااام ااال اااک اااق اااف اااغ اااع اااظ اااط اااض اااص اااش ااارااازاااس اااذ اااد اااخ اااح اااج اااث ااات ااااب

ااا اااالااای اااواااه ااان   

Yel bağlamak için bir ipin üzerine, her bir düğümüne İsra (17) suresinin, 82’nci ayeti 
ve “ العظيمّ باهللا العلیٌة االَال حول وال قو  ” okunup üflenerek yedi düğüm atılacaktır. Ağrı hemen 
kaybolur. 

Uykusunda inleyen kimse, کهیعص حم عسقحم   ve Nahl (16) suresinin 128’nci ayeti 
yazılan yazıyı başında taşırsa rahatlar. 

Bağlanmış olan ve evlendiğinde çiftleşemeyen kimsenin sağ koluna -huruf-ı mukattaa 
ile (harfleri bitiştirilmeden tek ve ayrı olarak) “Âyetelkürsî” yazılmış kağıt ve sol koluna da 
aynı şekilde harfleri bitiştirilmeden ayrı olarak “Âmenarresûlü” yazılmış olan kağıt 
bağlanır, kullanılmamış bir balta deliğinden de penisi geçirilip o şekilde idrarı yaptırılırsa 
iyileşir ve çiftleşebilir.  

Nazar değmemesi için: 

ت َ عين الماَت ومن کلَ شيطان و هاماَت من کلَماَاعوذ بکلمات اهللا التا  

ve Kalem (68) suresinin 51’nci ayeti yazılıp taşınacak veya asılacaktır. 
Nazar için Ashab-ı Kehf’in isimleri: 

 د ب ر ن و ش ش ا ذ ن و ش ک ف ش ط ط ی و ش ق ی م ل ه ا م ک ث ل ی ن ا م ث ل ی ن ا م ر ن و ش
  ط م ی ر

şeklinde harfler bitiştirilmeden ve sonra da “ العظيمّ باهللا العلیٌة االَال حول وال قو  ” yazılıp 
taşınır. 

Katır, deve, sığır hastalandığında, Nahl (16) suresinin 66’ncı ve 8’nci ayetleri yazılarak 
suyu içirilmelidir. Allah’ın izniyle şifa bulur. 

Sığır deli olsa Yasin (36) suresinin 72 ve 73’ncü ayetleri yazılıp boynuna takılmalıdır. 
Koyun çiçek hastalığına tutulduğunda, besmele, Feth (48) suresinin 27’nci ayeti ve  

   کتابک العزيز واسئلک العظيمَيع المرض و بحق اشفی علی هذا الفتح واحفظهما من جمَاللهم

duası yazılıp bu yazının içine konulan suyu içirilse ve üzerine saçılsa, Allah’ın izniyle 
şifa bulur.  
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Koyun, keçi salgın hastalıktan ölse şu yazılıp birine takılmalıdır: 

  کهیعص حم عسق َس بحقَح قدوَم سبوَ القیوَ هو الحیَ اله االسبحان اهللا العظيم وسع سرابعا سبحان اهللا ال

Koyun ve keçi salgın hastalıktan ölürse, her iki kağıda, Âl-i İmran (3) suresinin 8 ve 
9’ncu ayetleri ile, İsra (17) suresinin 105’nci ayeti ve sonra da  

  ّيااهللا يااهللا يااهللا يامحمد ”         

yazılacak, biri koyunun boynuna, diğeri de ağılın kapısına asılacak veya gömülecektir. 
O saatte bela def olur       

Koyun keçi salgın hastalıktan ölse, Bakara (2) suresinin 255 ve 256’ncı ayetleri bir 
çanağın içine yazılacak, sonra su konacak, yazının içinde eridiği o su hayvanların üzerine 
serpilecektir. Bela def olur. 

  
CELCELÛTİYYE’DEN DUA, VEFK VE MUSKALAR  
1. Celcelûtiyye, bir kağıda yazılıp hamile bir kadının boynuna asılırsa, Allah’ın izni ile 

o hamilelikten kolaylıkla kurtulur. 
2. Bir kimse, bu duayı bir meyve üzerine yazıp yese bütün illet ve hastalıklardan 

kurtulur. 
3. “ ……” (gizemli harf ve şekillerin sembollerini göstermek burada mümkün olmadı) 

vefki cinli ve saralının alnına yazılır ve “Bu Esmâ-i şerif hürmetine, bu hastayı cin ve 
şeytanların şerrinden halas eyle yâ Rabbî.” dedikten sonra, hastanın üzerine Celcelûtiyye 
okunursa, o hasta şifaya kavuşur. 

4.  PÌñÃA ÉÄ�BJI iAjmA ±r· Ó»A      PfNÇA ÉI ÓYËi Éَ¼»A ÁnJI PCfI 

Bu beyt bir kağıda yazılarak gebe kadının üzerine takılırsa, doğumu kolaylaşır. 

5.  PfÀaA iَBÄ»A ÉI tAjÈ¿ tAjÈÀI  dkBI jÎa BÍË ÂBñÀ� ÂBvÀvI 

Kim bu beyti bir suya okur, üfler ve bu suyu yılan veya akrep tarafından ısırılan adama 
içirirse, o adam Allah’ın izni ile iyileşir. 

Yine bu beyt zeytinyağına veya süte okunur ve bu yağ ile masaj yapılır veya süt 
içilirse, küpe deliği, kedi, köpek ısırığı da iyileşir. 

6.  O¨I Å¿ Âj·AË ¶َÝa jÎa BÍË  ÕÔiBI jÎa BÍ َÁÈَ¼»A ¹ÃBZJn¯  

Bu beyt bir delinin alnına yazılırsa Allah onun aklını iade ederek şifa verir.  
Yine bu beyt yedi defa yazılıp bir defa da şifa ayetlerinden bazıları yazılırsa, bunları 

yanında taşıyan hasta, cüzzamlı ve sedefli bir kimse Allah’ın izni ile bu hastalıklardan 
kurtulur. 

7.   O¼VÃA ÒÀ¼َ¤»A ÉI PÌ·jI pَËf´I         cñÃjqË dkBI ¾ÝU iÌÄI 

Bu beyt kendisinde şiddetli bir illet ve hastalık bulunan kimseye karşı yedi defa 
okunursa Allah şifa verir. 

Aynı beyt delinin elinin içine veya başına yazılırsa Allah aklını başına getirir. 
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Eğer hasta çok unutkan, vesveseli, delilik illetine ve düşünce bozukluğuna uğramış 
kimse ise, bu beyt üç lokma arpa ekmeğine yazılır, her gün aç karnına bir lokmasını yerse, 
Allah’ın izni ile hastalığı iyileşir. 

Yine aynı beyt yeni bir kabın içine üç defa yazılır ve tatlı su ile bu yazı eritilerek, 
yıldızın altına konur (bir gece dışarıda bırakılır) ve bu suyu şiddetli göz ağrısına yakalanan 
veya nezleye tutulan kişi içerse, Allah’ın izni ile iyileşir.  

8.  O¼¬»A Å¿ ÁÎ¤¨»A ÁmÜBI OÄَvZM     ÁmAjIË ÁmËe ©¿ ÁmÌY Ó¯ Ë  

Kim bu beyti, doktorları yoran, hekimleri aciz bırakan bir hastanın elinin içine yazarsa 
ve yine bu beyti bir kağıda yazarak, üç gün hastanın boynuna asarsa hasta Allah’ın izni ile 
iyileşir. 

Yine kim bu beyti yazarak doğum halindeki kadının başına koyarsa, Allah ağrısız 
olarak doğumunu kolaylaştırır.    

9.  O¼a Òَ¿A Ó»A ¾Ì¿D¿ jÎa BÍË   Óñ§ Å¿ Âj·AË ¾Ì×n¿ jÎa BÎ¯  

Bu beyt yazılarak bir hastanın başına konursa, Allah o hastaya şifa verir. 

10.   O·  َ jJM َÂAË lÍjJM ÑjÈIË             ÂjIA kAjÀmË ÂËjIA eAf¨NI  

Üç defa bu beyti, bir defa da şu harfleri:  
“x ª Ô  ه º x Â ¾ A Â ¾ A p Ô  ه  Â ¢ `”   yazarak başına koyan kimsenin baş ağrısına Allah 

şifa verir. 

11.  ObَÀrM dÌÀq PBÍE cÎ¼ÀNI  OÀn³A dËjIAË dÌ¼ÀÎI dÌÃA  

Bu beyt üç defa yazılarak doğum halindeki kadının üzerine takılırsa Allah’ın izni ile 
doğumunu sıkıntısız yapar. Bu beyt kırk düğümü, zorluğu çözer. 

Eğer bu beyt yazılır, tatlı su ile bu yazı eritilerek yılan ve akrep sokan kişiye içirilirse 
Allah şifa verir. 

Yine bu beyt çini bir kabın içine üç defa yazılarak gül suyu ile eritilir ve bu su, kan 
kaybından zayıf düşen veya burun kanamasına müptela olan kimseye içirilirse Allah şifa 
verir. 

12.  PjَÀ§ ÆÌ¸»A ÉI dÌÀqA dÌÀÍhI  BÇf¨I dËkBIË ÆBÎÀmË c¼JI  

Kim bu beyti bir kabın içine üç defa yazar ve bu yazıyı temiz zeytin yağı ile silerek bu 
yağla hastalığın olduğu yerlere masaj yaparsa, “Rihi ahmer” denilen bulaşıcı hastalık ve 
bundan doğan bir takım hastalıklara Allah şifa verir. 

Bu beyt, her lokmaya bir defa olmak üzere yedi lokmaya yazılır ve her gün bir lokması 
felçli, titrek, uzuvları hareketsiz kalmış ve zayıflamış kişiye yedirilirse bu hasta Allah’ın 
izni ile iyileşir. 

13. O¼VÃA ÒÀ¼َ¤»A ÉI ÓmÌ¿ Bv§ ÁmAË  Ob¿BrM O¼§ ÂAjÈJ» ²ËjY  

Bir kimse bakır kap içine bu beyti ve yedi defa da şu vefki: 
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yazarak bu yazıyı kuyu suyu ile eriterek bu suyu, aç karnına sarılık olan, karnında su 

toplanan veya dalağı büyümüş kimseye üç gün içirirse, Allah’ın izni ile o kişi hastalıktan 
kurtulur.  

14.  PÌYf³ َjَn»A Å¿ ÂBَVY LÌJÃB·       pَÌ´¿ ËAË ÁQ µÎ´q ÕBÇË  

 Üç defa bu beyt, sonra da (  ) harfleri yazılır, kulunç, bağırsak ağrısı çeken ve 
karnında gaz bulunan kimseler bunu taşırlarsa muhakkak bu hastalılardan kurtulurlar. 

15.  PÌY f³ َjَn»A ÉI ÆB·iA َÓmBÀa    ÁMBa ½ÖAËÜA ½R¿ BÇjaAËAË 

Her kim bu beyti, şu (  ) mühürle birlikte bir defa yazarak başının üzerinde taşırsa, 
baş ağrısı ve baş dönmesi geçer. (İmam-ı Gazalî, Tercüme Günaydın, 58-84). 
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Aysel Nizami GULİYEVA* 
 
 

Öz 
 Klasik edebiyatımızın büyük temsilcisi M.Füzuli şiirinin tahlili 1930 yıllar Azerbaycan 
edebi eleştirisinde özel yer tutmuştu. 1930'larda faaliyet göstermiş edebi tenqidimizin 
seçkin simaları dahi M.Füzulinin zengin yaratıcılığı hakkında kendi görüşlerini 
bildirmişlerdir. Makalede dönemin yetenekli eleştirmenlerinden olan A.Nazim, 
M.K.Alekberli, M.Kuliyev, M.B.Memmedzadenin eserlerinde şairin sanatsal mirası ile 
ilgili belirtilen fikirler temel analiz hedefi olarak seçildi. 

 Anahtar Kelimeler: edebi eleştiri, 1930’lar, M.Fuzuli, klasik miras, şiir. 

 
Abstract 

Analysis of great representative of classical literature M. Fuzuli’s poetry occupied a 
special place in literary criticism of the 1930s. A lot of critics expressed their thoughts and 
opinion about preeminent M. Fuzuli. The article was mainly focused on the works of critics 
as A. Nazim, M.K. Alekberli, M. Guliyev. M.B. Mammadzadeh which targeted thoughts 
about the poet’s literary heritage.  

Keywords: literary criticism, the 1930s, M.Fuzuli, classical heritage, poetry  

 
 

Muhammad Fuzuli’s creativity was the peak of the medieval Azerbaijani poetry. 
Fuzuli’s works, being rich not only in wisdom and philosophy, but also in poetic means, 
affect souls of men of good manners. This immortality is observed both in his poetry and 
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prose. Poetic means has made his poetry beautiful and pleasant, and wisdom of his poetry 
has made it immortal and eternal.  

Not ony in Azerbaijan, but also among the Turkic people, Muhammad Fuzuli is 
considered Jalaladdeen Rumi for his wisdom, imagination and philosophy, and Hafeez 
Shirazi for his power of poetry. Not only students, but also scholars can benefit from his 
prose “Matla ul etigad fi marifati Mabdai wal Mead”. The poet’s selected poems (Divan) 
and prose is full of wisdom. 

Outstanding critics of the 1930s expressed there opinion and remarks about Fuzuli’s 
wealthy creativity. So, A. Nazim, M.K. Alakbarli , B. Chobanzadeh, M.Guliyev, M.B. 
Mammadzadeh have dealt with a number of topical issues of this creativity in their articles 
and works. M.K. Alakbarli considers Fuzuli “the foretype of the Turkish verse”, A.Nazim 
regards him “genius classic of the Turkish literature” and “a powerful poet reflecting the 
features of his time by his ingenuity”. One of the critics of the period M. Guliyev begins his 
book named “October and Turkish literature”, published in 1930, with M. Fuzuli and ties 
the origin of literature written in Azerbaijani to his name. As for the critic, “the mystery of 
Fuzuli’s poetry is in its deep national roots”, each poem of his is unrivalled. Fuzuli’s 
characters differ in their wider range of vital knowledge, psychology, in-depth analysis of 
natural phenomena [Kuliyev.1930:5]. M. Guliyev’s thoughts about the poet carry profound 
truth. M. Guliyev presents “Layla and Majnun” as Sufi writing and assesses Sufism as an 
important literary and philosophical movement. 

M. Guliyev considers that M. Fuzuli’s poetry being well-known in the East is akin to 
everyone who reads in mother tongue. The strength of Fuzuli poetry is in fact, in its ability 
to unite all the Turkish people , to gather them around a candle. Fuzuli is the root of the 
Turkish people, and we are the branches. The prominent poet, as expressed in one of his 
poems [Fuzuli .2005: 362], highly appreciates people who write in mother tongue 

Critics of the 1930s – B. Chobanzadeh, M.K. Alekberli have newsworthy remarks on 
the issue that the poet prefers writing in his mother tongue. B. Chobanzadeh emphasizes 
that most of Fuzuli’s poems being in the mother tongue was not occasional, as the poet was 
aware of the fact that it was easier to write in Farsi. According to the critic the poet 
intended to prove that it was possible to compose a poem in Turkish as well 
[Chobanzadeh.2007: 171, 172]. 

M.K. Alekberli underlines the role of Fuzuli in purifying the mother tongue from 
Arabic and Farsi words. So, specially in this sense, Fuzuli has uncontested service in 
flourishing of the mother tongue and native literature. Critic Y. Garayev deservedly writes 
that Fuzuli has been throwing light on poetry so far. Nizami and Rumi served Islamic 
renaissance and bridged Islamic cultures by Turkic thinking, Fuzuli by both thinking and 
language [Garayev.1996: 176, 179].  

In his poem “Padishahi-mulk”, Fuzuli points out that kingdom, troops of rulers, their 
countries can easily be destroyed, but poet’s estate is eternal and ever-living. Critic M.K. 
Alekberli highly appreciates this poem in his book “Azerbaijan Literature” as the poet 
unmasks “feudal tendency” here and enumerates there future commotion. Erstwhile a 
prominent scholar B. Chobanzadeh also decoded “Padishahi-mulk” and some other poems 
in his article “Fuzuli and his poetry”.  

In his book “Azerbaijan literature”, M.K. Alekberli wrote that for the first time in the 
Azerbaijan literature preeminent Fuzuli raised the problem of unfitness of Arabic alphabet 
and propagated new Turkish alphabet. 
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M.K. Alekberli also wrote about genuin style of Fuzuli’s ghazals and pointed out that 
people read them with pleasure. Then the critic estimated the poet’s world-known poem 
“Layli and Majnun”: in his masterwork “Layli and Majnun” Fuzuli propagandizes equality 
of men and women, and inculpates all reactionary traditions of the time. “Layli” and 
“Majnun” being created with proficiency will live in the world’s literature for a long time 
[Alekberli.!935: 6].  

Critic M. Guliyev, in his book “October and Turkish Literature”, analysed Fuzuli’s 
works from the point of view of the form and demonstrated nihilistic attitude towards aruz 
and syllabic rhythm. At this point the critic underestimated the poet’s literacy and the 
power of art. It is also true that the critics of that time regarded elevated literary forms as 
formalism. Saying that “old form does not suffice new literature and new contents” the 
critic considered aruz and syllabic rhythm unfit. We should note that this case – such 
ideological approach was common for that period and can be observed in works of many 
critics.  

When we study the literature and the critics of the period between the end of the 1920s 
and the beginning of the 1930s, we come accross interesting image of the “love” and 
“sadness” in Fuzuli poetry. Marxist-materialist critics regard this love as being physical and 
worldly. In chapters like “Turkish Sufi thinking in perfection period of feudalism”, 
“Turkish aristocratic thinking in perfection period of feudalism” of “Literature workbook” 
– a collection of H. Zeynalli’s, A. Shaiq’s, A. Musakhanli’s, J. Afandizadeh’s articles – 
published in 1928, A. Shaiq expressed his views about Fuzuli, and he published these views 
in the book “Muhammad Fuzuli” under the name “My thoughts about Fuzuli”. “Fuzuli 
composed poems not by thinking but by feeling. Sincerity of his poems arises out of it.” 
[Shaig.1958: 381]. Describing the sorrow in Fuzuli’s poetry A. Shaiq wrote: “Fuzuli’s 
sorrow is the reflection of the sorrow in environment. It is not personal, but social, and it is 
inseparable [Shaig.1958: 381]. It should be noted that both the sorrow and the love in 
Fuzuli’s poems has deep meanings. 

The author of the research named “Azerbaijan Fuzulism” G. Kangarli writes that 
“among the people who properly appreciated M. Fuzuli in the 20-30s, a well-known critic 
of the time A. Nazim occupies a special place” [Aliyeva-Gangarli.2007: 109]. A. Nazim 
considered the period between the end of XV and the beginning of the XVI century “golden 
century” of classical literature. The characteristic feature of this epoch is romantic-symbolic 
(as in Fuzuli poetry) and mystic-naturalist (as in Nasimi poetry) essence which is pantheist 
love of muslim and unity of human and God [Kuliyev.1930: 101]. A. Nazim called Fuzuli, 
a representative of the period, “unattainable peak of creativity”. The critic, alongside with 
displaying uncontested role of M. Fuzuli in the history of our literature , he also noted him 
to be Sufi.  

However, A. Nazim had some contradicting thoughts about M. Fuzuli which were 
demand of the time. The critic viewed the romantic poet from realistic point of view. 
According to the critic, “feelings that Fuzuli glorified were not real but imaginary, abstract; 
only in some works of M. Fuzuli the traces of realism can be observed but even here the 
poet does not go beyond of his style, sticks to the roots of Oriental classicism” 
[Nazim.1935: 23]. 

It is clear that in the 1930s the attidude towards romanticism was not monosemantic. 
Critic Y. Qarayev is right to say that during this period “ Romanticism was viewed on the 
background of realism. So “purity of romanticism” was stained by “realistic factors”. Under 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 

139 

these circumstances not only romanticism, but realism itself undergoes changes and 
diminishes. 

Great scholar B. Chobanzadeh collected thoughts of a number of scholars as German 
professor Martin Hartman, Gibb, Edmon Fazi, Crimsky about M. Fuzuli and expressed the 
never-dying nature of the his poetry as follows: “Fuzuli was born 400 years ago in foggy, 
cloudy horizons of the literature, and has not passed away. And he seems to be living many 
centuries. He is in our souls, memories, education and stages. If we call him our 
contemporary, age-mate we will not be mistaken” [Chobanzadeh.2007: 164].  

A prominent representativ of immigration literature M.B. Mammadzadeh called Fuzuli 
“turkish patriot” and noted that the novelty he brought into poetry and literature will be 
ever-living [Mammadzadeh.1992: 6].  

Saying “I don’t know anything more precious than human in this universe and a word 
in human’s nature” Movlana Muhammad Fuzuli highly valued word. It is enough to 
describe Fuzuli’s creativity as follows; one ghazal of his is extensive enough to embrace all 
his collection, but all his collection is insufficient to interpret one ghazal of his. 
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Abstract 
This article describes the peculiarities of the Kazakh language affixes, including 

suffixes forming variants of names (nouns, adjectives, numerals), is determined their 
innovative model. 

Keywords: the Kazakh language, affix suffix variant, morphological variant model 
innovative model. 

 
Öz 
Bu makalede; Kazak dilinin eklerinin varyantlarının modelleri anlatılmaktadır. Özellik-

le isimlerden sıfat yapan yapım ekleri incelenmektedir.  Yeniden ortaya konulan kelimele-
rin bir önceki isimle olan farklılıklar ve değişiklikler ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kazak dili, ek, yapım eki, varyant, morfolojik çeşitlilikler, model, 
yenilikçi model.  

 
Түйіндеме 
Мақалада қазіргі демократиялық қоғамдағы құқықтар мен міндеттердің үйлесу 

жəне өзара ықпалдасу мəселесі қарастырылады. Автордың пікірінше, нағыз 
демократияны орнықтыру көбіне құқықтардың қаншалықты толық жүзеге асырылуы 
мен қаншалықты міндеттердің ретімен орындалуына байланысты. Адамның табиғи 
құқықтарына сəйкес табиғи міндеттері бар. Осы екі негіз өзара байланыса отырып, 
бірін бірі теңгеріп тұруы тиіс. 

Кілт сөздер: демократия, құқық, міндеттер, өзара байланыс, баланс, құқықтық 
сана, құқықтық мəдениет. 
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Variability and systematic nature of doublet forms in the speech occurs in any 

language. This is a dynamic phenomenon that occurs on the basis of the characteristics of 
each language. Therefore, in linguistics comprehensively deals with the problem of 
grammatical variability. Many foreign and native scholars attached great importance to the 
phenomenon of variability in the language and evaluated it as a product of human 
cognition. 

The subject of language variability, conditions and causes, the direction of 
development and its influence on vocabulary are particularly relevant to society, as variants 
of words enrich it. Through variability can be seen at what level is the development of each 
language, how it (the language) is perfect and flexible. Of course, the study of word options 
is one of the urgent problems of speech culture in the modern Kazakh language. This article 
describes the peculiarities of the Kazakh language affixes, including suffixes forming 
variants of names (nouns, adjectives, numerals), defines their innovative model. 

The problem of variability of modern Kazakh language belongs to one of the most 
important branches of linguistics. Language is closely connected with the community and 
has a historical nature. In the theory of word formation the problem of variants takes a great 
place. Verbal variants may be associated with social differences. Equilibrium of word 
meanings is one of the signs of variability, and the relative proximity, related words by the 
meanings is a quality inherent synonymy. Language is a public property, national cultural 
heritage, transmitted from age to age. Without studying phenomenon of variability, 
synonyms, which is closely intertwined with elements of the national language, it is 
impossible deeply to know the wisdom of the language, learn all the features of speech. 
Words, maintaining the accuracy of the meaning under the influence of various phenomena 
in the development of society, can be used in several different ways. This is the essence of 
the term variability.  

Like other languages of Turkic people, the variability of the words in the Kazakh 
language is plentiful, multifaceted and used for different purposes in speech and writing. 
Studying the variation of words, you can learn a lot about the past of the nation, about 
native speaker and his culture. But in demonstration of the variability of the Kazakh 
language is still very much an unidentified. 

The term "variant" (from the Latin "variable") is explained as different pronunciation 
of the name of a specific subject, phenomenon. Between these units must be kept equal 
importance. This is the basic essence of the doublet in the language. Doublet is a natural 
process that accompanies process of formation of literary norms.  

According to Ualiev N.: "Compact, flexible pronunciations (variants) on the general 
laws of any of the languages are suitable for communication activities. These forms 
existing in the language, form the theory of variability of"( N.Ualiev. Soz madenietі. 1984: 
175). 

Doublet is found in all language levels. In connection with such different kinds of 
doublet as phonetic, lexical, phraseological, grammatical, orthoepic, orthographic views of 
the doublet, its grammar, syntactic parallelism. For example: balalar // baldar, zhubatty // 
zhuatty, zhylauyk // zhylanky, zhylagysh, onge // ozge, zhartyday // zhartylay, dausy // 
dauysy, zhai // zhay, rahat // rakhat, alyp ket // apket, bolganmyn // bolgamyn, 
algashynda // algashky kezde // ilki azіrde, kelіptі // keptі used in doublet forms. They 
form doublets needed for simplicity, ease of pronunciation. Of course, the doublet form of 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23 
 

 
 
142 

names of the same object, action, features, phenomena are unacceptable from the standpoint 
of norms. Doublets over time exposed to the semantic differentiation, additional functions 
are allocated in accordance with the language needs, make a kind of contribution to the 
development of speech culture. 

Preformative suffixes differ in features and stylistic coloring. Synonymous, occurring 
in words, inherent suffixes. No matter how much were the same values synonymous 
suffixes, they can not be equivalent. They differ semantically and stylistically. Related 
suffixes differ in sphere of usage of words to which they are added. They can be attached to 
any root, but never added to the words after suffixes. 

Words forming morphological variants may not be from different parts of speech, they 
all belong to one and the same part of speech. Variants of words from different parts of 
speech are found only in numerals. For example: ekі-kos, par-egіz, ekіden bіrі-zhartysy-
zharymy, tortten bіrі – shirek (in these pairs the first part - a numeral, and the second - 
nouns, adjectives). 

Words forming morphological variants in the Kazakh language, relate mainly to the 
nouns, adjectives, verbs (A. Yskakov 1964:36-40). 

In the Kazakh language words are formed by three ways. The first of them is 
morphological (synthetic), the second is the syntactic (analytical), the third is 
morphological (syntax) - a synthetic-analytical method. 

In the examples above, all nouns found abstracted general grammatical meaning, 
basically, for all its monotony differ in categories of concrete and abstract, property and 
common noun, individual and collective. With the development of society variability 
elements are processed in connection with the ease of pronunciation, flexible thinking, the 
suitability for transfer of human thoughts and views, take place natural selection, acquire 
the features of mass, eventually approaching to the literary norms. Variants of nouns play 
an enormous role that can be used as a literary doublets to enhance the culture of speech. 

Numerals and nouns externally are not different, in the nominative case form represent 
the same. There are no adjectives formants, it means to the adjectives when added case, 
possessive endings and plural endings, they become substantive lose all signs of an 
adjective, "objectified". Main syntactic role of adjectives in a sentence is attribute. One of 
the main features of adjectives is a defining function in a sentence. Adjective is a historical 
category, developing as smoothly as other grammatical categories in the language. Types of 
grammatical variants of words are very much in language. When suffixes added to words, 
there is appears a definite meaning of the word. This is another side of its historical 
development. There are lexical and grammatical part of speech denoting concepts 
associated with signs of objects. Their role is huge in the transmission of each feature, 
features, appearance, weight, quality items, artistic and accurate portrayal of mood, self-
motivated, shades of human thought. 

As it is known, the composition of synonymous series of words are different, they can 
internally change. When these changes are equal, they can induce the formation of 
morphological variants of words. There are also variants of adjectives. Adjectives are 
formed by morphological, syntactic, morphological and syntactic methods. Adjectives as 
parts of speech are differentiated by morphological features. When adjectives are used with 
nouns and implement its primary function, they do not change by numbers, by cases and do 
not added possessive endings. According to the famous scientist Iskakov A.: "The adjective 
has also specific suffixes forming derivative adjectives, prepositions, adjectives that form 
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adjective from adjective (degrees of comparison), along with the suffixes forming 
adjectives forms from other parts of speech (noun, adverb). They are the morphological 
forms of adjectives" (Kazirgi Kazakh tili. 1974: 167).  

Adjectives formed by morphological method with appropriate suffixes. Professor N. 
Oralbai in his book "The morphology of modern Kazakh language writes: "Every part of 
speech has its own indicators that reveal its morphological features, some of them are 
indicators of grammatical categories of the speech, others – preformative suffixes. These 
two morphological parameters are inherent adjectives" (Oralbai N. 2006: 136). 

In fact things are not uniform, so there are many indicators of their symptoms. In the 
proposal, it is important to distinguish between forms of speech to distinguish from that of 
grammatical forms preformative. Adjectives can be in the following forms: basic root 
adjectives derived from the roots, complex roots, joined roots, complex combinations of 
adjectives. When adjectives are used in different degrees of comparison, adjective in a 
sentence is changed by suffixes of category degrees of comparison, changes morphemic 
structure of words, and increases the number of auxiliary morphemes. 

Affixes -ly, -lі, -dy, -dі, -ty, -tі (-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті) are one of the productive 
adjectives forming suffixes. These suffixes form the next model in the formation of 
adjectives. 

With affixes -ly, -lі, -dy, -dі, -ty, -tі (-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті) according to their 
specific lexical meanings are formed morphological variants, indicating the availability and 
adequacy of any object or phenomenon. 

 Сырқатты//сырқаулы. Sick, people with poor health. 
Daniyar became ill and could not just learn the village school. (S.Omarov). 

(S.Omarov). Данияр сырқатты болып, ауыл мектебін дер кезінде оқи алмаған 
(С.Омаров). Жасы болса алпысты алқымдаған Асыл соңғы кезде сырқаулы боп алды 
(Е.Мырзахметов). Assyl, which more than sixty years, became ill (E.Myrzahmetov). 

 Ибалы//ибадатты//инабатты. Polite, mannered, able to show respect. 
Middle-aged woman bowed politely and led the group to the hospital. (Z.Shashkin). 

Жасамыс əйел ибалы қылықпен иілді де, топты бастап, емхананы аралады 
(З.Шашкин). So be polite, smart, clever, not shameless. (K.Amanzholov). Кішіпейіл, 
білімді, ойы зерек, ибадатты боп келсін, арсызданбай (Қ.Аманжолов). Understood as 
a homage of polite and delicate youth to the woman. (A.Nurpeisov). Инабатты, ибалы 
жастардың əйелге көрсететін лайықты құрметіндей түсінді (Ə.Нүрпейісов). 

 Боранды//борасынды. A snowstorm. 
Khasen could not determine the time on a moonless snowstorm. (І.Esenberlin). Күнсіз, 

айсыз боранды далада Хасен мезгілдің қай уақыт екенінен де адасты (І.Есенберлин). 
When instead of bright and joyful summer comes winter with snowstorms, also to man 
comes anger and indignation. (Zh.Zhumahanov). Жайдары жарқын жаздың орнына 
борасынды қыс келетіні сияқты, кезінде азаматқа ашу мен ыза да лайық 
(Ж.Жұмаханов). 

Келісті//келісімді. Nice, fine, appropriate, fit, perfect on a figure.  
 Let every man has appropriate advice. ("Aitys"). Келісті кеңес шықсын қай 

тұлғаңнан («Айтыс»). Blond, beautiful, with a swan neck, a lovely person, and clothes fit. 
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(І.Esenberlin). Аққұба, сымбатты, қаз мойын, ботагөз сұлу жан екен, киген киімдері 
де келісімді (І.Есенберлин). 

Жарастықты//жарасымды. What looks nice, fit man, creates his appearance, nice 
image. 

The girl sat down with the inherent delicacy, and without raising eyes several times 
looked at his brother Mahmut. (D.Abilev). Қыз бала жарастықты əдеппен отырып, көз 
астымен мөлдіреп Махмұт ағасына қарап-қарап алады (Д.Əбілев). From the side, 
dressed very neatly, with very suitable thick black hair. (M.Auezov). Сыртынан 
қарағанда, ерекше ұқыпты киінген, өзіне жарасымды қою қара шашы бар (М. 
Əуезов). 

Аумақты//ауқымды. Have an enormous territory, huge, immense. 
Antlers, compared to other animals’ horns, are bigger ("Explanatory dictionary"). 

Бұғының мүйізі басқа мүйізді аңдарға қарағанда ауқымды келеді («Түсіндірме 
сөздік»). His issues, morality, he wants to say, a picture that wants to describe, a person 
that he wants to depict must be as varied, immense, as in his novel (F.Orazaev).Оның 
көтерер жүгі, айтар моралі, суреттер уақиғасы, бейнелейтін адамы романдағыдай 
кең де аумақты, əр тарапты болyға тиіс (Ф.Оразаев). 

Horse, which skips on long distance, all the forces of reserves for the second half of the 
road. Ұзаққа шабатын алымды жүйрік бар күшін жолдың екінші жартысына 
жұмсайтыны белгілі . 

Салмақты//салиқалы. Balanced, mellow.  
Sabira, despite the fact that her husband for many years was the chief of the district, 

stay the same balanced. (T.Ahtanov). Сəбира күйеуі ауданға қанша жыл басшы болса 
да, баяғы байсалды мінезінен аумайды (Т.Ахтанов). Kagazbay’s wife Zaure balanced 
person of medium height, with a freckled face. (B.Sokpakbaev). Қағазбайдың əйелі Зəуре 
орта бойлы, шұбар жүзді, салмақты адам (Б.Соқпақбаев). Mother Cabiba is about 
seventy years old, balanced and calm woman (A.Sataev). Қабиба шешей - жетпіске 
жетіп қалған салиқалы да сабырлы қария (А.Сатаев). Janat slowly goes through the 
streets carrying the eyes of the collective farm. (G.Mustafin). Жанат жай басып колхоз 
көшін байыпты көзбен өткізіп келеді (Ғ.Мұстафин). 

As we can see, these examples are morphological variants of derived adjectives.  
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Öz 
Ortaçağ Arap bilim adamlarının eserlerini incelediğimizde görüyoruz ve şuna kesin 

kanaat getiriyoruz. Araplar konuşma bölümlerindeki kelimeleri sınıflarken gelenek içinde 
deneysel tarza dayanarak bunları: a) İsim, b) Fiil ve c) Edatlar olarak ayırmaktadırlar. 

V. M. Grande bütün bunları dikkate alarak çok haklı olarak şunları söylüyor: “Sami 
dillerinde bu tür sınıflandırma öncelikle morfolojik olarak ve önemli ölçüde de sözdizimi 
temelinde yapılmaktadır.” 

Gerçekten de bu dillere ait olan kelimeleri gözden geçirirken biz onları iki geniş 
kategoriye ayırıyoruz. Bunlar: İsim ve Fiil. Bunlar arasındaki var olan morfolojik 
farklılıkları da görebiliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, isim (ad) , fiil, edat, V.M Grande. 
 
Abstract 
When we analyze the works of medieval Arabic scholars we can observe once again 

that they based on the empirical method of distribution of words to the parts of speech in 
them, which are nouns, verbs and particles (assistant words). V.M. Grande, taking into 
account all of these quite rightly noted, and I quote here: "These kind of classification in 
Sami languages is done on the basis of morphology and particularly in syntax. Obviously, 
when we research the words belonging to these languages, we can observe the huge 
differences between the two main categories of them, which are: nouns including its 
internal divisions and verbs. 

Keywords: Arabic, nouns, verbs, particles, V.M. Grande. 
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Dilde kelime öğelerinin sınıflandırılması ve onlardan her birinin yerinin ve öneminin 
belirlenmesi meselesi modern dilbilimin en ilginç ve güncel konularındandır. Şimdiye 
kadar bu alanda çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, hiç te onların hepsi sunulan 
konun tarihini, bu ve ya diğer sınıflandırma prensiplerin varoluş kaynaklarını tam olarak 
yansıtamamıştır.  

Dil biliminde üç eski bilimsel gelenek bilinmektedir. Bunlar “Eski Yunan”, “Eski 
Hint” ve “Arap Dilbilim” gelenekleridir. Bunlardan başka, “Eski Çin” dilbilim öğretisinin 
de mevcut olmasına rağmen, o genel geleneklerden tamamen farklı başka bir özelliğe 
sahiptir. 

Arapça cümle öğelerinin daha net sınıflandırma kriterini belirlemek için bahsedilen 
teorilerde bu konunun sunumunu derinden incelemek ve onların Arap dilbilimine bu ve ya 
diğer derecede etkisini incelemek gerekir. Bu konu bizi hem Arap, hem de sanskrit ve eski 
Yunan dili gibi daha eski dil sistemlerinde sadece tutarlılık, algılama ve konuşma 
bölümlerinin geleneksel (kurallara uyma) sınıflandırması arasında etkileşim konumundan 
değil, aynı zamanda Arapça cümle öğelerinin genel sınıflandırma sisteminde konuşma 
bölümlerinden biri olarak Sıfat`ın yerinin ve öneminin belirlenmesi ve tespiti açısından 
ilgilendiriyor. 

Eski Hint Eğitimi. Bilindiği gibi bu dilbilim geleneklerinde (Eski Hint, Eski Yunan) 
dil sorununun öğrenilmesi tamamen bağımsız yönlerde devam etmiştir. Bunlardan daha 
eski çağa dayanan Hint öğretisi olduğu için önce onunla ilgili bazı şeyler söylemek isteriz. 

Bu eğitim konusunda L. Blumfild yazıyordu:  
“Avrupalıların dille ilgili düşüncelerinde temelli devrim yaratan tüm bilgilerin tamamı 

Hindistan'da ortaya çıkmıştır" (Блумфилд, 1968: 24). 
Bellidir ki, dilbilimi Hintliler ilk olarak eski kutsal milli marşların - Vedlerin ve 

özellikle de en eskisi kabul edilen, ayrı parçalar MÖ. yaklaşık 1200 - yılına ait yapılan 
Rigved`lerin öğrenilmesi ile gelişmeye başlamıştır (Блумфилд, 1968: 24; 11, 9). 

Zamanla bazı bölümleri artık geniş kitle için anlaşılmaz olan kendine özgü üsluba 
sahip kutsal şiirsel eserin dilini son derece titizlikle korumak çabalarından oluşan bu 
dilbilim eğitimi hızla gelişmeye başladı. Ayrıca, birçok Hint qrammatikləri sadece kutsal 
dilin metinlerini öğrenmiyor, aynı zamanda üstün sınıfın, dini başkanların dilini de 
öğreniyorlar. Genel konuşma ve yazı dili olarak kabul edilen doğru uslubun bir türüne 
Sanskrit deniliyordu (Блумфилд, 1968: 25). 

Aynı dönem Hint dilbilim adamlarının en ünlüsü dilbilgisi tez günümüze kadar kendi 
genişliği ve geniş açılı olması ile herkesi hayrete düşüren Paninidir. Sayısız araştırmalar 
temelinde anlaşılmıştır ki, "Sekiz Kitap" olarak adlandırılan bu eser MÖ. VII y.y.`dan II 
y.y.`a kadar olan dönem içinde sunulmuştur (Амирова, 1975: 77). 

Sanskritce`nin gramer düzenlemesinde olgunluğu artık XIX yüzyıldan itibaren her bir 
Avrupalı dilbilimci için onun öğrenilmesini önemli bir göreve dönüştürmüştür (Блумфилд, 
1968: 25). 

Konuşma bölümlerinin bölümlenmesine gelince, belirtmek gerekir ki, eski Hint 
dilinde, bir takım görüş ayrılıklarına rağmen, konuşma parçaları esasen dört yere 
ayrılmıştır: İsim (namau), Fiil (akhyata), Önlük (upasarqa) ve Edat (nipota) (Звегинцев, 
1960: 9 ). 

Zamir ve Zarf bağımsız konuşma parçası olarak seçilmiyor ve temel konuşma parçaları 
olan İsim ve Fiil arasında yer almıştır. Hint gramercileriesasen, Eylem anlamlı esaslara 
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(Dhatu) (köklere) birleştirmeye çalışmışlardır. Bu açıdan Panini`nin bahsedilen eseri önemi 
ile seçiliyor. Aynı eserde anlamları gösterilerek köklerin uzun listesi verilmiştir 
(Томсен,1938: 10). 

Eski Hintce`de İsim grubuna ait olan sözlerle ilgili, onlar da geniş morfolojik tahlile 
maruz kalmışlar. Gramerciler tarafından bu bölümlenmede özel adları olmayan ve sadece 
Sıra Sayıları ile belirtilen (birinci, ikinci vb.) Yedi hal belirlenmiştir. 

Eski Yunan Eğitimi. Eğer Eski Hint dilbiliminde dilin şu veya olaylarının 
araştırılmasında ampirik yaklaşım temel seçilse de, Eski Yunan dilbiliminde felsefi 
yaklaşım esas olarak kabul edilmekteydi. Bu nedenle de dilbilim konuları filozoflar 
tarafından işleniyordu ve felsefi sorunların büyük bir kısmını oluşturuyordu. Eski 
Yunanlılar çok büyük ilgiyle dilin kökeni, tarihi ve yapısı hakkında düşünüyorlardı. 
Araştırmacıların belirttiği gibi Yunan ve ondan sonra da Latin grameri “Ön Asya`nın ve 
Mısır`ın eski kültürünün mirasçıları olarak görülüyordu” (Амирова, 1975: 82). 

Belirtmek gerekir ki, Mısır yazısı gibi, Yunan yazısının özelliği de oydu ki, burada 
ünsüzlerle ünlüler bir satırda birlikte olarak yerleşiyordur. Yunanlarda tahlille ilişkin ilk 
adımlar eserlerinde anlam ile söz ve eşyalarla isimleri arasında ilişkiyi tahlil etmiş filozoflar 
tarafından atılmıştır (Томсен,1938: 13). 

İlk defa olarak, işte onlar tarafından tartışan akımların terimleri önerilmiştir. Şunu da 
belirtmek gerekir ki, günümüzde işlenen terimler Yunan filozofları tarafından sunulan 
terimlerden farklı olarak, biraz farklı bir anlam taşıyan “benzetme” ve “anomali” 
yöntemlerine uygundur. Bu mesele yüzyıllar boyunca filozofların dikkatini çekmiştir. 
Bununla ilgili olarak büyük ilgi Yunan filozofu Platon`un ünlü diyalogu “Kratil” dikkati 
çekiyor. Yazar burada mantık ilkelerine dayanarak konuşma bölümlerinin sınıflandırmasını 
yapmıştır. O, konuşma bölümlerini İsim ve Fiil olmak üzere iki kısma ayırır. 

Konuşma bölümlerinin dağılımı ile daha çok ünlü Yunan şairi ve filozofu Aristo 
uğraşmıştır. Fakat bu araştırmalar daha çok mantığa dayandığından meselenin içeriğinin 
tam olarak açamıyordu. Bu nedenle V. Tomsen tamamen haklı olarak aktardı: “O (Aristo -
XM) kesinlikle gramer değil” (Томсен,1938:, 17). 

Aristo kendisinin “Poetika” eserinde kutluyordu: “Her bir söyleşide aşağıdaki bölümler 
mevcuttur: Hece, Bağlaç, İsim, Fiil, Üye, Hal, Cümle”. O, fikrine devam ederek diyor: 
“İsim şartı anlamlı, saatle ilgisi olmayan, ayrı parçalar hiçbir anlam ifade etmeyen bir 
sestir” (Античные,1936:60). 

“Fiile gelince, onun parçaları ayrı bir anlam taşımayan bir kelime olarak hem de zaman 
belirtir. Örneğin, “sağlık” isimdir, fakat o “sağlamdır" fiildir, burada hem de şimdiki 
zamanı bildiren özellik vardır "( Античные,1936: 61). 

Adı geçen bölümlerin özelliklerini dikkate alarak belirtmek gerekir ki, burada konuşma 
parçaları dört kısma ayrılır – “İsim”, “Fiil”, “Üye”, “Bağlaç”. Ayrıca, Aristo`nun bölümü 
“Bağlaç" ile “Üye” arasında özel bir fark belli olmuyor. 

Hiç de tesadüfi değildir ki, Aristo diğer eseri olan “Retorik” de artık üç konuşma 
bölümünü tanımlar: “İsim”, “Fiil”, “Bağlaç”. Yazar belirtilen iki kategoriyi bağımsız anlam 
taşıyan kelimeler gibi, sonuncuyu ise belli gramer işlevleri yerine getiren sözler gibi 
belirlemiştir. 

Bunları dikkate alarak hemen, Aristo`nun tanımları sadece mantık için yeterli olan 
dilbilim sisteminin başlangıç aşamasıdır (Томсен,1938: 20). 
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Dilin gramer kategorilerinin sonraki belirlenmesi sorunları ile “STOIK felsefi akımı” 
uğraşmaya başlamıştır. Stoikler (Babilistanlı Diogen) “Article”, “üye”, “genel isim” gibi 
kavramları belli ettiler (Амирова, 1975: 95). 

Böylece, stoikler artık beş konuşma bölümünü belli ettiler: İsim, Sıfat, Fiil, Bağlaç, 
Üye. Burada dikkati çeken husus şudur ki, “Bağlaç” artık kendi yerine getirdiği işlevlerin 
karakterine göre üyelerden ayrılır. Aristo'dan farklı olarak, stoiklerin görüşlerine göre 
konuşmanın tüm işlevleri belirli bir anlam taşıyor. 

Antik gramer teorik olarak kendisinin daha tamamlanmış ve düzenlenmiş biçimini 
İskenderiye gramer okulunun çalışmaları sonucunda elde etmiştir. Bu okulun seçkin 
temsilcilerinden biri Frakiyalı Dionis kabul edilir. O, dilbilgisi ile ilgili olarak yazıyordu: 
“Dilbilgisi daha çok şairlerin ve yayıncılar eserlerinde söylenenlerden haberdar olmak 
demektir” (Античные,1936: 105). Bu okulun temsilcileri artık sekiz konuşma bölümünü 
tanımlıyor “üye” de bu bölümlenmeye dahil etmişlerdir. Öyle ki, Frakiyalı Dionisin 
eserinde şöyle diyor: “Sekiz konuşma bölümü vardır: isim, fiil, fiili sıfat, üye, zamir, önlük, 
zarf ve bağlayıcı”( Амирова, 1975: 100). 

Zarfın bağımsız konuşma bölümüne dahil olup olmaması ile ilgili bugün de tartışmalar 
devam etmektedir. Bazı dilbilimciler onu ayrıca konuşma parçası olarak etseler de, bazıları 
onu hala bağımsız konuşma bölümü hesap yapmaktan çekinirler (Оруджева,1988: 475-
479). 

Belirtmek gerekir ki, Aristo'nun bölümlenmesinden farklı olarak bu dağılım öğretiye 
tam uygundur ve bazı değişikliklerle XIX y.y.`a kadar Avrupa dilbilim sistemine dahil 
olmuştur. 

Böylelikle de, kökeni eski gramer teorisinden alan geleneksel dilbilim teorisi belirli ek 
ve net konuşma bölümlerinin aşağıdaki ayrımını kabul etmiştir: 1) İsim, 2) Sıfat, 3) Zamir, 
4) Say, 5) Eylem, 6) Zarf, 7) Takı, 8) Bağlaç, 9) Ünlem ve 10) Artikl (Жирмунский, 1968: 
9). 

Fakat birçok dillerin yapısının araştırılması böyle bir yaklaşma gerekçesi sunmuştur ki, 
bu hükümler yeterince göreceli karakter ve konuşma bölümlerinin dağılımı sırasında her bir 
dilin gramer yapısı dikkate alınmalıdır (Гранде,1972: 180). 

 Ərəb dilçilik nəzəriyyəsi. Arap dilbilim teorisi Arap klasik dili tezahürlerinin ampirik 
araştırmaları temelinde oluşmuştur. Bu tür araştırma sırasında sadece dil olayları ve diller 
sisteminde karşılıklı ilişkisi esas kriter olarak alınabilir. Bunun sonucunda da çeşitli gramer 
kategorisi ve Arap dilinin ayrı olaylarının sınıflandırılması yapılmıştır. 

Bu açıdan tamamen doğru değinilmiştir, "Arapların gramer sanatı ortaçağın gramer 
alanında yeni bir kelime olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta bu sanat Arapça'dan geneoloji ve 
birbirinden tipolojik farklılık dillere de, örneğin Türk ve Fars dillerine de etkilemiştir" 

( Амирова, 1975:147). 
Araplar çeşitli dil olaylarına ilişkiye dayanarak dildeki kelimeleri üç gruba 

ayırmışlardır: isim, fiil ve edat. İlk bakışta bu dağılım Aristoteles'in konuşma bölümlerinin 
tesnifatının körü körüne taklidi gibi görünebilir. Avrupa bilim adamları eserlerinde bu 
konuya defalarca değinmişlerdir. Onlardan bir çoğu genel olarak, “bütün ortaçağ Arap 
bilimsel özellikle de dilbilim bilimsel antik dillerden çevrilmiştir” fikrini kabul ediyordu. 
(Оруджева,1988: 476). Fakat, artık yukarıda belirtildiği gibi Aristo tarafından kelimelerin 
üç konuşma bölümüne ayrılması sadece mantık açısından gözden geçirilir ve dilbilim hiçbir 
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ilgisi yoktur ve Aristo'nun mantık terimleri ile Arap grameri terim arasında önemli fark 
mevcuttur (Оруджева,1988: 476). 

Bu, dilde eski Yunan ve Arap teorilerinin oluşumu ve gelişiminin tüm gelişimi ve 
özelliği ile açıklanabilir. 

Arap alimleri “... kendilerinin konuşma sürecinin incelenmesine dayanarak 
ümumiləşdir-meler yaparak temel dil kurallarını içeren ilgili kanunlar yarattılar ve onları 
diğerleri ile mukayese etmeye başladılar. Onlar karar aldılar ki, özne yalın halde (عوفرم 
:olmalıdır” ( 1057 .1961 (لعافلا بوسنم)  nesne ise belirtme halde ,(لعافلا خلدون  إبن ). 

Söylenenlerden şu sonuca varabiliriz ki, Arap dilbilgisi bilimsel ampirik şekilde 
gelişerek çeşitli kategorilerde bilinen dilin iç yasalarına uygun olarak ayrılmıştır. Bu 
yüzden herhangi yabancı etkiden söz edilemez. 

Belirtmek gerekir ki, kelimelerin üç kısma bölünmesi: İsim, Eylem, Edat tüm Sami 
dilleri için yaygındır (bakınız: İbranice`nin, Habeş, Emhar dillerinin ve diğer dillerin 
gramerine). Burada aynı zamanda bir bütün semantik-morfolojik, sözdizimsel ve fonetik 
ilkeler de dikkate alınır. 

Eğer daha önce konuşma bölümlerinin sınıflandırılması sırasında daha çok anlamsal 
ilkeler tercih ediliyorduysa, sonraki dönemlerde sözdizimsel ilkeleri öne çıkarıldı. 

“Sentaktik prensip denince kelimelerin ayrı ayrı konuşma bölümleri ve onlara ait 
uzlaşma (uyumu) imkanları öngörülüyor" (Zeynalov, 1959:70). 

Arapça`da konuşma bölümlerinin sınıflandırmasında anlam bilim ve sesbilimi 
özellikleri dikkate alınarak morfolojik ve sözdizimsel ilkeler esas olarak alınır. 

Arapça`da kelimelerin üç gruba (İsim, Eylem, Harf) bölünmesi ilk kez Sibaveyhin`in 
“El Kitabı” eserinde kaydedilmiştir. 

Fakat, böyle bir mülahizeye rağmen yazar her birine ayrı bir bölüm ayrılmış değildir ve 
yeri düştükçe konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor. 

Diğer bir ortaçağ alimi Ahmed İbn Faris bu hali tam qanunauyğun olgu gibi kabul 
ederek, yazıyor ki: “Tüm bilim adamları böyle bir sonuca vardılar ki, konuşma üç 
bölümden oluşmaktadır: İsim, Eylem, Harf" (1963: 82, فارس إبن  احمد ). 

Aynı fikre ünlü filoloji bilim adamı İbn Mâlik'in "Elfiye" eserinde de rastlamak 
mümkündür. 

Tüm bu fikirlere rağmen, hemen hemen, adı çekilmiş bilim adamlarından hiçbiri bu 
konuşma bölümlerini ayrıca bölümlerde araştırmıyordu. Onların farklı bölümlerde 
incelenmesi sadece ortaçağın ünlü bilim adamı Zemahşerî'nin "El-Mufassəl fi En-Nehv" 
eserindeki yaklaşımla başlamıştır. Aynı eseri dört bölüme (İsimler, Eylemler, Harfler, ortak 
kelimeler) bölen bilim adamı adı çekilmiş konuları ayrı ayrı analiz etmiş ve “ortak 
kelimeler” denilen son bölümde de Arap diline ait sesbilimsel olayları açıklamıştır. 
(Оруджева,1988: 479) 
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ORHAN KEMAL’İN GÜRCÜCE ROMAN ÇEVİRİLERİNDE 
GEÇEN DİPNOTLAR VE KELİME DAĞARCIĞI ÜZERİNE 

BİR KARŞILAŞTIRMA 
 

COMPARISON ABOUT BETWEEN POSTSCRIPTS AND 
VOCABULARY MENTIONED IN ORHAN KEMAL’S GEORGIAN 

NOVEL TRANSLATIONS 
 

СРАВНЕНИЕ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ И СЛОВАМ В ПЕРЕВОДАХ 
РОМАНОВ ОРХАНА КЕМАЛЯ НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 

Gül Mükerrem ÖZTÜRK* 
 
 

Öz 
Orhan Kemal, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Sabahattin Ali, Sadri Ertem, 

Memduh Şevket Esendal ile başlayan Orhan Pamuk’a kadar uzanan sosyal gerçekçilik 
çizgisinin yolunda büyük katkıları olan bir sanatkârımızdır. Özellikle son yıllarda hakkında 
gittikçe daha çok yazılan edebiyatçılarımızdandır. Eserleri belli başlı Batı ve Doğu dillerine 
tercüme edilmekte, gün ışığına çıkmamış bir kısım eserleri ilk kez yayınlamakta, yarım 
kalmış eserleri de basılmaktadır. 

Bu çalışmamızda Orhan Kemal’in Gürcistan’da da tanınan bir yazar olduğundan ayrıca 
Orhan Kemal’in Gürcü diline çevrilmiş olan Vukuat Var, Hanımın Çiftliği ve Elkızı roman-
larının Türk dilinden Gürcü diline çevrisinde metinlerin karşılıklı analizi yapılarak dipnot-
lar ve kelime dağarcığı üzerine karşılaştırma yapmaktır. Bu karşılaştırmada Orhan Ke-
mal’in orijinal metinde yer alıp Gürcü dilinde yer almayan kavramlar üzerinde iki dilli 
olarak ele almaktır. 

Çeviri alanındaki deneyimler göstermektedir ki, çevirinin iletişim dünyası için son de-
rece önemli olan bu işlevi süreç içerisinde toplumlar arasındaki algılama mekanizmalarına 
olumlu yönde etki etmektedir. Dolayısıyla, böyle bir gelişmenin, aslında birbiriyle hiç de 
uzak mesafelerde olmayan Türk ve Gürcü kültürleri arasındaki iletişimin kolaylaşmasına ve 
giderek artmasına yardımcı olacağı yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Anahtar Kelimeler: Gürcü Kültürü, Gürcistan, Gürcü Dili, Dipnotlar, Çeviri. 
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Abstract 
Orhan Kemal is our artist who has great contribute for the sake of social literalism 

which had started with Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Memduh Şevket Esendalin republic 
period Literature and extended over to Orhan Pamuk. Especially in recent years, he is one 
of our authors who has been increasingly written about. His works has been being 
translated into certain Western and Oriental languages, some of his undiscovered works has 
been being published for the first time, also his unfinished works has been being pressed.  

In this study, Orhan Kemal’s recognition in also Georgia and comparison is made 
about postscripts and vocabulary in the translation of Orhan Kemal’s Vukuat Var, Hanımın 
Çiftliği and El Kızı novels, which is translated into Georgian, from Georgian to Turkish by 
making a mutual analysis of the texts.  

The aim of this comparison is to discuss about the terms which is located in Orhan 
Kemal’s original work and not located in Georgian Language in bilingual.  

Experiences in the field of translation shows that this highly important function of the 
translation for communication world has been being affected positively to the communal 
perception mechanism within the process. Accordingly, it is a stubborn fact that this kind of 
a development will ease and gradually increase the communication between Turkish and 
Georgian cultures, which are not far from each other at all.  

Keywords: Georgian Culture, Georgia, Georgian, Postscripts, Translation 
 

Резюме 
Орхан Кемаль, является одним из представителей социального реализма, 

берущего начало от начавшейся от Сабахаддина Али, Садри Этхема, Мемдух Шевкет 
Эсендала до Орхана Памука. В последние годы о его творчестве публикуются много 
трудов. Произведения Орхана Кемала вышли в свет и переведены на разные 
западные и восточные языки. Сегодня впервые издаются его неизвестные и 
незавершенные труды. Творчество Орхана Кемалья хорошо известно также и в 
Грузии. В этом исследовании проведен сравнительный анализ перевода 
произведений ("Особняк госпожи", "Происшествие" и "Брошенная в бездну") Орхана 
Кемаля по примечаниям и по словам. 

Опыт работы в области перевода показывает, что одной из его функций является 
усиление коммуникативных международных связей. Перевод художественных 
произведений с турецкого языка на грузинский способствует дружественному 
сближению народов этих стран. 

Ключевые слова: Грузинская культура, Грузия, грузинский, Приписки, перевод 
 
Giriş 
Dil, varlığını kelimeler vasıtasıyla sürdürmektedir. Bireyler arası iletişimde kelimeler 

önemli bir yere sahiptir. İnsanlar her türlü olguyu kelimelere yüklediği belirli anlamlarla 
ifade ederler. Aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan insanların kelimelere yüklediği 
anlamlar yöreden yöreye ufak farklılıklar gösterse de paralellik yönü de vardır. Bu kelime-
lerin yaşatılması dilin varlığını canlı sürdürebilmesi ve saf bir şekilde kendini koruyarak 
devam etmesi çok önemlidir. 
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Orhan Kemal’in eserlerinde kullandığı sözcük dağarcığını oluşturan Güney Anadolu ve 
kısmen diğer bölgelerin ağızlarından aldığı, günümüzde pek kullanılmayan bazı kelimeler 
dikkat çekmektedir. Bu kelimeler, anlamları, Anadolu’da kullanıldığı yöreler ve Orhan 
Kemal’in eserlerinde kullanıldığı yerlere dair bilgiler alfabetik olarak sıralanmıştır. Şimdi 
Orhan Kemal’in Türkçe ve Gürcüce romanlarında yer alan dipnotları göstermeye çalışaca-
ğım: 

 
DİPNOTLAR 
ELKIZI 
Telak-i selase: Üçten dokuza boşamak anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Mazhar’ın kafasında Nazan, fena çok fena şeyler düşünüyordu. Hemen eve gitmek, 

kolundan tutup sokağa atmak, sonra da “Telak-i selase”yle boşayıp, teyzesinin yanına 
defetmek geçti aklından.”(ELK. s.171) 

Gürcüce 

“მაჰზარს ცეცხლი მოედო გულზე, ერთი პირობა იფიქრა, ახლავე მივალ 
სახლში, ხელს დავავლებ ნაზანს, ქუჩაში კინწისკვრით გავაგდებ და მერე 
შარიათის მიხედვით განვქორწინდები და იმ თავის მათხოვარ დაიდასთან 
დავაბრუნებო.„(უცხო ქალი. გვ.138) 

Not: Orijinal metinde yer alan “Telak-i selase” kelimesi, Gürcüce tercüme kitabında 
“შარიათის მიხედვით” olarak yer verilmiştir. Bu cümle parçanın hem dilsel açıdan ko-
runduğunu hem de çevirmenin Türk kültürü unsurunu da dikkate aldığını ortaya koymakta-
dır. 

 
VUKUAT VAR 
Bayaktan: Demin, az önce anlamında kullanılmaktadır. 
Türkçe  
“Adam duydu, geldi:  
‘Burda mısın Fattum?’  
‘Görüyorsun işte, burdayım!’  
‘ Bayaktan nerdeydin?’  
 ‘Helâda. (VV. s.351). 
 Gürcüce 

----------------------------- -(უბედური შემთხვევა. გვ.209) 
Not: Orijinal metinde yer alan yukarı diyalogda geçen “Bayaktan” kelimesi Gürcüce 

çeviri kitabının 209. sayfada yer almadığını görmekteyiz. Buna bağlı olarak çevirmenin 
yukarıda diyaloga yer vermeden çeviriye devam ettiğini görmekteyiz.  

Bider: Tohum anlamında kullanılmaktadır. 
Türkçe 
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“E, geliş nerden?” 
“Fabrikadan biderlik çiğit çekiyor tutmalar da, ordan geliyorum. Hadi dedim bir soluk 

uğrayayım Reşit’in oraya… E, sizde ne var ne yok bakalım?(VV. s.168) 
Gürcüce 
“ახლოს გახლდით, თქვენი მახლობელი ფაბრიკიდან, საქონლისათვის 

საკვებს ვეზიდებით... სხვა თქვენსკენ რა ამბავია, ახალი რა არის, როგორა 
ხართ?”(უბედური შემთხვევა. გვ.104) 

 Not: Orijinal metinde yer alan yukarı diyalogda geçen “biderlik” kelimesi Gürcüce 
çeviri kitabında “საქონლისათვის საკვებს” olarak çeviriye aktarıldığını ve bu da parça-
nın anlam bütünlüğünü bozmadığını orta koymaktadır. 

Cıncık: Camdan ve porselenden yapılmış şey anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
“Sonrasına bakın: çizme mizme, külot mülot, kuşak muşak… Ekspres gibi. Garsonlar 

boş verirler. Seninki dellenir. Lan garson diye bağırır. Garsonlar gene aftos piyos. Derken 
celallenir..Lan Allahsızlar, der, biz burada neciyik de boş veriyorsunuz? Adam değil miyik? 
Tabakları tutar fırlatır. Tabaklarda i… tekmil efendi barın zemini beton, tabaklar cıncık. 
Kırılsana! Yok, kırılmazlar, başlarlar hop hop hoplamaya!” (VV. s.58-59) 

Gürcüce 

“ზუსტად ასე გახლდათ, რა თქმა უნდა გალიფე-მალიფეს დამბაჩა-მამბაჩა 
კვლავინდებურად ამშვენებდა. მაგიდასთან დამჯდარა თუ არა მომტანისათვის 
ამაყად გადაუხედავს... ერთიც ვნახოთ არავინ მოდის, კიდევ დაუცდია... ისევ 
თავს არავინ იწუხებს. მაშინ ჩანგალი თეფშზე დაურტყამს და დაურტყამს, არც 
ახლა შეიწუხეს თავი,მაშინ ზალოღლუ ზეზე წამომხტარა და საშინელი ყვირილი 
აუტეხი: თუ იცით იმას ვის უბედავთ, არ იცით განა მე ვინა ვარო და როცა 
ახლაც არავის აინუნშიც არ ჩაუგდია, მაგიდიდან თეფშები თითო-თითოდ ძირს 
გადაუყრია. თეფშები - ჰოპ, ჰოპ ცვივა ძირს, მაგრამ ყველა მთელია 
თურმე.”(უბედური შემთხვევა. გვ.39) 

Not: Orijinal metinde yer alan “Cıncık” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 39. sayfada 
yer almadığını görmekteyiz. Ayrıca çevirmen; orijinal metindeki olay örgüsünü doğru yo-
rumlamış ve yine Türk kültüründe söz konusu olan öğeleri ve deyiş tarzlarını, ifade biçim-
lerini ustaca aktarmıştır. 

Dehlemek: Eserde başından savmak anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
 “Bir kız boy atıp gemi de azıya aldı mı, onu ne yapıp yapıp el oğluna vermeli, evde 

daha fazla tutmamalıydı. Zaten harıl harıl çalışıp para kazansa bile hayrı yoktu. Babasına 
on para olsun vermediğini Cemşir kaç kez söylemiş, kızdan yakınmıştı. ‘İt oğlu itin kızı. 
Kazanıyor kazanmasına ya, koklatmıyor. Eskiden böyle değildi. Şimdi asi oldu. İbiği mi 
kızardı ne? Münasibini bulsam, kuyruğuna çalıyı kıstırıp dehleyeceğim!”(VV. s.51) 

Gürcüce 

“ჯემშირ-აღა ამ კაცზე უკეთეს სასიძოს ვერც იპოვის. დიდი თავაღერილი 
ვინმეა... არც მომწიფება აკლია. გოგო, ჩემო ბატონო, როგორც კი წამოიჩიტება, 
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გაათხოვო უნდა, თორემ ასეთი ლამაზი და თავნება ქალიშვილი საროსკიპოს 
კარს ადვილად აგნებს. მართალია, თავს თვითონ ირჩენს, მაგრამ ისეა თავს 
გასული, მამას როდი ცნობს, ფულს ხომ არც აჩვენებს, -ყოველივე ამაზე, ნეტავ, 
ჯემშირი რას ფიქრობს? რეშიდმა ჯემშირისაკენ გაიხედა, - მამოს მკლავზე 
ჩამოძინებოდა და ხვრინავდა. ღმერთო დიდებულო! რაც დრო გადის, 
უსაშველოდ იბერება მხოლოდ, ქვეყანა რომ დაიქცეს, არ ედარდება!„ (უბედური 
შემთხვევა. გვ.35) 

Not: Orijinal metinde yer alan “dehlemek” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 35. say-
fada yer almadığını görmekteyiz. Ayrıca Çevirmen; Orijinal metinde yer almayan kimi 
ifadeler eklemiş ve olay ayrıntılı bir şekilde yorumlanmıştır. Çevirmen hiç kuşkusuz bunu 
bilinçli olarak yapmış ve Gürcüce metinin okuyucuya söz konusu olayı açık seçik bir bi-
çimde anlaması anlayışından hareket etmiştir. 

Gönenmek: Mutlu ve rahat bir hayat yaşamak anlamında kullanılmaktadır. 
Türkçe 
“Reşit heyecanlandı: 
“O zaman tadından yenmez. Olmadı mı? Beynine bir kurşun deyyusun…” 
“Tamam. Allah bu, kim bilir… son yaşımızda belki de…” 
“Doğru.” 
“Sürdüğü dem, devran da yeter. Biraz da biz gönenek!” (VV. s.164) 
Gürcüce 
“დაასკვნა რეშიდმა: 
“ეს უკეთესი იქნება, ღმერთი ამას შეგვინდობს და აწეწილი დღეების 

დატკბობას ინებებს„ 

“რასაკვირველია!„ 

“მაგ ოხერმა, რაც ინებივრა, ეყოფა, აწი ცოტა ჩვენც უნდა 
ვისარგებლოთ.„(უბედური შემთხვევა. გვ.101) 

Not: Orijinal metinde yer alan yukarı diyalogda geçen “Gönenmek” kelimesi Gürcüce 
çeviri kitabında “ვისარგებლოთ” olarak çeviriye aktarıldığını ve bu da parçanın anlam 
bütünlüğünü bozmadığını orta koymaktadır. 

Kamineto: Kelime, Türkçe’de Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’nde de eserde geçen 
anlamıyla verilmiştir. Küçük ispirto ocağı, ispirtoluk. 

Türkçe 
“Kanlı, canlı, güçlü, cezveyi, kahve fincanlarını aldı, şeker, kahve kavanozunu. Sonra 

kamineto denilen ispirtoluğu.” (VV. s. 80) 
Gürcüce 

“გულიზარმა კარადან სპირტის ქურა, ჯეზვე1 და პატარა პინჯნები მაგიდაზე 
გადმოაწყო.”(უბედური შემთხვევა. გვ.52) 

                                                 
1ჯეზვე- ყავის მოსადუღებელი ჭურჭელი. 
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Not: Orijinal metinde yer alan “kamineto” kelimesi Gürcüce çeviri kitabında 
“სპირტის ქურა”olarak çeviriye aktarıldığını ve bu da parçanın anlam bütünlüğünü boz-
madığını orta koymaktadır. Ayrıca çevirmen; orijinal metindeki olay örgüsünü doğru yo-
rumlamış ve yine Türk kültüründe söz konusu olan öğeleri ve deyiş tarzlarını, ifade biçim-
lerini ustaca aktarmıştır. 

Kertmek: Yontmak, çizmek anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
“Dilediğince açılmasın, Reşit Allah’ı bir bildiği gibi biliyordu kıza tutulduğunu! Hatta 

“Kert şuraya” demişti. ‘Eğer dediğim çıkmaz da oğlan haber gönderip kızı istemezse, ben-
de hiçbir şey bilmem. Reşit, sende de iş yokmuş, sen de fosun fosunmuşsun de! demiş-
ti.”(VV. s.188) 

Gürcüce 

“როგორც ღმერთი ერთია, რეშიდიც ასე იყო დარწმუნებულლი, რომ ბიჭი 
გოგოს სიყვარულით იწვოდა. თუ ის ბიჭი გოგოს თხოვას არ განიზრახავს, მაშინ 
დაე, პირში მიახალონ რეშიდს,- არაფერი გცოდნია, და კაციც არ 
ყოფილხარო!”(უბედური შემთხვევა. გვ. 118) 

Not: Orijinal metinde yer alan “kertmek” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 118. say-
fada yer almadığını görmekteyiz. Ayrıca Çevirmen; Orijinal metinde yer almayan kimi 
ifadeler eklemiş ve olay ayrıntılı bir şekilde yorumlanmıştır. Çevirmen hiç kuşkusuz bunu 
bilinçli olarak yapmış ve Gürcüce metinin okuyucuya söz konusu olayı açık seçik bir bi-
çimde anlaması anlayışından hareket etmiştir. 

Kındırık: Aralık anlamında kullanılmıştır 
Türkçe 
“Eğildi, kındırık kapıdan içeri baktı. Uyuyorlardı. Cemşir, karısı, kızı… İyi ya, onun 

işi neydi burda?”(VV. s.331) 
Gürcüce 
“შეტრიალდა ოთახში და შეიჭყიტა. ყველას ეძინა, გულუსაც, მერიემსაც... 

რაღა უნდა აკეთოს?”(უბედური შემთხვევა. გვ.200) 
Not: Orijinal metinde yer alan “kındırık” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 200. say-

fada yer almadığını görmekteyiz. Ayrıca Çevirmenin Gürcüce’de “კარის ოდნავ შღება„ 
ya da „ღრეჩოდ დატოვება„ şeklinde verilseydi kelimenin anlamı sağlanmış olurdu. 

Köten: Pulluk, büyük saman anlamında kullanılmış olup ağızlar sözlüğünde bu anla-
mıyla Çanakkale, Bursa, Çorum, Adana, Samsun, Amasya, Tokat, Kars, Hatay, Sivas, An-
kara, Kırşehir ve Kayseri yörelerinde kullanıldığı görülmektedir. 

Türkçe  
“Odadan sinirli sinirli çıktı. Merdivenleri indi. Birtakım boş arabalar, tarla sürmeye 

mahsus paslı pulluklar, köten, diskara, biçerdöverlerin bulunduğu avluya geçti.”(VV. 
s.295) 

Gürcüce 
“გულიზარი ეზოში ჩავიდა, სალწე მანქანას ჩაუარა და სეარესთან მივიდა. 

სეარე შეახნის დედაკაცი იყო.„(უბედური შემთხვევა. გვ.180) 
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Not: Orijinal metinde yer alan “köten” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 180. sayfada 
yer almadığını görmekteyiz. Ayrıca Çevirmen; Orijinal metinde yer alan “paslı pulluklar, 
köten, diskara, biçerdöverler” kelimelere Gürce metinde bu kelimelere yer vermeden oku-
yucuya kısa yoldan anlaşılır şekilde anlatmak için böyle yola başvurulduğunu ortaya ser-
mektedir. 

Küncü: Susam tanesi anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe  
‘Ne olsun Yasin Emmi’m? Yağımızla kavruluyoruz. Küncü göneni işte…’(VV. s.168) 
Gürcüce 
“ღმერთია მოწყალე, შვილო, ყველანი ასე ვართ.”(უბედური შემთხვევა. გვ. 

104) 
Not: Orijinal metindeki diyalogda geçen “küncü” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 

104. sayfada birebir karşılığının yer almadığını görmekteyiz. Ama çevirmenin anlamsal 
açıdan kelimenin anlamını cümleye kattığını söyleyebiliriz. 

Saplıcan: Akciğer zarı yangısı, zatürre anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
“İçi içine sığmıyordu. Hani gerçekten de yolda olsaydı. İliklerine dek ıslansa, başlasa 

titremeye, derken bir saplıcan, kafayı vursa, bir ay, iki ay, üç ay… O vakte kadar da şehirli 
kız…”(VV. s.378) 

Gürcüce  

“მაშინ ქემალს წვიმა გზაზე მოუსწრებს, თავიდან ფეხამდე გალუმპული 
წვიმის ქვეშ ივლის, აბა გზაზე რას ნახავს, თავი შეაფაროს? ივლის, ივლის და 
უსათუოდ გაცივდება. ლოგინში ჩავარდება, ორი თვე შინ იქნება, ჰო და ის 
ქალაქელი გოგო რას იზამს მაშინ?”(უბედური შემთხვევა. გვ.225) 

Not: Orijinal metinde geçen “saplıcan” kelimesi Gürcüce çeviri kitabının 225. sayfada 
birebir karşılığının yer almadığını görmekteyiz. Ama çevirmenin; Gürcüce metin odaklı 
çeviri anlayışını izleyerek ona göre aktarım yapmıştır. Gürcüce metni üretirken Gürcüce 
metin okuyucusuna içeriği verme çabası içine girmiş, okurun alışık olduğu bir düzenekle 
aktarmayı tercih etmiştir. 

HANIMIN ÇİFTLİĞİ 
Çöğdürmek: Kelime eserde fışkırtarak, kavis çizerek işemek anlamında kullanılmıştır.  
Türkçe 
“Bir kenara sesli sesli çöğdürmeye başladı. Korku sidiği. Gülizar da işese fena olmaz-

dı. Döndü: 
‘Sen de işe,’ dedi. ‘Korku sidiğinin içeride kalması doğru değil!’”(HÇ. s.204) 
Gürcüce 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Not: Gürcüce etin çevirisinde ele alınmamıştır. (ქალბატონის მამული. გვ.154) 
İstifil olmak: Ne halleri varsa görmek anlamında kullanılmıştır. 
 Türkçe 
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“Bey neredeyse gelir, varsın istifil olsunlar!” (HÇ. s.306) 
Gürcüce 
“ბატონი სადაცაა მოვა, ისე არ ნახოს.„(ქალბატონის მამული. გვ. 234) 
Not: Yukarıda gördüğümüz Orijinal metinde yer alan “istifil olsunlar” kelimesi, Gür-

cüce tercümesinde “ისე არ ნახოს” şeklinde çevirmen tarafından ifade edilmiştir. 
Huğuna: Çubuk veya kamıştan yapılmış bağ ve bahçe kulübesi anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Ani bir kararla Seyyare Bacı’nın huğuna taraf yürüdü.”(HÇ. s.2) 
Gürcüce  
“უცებ რაღაც მოიფიქრა და სეიარე ბაჯის საცხოვრებელ სახლისკენ ჩქარი 

ნაბიჯით ქავიდა.”(ქალატონის მამული. გვ.4) 
Not: Yukarıda gördüğümüz orijinal metinde yer alan “huğuna” kelimesi, Gürcüce ter-

cümesinde “საცხოვრებელ სახლისკენ„ şeklinde çevirmen tarafından ifade edilmiştir 
Kıtal: Vuruşma, birbirini öldürme anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
“Habip’e‘kıtal’inden defalarca söz açmıştı. Hele hapisteki hayatı!”(HÇ. s.283) 
Gürcüce 
“ჰებიბთან მკვლელობაზე რამდენჯერმე მოყვა. გარდა ამისა, უამბო ციხეში 

როგორ ცხოვრობდა.”(ქალბატონის მამული. გვ.216) 
Not: Yukarıda gördüğümüz orijinal metinde yer alan “kıtal” kelimesi, Gürcüce tercü-

mesinde çevirmen tarafından çevrilmemiştir. 
Mitil: İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı anlamında kul-

lanılmıştır.  
Türkçe 
“Zaloğlu pantolonunu, ceketini çıkarıp bir kenardaki incecik, pis mitiline uzan-

dı.”(HÇ. s.258) 
Gürcüce 
“მან ტანზე გაიხადა და კუთხეში მიგდებულ ლეიბზე 

გაუწვა...”(ქალბატონის მამული. გვ.197) 

Not: Orijinal metinde yer alan “mitil” kelimesi Gürcüce tercümesinde “მიგდებულ 
ლეიბზე” şeklinde ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Şirnemek: Birine nedensiz, kabadayıca çatmak, sataşmak anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe 
“Gülizar sımsıkı kucaklamış, bırakmıyordu: 
“Şirneme, şirneme Ramazan… Vallaha ağzını burnunu dağıtır. İn git gece vak-

ti!”.(HÇ. s.48) 
Gürcüce 
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“გულიზარს ხელები ჩაევლო, რას გაინძრეოდა კნუტისოდენა კაცი. 

“ნუ ყვირიხარ, ახლავე გაეთრიე აქედან, თორემ მაგ ცხვირპირს 
დაგინაყავენ.”(ქალბატონის მამული. გვ.41)  

Not: Orijinal metinde yer alan “Şirneme” kelimesi Gürcüce tercümesinde “ნუ 
ყვირიხარ” şeklinde ifade edilmiştir. 

Yurmak: Yıkamak anlamında kullanılmıştır. 
Türkçe  
“Ondan sonra isterse akşama kadar yatsınlar. İnsan hiç olmazsa işini gücünü bilir, 

bulaşığı mulaşığı yur…”(HÇ. s.211) 
Gürcüce 
“მერე, თუნდაც საღამომდე იძინონ. ჩვენ ჩვენს საქმეს გავაკეთებთ. 

ჭურჭელია დასარეცხი.”(ქალბატონის მამული. გვ.160) 
Not: Çevirmen orijinal diyalogda yer alan “yurmak” sözcüğünü Gürcüce çevirisinde 

“დასარეცხი” şeklinde anlamsal açıdan koruyarak çevirmiştir. 
Seyyiatı: Günah, kötülük anlamına gelmektedir 
Türkçe 
“Hele kazanak şu seçimi de…” 
Parti büyükleri bas bas bağırıyorlardı: Haksızlığa paydos artık! O gün bütün haksız-

lıkların hesap günü. “Ruz’u mahşer” olacaktı. Mizan kurulacak, “Defter-i Amal” açılacak-
tı. Herkes “seyyihatının” hesabını verecek, kötüler iyilerden ayırt edilecek, adaletsiz düzen 
yıkılacak, hak ve adaletten başkasını tanımayan yeni düzen kurulacaktı.”(HÇ. s.240) 

Gürcüce 
“ერთი ამ არჩევნებში გაიმარჯვონ! ახალი პარტიის ხელმძღვანელები 

გაიძახიან: უსამართლობას ბოლო უნდა მოელოს! ის ღე ყველა დამნაშავის 
გასამართლების დღე იქნება!..მართალი და მტყუანი უნდა გაირჩეს, ყველამ 
პასუხი უნდა აგოს თავისი დანაშაულისათვის. უსამართლო წყობილება უნდა 
დაემხოს!.. თანასწორუფლებიანობისა და სამართლიანობის წყობა უნდა 
დამყარდეს!”(ქალბატონის მამული. გვ.183) 

Not: Orijinal metinde yer alan “seyyiatı” kelimesi, Gürcüce tercümesinde “აგოს 
თავისი დანაშაულისათვის.” olarak yer verilmiştir. Bu kelime parçanın içerik açısından 
uyumunu korumaktadır. 

Bes: Sade, sadece anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Bismillahirrahmanirrahim! Elime bile almadım, dokundum bes.”(HÇ. s.38) 
Gürcüce 
“მე არაფერი გამიფუჭბია!”(ქალბატონის მამული. გვ.33) 
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Not: Orijinal metinde yer alan “bes” kelimesi, Gürcüce tercümesinde yer verilmemiş-
tir. Çevirmenin bu kelimeye yer vermediğini ama sadece “მე არაფერი გამიფუჭბია!” bu 
cümleye yer verdiğini görmekteyiz. 

Tutmalar: Yanaşmalar anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Ne yol yakınken? Bin bankonot saydık. Beye ne cevap vereceğiz? Yol yakınkenmiş. 

Avanta mı var? Onun canına minnet. Rezil olduk tutmalara.”(HÇ. s.49-50) 
Gürcüce 
“რა გაშვებაზე ლაპარაკობ, ათასი ლირა გვაქვს მიცემული. რა ვუთხრა 

მუზაფერ-ბეის? ფულს ვინღა ჩივის, ისა თქვი, სოფელში რა ჭორიკნობა 
შეიქნება.„(ქალბატონის მამული. გვ.42) 

Not: Orijinal diyalogda yer alan “tutmalar” kelimesi, Gürcüce tercümesindeki diya-
logda yer almamaktadır.  

Fallik: Sürtükler anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Cemşir keyifli keyifli gülüyordu. Reşit kıçını kaşıyarak kalktı. 
“Nazarınız değecek, fallikler! Hadi gidiyorum ben…”(HÇ. s.60) 
Gürcüce 

“ჯემშირმა გულიანად გაიცინა, რეშიდმა ხელი გვერდზე წაუთათუნა და 
იდგა. 

“მე მივდივარ, კარგად იყავით!”(ქალბატონის მამული. გვ.49) 
Not: Türkçe parçada yer alan ”fallikler” kelimesi, Gürcüce tercümesinde yer alma-

maktadır. “Fallikler” kelimesine yer vermeyip doğrudan “Hadi gidiyorum ben (მე 
მივდივარ, კარგად იყავით!) ifadesine yer verilmiştir. 

Et-tekrarü hasen, velev kane yüz seksen: “Tekrar iyi şeydir, fakat yüz sekseni geç-
memelidir.” Anlamına gelmektedir. 

Türkçe 
“Çünkü azizim, et-tekrarü hasen, velev kane yüz seksen derler, ben gene de tekrarlaya-

cağım, insanlar menfaatlerinin esiri, pervanesidirler. Çıkarımız neredeyse, orda olmaya 
mecburuz!”(HÇ. s.69) 

Gürcüce 
“შენც ასე უნდა მოიქცე. ადამიანი მოგებისათვის ბრძოლობს. ჩვენც, 

საიდანაც მეტი სარგებლობა გვექნება, იმ პარტიას უნდა დავუჭიროთ 
მხარი.”(ქალბატონის მამული. გვ.55) 

Not: Türkçe parçada yer alan ”et-tekrarü hasen, velev kane yüz seksen” cümlesi 
Gürcüce tercümesinde yer almamaktadır. Bu cümleye yer vermeyip doğrudan “შენც ასე 
უნდა მოიქცე. ადამიანი მოგებისათვის ბრძოლობს. ჩვენც, საიდანაც მეტი 
სარგებლობა გვექნება, იმ პარტიას უნდა დავუჭიროთ მხარი.” şeklinde cümleye 
devam etmektedir.  
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Düven: Dükkân anlamına gelmektedir. 
Türkçe  
“Bu paralarnan çütlüğe taşınacağız. Gün bugün, saat bu saat. Durmaya gelmez. Ben 

hemen şimdi gidip düveni devredecek birini bulayım. İki üç güne kadar yola çıkacağız, 
unutma!”(HÇ. s.231) 

Gürcüce 
“ამ ფულით მეურნეობაში უნდა გადავსახლდეთ. მალე უნდა წავიდეთ, 

დაყოვნება არ შეიძლება. მე ახლავე წავალ, სადალაქოს ვინმეს მივყიდი. ამ ორ-
სამ დღეში მივდივართ. არ დაივიწყო!”(ქალბატონის მამული. გვ.176) 

Not: Orijinal metinde yer alan ”düven” kelimesi, Gürcüce tercümesinde 
“სადალაქოს” şeklinde yer verilmiştir. 

Kütlü: Tohumlu pamuk anlamına gelmektedir. 
Türkçe 
“Cemşir’e gelince?.. O gene, çiftliğe çapa veya kütlü devşirici ırgat temin etmeli, boş 

zamanlarını avratlarının yanında, yorgun camız ağırlığıyla geçirmeli, çiftliğin girdi çıktı-
sıyla ilgilenmemeliydi.„(HÇ. s.231) 

Gürcüce 

“რაც შეეხება ჯემშირს, იგი სათესლე ბამბის მკრეფავების ბრიგადას 
უხელმძღვანელებდა. თავისუფალ დროს ცოლებთან ინებივრებდა და 
დაღლილი კამეჩივით წამოწვებოდა. მეურნეობის შემოსავალ-გასავლის 
ანგარიში მას არ უნდა ეხებოდეს.”(ქალბატონის მამული. გვ.176) 

Not: Türkçe parçada yer alan “kütlü” kelimesi, Gürcüce tercümesinde “სათესლე 
ბამბის” şeklinde birebir yer almaktadır. 

 
KAYNAKÇA 
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ği)„ Yayın, „საბჭოთა აჭარა(Sabçota açara)„ Batumi. 

Goradze, Baramidze 1990: İbrahim Goradze, Niko Baramidze, “უცხო 
ქალი(Elkızı)„Yayın, „საბჭოთა აჭარა(Sabçota açara)„Batumi. 

Gvirashvili 1974: Nana Gviraşvili, “უბედური შემთხვევა(Vukuat Var)„Yayın, 
“საბჭოთა აჭარა(Sabçota açara)„Batumi. 

Mamulia 2006: EterMamulia “Türkçe-Gürcüce Deyimler Sözlüğü” Yayın, 
“ცისარტყელა(Sisartkela)„ Tiflis. 

Türkçe sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek kurumu Türk Dil Kurumu, 11. 
Baskı. Ankara, 2011. 
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KÜLTÜR EVRENİ DERGİSİ 
ISSN: 1308-6197 

Yayın İlkeleri 
1) Kültür Evreni Dergisi yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 
2) Kültür Evreni Dergisinde [halk bilimi, dil bilimi, müzik, edebiyat, Türklük bilimi, mitoloji] 

alanında makalelerin yanısıra; söyleşi (sohbet, röportaj), eleştiri, tanıtım ve haberler yer alabilmekte-
dir. 

3) Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın organında, sos-
yal medyada (internette) yayımlanmamış olacaktır. 

4) Kültür Evreni Dergisinin dili; Türkiye Türkçesi, Türk dilinin diğer lehçeleri (Azeri Türkçesi, 
Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kırım Türkçesi vb.), İngilizce ve Rusça’dır. 

5) Kültür Evreni Dergisinde, 4. maddede belirtilen dil ve lehçelerde yayımlanacak yazı ve maka-
leler; Lâtin, Kril ve Arap elifbası ile kaleme alınabilir. Ancak, makalede (yazıda); Türkçe özet ve 
anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) ile genel kaynakça Lâtin 
harfleri ile yer alır. 

6) Türkiye Türkçesiyle kaleme alınan yazılara, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler ile İngi-
lizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

7) Türkiye Türkçesi dışında; Türk dilinin diğer lehçelerinde kaleme alınmış yazılara, Türkçe özet 
ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile o lehçeyle özet ve o 
lehçeyle anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

8) İngilizce kaleme alınmış yazılara, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile Türkçe özet 
ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

9) Rusça kaleme alınmış yazılara, Rusça özet ve Rusça anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngi-
lizce anahtar kelimeler ile Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir.  

10) Özetler, hangi dilde ve hangi lehçede olursa olsun; 100-250 kelime arası ve tek paragraf ol-
malıdır. Tek cümlelik özetler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 100 kelimenin altında veya 250 keli-
menin üstündeki özetler de kabul edilmeyecektir. 

11) Özetler; hangi dil ve hangi lehçede olursa olsun, makaledeki bilginin kısaca bir tanımıdır. 
Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa 
bir özetini içermelidir. Okuyucunun makalenin içeriğini; kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, 
kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup 
duymayacağına karar vermesine imkân vermelidir. 

12) Özetlerde; araştırmayı yapılmaya değer kılan neden ve çözülmeye çalışılan proplem belirti-
lir. Araştırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve verilen özellikler belirtilir. Kap-
sama alınan ve kapsam dışı bırakılan değişkenler açıklanır. Elde edilen en önemli sonuçlar sunulur. 
Bulgular rakamsal olarak ortaya konulur. “Çok, az, büyük, biraz” vb. gibi belirsiz ifadeler kullanıl-
maz. Elde edilen sonuçların önemi ve araştırma alanına kattığı bilginin önemi belirtilir. Sonuçların 
genellenebilir olup olmadığı, potansiyel olarak genellenebilir olup olmadığı ya da belirli bir duruma 
bağlı olarak ortaya konulup konulmayacağı belirtilir. Bilgiler genellikle birer cümle olarak verilir, 
bulgu ve sonuç kısmı birkaç cümleden oluşabilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak 
şekilde düzenlenir. Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır. Cümlelerde geçmiş zaman kipi kullanılır. 
Özette; tablo, şekil, atıf ve referans kullanılmaz. 

13) Anahtar kelimeler (keywords), yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlenmesine yar-
dımcı olduğu gibi yayına hazırlama süreçlerinde hakem ve editörlere katkı sağlamaktadır. Anahtar 
kelimeler, ilişkili terimler dizini (gömü=thesaurus), dizin (index) vb. araçlardan seçilmeli, rastgele 
verilmemelidir. Bilgiye erişimde anlamlı olabilecek darlık ya da genişlikte seçilmelidir. Terimlerin ve 
kavramların seçimi mümkün olduğunca erişimi anlamlı kılacak biçimde yapılmalıdır. Anahtar kelime 
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sayısı makalenin erişimine imkân verecek alanları içerecek sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle 
edebiyat alanında makalede incelenen yazar ve eser adlarının erişim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

14) Yazıların (makalelerin) başlıkları 12 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık, makaleyi betimleyici ol-
malı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve savını (tezini, iddiasını) yansıtmalıdır. 

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmış olursa olsun; Türkçe başlık, İngilizce baş-
lık, Rusça başlık mutlaka olmalıdır. 

16) Makalelerin (yazıların) yazım sırası şöyle olmalıdır: 
a) Yazının Başlığı  
-Türkçe başlık 
-İngilizce başlık 
-Rusça başlık 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o başlık önce yazılmalıdır. 
b) Özetler 
–Türkçe özet ve anahtar kelimeler 
-İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o dildeki özet ve anahtar kelimeler önce yazılmalıdır. 
c) Makale Metni 
d) Kaynakça 
e) Ekler (varsa) 
f) Geniş özet (summary) (İsteniyorsa) 
17) Yazılar, (Microsoft World) programıyla gönderilecektir. Yazı, Türkçe veya İngilizce ise, 

Times New Roman; Azeri lehçesinde ise, Times Roman Azlat (veya benzeri); Rusça ise Times Cyr 
(veya benzeri) olmalıdır. Gönderilen yazının yanında, yazının fontları mutlaka olmalıdır. Yazının 
içinde resim, nota vb. var ise baskıya uygun yüksek çözünürlülükte gönderilmelidir. 

18) Yazılar (makaleler), başlıklar, özetler, metin, dipnotlar, kaynakça vb. dahil minimum 2000 
kelimeden az olmamalıdır. Yani, Kültür Evreni dergisinin sayfa standardına göre 5 sayfadan daha az 
olmamalıdır. 

19) Makale metninin içindeki alıntılar ve göndermeler; yazar soyadı, yayın yılı, sayfa numarası 
biçiminde parantez içeride belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987:9) 

20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle daha küçük punto 
ile yazılacaktır. 

21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; “KAYNAKÇA” başlığı altında soyadı 
başta olmak üzere alfabetik sıraya göre sıralanacaktır. “KAYNAKÇA” yazının (makalenin) en so-
nunda ve eklerden önce verilecektir. 

a) Kitaplar için; 
[KÖPRÜLÜ, M.Fuat(2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ Yay.,s.209-

210.] 
b) Makale ve bildiriler için; 
[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Yazılar; e-posta (e-mail) olarak (kulturevrenidergisi@gmail.com) mail adresine gönderile-

cektir. Arzu edilirse yazılar; derginin (www.kulturevreni.com) sitesinde “makale gönder” menüsüne 
tıklanılarak ve ilgili alanlar doldurularak da gönderilebilir. 
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23) Dergi Temsilcilerine aracılığıyla gönderilen makaleler, yine mutlaka 
(kulturevrenidergisi@gmail.com) e-postası kanalıyla iletilecektir. 

24) Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar; hakem heyeti içinde yer alan konuyla ilgili 
en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre yayımlanacak veya yayımlanmaya-
caktır. Düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması amacıyla geri gönderilecektir. 
İncelenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) adları yazarlara, yazarların adları, uzman-
lara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeyecek, gizli tutulacaktır. Çift taraflı körleme ilkesi (double blind 
referee) bozulmayacaktır. Hakemlerin yazı ile ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda değerlendirile-
cektir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı veya değişikliklerin neler olması gerektiği Yayın 
Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. 

25) Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. 
 

UNIVERSE CULTURE JOURNAL 
ISSN: 1308-6197 

Publication Principles 
 1) Universe Culture published four times a year is an international  peer rewieved journal. 
2) Universe Culture journal includes scientific articles about [folklore, linguistics, music, 

literature, Turcology and mythology]. In addition, interview (chatting, conversations), critique, 
book-review and news are avaliable for publishing in this journal. 

3) Previously unpublished articles should be submitted to the Universe Culture journal: at the 
any printed, net and magnetic facilities.  

4) The languages of the Universe Culture journal are Turkey Turkish, the other dialects of 
Turkish (dialects of Azerbaijani, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, Crimean Tatars etc.), English 
and Russian. 

5) Writings and articles which will be published (with 4th article will be mentioned in the 
specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic and Arabic alphabet. The article 
(writing) should be include abstract, and key words Turkish and English and also general 
bibliography in Latin letters. 

6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abstract and key words.  
7) The article in other dialects of Turkic language should be include abstract and key words in 

Turkish, English and language of main text abstract and key words.  
8) The article in English should be include English and Turkish abstract and key words. 
9) The article in Russian should be include Russian, English and Turkish abstract and key 

words. 
10) Abstract should include at least 100 upmost 250 words and in form of one paragraph in any 

language. Abstracts as only one sentence not be accepted. Abstract, the top ofless than 100 words or 
250 words will not be accepted. 

11) Abstract, no matter  in which language and dialect; is a brief description of   knowledge in 
the article.  Abstracts  schould also include a brief abstract of  each main part in the article 
(introduction, findings and methods, results, discussion and proposals). Therefore abstracts schould 
be comprehensible enaugh for the readers to have an idea about the article with precision in a short 
time and to determine  the relationship between their own interests. So that, the abstract schould  
enable the  readers to decide about the necessity to read the entire text.  

2) In abstracts; reason that is worth investigating  and the problem to be solved are indicated. In 
the research process; method, scope, time, place and the specified properties are also indicated. 
Included and excluded variables are explained. The most significant results  are presented. Results 
can be demonstrated numerically.  Non-specific statements such as “So, little, big, little” etc. are not 
used. The importance of  the results and their contribution to the research area are indicated. There 
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are also indications about whether these results can be generalizable or potentially generalizable or  
whether to be put forward  due to a  particular situation. Information is usually given in  one 
sentence. Some of the findings and conclusions may consist of a few sentences. Sentences are 
arranged so as to ensure integrity using appropriate connectors. Sentences should be clear and 
understandable. Past tense is used in sentences. In abstract; tables, figures, cited and references are 
not used. 

13) Key words also make contributions to the referees and editors in  publication process as 
well as to the publications scanned in  electronic media and  indexing process. Key words schould be 
chosen from associated terms index  (burial = thesaurus), index and so on but not chosen randomly.  
For accessing to information they schould also be selected having significantly stenosis or sizes. The 
choice of the term and concept of access as possible should be done in a way that makes sense. The 
number of keywords that will allow the article to include access to a number of areas (up to 5) 
should be. Especially in the field of literature, the names of authors and works  analyzed in the 
article should be noted as an item for the access to the work.  

14) The titles of articles (writings) should not exceed 12 words. The title should be descriptive 
for the article and schould reflect the article's basic concepts, discussions and arguments (thesis, the 
claim). 

 15) Regardless  in which language and dialect the article is written; there must be Turkish, 
English  and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 
a) Writings the title 
- Turkish title 
- English title 
- Russian title 
Note: The text should be written in which language and dialect is written before that title.   
b)  Abstracts 
-Turkish abstracts and key words 
-English abstracts (summary) and key words  
Note: The text must be written in languages and dialects, which was written in the abstract and 

key words in that language before. 
c) Article Text 
d) Bibliography 
e) Appendices (if applicable) 
f) Large abstract (summary) (if required) 
17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or English schould be in 

Times New Roman; In the Azerbaijani dialect,  in Times Roman Azlat (or similar); in Russian in 
Times Cyr (or similar). Besides the type sent, type of fonts should also be included. In the article if 
there are pictures, musical notes etc. they schould be submitted with high resolution in accordance 
with printing. 

 18) Writings (articles), titles, abstracts, text, footnotes, bibliography etc. including not less than 
a minimum of 2000 words. So, according to the standards of Universe Culture journal, writings 
(articles) should not be less than 5 pages.  

19) Citations and references in the article text; author’s name, year of publication, page number 
format will be indicated in parentheses. For example; (Boratav 1987: 9) 

20) Footnotes will be used for illustration only and will be written with the same font and 
smaller font size. 
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21) Location of quotations is  specified in the text under the title of  “Bibliography”. Those are 
listed in alphabetical order in that the surname of the auther mainly located. “Bibliography”  will be 
given at the end of the text (article), before appendices.  

a) For the books; 
In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 

Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 
b) For the articles and proceedings;  
In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, 

Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Articles will be delivered to the e-mail of journal through the journal’s website  of 

(www.kulturevreni.com)  by clicking  "article Send"in which "Submission Form" is available  to be 
filled. So the articles attached with this form will be sent to the journal through e-mail  
(kulturevrenidergisi@gmail.com) to the absolute way. 

23) However articles submitted to the Journal of Representatives, will also be sent to the current 
e-mail channel.( kulturevrenidergisi@gmail.com)  

24) Articles submitted for publication to the Journal will be delivered by at least two referee 
experts related to the subject  penned  in the texts thus according  to the  reports of these experts  
articles will be published or not. In case of corrections articles will be returned to the owners in order 
to make those  corrections. The name of experts and the name of authors will not be divulged each 
other and will be kept confidential.  Double-sided blanking principle (double-blind referee) will be 
kept. Decisions of  the arbitrators over the articles shall be assessed on the Editorial Board. The  
Editorial Board will decide whether these articles will be published or what changes schould be 
made.   

25) There will be no royalty payment after the publishment of these articles. 
 

ЖУРНАЛ “МИР КУЛЬТУРЫ” 
ISSN: 1308-6197 

Требования по изданию 
1) Журнал “Мир культуры” являеться реферированным журнаном и выходит в год 

четыре раза. 
2) В журнале “Мир культуры”, наряду со статьями из области [фольклора, 

языковедения, музыки, литературы, тюркологии, мифологии] будут издаватся статьи из сферы 
(разговорной речи, репортажей), критики, презентации и информирования.    

3) Статьи, которые будут печататься в журнале “Мир культуры”, не должны быть 
изданы в других органах печати и социальной сети (интернет).   

4) Статьи,  в журнале “Мир культуры”, будут печататься на современном турецком 
языке, английском, русском языках и на разных диалектах турецкого языка (Азербайджанский, 
Казахский, Узбекский, Киргизский, Крымский и т.п). 

5) Во всех  статьях,  издаваемых в журнале “Мир культуры” в указанном в 4-ой статье 
языках, можно исползовать латинский, арабский шрифт писменности и кирилицу. Однако, 
аннотации (abstract)  и ключевые слова (keywords) должны быть латинскими буквами. 

6) Статьи, издаваемые на современном турецком языке, с аннотацией и ключевыми 
словами, объязательно должны иметь аннотацию и ключевые слова на английском языке. 

7) Кроме статей на современном турецком языке, все статьи издаваемые на диалектах 
турецкого языка, должны иметь аннотацию и ключевые слова на современном турецком , 
английском языках и на указанных диалектах.  

8) Статьи, издаваемые на английском языке, совместно с аннотациями и ключевыми 
словами на английском языке, должны иметь аннотаций и ключевые слова и на турецком 
языке.  
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9) Статьи, издаваемые на русском языке, совместно с аннотациями и ключевыми 
словами на русском языке, должны иметь аннотаций и ключевые слова на турецком и 
английском языках.  

10) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны состояться из 100-250 слов без 
абзаца. Категорически не будут приниматся аннотации с одним предложением и менее 100 или 
более 250 слов.  

11) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны содержать краткий смысл самой 
статьи. В нём  должны быть выделены основные черты введения, новинки, методов 
исследования, диспута, предложений и результатов. Аннотация должна заинтересовать 
читателя. По нему читатель должен определить, стоит ли ему дочитывать до конца всю статью 
и связана ли она с его специалностью.  

12) В аннотациях правильно должна быть поставлена проблема и указана путь его 
решения, чётко должны быть определены методы, сфера, время, место и данные исследования, 
уточнены разницы между выдвинутой проблемой и похожими ему, указаны самые 
значительные итоги, открытия должны быть определены в цифрах, неопределённые 
выражения, подобные как “много, мало, большой, немножко” не должны приниматся, 
отчётливо должны определены значительные итоги и их вклад в науке. Информация должна 
быть уложена в одном предложении, а новинка и итог можно сформулировать в нескольких 
предложениях. Предложения должны быть чёткими и ясными. В них должна приниматся 
форма прошедшего времени. В аннотациях не приниминяются картины, рисунки, ссылки и 
рекомендации.    

13) Ключевые слова помогают членам редколегии и научному совету в процессе издании, 
в поисках по интернету и индексации. Ключевые слова должны определены строго из числа 
применяемых терминов (thesaurus), (index) и т. п. Принципом их отбора должна быть 
упрочение доступности главного смысла статьи. Количество ключевых слов должно быть не 
более пяти. В статьях из сферы литературы следует соблюдать доступность к заглавию и 
автору произведения.    

14) Заглавие статьи не должна превышать 12 слов. Оно должно включать в себя 
основные понятия, идеи и обсуждение статьи.  

15) Все статьи, без исключения, должны иметь заглавия на турецком, анлийском и 
русском языках. 

16) Правила писания статьи 
g) Заглавие статьи 
-Заглавие на турецком языке 
-Заглавие на английском языке 
-Заглавие на русском языке 
 Примечание: сначала пишеться заглавие на том языке, на котором написана статья 
h) Аннотации 
–Аннотация на турецком языке и ключевые слова 
-Аннотация на английском языке и ключевые слова 
Примечание: сначала пишеться аннотация и ключевые слова на том языке, на котором 

написана статья 
i) Текст статьи 
j) Источники 
k) Приложения (если имеются) 
l) Обширная аннотация (по требованию) 
17) Статья должна высылатся по программе (Microsoft World). Статьи на турецком и 

английском – по программе Times New Roman, на азербайджанском диалекте - Times Roman 
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Azlat ( или т.п.), на русском - Times Cyr (или т.п.). Вместе со статьёй должны высылатся 
фонты. Рисунки, ноты и т.п. из статьи должны высылатся соответственно с высокой 
растворимостью. 

18)Статья, включая заглавие, аннотация, текст, сноски, источники и т.п. должна состоятся 
не менее из 2000 слов, т.е. по стандартам журнала “Мир культуры” не менее 5 страниц. 

19) Заимствования в тексте пишутся в скобках следующим образом (фамилия автора, год 
издания, номер страницы. К примеру (Boratav 1987:9) 

20)Сноски должны приниматься только для разьяснений. Они пишуться малым шрифтом, 
а основной текст крупным шрифтом.    

21) Место заимствований и препровождений в тексте; В “источниках” сначала 
указывается фамилия автора и список определяется по алфавиту. “Источники” пишуться в 
конце стятьи, перед примечаниями.   

a) для монографий 
[KÖPRÜLÜ, M.Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ Yay.,s.209-

210.] 
b) Для статей и докладов 
[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Статьи должны отправлятся по e-posta (e-mail). На электронной странице 

(www.kulturevreni.com) клыкая  над “makale gönder” надписью и заполняя форму “Makale 
Gönder Formu”. Готовая стятья, вместе с заполненной формой  исключительно должна 
отправляется по адресу (kulturevrenidergisi@gmail.com) 

23) Представительям журнала статьи должны отправлятся тоже исключительно по адресу  
(kulturevrenidergisi@gmail.com) 

24) Каждая статья, принятая для публикации, будут отправлятся двум специалистам, 
членам совета редколегий для рассмотрения и она будет печататся на основе заключения 
указанных специалистов. В случае отрицательного заключения статья не будет опубликована. 
Для исправления ошибок статьи будут отсылаться к авторам. Члены совета редколегий не 
будут осведомлены по именам и фамилиям авторов статей, информация будет 
конфидециальным. Принцип  двусторонней конфидециальности (double blind referee) будет 
сохранён. Заключения специалистов будут переданы членам редколегий. Окончательное 
решение о публикации статьи будет приниматся редколегией. 

25) Авторы статей не будут вознаграждаться. 

 
 


