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EDİTÖRDEN 
Kültür Evreni dergisinin 25. sayısı ile sizlerle birlikteyiz. 
Bu sayımızda 10 adet makale ve bir tanıtım yazısı bulunuyor. Bilindiği gibi Kültür Ev-

reni dergisi [halk bilimi-dil bilimi-müzik-edebiyat-Türkoloji-mitoloji] konularını içeren 
makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimizin internet sayfası etkin hale getirilmiştir.Her isteyen (www.kulturevreni.com) 
sitesine girerek, şimdiye kadar yayımlanmış bütün dergileri görebilirler. Hatta, istedikleri 
makaleyi indirebilirler ve bu makalelerden bilimsel çalışmalarından yararlanabilirler. 

Kültür Evreni dergisinde makalelerin yayımlanmasını arzu edenler, sitemize girerek 
burada yazılı Yayın İlkelerini dikkatli şekilde incelemelidirler. Yayın İlkelerine uygun 
yazılar dergimizde yer alabilmektedir. 

Bu sayımızda yayımlanan makalelerin bilim dünyasına yararlı olacağını umuyor, oku-
yucularımıza saygılarımızı iletiyoruz. 

 
Hayrettin İVGİN    Prof.Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 
 Editör       Editör   

   
  
 
FROM EDITOR 
Our esteemed readers,  
We are meeting with the 25th edition Universe Culture magazine. 
In this issue of our magazine, it has 10 articles. As is known, Universe of Culture ma-

gazine accepts articles containing the subject of folklore-music-linguistics, literature and 
mythology Turkology. 

Our magazine’s web page has been activated. Whoever wishes can visit this website 
(www.kulturevreni.com) and can see all the issue of magazine published so far. Even, 
everyone can download everykind of article and benefit from these articles for scientific 
studies.  

Universe Culture magazine who desire the publication of articles in the magazine, 
written here by entering our site, “Editorial Principles” should examine carefully the way. 
"Editorial Principles" appropriate articles can take part in our magazine. 

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 of you. 

 
Hayrettin İVGİN   Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK  

           Editor      Editor   
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ОТ РЕДАКТОРА 

Уважаемый читатель, 

Перед Вами 25-ый номер журнала “Мир культуры”.  

В этом номере журнала размещены 10 статей. Как раньше было оглашено, в 

нашем журнале публикуются статьи актуальные в области фольклора, языкознания, 

литературы, тюркологии, мифологии и музыки.  

Электронный адрес нашего журнала: www.kulturevreni.com что даёт доступ к 
любой опубликованной статье. Желающие публиковать научные статьи в нашем 
журнале, должны войти на наш электронный адрес и выслать статьи по указанным 
правилам.   

Просим строго соблюдать “Правила издания” и информировать представителей 
нашего журнала вашей страны. 

Надеемся, что ваши статьи, опубликованные в этом номере нашего журнала, 
принесут пользу научному миру. Желаем удачи в вашей дальнейшей начной 
деятельности.  

 
Профессор Доктор Хайреттин Ивгин   Профессор Доктор Эрдоган Алтынкайнак  

       Редактор журнала                                                  Редактор журнала 
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KARAKOYUNLU TÜRKLERİ 
 

KARAKOYUNS TURKS 
 
 

Dr. Yaşar KALAFAT* 
 

 
Öz 
Bu çalışma yapılırken Dr. Gulam Hüseyin Saidi’nin eseri esas alınmıştır.  
Ehli Hak Türkmenleri/Karakoyunlu Türkleri ağırlıklı olarak Ilhıcı’da yaşamaktadırlar. 

Ilhıcı yakın zamana kadar büyücek bir köy iken şimdi bir şehir olmuştur. Kelime anlamı “at 
bakıcısı” olan Ilhıcı, Doğu Azerbaycan’da Tebriz’e bağlı bir sufi şehridir. Komşuları; 
Meraga, Azerşehr ve Urmiye gölüdür. Bu sufi şehrinin çevresindeki tepelerde ziyaret 
yerleri vardır. Bu tepelerdeki ziyaret kabul edilen ve beherinde bir tane bulunan kutsal 
taşlara mişangâh denilir.  

Ehli Hak inancına sahip olan bu Türkmenler, Karakoyunlu Türkleridir. Bu makalede 
ağırlıklı olarak İlhıcı’da yaşayan bu Türklerin Ehl-i Hak inançlarına yer verilmiştir. 

Karakoyunlu Türk devletlerinin tarihleri gerçek anlamı da ihmal edilmiştir. Her iki 
Türk topluluğu günümüze yansıyan siyasî ve kültürel sorunlar itibarıyla öncelikle Anadolu 
Türklüğü için özel önem arz etmektedirler. Nedendir bilinmez bu Türk topluluklarının 
incelenmesi cihetine ciddî bir biçimde gidilememiştir. Anadolu’nun ilgili aydını Ehl-i Hak 
ve Ali Allahi’lerin arasındaki farkın bile yeteri derecede farkında değiller. Son yıllarda 
yapılan bir iki çalışmanın dışında elimizde yapılmış inceleme de yoktur. 

Bu bakımdan makale Karakoyunlu Türklerinin özellikle inançları konusunda yeni ve 
önemli bilgiler vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karakoyunlu Türkleri, Ilhıcı, Ehl-i Hak inancı, Sufî inancı. 
 
Abstract 
This study is based on with Dr. Gulam Hussein Said’s work. 
Ahl-i Haqq Turkmen/Karakoyuns Turks live mainly in Ilkhchi. While a largish village 

until recently, has now become a city. Ilkhchi literally means “hostler”, is a sufi’s city of 
Tabriz connected in East Azerbaijan. Neighbors of Ilkhchi are Meraga, Azer City and Lake 
Urmia. There are places to visit in the hills around the city of sufis. on these hills there are 
sacred stones which are called “misangah/mişangâh” and open for visiting. 

These Turkmens have Ahl-i Haqq faith are Karakoyuns Turks. This article mainly 
consists of Ahl-i Haqq belief of these people who are living in İlkhchi. 

                                                 
* Halk Kültürü Araştırmaları ve Strateji Merkezi Başkanı. Halk Bilimci – Yazar. Anka-

ra/TÜRKİYE 
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Dates of Karakoyuns and their real meanings are neglected. As reflected by both the 
Turkish community today are primarily political and cultural issues of special importance 
for the Anatolian Turks. But it is not known why, investigation of this aspect of the Turkish 
community was not taken seriously. The related intellectual Anatolia, “Ahl-i Haqq“ and 
“Ali Allahi”s unaware of the difference between adequately. Apart from the two studies we 
have conducted in recent years, there is no examination. 

In this regard, the article provides new and important information especially about 
Karakoyuns Turks’ belief. 

Keywords: Karakoyuns Turks, Ilkhchi, Ahl-i Haqq belief, Sufi Faith. 
 
Bu çalışma yapılırken Dr. Gulam Hüseyin Saidi’nin eseri esas alınmıştır.1Kendisine 

teşekkür ederek inceleme, irdeleme ve karşılaştırma çalışmamıza başlamak istiyoruz.  
Ehli Halk Türkmenleri/Karakoyunlu Türkleri ağırlıklı olarak Ilhıcı’da yaşamaktadırlar. 

Ilhıcı yakın zamana kadar büyücek bir köy iken, şimdi bir şehir olmuştur. Kelime anlamı, at 
bakıcısı olan Ilhıcı Doğu Azerbaycan’da Tebriz’e bağlı bir sufi şehridir. Komşuları; 
Meraga, Azerşehr ve Urmiye gölüdür. Bu sufi şehrinin çevresindeki tepelerde ziyaret 
yerleri vardır. Bu tepelerdeki ziyaret kabul edilen ve beherinde bir tane bulunan kutsal 
taşlara mişangâh denilir.  

Bu ziyaretlerden kuzey bölgesindekinin ismi Şah Çırah’dır. Bu tepenin eteğinde ise 
Şah Çırah Türbesi bulunmaktadır. Güney tepesindeki nişangâhın ismi ise, Nebi 
Musevi’dir. Yakın çevrede ayrıca Gülmişki Hatun (Miski Nene) ziyareti de vardır. Halkın 
inancına göre, bu nene, Hz. Ali’nin kızıdır. Buraya kurak mevsimlerde yürüyerek çıkılır. 
Burada Şebek / Benzer Meydanında yağmur duası yapılır. Bu meydanda Hz. İman 
Hüseyin’in olayı Aşure Günü canlandırılır. Meydanın merkezinde üç metre uzunluğundaki 
bayrak İmam Hüseyin Elemi olarak bilinir. Elemin etrafında bir ocak vardır. Orada mum 
yakılması şeklinde daimî bir uygulama yapılır.2 

Ehl-i hak inançlı Müslüman Türkler Anadolu’da da vardır. Çok kere Ali Allahi’lerle 
bulundukları köyler yakındır. Tunceli ilimizin bazı Alevî köylerinde yaşamaktadırlar. 
Tahtacılar arasında pek az ve daha ziyade Zazalar arasında bulundukları söylenilir. Alevî 
Tahtacıların hepsinde din anlayışı aynı değildir. Şafiî ve Hanefî Zazalar da olduğu gibi 
ayrıca bir kısım Alevî Zazalar da kendilerini Ehl-i hak veya Ali Allahi olarak saymazlar. 

Tepelerde ulu zatları defin eylemek ve buraları anıtlaşmış kabirler olarak kabul etmek 
Anadolu’da olduğu gibi Türk dünyasının birçok yerinde vardır. Bize göre Göktengri 
inancının göğe kutsiyet atfetmesi Tengri’yi gökte düşünmüş olmanın bir sonucudur. 
Anadolu erenlerinin bilhassa Anadolu’nun fethi döneminde İslâmın ilk çağlarında bu 
uygulama daha sık görülmüştür. Bu uygulama Alevî inançlı olmayan İslâmî kesimlerin 
ulularının mezarlarında da görülmektedir. Birçok ulu bilinen zat tepelere isimlerini vermiş 
iken Tunceli yöresinde Gündüz Baba gibi birçok dağ ve tepe kutsaldır. Bu kutsal 
mekânlara ilgili halk yüzünür O’na dönerek ibadet eder. Ondan yardım diler, onun adına 
ant içer. Bu tespitin Anadolu’da çeşitli tezahür biçimleri vardır ve halk kültürüne dağ – tepe 
kültü olarak girmiştir. Bu tür tepelere yağmur duası için çıkıldığı gibi Hıdrezllez’de de 
çıkılır. Saygı göstergesi olarak yürüyerek çıkıldığı gibi, yalın ayak da çıkıldığı olur. Anado-
lu’daki örneklerinde bazen tepenin üzerinde hiçbir şey yoktur. Bazen taş yığını, bazen de 
moloz taştan çevrili basit bir mezar vardır. Yapılı anıt kabirler çok kere tepenin eteğindedir-
                                                 

1 Gulam Hüseyin Saidi, Ilhıcı, (Tahran: 1964) 
2 G. H. Saidi, Ilhıcı, (Tahran: 1964) ss.12 
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ler ve bunlarla birlikte bir de cami bulunmaktadır. Yapılı anıt kabirler ve cami ilâveleri 
muhtemel sonraki dönemlere aittir. Biz Hakasya’da bu tür kutsal tepeler ve üzerlerinde 
kutsal taşlar gördük yerlerini belirledik.  

Kutsal mekânlarda elem (alem) ocak ve bazen de mezarın bulunması Galan Tepesi ve 
Bayır –Bucak Türkmenleri’nde giderek kaldırtılmıştır. Kuzey Irak Türkmenleri’ndeki ör-
nekleri ise 1998-99 yıllarından sonra mahallî idare tarafından kaldırılmıştır. Biz Nahçıvan, 
İran ve Derbent’de çok sayıda örneğine şahit olduk. Borçalı’da ise Sovyet yönetimi bütün 
türbeleri sürüp toprağa katarak yok etmiştir. 

Sufi şehri Ilhıcı Ehl-i Hak Müslümanların yabancılara göstermedikleri hangahları 
vardır. Burası Ehl-i hak inançlıların ibadetgâhlarıdır. Ilhıcı’daki Hangah (tekke), Tekke 
Caddesi üzerindedir. Ilhıcı’daki Bahaî inançlıların Haziretul Kuts olarak bilinen ibadetha-
neleri de bu caddenin üzerindedir. Ancak hâlen burası faal olmayıp sayıları 12 olan Bahaî 
evlerinde ibadet için toplanılmaktadır. Tekke Caddesi üzerinde kutsal kabul edilen tarihî bir 
“dut ağacı” vardır. Bu ağacın korunmak amacıyla etrafı duvarla çevrilmiştir. Böylece 
ağaca saygılı davranılması da amaçlanmıştır. Bu ağacın etrafında “mum” yakılır. 

Dut, Türk halk inançlarında kutsiyet atfedilen birkaç ağaç arasıdadır. Özbekistan’da 
dut ağacının ilâhî hikmetine dair efsaneler anlatılır. Bunlardan bir kısmı tarafımızdan tespit 
edilip Malik Muratoğlu hocamızla birlikte neşredilmiştir.3 

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkmen şehri Ilhıcı’da tekiye /tekke bağı vardır. Bu bağda 
Ehl-i hak dervişleri toplanırlar. Bu bağlara ileride tekrar değinilinecektir. Ilhıcı Sufi 
şehrinde iki adet de büyük cami vardır. Şehrin çevre köyleri Ehl-i hak inançlı değillerdir. 
Tarafların birbirleri ilişkileri gayet iyidir. Karşılıklı kız alıp verilir ve akrabalık bağları 
kurulmuştur. Ehl-i hak inançlılarca, kendilerinden olmayan Müslümanlara Ehl-i şeriat 
denilmektedir. Her vesile ile kendilerinin Karakoyunlu olduklarını belirtirler. 
Karakoyunlulukla onur duyarlar. Bunlardan bir kısmı Ilhıcı’dan göç edip Horasan’ın 
Derekent’ine gitmiştir. Derekent Ehl-i hakları da Türkçe konuşurlar, aralarındaki ilişki 
sürmekte olup onlar da Karakoyunlu Türkü olduklarının şuurundadırlar. 

İzlenilebilen kadarı ile İran Türkleri halk seviyesinde de olsa dilleri, kültürleri ve 
inançlarını ihtilâf yaşamadan sürdürebilmektedirler. Türkiye’de Karakoyunlu Türklüğünün 
uzantısı olduğu bilinen kaç köy vardır? Veya Şiî-Sünnî taassubunu aşarak evlilik kapısını 
açabilen kaç aile vardır? İran’da yaşanılan olumsuzlukların yanı sıra İran realitesinin olum-
lu yönleri de bilinmelidir.  

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkleri’nde geniş bir halk takvimi bilgisi vardır. Bazı örnekler 
vermekle yetinmek istiyoruz. Güneyden gelen yelin adı ağyeldir. Bu yel her yıl şubat ayı-
nın sonunda eser. Ağyel sıcak bir yel olup karları buzları eritir. Bu yelin esmesi ile halk 
bayram geliyor diye sevinmeye başlar. Kuzeyden gelen yelin adı mehyeldir. Sıcak yaz 
aylarında eser ve havayı serinletir. Doğudan esen meraga yelidir.4 

Ehl-i hak inançlı Karakoyunlu Türkmenleri’nden yapılmış bu tespit bize göre çok 
önemlidir. Türk yön biliminde Kuzey, karadır. Soğuktur. Güney akdır, sıcaktır. Geleceği 
müjdelenen bayram Nevruz/Yenigün bayramıdır. İlginç bulduğumuz bir husus da Karako-
yunluların arsa ve arazilerini satarken yüzölçümü birimi olarak batmanı kullanmalarıdır. 
Bir batman 157 m2dir.5 Biz, batmanı ağırlık ölçü birimi olarak biliriz. Muhtemelen alınan 

                                                 
3Y. Kalafat, C. Türkeroğlu, M. Muratoğlu, Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk 

İnançları, (İstanbul:1996) 
4 G.M.Saidi.a.g.e,s.31 
5 G. M. Saidi.a.g.e.s.35 
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ürün ile alındığı satıh arasında bir bağlantı olmalı. Ilhıcı’nın ünlü bahçeleri Pirabad Bağı 
ile Teke/Tekke Bağı’dır. Eskiden dervişler bu bağlara gelir, çalar, semah yapar ve kaside 
söylerlerdi. Kasideler Hz. Ali için seçilmiş eserlerden olurdu. Okunan bütün kasideler 
Türkçe idi. Tekebağı’na hâlen Allahgulu isimli bir zat bakıcılık yapmaktadır. Bu bağdaki 
Taşhavuz’a hâlen dervişler gelmektedirler.6 

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkmenleri’nin otağı (ev) nda Hz. Ali’nin kaplanmış (çerçeve-
lendirilmiş) resimleri bulunmaktadır. Bu uygulama Anadolu’da da çok yaygındır ve Ehl-i 
hak inançlı olan Müslümanlarla sınırlı değildir. İran Karakoyunlu Türkmenleri’nin nişan-
gâhlılarını inceleyen bazı araştırmacılar bunlardaki mimariyi ateşperest mimarisine ben-
zetmektedirler. Ancak, bizim kanaatimiz nişangâh mimarisinin özgün olduğu şeklindedir. 
Anadolu’da sadece Alevî kesim için değil, halk inançlarındaki birçok kesime ait tespitler ile 
ateşperestlik arasında iltisak kurulur. Etkilenmiş olmak doğaldır. 

Nişangâhlardan Şahcırak, dört ayrı bölümden oluşur. Giriş kapısı batıya açılır. Bura-
nın içerisi daima karanlıktır. Burası sadece gün batarken ışık olur. Buradaki şamdanlar koç 
heykeli şeklindedirler. Güneye bakan bölümün adı mesciddir. Burada kurban eti ve sair 
yiyecekler vardır. Burada yenilir ve yatılır. Burada da şamdanlar vardır. Buradaki topraktan 
yapılmış şamdanlar da koç heykeli biçimindedirler. Mescidin arkasında mitbah (aşhana) 
vardır. Burada birkaç ocak ve maşa bulunmaktadır. Kurbanlar mitbahın önündeki taşların 
üzerinde kesilir. Mitbahdan dereye kadar uzanan merdivenin adı kırkayaktır.7 

Abdulhaluk Çay’ın koç-koyun konulu çalışmaları,8 Ehl-i hak inanç Karakoyunlu Türk-
leri’nde bu mabet münasebeti ile verilen bilgiden sonra daha bir derinlik kazanmış olmak-
tadır. Ak ve Karakoyunlu isimlerini alışlarının mistik derinliği de vardır. 

Nebi Musevi Nişangâhı, Ilhıcı Ehl-i hak Karakoyunlu şehrinin güneyindeki tepededir. 
Doğu-batı istikametinde yapılmıştır. Buranın kapısı kuzeye bakar. Giriş kısmından mitbaha 
geçilir. Bu bölümde dört adet ocak vardır. Mabede batıya açılan kapıdan girince bir küçük 
set ve üzerinde bir şamdan vardır. Bu bölüme mescit denilmektedir. Bir diğer kapı güney-
dedir. Buradan mabedin mahzenine gidilir. Burada; sandık, masa ve demirden sandık ayak-
ları vardır. İnanca göre burası Nebi Ağa’nın mezarıdır. Bu pire Uzak Pir ve Şah Çırah’a ise 
Yakın Pir denilmektedir.9  

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkmenleri kendilerine “Göran” derler. Göranlar bıyıklarının 
alt kısmını kesmezler. Bıyıkları ağzın giriş kısmını kapatır. Bu durumu açıklayan iki izah 
şekli vardır. Bu izahlardan birine göre, Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberler zamanında Hz. 
Ali âşığı bir Müslüman varmış ve bu zat aynı zamanda dervişmiş. Ancak zatın atası 
(babası) putperestmiş ve Allah’ı tanımıyormuş. Atası, oğlunu yoldan çıkarmak isteyince, 
Allah şahsın atasını domuza döndürmüş. Oğlu, atası onu ağzından öpmesin, dudakları 
birbirine değmesin diye bıyıklarını uzatmış. İkinci izah ise; Hz. Muhammed (s.a.v) ölünce 
Hz. Ali (r.a) ona meyyi guslu yaptırırken, Hz. Ali, Hz. Peygamberin göbeğini öpmek 
istemiş. Hz. Peygamberin göbeğinde birikmiş suya Hz. Ali’nin bıyıkları deymiş, bu nedenle 
bıyık kılları kutsal kabul edilmiştir.10 

Anadolu’da bu tür bıyığa bir kısım Alevî çevrelerde “mühür bıyık” denilmekte ve 
eline beline, diline nefsine sahip ol anlamında; haram lokma ve haram söze geçit 
vermemektedir, şeklinde de izah getirmektedirler. 
                                                 

6 G. M. Saidi.ag.e.s.44 
7 A.g.e., s.46 
8 A. Çay,Türk Milli Kültüründe Hayvan Motifleri, (Ankara: 1989) 
9 A.g.e.s.49 
10 A.g.e.s.52 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 25 

 13 

Ehl-i hak inançlı Karakoyunlu Türkleri’nin kadınları, akşama doğru mumlar yakarak 
çocukları ile birlikte Şah Çırah’dan başlayarak, beş-altı kişilik gruplar hâlinde hergün 
ziyaretlere giderler. Bu Türk toplumu içkilerini kişmiş (kuru üzüm) den yaparlar. İçki 
olarak arak (rakı) içerler. Şarabı pek fazla içmezler. Bayram ve gecelerindeki görüşmelerde 
tatlı ve acı (yedi levin; dut, badem, nohut, fıstık, fındık, ceviz, ayçiçeği ) içki ikram edilir. 
Nebi Bayramı’nda (Hıdır Bayramı) çok aşırı içki tüketilir. Bu bayramda kadın-erkek, 
büyük-küçük herkes içer. Evvelce kavut yapılır, bunlar sandukhaneye konulur ve kitlenilir. 
Sandukhaneye kimsenin bayramdan evvel girmesine izin verilmez. Bayram günü içkiler, 
testilere konulur. Her evin belirlenmiş bir testisi vardır. Her testide Hıdır Nebi’nin elinin izi 
olduğuna inanılır. Herkez o kavuttan yiyip içkiden içmek zorundadır. Bayram günleri kavut 
yiyip içki içilir. Hıdır Nebi’nin hikâyeleri, menkıbeleri, efsaneleri anlatılır. Kasideler oku-
nur. Bütün anlatım ve okunanlar Türkçe’dir. Bu bayram Küçük Çille’nin birinci Perşembe 
günü olur. O gece herkez sade veya ilâveli pilâv yer. İçkisi olmayan hanelere “ocağı 
boş”denir. Her Karakoyunlunun komşudan içki almaya hakkı vardır. Bu gece herkez od ve 
mum yakmak zorundadır. Kurban bayramında bütün hacılar kurban keserler. Burada Kum 
Gadir Bayramı da kutlanılır. Mezarlıklarda ve nişangâhlarda hurma paylanılır. Ehl-i hak 
Karakoyunlu Türkleri; hem Meşet’e, hem Kerbalâ’ya ve hem de Mekke’ye giderler.11  

Hıdır bayramı Anadolu Türkleri’nden her kesimde kutlanılır. Geçmişte bu kutlamalar 
daha yoğun olurdu. Bilhassa kırsal kesimde bahar bayramı olarak bilinir. Her il ve ilçenin 
Hıdırlık denilen mesire yerleri vardı. Buralarda bazen ulu kabirler de olurdu. Biz bunlardan 
bu isimle anılanları Safranbolu, Trabzon ve Oğuzlu (Azerbaycan) da resimledik. Hz. Hıdır 
ile ilgili hikâyeler Anadolu Türkleri’nde de çok anlatılır. Ancak, Varto, Tunceli yöresindeki 
anlatı ve uygulamalar çok daha yoğundur. Aile içerisinde ve komşular arasında bu bayram-
da renkli uygulamalar yaşanır. Biz Lolan, Cibranlı, Hormek adlı Alevî inançlı Müslüman 
Zaza aşiretleri arasındaki bu tür tespitlerimizi yayımlamıştık. Bu üç aşirette de Karakoyun-
lulara mensubiyet duygusunun yoğunluğunu M. Ş. Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi 
isimli eserinden izleyebiliyoruz.12 Ilhıcı Ehl-i hak Karakoyunlu Türkleri’nde dikkatimizi 
çeken bir husus da, inanç kesimleri arasında daha toleranslı olmalarıdır. 

Ilhıcı Karakoyunlularının büyük çoğunluğu kendilerini Ehl-i hak olarak tanımlarlar. 
Savatsız (cahil kesimler) kendilerine Göran /Gören derler ve bu kelimeyi görebilmekle izah 
ederler. Kendilerini Kürtlerdeki Goren aşireti ile karıştırmamak için özel önem gösterirler. 
Burhanul Hak isimli eser, bunların inanç ve yaşama biçimlerini nesir ve nazımla anlatmış-
tır. Bu eser; Ehl-i hak Karakoyunlularının yaşama biçimlerini verirken semahları, ibadet 
şekillerini, sofra adaplarını, nezirleri vs. anlatır.  

Bize göre Goren Kürt aşireti ile ilişkili olunmasından da bu derece kaçınmaya fazla 
zaruret yoktur. Kürt aşireti olarak bilinen toplulukların asgarî büyük çoğunluğu soyca ve 
tamamı da kültürce Türktür.  

Ehl-i hak inançlı Karakoyunlu Türk boyları; Haksarılar (Toprak Sarılar), Safi 
Elişahiler, Günabadiler, Bektaşîler, Mevlevîliler, Yadigârılılar, Yeddililer, Davudîler 
(...)dir.  

Ehl-i hak inançlı Müslüman Türklerin inancına göre “şah şerbeti” içilir. Bu şerbetin 
içerisinde hükmen (muhakkak) bir üzüm veya bir kişmiş tanesi bulunmalıdır. Bu şerbetin 
içilmesi “Kırklar”ın ilk toplantısındaki merasimin tekrarı anlamındadır. Bu konu Rehberi 
isimli ozanın şiirlerinde anlatılırken; 

                                                 
11 A.g.e.s.34 
12 M.Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, (Ankara:1981) 
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 “İçerem Şah Şerbetinden 
 Dahı gamma gilen (kılan) olmaz 
 Sırrımız halka fash oldu 
 Dahı danma (inkâr etme) gılen olmaz, 
 
 “Kırkların sırrı bir oldu 
 Gör ne hikmet sır oldu 
 Şah-ı Vilâyet pir oldu 
 Dahı danma gılen olmaz 

 
 Şerbetin esli nedendür 
 Kimse bilmez ne meydendür 
 Kırklar onu nuş edendür 
 Dah-ı gamma gılen olmaz 
 
 Eli’ye kuruldu mimber 
 Kulluğunda durdu kamber 
 Sakisi oldu Peygamber 
 Dâhi danma gılen olmaz 
 
 Eli getirdi bir terk ile 
 Ahiler onu ezdiler 
 Verdiler gönül gönüle 
 Dâhi damma gılen olmaz 
 
 Peygamber bir cam eyledi 
 Kırklara enam eyledi 
 Cümle bir dilden söyledi 
 Dâhi damma gılen olmaz13 

Ehl-i hak inançlılar kendilerini tam ve gerçek Müslümanlar olarak bilirler; Şeriattan, 
tarikatten, marifetten geçmiş hakikate ulaşmış Müslümanlar olarak tanımlarlar. Namaz 
ve oruç ibadetlerini kabullenir, ancak uygulanmaları cihetine fazla gitmezler. “İbadeti zahi-
ren yapmak önemli değil, insan her zaman ibadet içinde olmalıdır. Günde beş vakit namaz 
kılan değil, daima namaz kılan olabilmeli. Her Müslüman günde bin defa “lailâneillallah 
daim Allah illallah”, demelidir”.14 

Namaz kılmak ve oruç tutmak Hz. Ali’nin camide darp edildiği tarih olan Ramazan’ın 
19. ve 21. günleri muhakkak şarttır. Camiî haram kabul edişlerini Hz. Ali’nin camide şehit 
edilmesi ile izah edilmektedir.15 Anadolu Alevîlerinden bu inancı taşıyan kesimler de var-
dır. Ancak büyük çoğunluk bu görüşe katılmazlar. 

Ehl-i hak inançlı Türklerde Babanehani’den sonra “kutup” tabiri yerini “çırah” tabiri-
ne bırakmıştır.16 Çırahlık rübbesi mirastır. Babadan oğula geçer. Baba ölünce, kendisinden 
sonraki çırahı tayin etmemiş ise, en büyük oğul çırah olur. Bu çırahların; Tahran’da, 
Şeki’de, Kıpçak’da, Hamna’da temsilcilikleri vardır. Bu çırakların görevleri arasında ırşat 

                                                 
13 S. G. Sadi.a.g.e. s.80 
14 A.g.e.s.82 
15 A.g.e.s.82 
16 A.g.e.s.84 
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hizmetinin dışında ayrıca; yeni doğan çocukların kulağına dua okuma, evlendirme ve bo-
şamanın dinî işlevlerini yürütme, meyyit namazını okuma (cenaze namazını kıldırma) gibi 
hususlar da vardır.  

Kutup’un İslâm dinî termilojisindeki yeri çok defa farklıdır. O, bediüzzam ve çok kere 
onunda üzerinde bir mevkidir. İslâm tarihinde bu mevkiye gelebilmiş sayılı insan vardır. 
Çırahın ölen babanın yerine geçmesindeki yöntem Kuzey Irak Türkmenleri arasındaki şe-
bek ve kekaileri hatırlatmaktadır. Ehl-i hakların İran ve Azerbaycan’da temsilcilikleri 
varken Türkiye’de olmayışı ilginçtir. Türkiye’de miktarı az bulmuş olabilecekleri gibi, 
Zazaca konuşanların ayrı bir organizasyonları da olabilir. Çırahın görevlerine gelince, Ana-
dolu’da bunları babalar veya dedeler yapmaktadırlar.  

Ehl-i hak Türkleri’nde çocuk 15-16 yaşlarına kadar cem’e giremez. Cem’in dışında otu-
rup olayları izleyip öğrenebilir. Öğrenince “cerge”ye girebilir. Cerge’ye girmekle Ehl-i hak 
cemaatına girmiş olur. Cerge’ye girmeden bir gün evvel kurban keser. Sonra cem’e girmek 
için sürünerek girer. Doğru mürşidinin yanına gider. Mürşid kulağına dua okur. Çocuk 
kulağına okunanları tekrar eder. Daha sonra sürünerek eski yerine döner orada oturur. Böy-
lece tarikat yolu’na ayak basmış olur. Sıra ile; tövbe, tevekkül, rıza, murakıbet, fakr, 
fena, müşahade eder. Ehl-i hak inancı Türkler arasında bazen sakal ve bıyığını Kebralâ’da 
kestirmeyi nezir edenler olur.17 

 Nezir/adak bilindiği gibi, canlı hayvandan olabildiği gibi maldan paradan da olur. Be-
deni nafile ibadetten oruç ve namaz nezir edenler de olur. Borçalı ve Azerbaycan’da yaşa-
yan bir pir’e nezr edilen bir şeyi, pir isterse alıp kabul ettikten sonra muhtaç birisine gönde-
rebilir. Kuzey Irak ve Golan Türkmenleri’nde konuşmadan yedi kapıdan ekmek dilenmeyi 
nezir eden anne adayları olmuştur.  

Tekrar kutup konusuna dönülecek olur ise, Ehl-i hak inançlı Türklerde bilinen 37 kutup 
vardır. Bunlar kutupnameler bırakmıştır. Bilinen en tafsilâtlı Kutupname Rehberi’dir. Bu 
eser Kutup Rehberi’ye aittir. Baba Nehani’nin kutupnamesi en tafsilâtlı olan kutupnamedır. 
Bu zat, Hatemel Kutbeyn (Son ve en önemli dönem)’dir. Bilinen kutuplar; Şeyh Hesen 
Besri, Şeyh Maruf Kerhi, Şeyh Sedr, Şeyh Rüknettin, Hıdır, Pir İlyas, Sultan Nehani, 
Hudaybek, vd.dir. Rehberi’ye göre, Şeyh Safi (Şah İsmail’in 4. dedesi) den sonra gelen 
kutuplar Azerbaycan Türk coğrafyasından olmuştur.  

Kutup Baba Nehani’nin eseri Divan-i Fatihi’dir. Bu eser tamamen Türkçedir. Esasen 
bütün kutupların eserleri Türkçedir. Baba Haziri’nin mezarı Husravşah’dadır. Burası 
Ilhıcı’ya altı km. mesafededir. Baba Salman’ın Kutupnamesi, Keşful Esrar (Esrarların 
Keşfi) isimli eserdir. Bu eser Türkçe ve Farsça olup 12 bölümden meydana gelmiştir. 
Kur’an ve Nehcul Belage (Hz. Ali’nin Konuşmaları)’den sonra bu yörede en önemli eser 
olarak kabul edilmektedir. İnanca göre bu eser herkesin yanında okunulmaz. Büyük bir 
kısmı Türkçe olan bu eser senede bir defa okunur.  

Kutupların yaşamı efsane ile karışmıştır. Zamandan ve zeminden münezzeh kabul 
edilirlerdi. Nebi Ağa, Gregoryanlar arasında da dinî prestiji olan bir otorite idi. Zamanında 
Ermeni kesişleri ziyaretine gelirlerdi. Nebi Ağanın müridlerine Nebili denilirdi. Müridleri 
onun öldüğüne inanmazlar. 12 İmam gibi gayba karıştığını kabul ederler. “Nebi Bayramı” 
ile “Hıdır Nebi Bayramı” halk arasında birbirine karışmıştır. Nebi bayramını Gregoryan –
Ermeniler de kutlamaktadır. Gregoryanlar bu güne “Sume Sergis”demektedirler.18 

                                                 
17 A.g.e.s.89 
18 A.g.e.ss.100-107 
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Kutupnameler Anadolu’da sadece Ehl-i hak kesimin değil, tarikatlar tarihi, İslâm 
felsefesi, tasavvuf ilmi ile ilgilenenlerin de başvuru kitapları arasında bilinir. Dönemin dinî 
liderlerinin hemen hemen hepsinin hayatı efsanelerle karışmıştır. Bizim açımızdan bu 
eserler çok yönlü kaynak olan başvuru eserleridir. Dikkatimizi çeken diğer konu Gregoryan 
inançlı halkın Karakoyunlu Türk dinî liderlerine itibar etmesidir. Olay saygın din adamının 
farklı dinlerden halkın sevgisini saygısını kazanmış olması mıdır? Yoksa bütün 
Gregoryanların Ermeni milliyeti ile özdeştirilmeden evvel bir kısım Türkler Karakoyunlu 
çağından veya daha önce Gregoryan inancına mı girdiler? Bunlar Türkçe konuşan Türk 
soylu ve Türk töreli insanlar iken, Gregoryan mı oldular? Böyle olunca Nebi Ağanın 
Gregoryan Türkler tarafından özel itibar görmesinin izahı da kolay olur. Gerçi Nebi Ağa 
İslâm ulusu örneğinde olduğu gibi Müslüman ve Hristiyan azizlerinin özdeşleştirildiğinin 
örnekleri az değildir. Sarı Saltuk bunlardan birisidir. Ancak bizim Gregoryan Türkler 
yaklaşım tarzımızı doğrulayan örnekler de vardır. Iğdır’da Er Davut Ocağı Müslüman 
halkın da ziyaret ettiği üzerinde haç bulunan büyük bir kayadır. Bu ziyaretin izahı her iki 
şekilde de yapılabilir.19 

Fezlelibey Divanı, Türkçe gazellerden oluşan bir divan olup, Fezlelibey’e aittir. Nesimi 
Divanı, 500 sahifeden meydana gelmiştir. Diğer önemli bir eser Fuzuli’nin Hakikat-i 
Sueda’sıdır. 

Ehl-i hak inançlı Müslüman Karakoyunlu Türkleri’nde halk inançları genel Türk halk 
inançlarından fazla farklılık yansıtmazlar. Ölüler evde yıkanırlar, hayatlarda Kara 
Çadırlarda yıkanılır. Yas merasimi üç gün sürer. Birinci günün akşamı helva ile mezarlığa 
gidilir, mum yakılır ve fatiha okunur.20 Bahçe anlamında hayat, Kars ve çevresinde de 
vardır. Meftanın evde yıkanılması yakın geçmişe kadar çok yaygın iken, şimdilerde bu 
uygulama kırsal kesimde kalmıştır. Apartman hayatı, ölü yıkanmasını camilerde yaptırmak 
zorunluluğunu getirmiştir.  

Ehl-i hak Türkleri’nde, diğer Türk boylarında olduğu gibi mezarlar kutsaldır. 
Ziyaretgâhları sayıya gelmez, çokturlar. Dut ağacı ve alem ziyaretlerinin mumları hiç 
söndürülmezler. Sonsuz (çocuğu olmayan) kadınlar ziyaretlere daha çok giderler. Ziyarete 
ayakkabı ile girilmez. Ziyaretlerde sanduka tavaf edilir, mum yakılır. Ziyaretten arka arka 
tersine çıkılır ve kapısı kapatılır. Akşam gün batmadan kadınlar ellerinde ekmek ve mumla 
ziyarete gider, mumları ziyarette yakarlar. Ekmekleri de oradaki sıçanlara verir bu 
hayvanları doyururlar. Orada hiçbir hayvan öldürülmez. Tanış kadın ve erkekler 
karşılaştıklarında karşılıklı ellerini uzatır ve “eli’nin eli” diyerek tokalaşırlar. Nişangâhta 
hiç kimse kesinlikle arak içmez.  

Gülmüşk Hatun (imamzade) Hz.Ali’nin torunu olarak bilinen bir ziyarettir. Buraya 
yağmur duasına gidilir. Burada kaşıkla su serpilir ve su istenir. Kutsal kabul edilen 
taşlardan; karataş, elitaş, ayrıca Hz. Ali’nin kılıcı ile ikiye böldüğüne inanılan taş, elitaşı 
büyük bir kayadır. Burada Hz. Ali’nin parmağının ve atının nal izi olduğuna inanılır. Üç 
kardeşler taşı: Nebi Ağa kente gelince, Onu tanımayan üç genç onun aleyhinde konuşurlar 
ve taş kesilirler. Gülmüş Hatunun arkasındaki büyük taş, Baba Pir Eli’dir. Bu taş 
bazılarına göre büyük bir derviş ve bazılarına göre de Hz. Ali’dir.21 Hz. Ali Kültü, 

                                                 
19 Y.Kalafat, Toplu Mezar Kazısı, Soykırın ve Nahcıvan Gezisi, Türk Ermeni İlişkileri (…) (An-

kara:200), ss183- 193; Güney Azerbaycan’da Türkçe Yazan Gregoryan İnançlı Bir Halk Aşığı 
Salmaslı Kul Hart Türkiye’nin Ermeni Meselesi Sempozyumu,V. Celal Bayar Üniversitesi,(23-25 
Mayı 2002). 

20 S.g. Sadi,a.g.e.s.124. 
21 A.g.e., s.143 
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Anadolu Türkleri’nde de çok kuvvetlidir. Sadece Alevî ve Bektaşî gibi inanç çevrelerinde 
değil, bütün dinî çevrelerde Hz. Ali’ye karşı muhabbet vardır.  

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkmenleri’nde şahsey - vahşey inanç ve uygulaması vardır. 
Merasime katılanların ellerinde kama olur. Merasim semah gibi ritimli ve uzun olur. Bu 
Türk boyunda taziye merasimleri Kumru ve Dahil’in bu isimle tanınan iki ünlü eserine göre 
olur. Kumru’nun yazarı Nahçıvanlı Kumru ve Dahil’in yazarı ise, Meragalı Dahil’dir. Her 
iki eser de tamamen Türkçedir. 

Dahil’in bölümleri: Müslüm ve Müslümün Balaları, Sakine ve Ekber’in Konuşması, 
Kasım ve Onun Gelininin Konuşması, Şumur ve Hz. Abbas’ın Konuşmaları, Haris ve 
Eşinin Konuşmalarıdır.  

Ehl-i hak Karakoyunlularında aşure günü İmam Hüseyin’in rolünü mürşid oynar. 
Köyün aşığı - ozanı da Yezit olur. Yezidilerin elbiseleri kızıl, İmam Hüseyin’in giysileri ise 
yeşil olur.22 

Ehl-i hak mezar taşları raz-ı remzi’lidir (yazıları sırlıdır). Taşlarda tarak, makas, tüfek 
gibi şeylerin resimleri olur. Bu gelenek Türk ellerinde oldukça yaygındır. Derbent’teki 
Kırklar Mezarlığı’nda birçok eski ve yeni mezar taşında at, koyun, saksıda çiçek, kama, 
çizme, tüfek ve benzeri örnekleri görebilirsiniz.23 Farklı boyutlarda da olsa bu uygulamayı 
biz Iğdır, Tunceli ve daha birçok yerde gözledik. Esasen kullanılan motifler değişmiş 
olmakla beraber Türkiye’nin her yerindeki birçok mezar taşında meftanın cinsiyetini ve 
mesleğini simgeleyen resimler görebilirsiniz. Bu gelenek Osmanlı mezar taşlarına 
kavukların türü şeklinde yansımıştır. Sırlı yazısı olan mezar taşlarının tarihî seyri ve 
yayıldıkları coğrafya Türklerin dinî tarihleri hakkında da bir fikir vermektedir. 
Altaylar’daki Türk bölgelerinde görülen üzeri koç, koyun ve at heykeli mezar taşlarının 
üzerinde Akkoyunlu mezar taşlarında olduğu gibi, ok, kılıç, kama, tarak, iğne ve benzeri 
motifler vardır. Azerbaycan’ın İslâm Türk bölgelerinde ve Anadolu’nun Ahlat bölgesinde 
bu mezar taşlarında Fatiha türünden Arap harfli yazılar vardır. Erivan yöresi kilise bahçesi 
mezar taşlarında ise, tamamen aynı olan koçlu koyunlu mezar taşlarında haç da 
bulunmaktadır. Bu türden hayvan heykelli mezar taşı başka bir Hristiyan mezhepte 
görülmez iken, dünyanın başka bölgelerindeki Gregoryanlarda da bu tür mezar taşına 
rastlanılmamaktadır. Ermeniler Kafkasya’dan Altaylar’a göç etmediklerine göre, 
Altaylar’dan Kafkasya’ya gelen halklardan bir halk bu kültürü taşımış ve bu halkın 
Kafkasya’da Gregoryan inancını benimsemiş olması gerekir. Bize göre bunlar Türklerdi ve 
bugünkü Kafkasya Ermenilerinin belirli bir kısmı Türk soylu idi.  

Ehl-i hak Türkmenleri’nde mezarın yanında mum yakmak için bir ocak vardır. 
Mumsuz mezarlığa gidilmez. Mezarlıkların içerisinde mürşit mezarları da vardır. Bazı eski 
mezar taşları Türkçe yazılı iken, bu tür mezar taşları yaygınlaşmaktadır. 

Anadolu’da mum yakmak için ocak bulunan mezarlar daha ziyade Alevî, Bektaşî ve 
Şiî, Caferî mezarlıklarında görülmektedir. Bu kesimin ulu kabirlerinin de belirli bir yerinde 
mum yakmak üzere ocakları vardır. Mum geleneği daha ziyade türbe ziyaretlerinde 
görülmektedir. Birçok ulu zatın yakın çevresine yapılan definlerle yeni mezarlıklar oluşur. 
Türkiye’de mezar taşlarına Arapça sadece dinî ifadeler yazılmaktadır. Bu uygulama giderek 
yaygınlaşmaktadır.  

Ehl-i hak Karakoyunlu Türkleri’nden Türkçe bir mezar taşı yazı örneğinde;  
“Bir peri peykor (beden)melek suretinin dur bu mezar, 

                                                 
22 A.g.e.,s.148 
23 Y.Kalafat, Kırım-Kuzey Kafkasya,(Ankara1998). 
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Gör nece hakiyle yaksen eyleyip dur rüzugar”24 
Ehl-i hak Karakoyunlu Türkleri her cuma akşamı, toylarda bayram arifelerinde Nebi 

bayramında mezarlığa giderler. Yılın son çarşambasında burada ateş yakılır. Bayram 
merasimlerinde mum ve ocak da vardır. Kadınlar toplanır, akşamdan nişangâhların 
arkasında tatlı ve çerez yerler. Mezarlıklardan geçer ve bu esnada mum yakarlar. Dereye 
inince ağbircekler (gün görmüş yaşlı hanımlar) genç kadınlar okuyup oynarlar. Evlerine 
dönünce ellerinde kalan mumları da yakarlar. Kadınlardan sonra erkekler mezarlığa 
giderler. Mezarlıktan önce evden içki içmiş olarak çıkarlar. Kahveye gelir, âşıkları 
dinlerler. Atlılar, atçaparlar, at koşturur atları ile tepelere inip çıkarlar. Evlerde yaşlılar ve 
dervişler kalırlar. Onlar da kaside okurlar.25 

Bayramlarda atlarla tepelere çıkıp inmek Türk bayram eğlence geleneğinin bir 
parçasıdır. Sanırım temsili kut alınmış olunuyor. Bizim Altay’da katıldığımız “El Oyun” 
bayram şenliklerinde atlılar ellerinde meşalelerle bir tepeye çıkıp inmişlerdir.26 

Ehl-i haklarda yıl tehvil olup günlerin uzadığı gece, bayram yapılır. Görüşe gidilir. 
Yemek verilip arak içilir. Yemekte, sütlü aş, badem unu murabbası (reçeli), kelem (lahana) 
aşı olur. Bayram gecesine “eli gecesi” denir. O gün Hz. Ali’den başka hiç kimsenin haklı 
ile haksızı ayırma yetkisi olmadığına inanılır. Bayram 13. güne kadar devam eder. O gün 
dışarı çıkılır. Pir Abdal ve Tekiye Boyu’na gidilir. Son çarşamba (ahır çarşamba) günü 
ateş yakılır.27 

Ehl-i hak inançlı Karakoyunlularda toyda büyük bir teşt (sofra) kurulur. Bir kirt 
(hediyelerin konulduğu yer) hazırlanır. Bu kirte konulan para ve hediyelerde yeni çiftlerin 
yaşamı başlamış olur. Bu Türk kesiminde de sağdıç ve saldıç uygulama ve inancı vardır. 
Gelin hamamı bunlarda da yapılır. Toylarda ve sair eğlencelerde; tar, kaval ve tanbur 
çalınır. Âşık meclisleri yapılır. Gelin alayına mum yakılır, çeyiz dizilir.  

“Sağduşuna olmaz rustem beraber,  
Solduşuna İsfendiyar yalandır 
Bey üzü (yüzü) küçeni edip münevver  
Görüm aybey toyun mubarek olsun” 
Damat evinde özel erişte aşı yenilir. Berber damadı kırkar (tıraş eder). Tıraşın tam 

ortasına berbere büyük paralar verip “git” denir. Daha büyük para veren tıraşın devamını 
ister. Bu esnada damat sakin olmak zorundadır. Kendisine şakadan batırılacak iğneye 
kızmamalıdır. Aynı zamanda gülmeden ciddî durabilmelidir. 

Gelin baba evinden çıkınca, kız evinin ağ sakalı bir şal ile gelinin belini bağlar, 
şapkasını gelinin başına koyar ve  

“Gelin gelin naz gelin 
İncilerin düz gelin 
Yedi oğlan isterem 
Son beşiğin kız gelin”  
der. Gelinin elinden tutar ve yedi adım ileri çıkar. Sonra üç defa gelini duvara çırpıp 

daha sonra evin eşiğinden dışarı çıkarıp; 

                                                 
24 S.G.Saidi,a.g.e.,s.127 
25 A.g.e.,s.131 
26 Y.Kalafat-S.Ogan “Abakan Sempozyumu ve Hakasya Seyahat Notları”, Türk Dünyası Tarih 

Dergisi, Mart  
2003,s.195.s.46-54 
27 S.G.Sadi.a.g.e.,s.131-135 
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“Dost dostluğu ile 
Düşman korluğu ile 
“Ha bir Allah ha” diye bağırılır.28 Düğüne katılanların toplu hâlde, “Allah, mübarek 

ha” diye bağırmaları Kars yöresinde “oğlan şahı”nın havaya kaldırılmasında olur. Birisi 
“Here bir Allah” komutu ile başlatır. 

Geline kuşak bağlamak ve bağlarken hayır dua etmek diğer karşılaştırmalarımızda be-
lirttiğimiz gibi Anadolu Türkleri’nde de vardır. Toydaki diğer safahatı, İran’ın diğer Türk 
kesimleri ile ayrıntılı karşılaştırdık. Bu bakımdan tekrardan kaçınmayı yeğliyoruz. 
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türk devletlerinin tarihleri gerçek anlamıda ihmal edilmiştir. 
Her iki Türk topluluğu günümüze yansıyan siyasî ve kültürel sorunlar itibarıyla öncelikle 
Anadolu Türklüğü için özel önem arz etmektedirler. Nedendir bilinmez bu Türk toplulukla-
rının incelenmesi cihetine ciddî bir biçimde gidilememiştir. Anadolu’nun ilgili aydını Ehl-i 
hak ve Ali Allahi’lerin arasındaki farkın bile yeteri derecede farkında değiller. Son yıllarda 
yapılan bir iki çalışmanın dışında elimizde yapılmış inceleme de yoktur. İsmet Parmaksız, 
Türkmenler ve Kürtmenler isimli çalışmasında bu yörenin inanç yapısına da yer vermiştir.29 
İran Türklüğü ile ilgilenen Türkler ve Batı emperyalizmine karşı olduğunu söyleyen Farslar 
Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerini şartlanmamış bir kafa ile birlikte bölge medeniyeti 
adına incelemek zorundadırlar.30 
 
 
 
 

 

                                                 
28 A.g.e.,s.139. 
29 İsmet Parmaksız,Tarih Boyunca Türk Kültürleri ve Türkmenler,(Ankara:1983) 
30 Aygün Haşimzade Attar,XVII. Esrin Evrelerinde Sefevi- Osmanlı Münasebetleri, Türkiye 

Gaynaklarında, (İstanbul:2001); Metin Ören, İran Türkleri Hürriyet Hareketleri, Ankara. 
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TÜRKÇE DEYİMLERİN TERCÜME PROBLEMLERİ 
 

PROBLEMS IN TRANSLATING PHRASEOLOGICAL UNITS TO 
THE TURKISH LANGUAGE 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ТУРЕЦКТИЙ 

ЯЗЫК МАЙЯ КИКВАДЗЕ 
 
 

Maia KİKVADZE* - Mzia KHAKHUTAİSHVİLİ** 
 

 
Öz 
Dilin milliyetçilik kodunu yansıtan çağdaş dilbiliminde en aktual dal dildir. Dünyada 

değişik dil deyimler var, biri üniversal, diğeri ise yapyıla ve parçayla özdeştir. Fakat mana 
ve biçibilim nüansları esasen değişiktir. Bu tip deyimlerde tercüme etmekte güçlük 
çekmekteyiz  

Türkçede ve Gürcücede çok özel nüanslı deyimlerimiz var. Bunlar ise orta sebep-sonuç 
kanunlarla açıklanabilir, bazısı, da kendiliğinden dillerimize doğar. 

Bizim araştırmalarımızın hedefi Gürcüce-Türkçe deyimlerin öğrenmesidir ama bu 
deyimlerin sözdizimi aynı fakat anlamı değişik, yani değişik bir anlam taşıyor olduğunu 
görüyoruz. 

Yüreğine kar ağar (türk) – şüphelenmek, gürcücede ise dertli, üzgün. 
Göze alır (türk) – beğeniyor, gürcücede alay etmek, hoşlanmamak. 
Deyimlerin tek tarafı da çok enteresan, o da semantiği biraz ilerlemektir. Bunun en iyi 

soyleyenler de Türkiye’de yaşayan gürcülerdir. “Sakalımı değirmende ağarmış” – bu da 
yaşlandım anlamına gelir. Ama oradaki gürcüler “Sakalımı değirmende ağarmamış” yani 
yaşlandım anlamına geliyor. Aynı, benzer kelimeler deyimlerde değişiyor ve bu taraftan da 
araştırma daha da enteresan buluyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Tercüme, Üniversal, İdent, Semantik, Stil 
 
Abstract 
The direction regarding a language as the nation’s code is quite topical in the 

contemporary linguistics. There are universal phraseological units as well as phraseological 

                                                 
*Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi. Batum/GÜRCİSTAN. 
 (maiakikvadze1@rambler.ru) 
** Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi. Batum/GÜRCİSTAN.  
(m.xaxutaishvili@mail) 
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units, whose structure and components are identical but semantic and stylistic nuances are 
different.  

There are many universals in the Georgian and Turkish languages explained by the 
common cause and effect regulations of thinking but many of them appeared on their own. 

The aim of our research is to study phraseological units whose components do not 
coincide with general semantics: 

Gulze atovs (Turkish) to be jealous; Georgian – to be sad, worried. Tvalshi amogeba 
(Turkish) to like, Georgian – to dislike. 

Shifting semantics is very interesting in phraseological units. This is evident in the 
speech of the Georgians living in the Turkish territory. A Turkish man may say: Cveri 
cisqvilshi gavatetre, that means to grow older, A Georgian man living in the Turkish 
territory comprehends this phrase with direct as well as opposite meanings: Cveri 
cisqvilshi ki ar gavatetre, davberdi. Since the number of universals in phraseological 
units is changing, it will be interesting to continue the research in this direction.  

Keywords: Translation, Universal, İdent, Semantic, Style. 
 
Резюме 
В современной лингвистике актуально направление, которое рассматривает 

язык в качестве национального кода. Выделяются универсальные фразеологизмы и 
фразеологизмы, структура и компоненты которых идентичны, но семантические и 
стилистические нюансы различны.  

В турецком и грузинском языках достаточно много универсалий, которые 
объясняются общими причинно-следственными законами, но многие из них 
появились самостоятельно. 

Целью нашего исследования является изучение таких фразеологизмов, в 
которых значение компонентов не соответствует общей семантике: 

Gulze atovs турецком ревнует, в грузинском обозначает печаль, горе.  
Tvalshi ageba в турецком нравится, в грузинском обозначает предубеждение.  
Во фразеологизмах интересен семантический сдвиг, происшедший в речи 

грузин, живущих в Турции. Турок скажет: Cveri cisqvilshi gavatetre, что означает 
постарел. Грузин, живущий в Турции, понимает эту фразу буквально и вместе с 
тем с противоположным значением: Cveri cisqvilshi ki ar gavatetre, davberdi. 

Продолжение исследования интересно в том отношении насколько меняется 
доля универсалий во фразеологизмах. 

Ключевые слова: Перевод, Универсальный, идент, Семантический, стиль. 
 
 
 
Giriş 
Çağdaş dilbilimde en aktual akıntı dil hakkinda çalışmalar ve dilinde olan kişiler 

koddur. En iyisi, bu tip problmler deyimlerde ve sözdizimlerden ibarettir. ,,Dilin en iyi 
öğreten deyimlerdir ve dil deyimlersiz düşünülmüyor (Mamulia, 2006: 7). Dil hem koruyor, 
hem de globalizasyona katılıyor, deyimlerde halkın universallığı ve gelişmeleri de 
görünüyor. 
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Amacımız bu iki değişik dillerin Türkçe ve Gürcücede olan deyimlerin tercüme 
problemleri konu olarak getirmek istiyoruz. Bu iki dillerin yalnız komşu olarak belirtmek 
isteriz, çünkü başka orta noktaları bunların yoktur. Araştırma ise bizce büyük önem taşıyor. 

 ,,Her dil kendi deyimlere kendine göre kalıpları verir, ama değişik deyimlerde aynı 
noktaları olanları da var (Mamulia, 2006: 9). Türkçede ve Gürcücede universal deyimler de 
var. Bunlarda ise ulusallık bilinç özellikleri ve gelişmeleri de görebiliyoruz. Çoğu deyimler 
kendi-kendine yaratılmş bu durum ise bazen azalır, bazen de çoğalır. 

 Tercüme etmek zor ve sorumlu bir iş. Burada bir çok nüanslara bakmamız gerekiyor, 
çünkü eserlerde bulunan deyimleri kelime kelime tercüme ettiğimiz zaman, cümlerin 
anlamı değişebilir. 

Araştırmamızın konu değimler. Ama benzer, ident deyimler Türkçede ve Gürcücede. 
Şu tıp deyimlerin semantık ve stıl nüansları değişik. Buna benzer Deyimlerin tercümesi ise 
zorluk çekiyor. Ayrıca bunu başarıyla yapmak için iki dilin bilmesi gerek, yalnız dil 
bilmekle de yeterli değil. Burada iki ulusun kültürü ve medeniyetleri bilmemiz gerekiyor. 
Burada polisemi deyimlerin tercüme problemlere de dikkatle bakmamız gerek. Deyimleri 
E. Mamulia’nın ,,Gürcüce Türkçe deyimler sözlüğü’’, T. Sahkokıa’nın ,,Süslü deyiş’’, A. 
Ğlontı’nın ;;Gürcü Lehcelerin deyişi’’, Ş. Putkaradze’nin ,,bizimkilerin Gürcücesi’’, Batum 
Şota Rustaveli devlet üniversite’nin gürcü filolojı merkezinin ,,Türkiye’de araştırma 
seferlerde toplanan bilgiler, malzemeler ve doğal konuşanlardan alan eserler, örneklerde 
bulunan deyimleri kullanup, araştırıp sunmaktayız. 

Yüreğine kar ağar – Gülze atovs– Türkçede şüpelenmek, - gürcücede ise – yüreğine 
kar ağar değişik semantık anlamı taşıyan ve üzüntü, dertli anlamında. Orn: magas rom 
davınakhav, gulze matovs - onu görünce yüreğime kar ağar, üzülüyorum, zavallı anne-
babasız kıza. 

Göze alır – Tvalşı ığebs - Türkçede beğenmek anlamı gürcücede ise hoşlanmamak 
anlamı taşıyor. Orn: biliyorum o beni yaşatmaz, çoktan göze almış. 

Yakasını sılktı – Sakelo chamoıfertkha (Mamulia, 2006: 291). Türkçede 1. 
Uzaklaşmak, 2. bırakmak, Gürcücede ise anlamı bu deyimin değişik ,,suslu deyiş’’inde 
uzak tutmak, kötü şeylerin başına gelmelerin ifadesi taşıyor. 

Süslü deyişi’nde yakasını silkmek çok eskilere dayanır, gömlelerle gezen insanlar, bu 
gömleğin içinde kanunlu ya da kanunsuz yolla kazanan şeyleri saklıyorlardı. Çocuklar 
komşusunun bahçesin’de meyveyi çaldığı zaman suçsuzluğu yakasını silkmekte 
ıspatlıyorlardı. Bunun gibileri deyim olarak (türkiye Coruh havzasında yaşıyan gürcülerin 
konuşmalarında kullanılır). İmerkheuli’de yakha devreke bu da aynı anlamı taşıyor, ama 
burada yakha türkçe, silkmek eylem ise gürcüce – devreke. Ayrıca bu deyimin anlamı 
bıraz yerlere göre değeşik – insanlığın kaybetmesi anlamında da kulanılır. Ama güney 
tarafında kulandığı zaman Türkçesi gibidir. 

Diş biler – Kbılebs ılesavs (Mamulia, 2006: 96) türkçede savaş başlamak, kavga 
başlatılmak anlamında. Gürcücede ise semantik anlamı değişir, hem olumlu, hem 
olumsuz: 1. Öç almak içın dışleri biler (negatıv) 2. Yemek, iyi işleri için hazırlamaktır 
(pozıtıv), orn: Sofraya ne zaman oturacağız, dişi biliyoruz. Deyim ise, dişler insanın 
koruyucu ve aynı zaman direniş için kulanılan bir sillahtır; hayvanlar için bugüne kadar 
savaş araçtir. 

İçinin yağı erir – gulis tshimi udneba (Mamulia, 2006: 166) türkçede üzüntü, derttir, 
Gürcücede ise bu deyimin anlamı değişik, İmerkheulı’de Gülze yagebi daadna semantık 
anlamı türkçesi gibi değil, burada oç almak, zevk almak gibidir. 
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Adi cıktı – sakheli gauvarda türkçede sadece olumsuz anlamında kullanılır (kötü adı 
yayıldı, adı bozuldu). Gürcücede tıpa tıp adı kırıldı gibidir. Adı cikti gürcücede iyi, olum-
lu anlamında kullanılır Bilim, iyi şeyleri yapan insanların adı herkes bilir anlamındadır. 

Göze diken oldu – tvalshı eklad eqca Türkçede Begenmedi(Mamulia, 2006: 139), 
gürcücede ise bezmış anlamı taşıyan deyimdir. 

Gözleri arkada kaldı – tvalebi ukan darcha Türkçede beğenmek anlamında 
kullanan deyimdir. Gürcücede de hem beğenmek, hem de gitmek istemediği 
anlamındadır, örn: mıvdıvar da tvalebı ukan mrcheba – gidıyorum ve gözlerım arkada 
kalıyor. Tercume ettiği zaman ikisine de dıkkat etmek lazım. 

İki anlamlı yani polisemi deyimlerin tercümesi bira daha zor, titizlik ister, bazen bır 
deyımın bir kaç anlamlı var. Eylemin bu tıp deyımlerır banlardan yanlışlıkla tercüme 
ettiğimiz zaman tam anlamı tutamayız. 

Alının damarı çıktı – shublıs dzargvi gauckda (Mamulia, 2006: 3) türkçede 1. Çok 
çalışmak, eziyet 2. Namussuzluk anlamı taşıyan deyim, ama gürcücenın güney lehçelerde 
sadece ikinci Namussuzluk anlamı taşıyanlardandır: magas ragana elaparako, shublıs 
dzargvı gackvetılı aq, arafrıs ar rckhvenıa - onunla ne konuşacaksın, alnın damarı 
çatladı.Namussuzluğun semantığı gürcüce ve türkçede anlamı yaklaşıyor. Mesela Türkçede 
eşeğin derisi, alın damarı kalın-dır ve gürcücede alnında mandanın ya da boganın 
derisi Kullanırlar. 

Kısaca bu deyimin birinci anlamı Türkçede değişik, ikincisi - ident. Bunun için eğer 
Türkçeden çevirdiğimiz zaman birincı anlami atsak, doğru olmaz. Tercuman metini bilerek 
kelimeleri seçip ya da başka deyımleri kullansın. 

Ağzı kara – shavi pirisa: 1. Kötü haberi veren. 2. Kötü dilli adam. Gürcücede 
utandırmak anlamında. orn: agzım kara, utandırdım ben sana - shentan pirshavad var, 
shertskhvenili var. 

Elini koyar – khelis dadeba (Mamulia, 2006: 115) iki dillere ayıt bir deyim. Türkçede 
olumsuz semantiği var: 1. Acığa vurmak, 2. El uzatma anlamında. Gürcücede ise bunlarla 
beraber: 1. Seçmek, 2. Nışanlamak, 3. Sucu başına almak. Gördüğünüz gibi gürcücede – 
bir kaç anlamlı 1. Nişanlamak (kadın) 2. Suçlamak 3. İyileşme doktor tarafından, 4. 
Papazı tekdis etmek, 5. İzin vermek.  

Türkçede ise yardım etmekte kullanılan deyim elini katar-dır. Bu deyim olumlu 
anlamlıdır. Bazı araştırmacılarda bu deyim suçlu anlamında kullanılır. İmerheulı’de bu 
deyimin anlamı yalnız nişanlamak anlamındadır - vinmem kheli daados emaletu Ş. 
Putkaradze’nin ,,Bazimkilerin Gürcücede’’ ki olan sözlükte tek anlamı deyimdir (Mamulia, 
2006: 167) Kısaca bu lehçede Elini koymak yalnız nışanlamaktır. Şimdilik bunu 
soyleyebiliriz. Ileride araştirmalar gösterır. 

Tercüme etmek titiz iştir. Önemli olan şu ki, her kelimenin değişik hallere göre 
tercuman da yanlışları yapabilir. 

Türkçede başına kına yaktı– tavze ina daıdo(Mamulia, 2006; 53). – deyimin anlamı 
sevinmek, mutlu olmaktır. Gürcücede ayayğına kina koydu ise vaktı olmayan, gelemeyen 
kışıya söylenir: Onun ayağına kına var koyulmuş, nasil gıder? İna koymak normal 
halimizde de kullanılır, saçı boyamak, eli boyamak sakalı boyamak. Gürcücede ına 
koymak metafor olarak değil, doğru anlami var.  

Gürgü deyimin anlamı sakalına soğan doğradı – tsverebze khakhvı damachra bu 
deyim türkler kullanır ve alay etme anlamına kullanır. Gürcücede ise kulaklarda sogan 
doğrama – kurebze khakhvıs dachra - hıç bir şey yapamazsın, boşa zamanı harcıyorsun 
anlamına gelir. 
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Ağzı açıldı – pırıs gakhsna - konuşmaya başladı. Gürcücede buna eşit ağzı açmaktır 
(Her şey söyledi). Din anlaminda bu deyim başk semantik taşiyor. Bu anlamlı deyim bizde 
ölen insandan üç gün sonra yas tutuğumuzdan ilk defa et yemek için kullanılır. Buna ruh 
açmak denilir. Başka turlu buna ette dış koymak denir. Gürcüstanin dığer bölgelerde ağz 
açmak (pırıs gakhsna), kol açmak (mklavıs gakhsna), ya da el açmak(khelıs gakhsna) 
denır. Adet her bölgede ayni ağız yemek, et yemek anlamında gelir, ama değışik 
kelımelerle diyorlar (ruh, agız, kol, el). 

Deyimlerde bir ılgınç noktası var – anlamı bıraz değiçır. Bu ıse Türkiyede yaşayan 
Gürcülerin konuçmalarda daha görünür. Mesela Türk söyler: sakalım değirmende 
akmadi(beni aldatamazsın) (Mamulia, 2006: 58). Sakalım değirmende 
akmiş//ihtiyarlanmiş ama bir şey bilmiyor, akılsız (Mamulia, 2006: 257). Türkıyede 
yaşayan gürcü bu deyimi doğru ve zıt anlamlı anlıyor: Sakalımı değirmende akmamışım, 
ıytıyarlandım. 

Deyimlerin tercüme ettiğimiz zaman bir kaç maddeye bakmamız gerek. Bu 
Çalışmamızın başlangıcı. Derinlere gittiğimizde da başka konular acıklarız. Universal 
deyimler bile değişir ve tercümanlar için buna dikkatle bakmanı rıca ederiz. Türkçede ve 
Gürcücede dizim ve semantık eşit anlamlı deyimlere dikkat etmeliyiz. 

Sizinle bunları açıklamak istedik. Araştırmalar devam ederiz ve bu araştırmalar 
tercumanlar için de iyi olur. 
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XX. YÜZYILIN TÜRK VE GÜRCÜ SEMBOLİST ŞİİR AKIŞI 
 

SYMBOLIC STEAM IN TURKISH AND GEORGIAN POETRY 
 

СИМВОЛИЗМ В ГРУЗИНСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ 
 
 

Inga SHAMİLİSHVİLİ* - Alkazar KASHİA** 
 

 
Öz 
 Modern edebiyatın temeli olan modernizm ve avangardizm XX. yüzyılın edebiyatı 

kuvvetle işgal etmiştir. “Modern” kelimenin Fransızca anlamı yepyeni ve çağdaştır. Bu 
işaret altında toplamış ilerleme bir taraftan yeniliğin, farklılığın oluşma, öbür taraftan ise 
geçmişin yeni yüzünü verilmesinin anlamı taşıyor. Dolayısıyla estetik kelime ve müzik 
özelikleri ön plana getirmektedir. Bunun özü güzelliğin ve mükemmel yaşam 
yaratmaktadır.  

Bu akış Türkçe ve Gürcüce edebiyatta hızla ilerledi. Fransız sembolizm Türk şiire 
yüzyıllarca oluşturan çekiciliği ve özgürlüğü kazandırdı. O zamanın seküler düşüncelerde 
giren metafizik öğeler donör fonksiyonu alıp tüm şiiri canlandırdılar. Dogmatik şiirsel 
simgeler transformasyon eski ve yeni ayni paylaşımı devam ettiler.  

Gürcü sembolizm Galaktion Tabidze tarafından başlıyor ve şairin estetik ve kelimeler 
yeni edebiyatın temeli oluyor.  

Ayni kültürel alanı taşıyan gelenekler konu hakkında bizim ilgimizi çekmiştir. 
Amacımız benzeri bağlamda göstermek istediğim iki ünlü şairin iki değişik sanat yüzü ve 
edebiyat çizgi ile benzeyen sanatsal görüntüleri açıklamak isterim.  

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Sembolizm, Empresyonizm, Galaktion Tabidze, 
Efemer.  

 
Abstract  
Modernism and avant-gardism, which have become the basis of the modern literature, 

entered rigorously into the 20th century literature. Symbolists gave mysterious implication 
to a word; they managed to express their spiritual feelings. For that reason, they referred to 
lyrics.  

This stream entered mightily into Turkish and Georgian literary life. Turkish 
symbolism became the synthesis of the western and eastern cultural spaces. Hashimi’s 
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symbolism is the synthesis of the eastern mystical philosophical Sufism and western 
metaphorical enigmatic thinking. 

When talking about Georgian symbolism we would like to pay attention to Galaktion, 
who became the living legend. Galaktion, whose established esthetics and word became 
the basis for the new literature, begins Georgian symbolism.  

The traditionalism of the entire cultural space predetermined our interest to this issue; 
therefore, we tried to reveal two different but at the same time similar in the same literary 
lineartistic images of the poets in the entire context. 

Keywords: Modernism, Symbolism, İmpressionism, Galaktion Tabidze, Ephemer. 
 

Резюме 
В литературу ХХ века возник авангардизм и модернизм, явившийся основой 

современного писательского искусства. Символисты сумели придать слову 
затаенность, передать душевное состояние, орудием которой для них и явилась 
лирика. 

Не обошла она стороной и грузинскую и турецкую поэзию. 
Турецкий символизм стал синтезом западного и восточного культурного 

пространства. Символизм Гашима – синтез восточного мистико-философского 
суфизма и западного метафорически-энигматичного мышления. 

Беседуя о грузинской символистической школе, обратили внимание на 
творчество Галактиона, ставшегося еще при жизни живой легендой. Начало 
грузинского символизма связывается с именем Галактиона, утвержденная им 
эстетика явилась основой новой поезии. 

Традиционность единого культурологического пространства и обусловила наш 
интерес к поставленному вопросу, поэтому мы постарались в едином контексте 
показать два разных и одновременно подобный по литературным параметрам 
художественный образ поэта.  

Ключевые слова: модернизм, Символический, импрессионизм, Галактиона 
Табидзе, однодневка. 

 
Giriş 
XIX yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. 

Parnasyenler insan duygularına, izlenimlere önem vermiyorlardı Onlar için önemli olan 
gerçekti, düşüncelerdi. Sembolistler bu anlayışa karşı çıkmış, duygusallığa, insanın iç 
dünyasına yönelmişlerdir. Onlara göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları ara-
sında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Çünkü dış gerçek ancak insanın algılayış 
biçimiyle var olur. Yani insan onu nasıl algılıyorsa öyle değerlendirilir. Sembolistler, sem-
boller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır. 

XX yüzyılın başlangıcında modernizm ve avangardist hareketler çağdaş yazarlığın te-
meli oldu. Gürcü yazar Galaktion Tabidze şöyle yazıyordu: “ Modernizm hareketleri Gür-
cistan’da ancak 15yıl sürdü (1912-1927) ama bu zaman içerisinde hikâyelerin, romanların, 
drama eserlerinin şaheserlerini kurup lirizm sahasında zafere ulaştı”. Gürcü şiirinin bu 
reformcu yazarının kabul edilmesi zor görülmektedir. Gürcü edebiyatçı S. Sigua göre: 
“Galaktion Gürcü şiirinde sembolizm faaliyetlerini başlayıp bitiriyor ve bizzat yazar oldu-
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ğu için sembolizmle beraber kendisi de bitmiş oluyor.”(Sigua S.2002). Yeni dünyayı keş-
feden yazar, XX yüzyıl estetik zevki temelinin atanı oluyor. Gürcü şiirine yeni manevi 
hayatı getiren Galaktion Tabidze Gürcü yazarlığında temel düşüncenin şaheserlerini yarat-
tı. Yalnız onun gibi virtüöz şöyle söyleyebilir: “ ben ancak hedef hakkında ve hedef için 
yazmak isterim, yazmış olmak için yazmayı istemem ve başkalarına layık düşüncelerimi ve 
incelemelerimi paylaşma isteğim var.” 

Galaktion Tabidze nin yaratıcılığında şiirlerine organik olan “Efemerler” sırası önemli 
bir yer almaktadır. Efemer meçhul, garip, tarif edilemeyen bir şeye denmektir. 
Galaktion’un şiirsel hayali sık olarak teşhis edilememiş ve rüyasallıktır. O kendi şiirlerinin 
en iyi değerlendiricisidir. Şairin sözleri: “düşlerim rüyalarınız gibi değiller” evren 
içerisindeki maddelerin ve olayların başkaları gibi kavranamaması demektir. “Garip hayal 
benimdir” bu samımı sözleri bize ait ve biz de kabul ediyoruz çünkü “menekşe rengi kar” 
yalnız onun rüyalarında yağar, “Haziran rengi buz küplerini yalnız o görür veya “mart 
dallarına rüzgârın nasıl geçtiğini” yalnız o hissetti. Efemerlik Galaktion Tabidze 
yaratıcılığın genel bir özelliğidir. 

Şair, Efemer motifleri “Aktörlük çiçekler”den sonra “Galaktion Tabidze Dergisi” ile 
getirdi ama “Aktörlük çiçekler” ve “Mor atlar” bu motiflerin kaynaklarıdır. 

Diğer şiirlerin takıp ettiği öncü “Efemer” şiirinde Galaktion asıl sanat olarak Tanrıya 
Giden Yolu tercih etmektedir. Bu yüzden “Basit seslere ayıracak vaktim yok”. Basit sesler 
olarak şair vatanına ve halkına hiç bir şey söylemeyen şiirleri kastediyor. Gürcistan’ı 
evrenin merkezi gibi gören Galaktion: ” içimde bir damla Gürcü olmayan kan yoktur, 
içimde şair olmayan bir sınır ucu yoktur” der. 

 “Yine Efemera” şiirinde şairin yüce idealleri meydana çıktı. Şair ve şiirleri sınırsız 
uzaylara bağlıdır ve somut gerçekliğe alışmamaktadır. Şiir ölüme mahkûm olan 
Dostoyevski portresi ile sonuçlanıyor ancak gerçek bir sanatçıya ölüm asla zarar veremez.  

“Efemerler” serisinden “Yeni yılın efemerası” şiirini tek bir yerde ayırmalıyız. Bu 
şiirde Galaktion geçmiş incizaplara sanki borç ödeyip şiirin yeni dünyasının kapısını 
açmaktadır. Ancak tek bir hamlede yeniliklere başlaması çok zordur. “Bir şeylerle 
unutsaydım, bir yerlere kaybolsaydım, senin için kafiyeyi bulsaydım!” Bu şiirin sonunda 
perde inip karnaval bitiyor ve şairin trajik sözleri işitiliyor: “Bu karnaval son eğlenme 
olmuş, bunun hatırına can ebedi olarak yanacak” Şair ıstırapla yeni hayata başlayıp yeni 
idealara ibadet ediyor. 

Özel dikkat çeken Galaktion’un ”Ana Efemer” şiirinde, anavatan şair için huzur ver-
meyen duygudur. Galaktion Tabidze için vatan ancak konu değildir onu vatanına bağlayan 
her şey endişelendiriyor. Galaktion’un bu şiiri Gürcistan’ın tüm tarihini kapsamaktadır. 

“Ana Efemer” şiirinde “Dünya Alem”i konkreleştirmektedir. Galaktiyon’un dehalığı 
tüm dünyaya göz atmak cüretini göstermektedir ama genel kökleri memleketinin toprak 
derinliğıne salmaktadır. Ulusal kültürün zengin geleneği tüm şiirini besleniyor. ”Ana 
Efemer” şiirlerin genel esasında, özgürlük için tanrılara savaş açan kahraman Amiran’ın 
ölümsüz ruhu yanıyor: “ Kayalar kayaları sıkıştırıp küflenmiştir, birisi orda ofluyor, 
Amiran mi o? – yine ormanlara soruyorum - Amiran’dir o: orman sesleniyor.” 

“Ana Efemera”dan önce 1922 tarihinde “Deniz Efemerasi” yayınlandı. Bu şiir diğer 
Efemerler”den formu ve anlamı ile farklıdır. Şiirde fırtınalı deniz, tüm kendi kâbuslarıyla 
resmetmektedir. “Deniz Efemerası”nda şair dünya meridyenlerinden ve topraklarından 
uzaklaştırıp denize batmış geminin felaketini anlatıyor. Suya “umut” gemisi batıyor. 
Umutsuz denizcilerin sesleri işitiliyor: “ Son defa anayurdumuzu hatırlayalım ancak ana-
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yurdumuz bize yok olmuş, okyanus bu bizim yurdumuzdur, bizim yurdumuz “umut” tur, 
biz onunla beraber kayboluruz - Selam, Selam, Selam!”. Bu şiirine kadar Galaktion vatanı-
nın hakkında “Efemer” şiirlerinde konuşmuyor. Şair böyle yavaşça “Ana Efemera”sına 
yanaşıyor ve “Deniz Efemera” den atmış “Selam” kıvılcımı “Ana Efemera”sının birinci 
satırlarında alevleniyor. “Ana ağaçlarımı tanımıyorum” bu satırlar özgürlüğünü kaybeden 
vatanın tarafına bizi hemen geriye döndürecektir çünkü sert kış mevsimi bağımsız Gürcis-
tan’ın izini sildi. 

Galaktion’un şiirinde genel çizgisi olan “Efemerlerin serisi, Sembolizmin açık bir 
örneğidir ve yaratıcılığına mükemmellik kazandırıyor. Bu akım, şiirinin genel besleyicisi 
oldu. 

Fecr-i Ati topluluğunun en önemli şairi Ahmet Haşim, çirkin olduğu düşüncesiyle 
kendinden nefret eden hatta aynalara tükürdüğü bile vaki olan biriydi... Haşim’in insan 
anlayışı da tutarsızlıkların savunulmasını içerir. İnsan karşıtlıklar, çelişkiler, iyilikler, 
kötülüklerin bileşimidir. Ondaki gerçekleri açıklamak değil, yaşamak gerekir. İnsanın 
toplum içindeki görevi ise bireyselliğini en yüksek düzeye çıkarmaktır. 

Evren karşısında bilimsel bilgilerden ne kadar uzağa düştüğünü şu sözleri açıklıyor: 
”Gelin kâinatı izah ve tefsire çalışacağımıza, onun zevkini sürmesini bilelim. Bakınız, 
yıldızlar ne güzel… Bunlar, belki bizim cetlerimizini zannettiği gibi, lâcivert kubbeye 
çakılı birtakım altın başlı çivilerdir. Ay, belki güneş, eskilerin itikadına göre bir İlâhtır. 
Belki, yer yuvarlak bile değildir.” Yalnız, bu bilime güvensizlikte, şiirselliğin büyük payını 
da görmeliyiz. Bilimsel olmayan, yakıştırma bilgiler bütünüyle insan kafasının düş kurma 
gücünden doğmakta, yapılan benzetmelerdeki şiirsellik Haşim’in hoşuna gitmektedir. 
Şiirin bir damlası için bütün bilimsel gerçeklerden şüphe etmeye hazır olduğu anlaşılıyor. 
Saygı duyduğu tek şey şiirdir. Onun için evreni, insanı şiirsel rastlantıların ortaya çıkardığı 
gerçeklere bağlamak, Tanrı’yı bir sanatçı gibi düşünmek eğilimindedir. 

Ahmet Haşim’in sanatı denince ilk akla gelen sözcük “Sembolizm”dir. Önce “Dergâh” 
dergisinde “Şiirde Mâna ve Vuzuh” başlığıyla yayımladığı, sonra “Şiir Hakkında Bazı 
Mülâhazalar” başlığıyla Piyale kitabına aldığı ünlü yazısında şöyle der: “Şair ne bir 
hakikat habercisi, ne güzel konuşan bir insan, ne de bir yasa koyucudur. Şairin dili düzyazı 
gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş, musiki ile söz arasında, sözden 
fazla musikiye yakın, iki arada bir dildir. Düzyazıda üslûbun kurulması için kaçınılmaz 
olan öğelerin hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile düzyazı bu itibarla birbiriyle oran 
ve ilgisi olmayan, ayrı düzenlere uyan, ayrı sahalarda, ayrı boyutlar ve biçimler üzere 
yükselen ayrı iki yapıdır. Düzyazının doğurucusu akıl ve mantık, şiirin ise, algı bölgeleri 
dışında, gizlilik ve bilinmezliğin geceleri içine gömülmüş, yalnız aydınlık sularının ışıkları 
zaman zaman duygu ufuklarına yansıyan kutsal ve isimsiz kaynaktır. Şiir düzyazıya 
çevrilemeyen nazımdır. Şiirde her şeyden önce önemli olan kelimenin anlamı değil, 
cümledeki söyleniş değeridir. Herkesin anlayabileceği şiir yalnızca düşük şairlerin işidir. 
En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun hayalinden alan şiirlerdir. Şiirde bazı bölümlerin 
şüphe ve belirsizlikte kalması bir yanlış ve bir kusur oluşturmak şöyle dursun, tersine şiirin 
estetiği bakımından vazgeçilmez bir şeydir. Sözün kısası, şiir, peygamberlerin sözü gibi, 
çeşitli yorumlara uygun bir genişlik ve kapsam taşımalıdır. En zengin, en derin ve en etkili 
şiir, herkesin istediği tarzda anlayacağı ve bundan dolayı da sonsuz duyarlıkları içine 
alabilecek bir genişliği olandır.” 

Eleştirmenler Haşim’in şiirini genellikle üç dönemde ele alıyorlar. Bu dönemleri 
“Gençlik”, “Kendini bulma”, “Olgunluk” dönemleri diye adlandırabiliriz. 
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Gençlik dönemin en başarılı ürünleri sayılan “Şi’r-i Kamer”lerinde çocukluğunun an-
nesiyle geçen bölümünü, annesinin hastalığını, ölümünü anlatır. 

Kendini bulma dönemi Göl Saatleri ile başlar. Yaşamın görünümlerini düş havuzunun 
sularında seyrettiğini söyleyerek girdiği bu şiirlerde bir ressam gibidir. Gerçektekinden 
daha renkli, daha parlak doğa görünümleri çizer. Şiirler kısalmış, dil sadeleşmiştir. Anlatım 
yoğunlaşmış, durulmuş, arınmıştır. Genellikle akşam saatlerini anlatır, koyu renkler içinde 
şiiri bir düş oyunu niteliğine büründürür. 

Olgunluk dönemi ise Piyale ile başlar. Bu döneminde Japon şiirinin izlerini de taşır. 
Kısa, duru, yalın, yoğun şeyler yazar. Gene bir ressam gibidir, gene akşam görünümleri 
çizer, ama artık kırmızı renkler iyice öne çıkmıştır. Sürekli olarak da bir sevgiliden söz 
eder. Vazgeçilemeyen, uzaktan uzağa izlenen, ruhu acılara boğan, arada bir yanma uzanılıp 
düşüncelere dalman bir sevgili. Dili, anlatımı çok sadeleşmiştir. Batı şiiri ile Divan şiirini 
birbirine yedirip Türkçenin kalıplarına döktüğü söylenebilir. 

Şiirleri belli bir anı yakalamak için çaba gösteren empresyonist (izlenimci) ressamları 
akla getiren Haşim’in üç döneminde, üç ayrı renge düşkünlük göstermesi ilginçtir. “Şi’r-i 
Kamer”lerde sarı, Göl Saatleri‘nde kara, Piyale’de kırmızı renkler ağır basar. 

Yaşam anne dilinden anadile doğru bir yolculuktur. İnsanlar anne dillerinin içine 
doğar ama sevgililerinin dili içinde yaşarlar. Haşim, sevgili dili Türkçenin hem söyleyiş 
imkanlarını hem imge evrenini geliştirmiştir. 

Göl Saatleri şairi, sürekli olarak şiirin kapalı olmasından söz etmişti. En kapalı denen 
şiirler bile uygun eleştiri kurumları ile açılabilir ve anlaşılabilir. Agnostisizm 
(bilinemezcilik) yalnızca çözümsüzlük ürküntüsünün anlatımıdır. Haşim’de de bu ürküntü 
vardır. Bu bakımdan şiirleri kendisi ve kendisi gibilerin bireysel gerçeklikleri için 
belgeleyici bir özelliktedir. Böyle kişiler yaşadığı ve bunlarla ilgilenenler olduğu sürece, 
Haşim’in şiirleri ölmez. Onun yaşamsallığını tıpkı Şeyh Galip şiirinde olduğu gibi, şiirinin 
özünde ve seçkin düzeyinde aramalıdır. 

Haşim’in şiirleri ölmez, çünkü Ahmet Haşim son çağ Türk şiirinde bağlı (engagée) 
olmayan şiirin en seçkin ustasıdır. 
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Öz 
Masallar, bir anlatı türüdür. Halkın ortak yaratısının bir ürünüdür. Kuşaktan kuşağa 

aktarılan, sözlü geleneğin bir ürünü olan bu türde; cin, dev, peri, ejderha vb. olağanüstü 
yaratıklar ile olağanüstü olaylar, tekerlemeler ve gerçek dışı kahramanlar yer almaktadır. 

Sözlü gelenekte, büyükler için üretilmiş olmakla birlikte, daha çok çocuklar için söy-
lenen ve yazıya geçirilen bu tür; dünyanın bütün edebiyatlarında ve kültürlerinde vardır. 

Eflatun Cem Güney bir folklorist ve halk kültürü derlemecisidir. Halk efsaneleri, halk 
hikâyeleri, halk fıkraları, halk şairleri monografik çalışmaları, halk türküleriyle ilgili çalış-
maları, halk kültürü konusunda araştırma-inceleme kitapları ve antolojileri, halk eğitimle 
ilgili eserleri bulunmaktadır. 

Masal ve efsanelerde yaratılışı insana benzeyen, fakat yapı olarak çok büyük ve güçlü 
varlıklara “dev” denir. Farsça “div” kelimesinden dilimize girmiştir. Bazı masal ve efsane-
lerde bunlar kişiliktir. Çok iri, çok güçlü ve korkunç görünümlü olarak anlatılmaktadır. 

Devler, Türk folklorunda ve masallarında önemli bir yere sahiptir. Onlar iri yarı, güç-
lü, insan azmanı birer yaratık olarak düşünülmüştür. Yaşayışları insan gibidir. Erkeği ve 
dişisi vardır. Evlenirler, hatta çocukları da olur. Ülkeleri Kaf Dağı’nın ardındadır. Türk 
masallarında kahramanların yolu devler ülkesine düşebilir. Ama akıllarını kullanarak, saf 
ve aptal yaratılışta olan devlere karşı zafer kazanırlar veya ellerinden kurtulurlar. 

Eflatun Cem Güney’in bazı masallarında devler bulunmaktadır. Sadece Türk masalla-
rında niteliklerini belirlediğimiz devler değil, ejderha ve canavarlar da bulunur. Bu ejderha 
ve canavarlar da normalden büyük ve korkunç varlıklardır. 

Bu makalede, Eflatun Cem Güney’in çeşitli yıllarda kaleme aldığı; Üç Turunçlar, 
Kanturalı, Congolos Baba, İncili Yorgan, Emlik Kuzu, Zümrütanka, Oğuz Efsanesi, Tepe-
göz, Çiçek Kızla Çiğdem Kardeş, Ağlayan Nar Gülen Ayva, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yi-
ğitler Yiğidi Musacık adlı masallarındaki devlerin masallar içinde nasıl yer aldığı anlatıl-
maktadır. 

                                                 
* Halk Bilimi Araştırmacısı-Yazar. Ankara/TÜRKİYE 
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Eflatun Cem Güney, Türk masallarını sevdiren, onlara değer verdiren, kalemiyle oku-
nabilir hale getiren bir kişiliktir. Masalların eğitici, öğretici yanını öne çıkarmayı bilen bir 
yazar olmuştur. Dünya masallarında olduğu gibi Türk masallarında da fantastik olaylar, 
olağanüstü kahramanlar, güçler, cinler, periler, devler bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eflatun Cem Güney, Türk masalları, devler, Türk halk kültürü, 
masal kitapları. 

 
Abstract 
Tales are types of expression. It is a joint product of the folk. Transmitted from 

generation to generation in this kind of a product of oral tradition; goblin, giant, fairies, 
dragons and so on. Once in tales extraordinary events and extraordinary creatures, rhymes 
and unreal heroes are located. 

In the oral tradition, but is intended for adults, and these are passed to said article for 
more children; There are all literature and culture in the world. 

Eflatun Cem Guney is a folklorist and a kind of folk culture collector. He has works 
on folk legends, folk tales, folk jokes, folk poets of monographic studies, studies of folk 
songs, folk culture research and investigation on the books and anthologies and public 
education. 

Tales and legends are in the creation of human-like, but the structure is very large and 
powerful presence as is called “giant”. It has entered our language from the Persian word 
“div”. In some tales and legents they look like human. They are described very large very 
strong and scary looking. 

Giants have an important place on Turksh folklore and tales. They are considered to 
be big, powerful and a creature of the spanker. Their life are like humans. There are male 
and female. They get marry, and even they have children. Countries are behind the Mount 
Qaf. In Turkish tales, the heros can fall into the giant country. But using their minds, pure 
and gain victory against the stupid giant of creation, or they get rid of their hands. 

In some tales of Eflatun Cem Guney there are some giants. Turkish tales not only 
determine the properties of the giants we located also dragons and monsters too. These 
dragons and monsters are really bigger than normal and scary being. 

In this article for Eflatun Cem Güney’s tales which are mentioned about giants on 
these stories: “Üç Turunçlar/Three oranges”, “Kanturalı”, “Congolos Baba/Congolos 
Father”, “İncili Yorgan/quilt with Pearls”, “Emlik Kuzu”, “Zümrütanka/Phoenix”, Oğuz 
Efsanesi/The legend of Oghuz”, “Tepegöz”, “Çiçek Kızla Çiğdem Kardeş/Flower Girl and 
Judy Sister”, “Ağlayan Nar Gülen Ayva/Criying Pomegrannate Smiling Guince”, “Bir 
Varmış Bir Yokmuş/One Upon a Time”, “Yiğitler Yiğidi Musacık/Brave and Valiant 
Moses”. 

Eflatun Cem Güney is a personality which endears the Turkish tales, gives them 
value, makes it readable with pen. He showed people educated and instructive the parts of 
tales. As the fantastic events occured in world of fairy tales, extraordinary heroes, power, 
elves, fairies, giants are exsisted in Turkish tales as well. 

Keywords: Eflatun Cem Güney, Turkey tales, giants, Turkish folklore, fairy tale 
books. 
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Masallar, bir anlatı türüdür. Halkın ortak yaratısının bir ürünüdür. Kuşaktan kuşağa 
aktarılan, sözlü geleneğin bir ürünü olan bu türde; cin, dev, peri, ejderha vb. olağanüstü 
yaratıklar ile olağanüstü olaylar, tekerlemeler ve gerçek dışı kahramanlar yer almaktadır. 

Sözlü gelenekte, büyükler için üretilmiş olmakla birlikte, daha çok çocuklar için söy-
lenen ve yazıya geçirilen bu tür; dünyanın bütün edebiyatlarında ve kültürlerinde vardır. 

Eflatun Cem Güney bir folklorist ve halk kültürü derlemecisidir. Halk efsaneleri, halk 
hikâyeleri, halk fıkraları, halk şairleri monografik çalışmaları, halk türküleriyle ilgili çalış-
maları, halk kültürü konusunda araştırma-inceleme kitapları ve antolojileri, halk eğitimle 
ilgili eserleri bulunmaktadır. Ayrıca şairdir de, yayımlanmış “Matem Sözleri” adlı şiir kita-
bı vardır. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitapları da yayımlanmıştır. Ama Eflatun 
Cem Güney, özellikle tanındığı ve adının yaygınlaştırdığı edebiyat türü, Türk Masallarıdır. 
Bundan dolayıdır ki kendisine “Masal Babası” unvânı uygun görülmüştür. İki defa uluslara-
rası ödül verilmiştir. 

Hans Christian Andersen Medal Kurumu, çağdaş masal yazarları içinde 1953 yılında 
yayımlanan Açıl Susam Açıl adlı masal kitabından dolayı 55 milletin katıldığı seçmelerde 
11 kitabtan oluşan şeref listesi içinde yer aldı. Bu 11 eser arasında Eflatun Cem Güney de 
bulunuyordu. Bu nedenle 1960 yılında bu kurum; Eflatun Cem Güney’e Andersen Payesi 
Şeref Diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası verdi. 

Ayrıca 1958 yılında yayımladığı Dede Korkut Masalları adlı kitabıyla bu uluslararası 
kuruluş tarafından yeniden 1960 yılında ödüllendirilmiştir. “Dünya Çocuk Edebiyatının En 
Mükemmelini Yazan Masalcı” olarak seçilmiş ve Şeref Diploması verilmiştir. 

Onun Nar Tânesi (Bu Toprağın Masalları I, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1946) 
adlı masal kitabının Ön Sözüne şöyle başlıyor. 

“Bu toprağın da bir masal dünyası var; uçsuz, bucaksız bir dünya bu! Keloğlanı da 
içine alır, Köroğlunu da. Peri kızını da içine alır, Dev Anasını da….Seni de içine alır, beni 
de...” 

Masallardaki Devler 
Masal ve efsanelerde yaratılışı insana benzeyen, fakat yapı olarak çok büyük ve güçlü 

varlıklara “dev” denir. Farsça “div” kelimesinden dilimize girmiştir. Bazı masal ve efsane-
lerde bunlar kişiliktir. Çok iri, çok güçlü ve korkunç görünümlü olarak anlatılmaktadır. 

Zerdüşt dinine ait metinlerin tümüne veya eski Perslerin, Zerdüşt’e atfedilen kutsal ki-
taplarına Avesta adı verilir. Avesta’da “daeva”, klasik Hint dilinde “dêvâ”, Pehlevî dilinde 
“dîv” olarak telaffuz edilir. Aslında eski İran’da bazı tanrılar için “div” adı kullanılırdı. 
Hatta “düşman tanrıların adı” olarak kabullenirdi. Uzun zaman böyle olmakla birlikte 
giderek Ehrimen’e bağlı bütün güçler ve kötü yaratıklar “dîv” olarak adlandırıldı. 
Avesta’da ve Mazdiyesnâ dini edebiyatında; Ehrimen bütün devler, cadılar, cinler, perilerin 
önderi ve Ahura Mazda’nın en büyük düşmanıdır. Tüm kötülüklerin, pisliklerin, olumsuz-
lukların, anlaşmazlıkların, kavgaların, karanlık işlerin, bilgisizliğin ve zulmün kaynağı bu 
Ehrimen’e bağlı kötü yaratıklardır, yani devlerdir. 

Doğu mitolojisinde, masal ve efsanelerinde; “Ğovl” adı verilen ve her şekile girebi-
len, insanları isimleriyle çağırıp öldüren ve yiyen kötü devler; yarı insan görünümünde 
yaratık olan, bir eli, bir ayağı, bir kulağı, bir gözü olan, tek ayak üstünde sıçrayarak gezen 
“Nesnâs” adlı dîv-i merdom olarak da bilinen devler; Mâzenderân’daki devlerin en büyüğü 
olan, beyaz tüylü, kanı büyülü olup Dîv-i sefûd olarak bilinen “Beyaz Dev” adlı devler; 
insanları aldatmasıyla bilinen Dîv-i Neng adlı devler yer almaktadır.  

Yunan mitolojisinde devler; toprağı (Gaia) bereketli kılan Uranos’un kanından doğar-
lar. Bunlar yenilemez ve altedilemez gücü sahiptir. Öldürülmeleri için bir tanrı ile bir insa-
nın birlikte hareket etmesi gerekir. Bunların yüzer eli vardır, ayakları korkunç bir yılandır. 
Bu devler Tanrılar Tanrısı Zeus’un Olimpostaki dağa kadar çıkmışlardır. Herakles, Zeus ile 
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işbirliği yaparak bunların üzerine yıldırımlar, oklar atarak yenmiştir. Devlerin attığı taşlar-
dan denize düşenler ada, toprağa düşenler birer dağ olmuştur. 

Gelelim Türk folklorunda ve masallarındaki devlere….Türk masallarında önemli bir 
yere sahiptir devler. İri yarı, güçlü, insan azmanı birer yaratık olarak düşünülmüştür devler. 
Yaşayışları insan gibidir. Erkeği ve dişisi vardır. Evlenirler, hattâ çocukları da olur. Ülkele-
ri Kaf Dağının ardındadır. Türk masallarında kahramanların yolu devler ülkesine düşebilir. 
Ama akıllarını kullanarak, saf ve aptal yaratılışta olan devlere karşı zafer kazanırlar, veya 
ellerinden kurtulurlar. İnsan yiyen devler vardır ama bunlar akıllı insanları ve uykuda ol-
mayan yani uyanık olanları yemezler. Masal kahramanları bunu bildikleri için masallarda 
hiç uyumazlar ve dev tarafından yenilmekten kurtulurlar. Devlerin erkekleri gündüz işe 
gider, dev anaları da evde kalırlar. Bu dev anaları, kocası dev adam için ve dev çocukları 
için yemek hazırlarlar, ev işi yaparlar. Masal kahramanı ise bir fırsatını kollar, bu dev ana-
ların memesine sarılır ve süt emmeye başlar. Bu sebeple masal kahramanı dev anasının 
“oğulluğu” olur. Dev anası artık bu oğulluğunu dev adamdan kurtarır, ona yardımcı olur. 
Masal kahramanları dev adamların sarayına bile girer, onun kaçırdığı peri padişahının kızı-
nı veya masumları kurtarır. Türk masallarında devlerin çoğunun bir dudağı yerde bir dudağı 
göktedir. 

Eflatun Cem Güney’in Masallarında Devler 
Eflatun Cem Güney’in bazı masallarında devler bulunmaktadır. Sadece Türk masalla-

rında niteliklerini belirlediğimiz devler değil, ejderha ve canavarlar da bulunur. Bu ejderha 
ve canavarlar da normalden büyük ve korkunç varlıklardır. Bu yazımızla; devlerin; Eflatun 
Cem’in hangi masallarında olduğuna dair tespitte bulunacağız. 

A. Üç Turunçlar Masalı 
Bu masalın kahramanı padişahın oğlu şehzadedir. Yetimin birinden “üç turunçların 

derdine” düşesin diye beddua alır. Beddua tutar. Şehzade üç turunçları bulmak için yollara 
düşer. Devler ülkesine gelir. Dev onu yakalar, eve getirir. Şehzade dev anasının memesine 
yapışır, sütünü emer. Dev anasının oğulluğu olur. Dev anası kendisine yardımcı olur. Üç 
turunçları nasıl bulacağını anlatır. Dev anasının dediklerini uygulayarak üç turunçları bulur. 
Bu arada üç turunçları bekleyen dev ejderhayı öldürür. Uç turuncu dalından koparır. Her 
birisi birer güzel kız olur. İki tanesi uçar kaybolur. Diğeri kuşa dönüşür. Çirkin bir kız, 
kendisini turunç güzeli olarak şehzadeye tanıtır ve onu kandırır ve evlenir. Asıl turunç gü-
zeli, bir kadının yardımıyla kız haline gelir ve şehzadeye kavuşur. 

B. Kanturalı Masalı 
Kanturalı masalı, aslında Dede Korkut Hikâyeleri içerisinde bir boydur. Eflatun Cem 

Güney, Dede Korkut hikâyelerini masal olarak değerlendirmiş ve 12 boydan bazılarını 
masal biçiminde düzenleyerek yayımlamıştır. 

Bu masalda, dev yoktur, ama üç canavar vardır. Bu üç canavar da dev boyutlarındadır. 
Kanlı Koca oğlu Kanturalı, Selcan Hatun’la evlenmek için bu dev cüsseli üç canavarı yen-
mesi gerekir. Kanturalı üç dev canavarla çarpışır ve onları yok eder. Kanturalı ile Selcan 
masal içinde dövüş ederler. Ama sonuçta Kanturalı, Selcan Hatun’la evlenir. 

C. Congolos Baba 
Bu masalda, Keloğlan bir dev canavarla çarpışır. Keloğlan bir derede su içen ceylanı 

takip eder. Ceylan bir küheylan (at) olur. Onu da takip eder. Yolda bir konağa rastlar, kona-
ğın içinde gergef işleyen bir güzeli görür. Ona aşık olur. Bu kız, padişahın kızıdır. Ama 
Congolos adlı dev canavarın esiridir. Dev canavar Keloğlanı yakalar, yemek ister. Keloğ-
lan, aklını kullanarak dev canavardan kurtulur. Dev canavarı kendi oyunlarıyla yener ve 
padişahın kızını kurtarır. Kızı padişaha götürür. Padişah da kızını Keloğlan’a vererek ev-
lendirir. 
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D. İncili Yorgan 
Üç erkek kardeş evlenecek eş bulmak üzere yola çıkarlar. Yolda karşılarına bir dev çı-

kar. Devin tarlasını hayır olsun diye biçerler. Dev de buna karşılık, kardeşlerden en küçük 
olan Mıstık’ın eline bir not yazarak verir. Notu dev anası olan karısına yazmıştır. Notta, 
aslında Mıstık’ın bir yem olarak gönderildiği yazılıdır. Mıstık bunu anlar ve notu yolda 
değiştirir. Notu, devin karısından kızarmış bir kuzu istediği şeklinde değiştirir. Kuzuyu dev 
ve kardeşleri birlikte yerler ama dev bu duruma çok kızar. Dev onları evine davet eder. 
Ama üç kardeş, devin evinde esir olan üç prensesi kurtararak kaçarlar. Kızların babası Padi-
şah, üç prensesi bu üç kardeşle evlendirmek isterler. Ama Mıstık’ın evleneceği küçük pren-
sese, iki ağabey de göz koyarlar ve Mıstık’ı aradan çıkarmak isterler. 

Büyük kardeş, Mıstık’tan incili yorganı devin mağarasından getirmesini, ortanca kar-
deş de şimşektaşını getirmesini isterler. Mıstık hepsini yerine getirir. Mıstık evleneceği 
küçük prensese bir kuş getirir. Dev, diğer iki kardeşe beddua etmiştir. Üç kardeş üç pren-
sesle evlenirler. Ama iki büyük kardeş karılarıyla odalarından çıkamazlar, çünkü devin 
bedduası vardır. Ama Mıstık devin beddualarını da çözer ve onları kurtarır. 

E. Emlik Kuzu 
Bu masal, bundan önceki İncili Yorgan masalının bir varyantıdır. Aynı olaylar bunda 

da olur. Bu masalda küçük kardeşin adı Mıstık değil, Gül Ali’dir. Ancak bu masalda, devin 
elinde tutsak olan üç kızı kurtardıktan sonra sihirli ırmağın ötesine geçemeyen devlerden 
kurtulmaları ve bu kızlarla evlenmeleriyle masal bitmektedir. 

F. Zümrütanka 
Bir padişahın bahçesinde bir elma ağacı varmış. Bu elma ağacı, yılda üç elma verir-

miş. Ama bu elmaları yedi başı bulunan bir dev gelir alır gidermiş. Aslında bu elmalar 
sihirliymiş. Padişah rüyasında bunu görmüş. O yıldan sonraki üç yıl daha bu elma ağacı 
elma verecek ve bir daha vermeyeceğini de öğrenmiş rüyasında. Padişahın büyük oğlu 
birinci yıl elmaları devden kurtarmak istemiş ama dev onu korkutmuş elmaları almış, git-
miş. İkinci yıl ortanca prens elmaları beklemiş, dev onu da korkutmuş ve elmaları koparıp 
almış. Üçüncü yıl, küçük prens devi bekler ve devi yaralar. Ama dev elmaları da yanında 
götürmüş. Üç kardeş yaralı devin peşine düşmüşler. Dev bir kuyuya saklanmış. Üç kardeş 
sırayla bu kuyuya girmişler ama büyük ve ortanca prensler devin elinden elmaları alama-
mışlar. Ancak küçük prens kuyuya inerek sihirli üç elmayı almış. Devin de yedi başını 
keserek öldürmüş. Meğerse o üç elma çok güzel kızlarmış. Yukarıdan ip sarkıtarak kızları 
tek tek kuyudan çıkarmışlar. Küçük prensin kardeşleri son kız çıkınca ipi yukarı çekip onu 
kuyuda bırakmışlar. Kuyunun dibinde bir kara koyun ortaya çıkmış, küçük şehzadeyi yedi 
kat yerin dibine götürmüş. Orada bir kadından su istemiş ancak kadın su vermemiş. Meğer 
suyun başını bir dev tutuyormuş. Bu dev yılda bir suya karşılık can istiyormuş. O gün sıra 
yer altı padişahının kızında imiş. Küçük şehzade bu kızı kurtarmış, devi de ortadan kaldır-
mış. Ayrıca Zümrütankanın yavrularını da bir yılandan kurtarmış. Zümrütanka da onu sırtı-
na bindirerek yeryüzüne çıkarmış. Bir kuyumcunun yanında çırak olarak çalışmaya başla-
mış. Sonuçta kuyudan kurtardığı üç kıza üç kardeşin evliliği söz konusu olmuş. Küçük kız, 
iki büyük kardeşlerin istemelerine rağmen onlarla evlenmemiş. Ancak, bir kuş uçurmuşlar, 
bu kuş kimin başına konarsa onunla evleneceğini söylemiş. Kuş, küçük şehzadenin başına 
konmuş. Her şey artık anlaşılmış ve padişah tahtını, tacını küçük şehzadeye bırakmış, dün-
ya güzeli küçük kızla evlenmiş. Küçük kral, kardeşlerini de affetmiş. Mutlu bir ömür sür-
müşler. 

G. Oğuz Efsanesi 
Bu adından da anlaşıldığı üzere bir efsanedir, masal değildir. Ancak Eflatun Cem Gü-

ney, bazı halk hikâyelerini, efsanelerini ve destanları masal olarak değerlendirmiş ve masal 
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kitapları içinde yer vermiştir. Oğuz Efsanesini de Dede Korkut Masalları adıyla yayımladı-
ğı kitabının içine son masal olarak koymuştur.  

Oğuz Efsanesinin kahramanı Oğuz Kağan; su başını tutmuş olan, yedi başlı dev cana-
varı öldürmektedir. Oğuz Kağan Efsanesi çok bilindiği için epizotlarını yazmayı gereksiz 
görüyorum. 

H. Tepegöz Masalı 
Bu masal da Dede Korkut Hikâyelerinden bir boydur. Uruz Koca’nın oğlu olan ve 

Dede Korkut’un adını koyduğu Basat’ın Tepegöz’ü nasıl tepelediği ve öldürdüğü bu ma-
salda anlatılır. Tepegöz, bir pınar başını tutmuş acayip dev bir mahluktur. Vurdukça büyü-
yen bir canavardır. Basat’ın babası Uruz Koca onu küçük bir yaratık iken bulur, evine götü-
rür. Alnında tek gözü olduğu için Tepegöz adını verirler. Ancak bu yaratık büyüdükçe 
canavarlaşır, ne süt dayanır, ne et dayanır. Büyüyünce kervanların önünü keser, mala-cana 
zarar verir. Bir çok koç yiğiti de tepeler. Tepegöz, Oğuz ilinden her gün altmış adamı yiye-
ceğini belirterek, yemek pişiren iki de aşçı ister. Dede Korkut devreye girer, Tepegöz’le 
anlaşır. Ona her gün iki adam ve beşyüz koyun göndereceklerini söyler. Basat o sıralar 
gurbettedir. Döndüğünde durumu öğrenir. Hatta kardeşi Selçuk da Tepegöz’e yem olmuş-
tur. 

Basat, Tepegöz’ü öldürmeye karar verir. Kılıcını, hançerini ve diğer silahlarını kuşa-
nır. Tepegöz’ün yanına varır. Ancak Tepegöz onu yakalar ve çizmesinin içine sokar. Aşçı-
larına da bunu pişirmelerini ister. Ama Tepegöz çizmeyi hançerleriyle keserek kurtulur. 
Aşçılardan Tepegöz’ün en hassas ve zayıf yerinin alnındaki gözü olduğunu öğrenir. Hançe-
rini ateşte kızdırarak Tepegöz’ün tek gözüne bir saldırı da saplar. Tepegöz şaşırır ama gözü 
görmez olur. Mağaranın içinde Tepegöz’ü el yordamıyla aramaya başlar. Ancak Basat’ı 
bulamayınca af diler, yalvarır. Koyun postuna bürünüp koyunlar arasında saklanan Basat, 
onun sihirli yüzüğünü ister. Basat ortaya çıkar çıkmaz Tepegöz ona saldırır. Basat zor kur-
tulur. Tepegöz’ün kılıcı mağarada asılıdır. Tepegöz’ü ancak bu kılıç öldürebilir. Basat ok 
atarak kılıcı tavandan düşürür, eline alır. Basat bu kılıçla Tepegöz’ün kafasını kopararak 
öldürür. 

I. Çiçek Kızla Çiğdem Kardeş 
Arangu adlı acımasız bir baba, daha önceki evliliğinden olan Çiçek kızla, Çiğdem oğ-

lanın başına, bir üvey anne getirir. Yalangu adlı bu kötü ve zalim üvey anne; çocukları 
istemez. Onların evden atılmasını ister. Baba Arangu çocukları alır ve bir ormana götürür, 
onları da orada bırakır. İki kardeş ormanda yaşamaya başlarlar. Bir gün bir dev anasına 
rastlarlar. Çiğdem kardeş ve Çiçek kız hemen dev anasının memesine yapışırlar ve sütünü 
içmeye başlarlar. Artık ikisi de dev anasının “oğulluğu” olurlar. Kötü dev Kara dev onlara 
zarar vermek isteyince, Dev anası çocuklara verdiği Kantaşıyla Kara devi öldürmelerini 
ister., çocuklar aynen öyle yaparlar. 

Masal’ın bundan sonrası çok değişiktir. Çiğdem kardeş geyik pınarından su içer, geyik 
olur. Çiçek kız ayağına diken batan bir kurda yardım eder ve kurt onlara üç tüy verir. Üçok 
Boyunun padişahın oğlu, Çiçek kızı görür ona aşık olur. Çiçek kız ağaca çıkmıştır. Kimse-
ler indiremez. Arangu baba ile üvey ana Yarangu şehzadeye yardım teklif edip Çiçek kızı 
ikna etmek isterler. Çiçek kız, kurdun verdiği bir tüyü rüzgara bırakır. Kurtlar gelir. Çiçek’i 
öldürmeyi planlayan Arangu ve Yarangu’yu götürür ve uzaklaştırırlar. Çiçek kız ağaçtan 
iner, Şehzadeyle evlenir. Geyik kılığındaki Çiğdem kardeş, kurtların verdiği tüy sayesinde 
tekrar insana dönüşür. 

J. Ağlayan Nar Gülen Ayva 
Bir Yörük beyi birini üzmüş. O da ona “Ağlayan nar ile gülen ayvanın derdine düşe-

sin” diyerek beddua etmiş. Bu bedduanın derdine düşmüş Yörük beyi, ağlayan narı ve gü-
len ayvayı aramaya çıkmış. Bir süre maceralı yolculuktan sonra, bir çobandan ağlayan nar 
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ve gülen ayvanın yerini öğrenmiş. Yörük beyi o yere varınca, yedi başlı dev canavarın 
ağlayan nar ve gülen ayvayı beklediğini görmüş. Ama bu yedi başlı dev canavarı öldürmeyi 
başarmış. Ağlayan nar ve gülen ayvayı almış. Meğerse bu bir peri kızıymış. Yörük beyi bu 
kızla evlenmiş ve mutlu bir hayat sürmüş. 

K. Bir Varmış Bir Yokmuş 
Bu masal, Çiçek kızla, Çiğdem kardeş masalının bir varyantıdır. Üvey anneleri, ço-

cukların babalarını kandırarak ormana götürür. Çocuklar ormanda dev anasının memelerine 
yapışarak sütü içerler ve onun “oğulluğu” olurlar. Kara devi, dev anasının verdiği Kantaşıy-
la öldürürler. Çiçek kız ayağına diken batmış kurda yardım eder. Kurt bu iyiliğe karşı onları 
güzel bir yere götürür. Orada bulunan bir padişah bu iki çocuğu yani Çiçek kızla, Çiğdem 
oğlanı evlatlık edinir. Bundan sonraki hayatları mutluluk içinde geçer. 

L. Yiğitler Yiğidi Musacık 
Musacık, gurbete çıkar. Yolda su arar ama bulamaz. Susuzluktan bayılır. Yaşlı bir ka-

dın onu evine alır. Musacık kadından su ister. O memlekette suyun başını bir dev ejderha-
nın tuttuğunu öğrenir, o sebeple susuzluk çekilmektedir. Bu dev ejderha yılda bir kez halka 
su vermektedir. Ancak her su verişte bir kurban istiyormuş. O gün, padişahın kızı dev ca-
navara kurban olarak verilecekmiş. Musacık durumu öğrenince dev canavarı öldürmek 
ister. Dev canavarı ok yağmuruna tutar ve onu yere serer. Halkı suya kavuşturur, padişahın 
kızını da ölümden kurtarır. Evlenirler ve mutlu bir hayat sürerler. 

Kahramanı Dev ve Dev Canavar olan Masallarla İlgili Açıklamalar 
Üç Turunç Masalı: Bu masal; (Evvel Zaman İçinde, Varlık Yayınları Çocuk Klasikle-

ri Serisi, İstanbul 1957) kitabın içinde bulunan 7 masaldan birisidir. 40 sayfadır. 
Kanturalı Masalı: Bu masal, daha doğrusu bu boy (hikâye); (Dede Korkut Masalları, 

Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1958) kitabın içinde bulunan 7 masaldan birisidir. 32 
sayfadır. Bu masal ilk defa (En Güzel Türk Masalları, Varlık Yayınları, İstanbul 1948) adlı 
kitapta yer almıştır. 

Congolos Baba: Bu masal; Doğan Kardeş Yayınları içinde Bu Toprağın Masalları 
VII başlığı altında; (Açıl Sofram Açıl ve Congolos Baba, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 
1948) adlı kitabın içinde yayımlanmıştır. İki masal bir aradadır. 16 sayfalık bir masaldır. 

İncili Yorgan: Bu masal; (Evvel Zaman İçinde, Varlık Yayınları, İstanbul 1957) kita-
bında bulunan 7 masaldan birisidir. 32 sayfadır. 

Emlik Kuzu: Bu masal 7 sayfa olup İncili Yorgan adlı masalın kısaltılmışıdır. Bu ma-
sal; (Emlik Kuzu ve Altın Gergef, İtimat Kitabı Yayınları, İstanbul 1970) yayını arasındadır. 
İki masal biraradadır. 

Zümrütanka: Bu masal; (Gökten Üç Elma Düştü, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 
1960) adlı kitapta yer almıştır. İlk defa yine Doğan Kardeş Yayınlarının Bu Toprağın Ma-
salları VI başlığı altında yayımladığı Zümrütanka adlı kitapta yer almıştır. 34 sayfalık bir 
masaldır. 

Oğuz Efsanesi: Bu efsane, (Dede Korkut Masalları, Doğan Kardeş Yayınları, İstan-
bul 1958) adlı kitabın içinde yer almıştır. 13 sayfadır. 

Tepegöz Masalı: Bu masal daha doğrusu bu boy (hikâye); (Dede Korkut Masalları, 
Doğan Kardeş Yayımları, İstanbul 1958) adlı kitabın içinde yer almıştır. 30 sayfalık bir 
masaldır. 

Çiçek Kızla Çiğdem Kardeş: Bu masal; (Az Gittim Uz Gittim, Doğan Kardeş Yayın-
ları, İstanbul 1962) adlı kitabın içindedir. 7 masalla birlikte yayımlanmıştır. 26 sayfadır. 

Ağlayan Nar Gülen Ayva: Bu masal; (Ağlayan Nar Gülen Ayva ve Yalancının Mu-
mu, İtimat Kitapevi Yayını, İstanbul 1969) kitabın içinde bulunan iki masaldan birisidir. 12 
sayfadır. 
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Bir Varmış Bir Yokmuş: Bu masal, Çiçek Kızla, Çiğdem Kardeş masalının bir var-
yantı, hattâ küçültülmüş bir halidir. 8 sayfalık bir masaldır. Masal; (Tellerinde Bülbüller 
Şakıyan Saz ve Bir Varmış Bir Yokmuş, İtimat Yayınları, İstanbul 1971) adlı iki masalın bir 
araya getirildiği kitapta bulunuyor. 

Yigitler Yiğidi Musacık: Bu masal; (Yiğitler Yiğiti Musacık, İtimat Kitabevi Yayını, 
İstanbul 1972) adlı kitabın içinde yer alıyor. Kitabın içinde bir masal daha bulunuyor. 8 
sayfalık bir masaldır. 

 
Sonuç 
Eflatun Cem Güney, Türk masallarını sevdiren, onlara değer verdiren, kalemiyle oku-

nabilir hale getiren bir kişiliktir. Masalların eğitici, öğretici yanını öne çıkarmayı bilen bir 
yazar olmuştur. Dünya masallarında olduğu gibi Türk masallarında da fantastik olaylar, 
olağanüstü kahramanlar, güçler, cinler, periler, devler bulunmaktadır. 

Bu tebliğimizde Eflatun Cem Güney’in yayımladığı masallar gözden geçirilmiş, dev-
lerin dev cüsseli canavarların bulunduğu masallar tespit edilmiştir. 

Buna benzer çalışmalar, bu masalların içinde bulunan kahramanlar ve öğelerle ilgili 
olarak da yapılabilir. 
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A THEMATIC ANALYSIS OF "SAKARYA TÜRKÜSÜ"  
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ЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ НЕДЖИПА 
ФАЗЫЛА “НАРОДНАЯ ПЕСНЯ О САКАРИИ” 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU* 
 
 

Öz 
Dünya kimi zaman, onun içinde barınan ve onu kurgulayarak yeni yaşamsal tasarımları 

oluşturan insanın denetimi dışına çıkarak, insanı kendisi denetler hale gelir. Modernleşme, 
insanın ruhunu sıkıştıran olgularıyla, işte bu türden bir dönemin adıdır. Varoluşsal çaba 
içine giren duyarlı bir şair, kenti, kent içindeki insanları, ilişkileri, nesneyi ve betonlaşma 
işleyerek; giderek yitirilen insani özü arayıp bulmak ve anlamı yeniden kurmak için büyük 
bir çaba harcar. Kendine, geçmişine, özüne dönerek dünyayı yeniden konumlandırmaya 
çalışır ve bir tür çıkış yolu arar. 

Necip Fazıl da modernleşme karşısında geleneksel yaşam tarzını, inançlarını ve geçmi-
şini unutarak nesneleşen insanın ruhunu Sakarya Türküsü ile geri çağırmaya ve ona kendini 
göstermeye çabalar. Sakarya Türküsü, bunalımdan bir çıkış, öze dönüş ve belki de zihinsel 
ve inançsal açıdan yeniden diriliş çağrısı olarak algılanmalıdır. Necip Fazıl, kendi deneyim-
leri ve duygularından hareketle, modern insanın kurtuluş reçetesini sunmaya çalışır. 

Anahtar Kelimeler: Şair, Şiir, Necip Fazıl, Sakarya Türküsü, Modernleşme, Ruhunu 
Yitiren İnsan 

 
Abstract 
The world sometimes begins to rule and direct human beings, who inhabit it and create 

new life ideals by structuring it. Modernisation is the name of such a period with its entities 
pressurizing human soul. In an existential attempt, a sensitive poet strives hard to find the 
human essence being slowly lost by dwelling upon the degenerative effects of the city life, 
people living there, their inter-relations, teh objects and concretisation. S/he, as a result, 
exets much effort to restore diminishing meaning. S/he turns back to their inner worlds, 
past, and essence, attempts to figure out the new position of the world, and seeks a new let-
out. 
                                                 

* Ardahan Üniversitesi, İBEF, Öğretim Üyesi. Ardahan/TÜRKİYE,  
(vediaskaroglu@gmail.com) 
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Necip Fazıl calls back the objectified human soul, who has forgotten traditional life 
style, beliefs and past in the face of modernisation, and makes them see their new existence 
in the mirror. Sakarya Türküsü is to be comprehended as an escape from distress, a turn to 
one's essence ans perhaps a new call for resurrection both mentally and spiritually. Basing 
his ideas on his own experiences and emotions, Necip Fazıl tries to offer a salvation 
prescription for the modern human. 

Keywords: Poet, Poetry, Necip Fazıl, Sakarya Türküsü, Modernisation, Spiritually 
Lost People 

 
Аннотация 
Мир порой выводит из контроля обитающего в нём человека с новыми 

представлениями и заставляет его контролировать себя. Модернизация втисняет 
душу человека. Поэт экзисцентиалист старается заново найти человеческие лица 
людей, обитающих в бетонном городе , устоновить между ними человеческие 
отношения. Возвращаясь к своему прошлому, старается заново построить мир и 
найти выход из создавшего положения. 

Неджип Фазыл в своей стихотворении “Народная песня о Сакарии”, в опреки 
модернизации выдвинул традиционный образ жизни, призвал овеществленных 
людей не забывать прошлое и веру. Можно считать, что данное стихотворение 
является призывом для выхода из кризиса, возвращением к собственной сущности, 
возраждению разума и веры. Автор старается преподносить современному человеку 
рецепт для спасения. 

 Ключевые слова: поэт, стихотворение, Народная песня о Сакарии, 
модернизация, человек потерявщий дух 

 
 
Giriş 
Modernleşme dünyanın değişik zamanlarında değişik şekillerde algılanmış ve değişik 

etkiler yaratmıştır. Bu kavramla birlikte insanın evrendeki konumu, işlevi, amacı, yaşamın 
anlamı gibi pek çok kavram da sorgulanmaya, değişmeye ve yeniden tanımlanmaya baş-
lanmıştır. Bu doğrultuda, siyasetçiler, toplumbilimciler, filozoflar ya da ekonomistler bu 
kavramları yeniden tanımlamaya çalışmışlardır. 

Sanatsal düzlemde, varlık kavramını derinlerinde hisseden sanatçılar tanımlamaları ile 
insanın evrensel değişkenler karşısındaki durumunu daha farklı bir bakış açısıyla yapmaya 
çalışmışlardır. Sanatsal çerçeve içindeki yeni algı biçimleri içinde özellikle üst etkileme 
gücü bakımında şairlerin konumlandırma çabaları ön plana çıkmaktadır. 

Şairlerin şiirlerini tanımlama, sanatlarına yönelik yeni bir boyut kazandırma çabaları 
içinde şiir ve şair kavramları da yeni bir tanımlamaya ihtiyaç duymuştur. Buna dayanarak, 
bu makalede, sadece modernleşme olgusunun karşısında Türk insanının yeni konumunun 
işlendiği “Sakarya Türküsü” şiirinin izleksel çözümlemesi yapılmakla kalınmayacak aynı 
zamanda şairin yeni etkileme gücü olarak yeniden tanımı da yapılacaktır. 
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1. Şairin tanımı ve Necip Fazıl’ın Şaire yüklediği görev 
Şair, kimi zaman bir fotoğrafçı dikkati ile sıradan insanların göremediği ya da görüp 

algılayamadığı, hatta algılamaktan kaçındığı bir ayrıntının fotoğrafını imgeler yoluyla be-
lirginleştiren bir odaklanma ustasıdır. Kimi zaman, nesneler dizgesinde birkaç sihirli doku-
nuşla, sözün kılavuzluğunda, anlamsızlaşan dokuyu yeniden dokuyan bir düşünce işçisidir. 
Bazı zamanlarda da, düşüncenin istemsiz bir alışkanlıkla yavanlığın çamuruna battığı bir 
anda; o, çamurun içinden anlamı hak ettiği yücelik seviyesine yükselten bir kaldıraçtır. 

 Şair görülmeyeni görür, ya da görüleni farklı bir gözle yeniden algılar, sözceleri kulla-
narak, yeni olmayanı yeni bir sunumla yeniden yaratır. Şair kurgular, kurgusuna kendi içini 
katar. Evrensel bir çığlık içinde hem bireysel varlığını hem de insan olmanın coşkusunun ve 
sönüklüğünün ışığını ya da karanlığını bir anda zihne ve kalbe işler.  

Şair, bir siyasetçinin, bir devlet adamının, saatlerce uğraşarak yaratmaya çalıştığı etkiyi 
dinleyicide bir imge, bir sözce ya da bir mısra ile anında idrak ettiren gücün sahibidir. İnsa-
na “hissettim”, “yaşadım” dediği tecrübeleri yeniden hissettirerek, düşündürerek, o insanın 
aslında hissettiğini sandığı duyguyu hissetmemiş olduğunu hissettirebilendir.  

Şair bir filozof değildir, ama bazen bir filozoftan daha çok soru sordurur. Filozof bilgi-
ye ulaşmaya çalışırken, şair bilginin resmini çizer. Soru sormadan insanın içinde hem soru-
yu hem de yanıtını aynı anda filizlendiriverir. Filozof, kavramların kimyasını tahlil ederken, 
fizyolojisine bakmaya çalışırken;, şair, insanın, nesnenin, doğanın, kavramın içine siner, 
onları ayrıştırır ve hem bütünlük içinde hem de ayrı ayrı tüm hücrelerinin röntgenini çeker. 
Zihin ile aşkın bir görüş arasındaki fark değildir sadece ortadaki ayrım. Daha ziyade, görme 
ve algılama sınırlarının özgül niteliklerinin bir yansımasıdır. Bakmakla görmek, söylemekle 
anlatmak, tanık olmakla özünde olmak, dokunmakla okşamak, tadına bakmakla doymak, 
içmekle içinde boğulmak arasındaki nitel bir farktır. Gözlerin gördüğü bir ırmak sıradan bir 
algı için sadece bir su birikintisi iken; şairlik tendeki her hücreden damlaları birer birer akıp 
giden bir evrenin zihne düşmüş atomlarının kendini sözcede varlığa dönüştürdüğü bir var-
lıklaşma çabasının işidir. 

Şair bir bilimci değildir ama bilir. Bir sufi değildir ama sezer. Bir tarihçi değildir ama 
belgeler. Bir ozan değildir ama en güzel nağmeleri duyumsatır. Bir fotoğrafçı değildir ama 
ayrıntının ruhunu çözümler. Bir mimar değildir ama en iyi onarımı o yapar. Bir hekim de-
ğildir ama ruhun en şifalı ilaçlarını o sunar. Bir bilge değildir ama en doğru yolu o göstere-
bilir. Bir kuş değildir ama en yükseklerde ruhunu uçuran bir maceraperesttir. Bir işçi değil-
dir ama en verimli üretimlerin ustasıdır şair. 

Yaşamın tekdüzeliğinin, kararlı yavanlığının, güçlü dönüştürme yetisinin, kimi zaman 
kılıçları kuşanıp zamanı ve mekanı önüne katıp insanın fiziksel yeterliliklerinden ve ölüm-
lülüğünden dolayı onu bir av haline dönüştürme gücünün önünde; şair, duyarlılığının aşırı 
algı yaratımı sonucu tökezleyebilir, sendeleyebilir hatta düşebilir. Ama iyi bir şairi, özünün 
üstüne giydirdiği sözün zırhı her türlü darbeden korur ve bir Zümrüdüanka kuşu gibi kendi-
ni yeniden küllerinden doğurabilir.  

Necip Fazıl da kimi zaman hayat karşısında sendelemiş bir şair olmasına rağmen, ye-
niden ayağa kalkmayı ve yeni bir dünya örüntüsü içine girerek yeni bir yaşam kapısının 
kilidini yaratıcı niteliği ile açmayı başarabilmiş, ruhsal çalkantıların yoğurduğu tutkulu bir 
sanatkardır. Mehmet Çetin’in dediği gibi, Necip Fazıl’ın bu çalkantıları, ruhsal sarsıntıları, 
zihinsel depremleri “ hayatın kıyısına vurmuş, hatta hayatın kıyılarına savrulmuş, savrul-
duğu yere tutunup ya da takılıp kalmış, kaldığı yeri ve bu yerin dayattığı yaşama biçimini 
doğrulama, izah etme, meşrulaştırma çabası içinde kıvranan bir şairin bohemliği değildir. 
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Belki ve hatta, daha büyük bir ihtimalle kendini arayan, kendisine bahşedilen, varlığını 
izah çabasından ibaret bilen, mevcut yaşama biçimi, bütün görüntü ve muhtevasıyla sahte, 
köksüz, derinliksiz, tatsız ve aldatıcı bulan bir insanın hakikati ararken yaşadığı savruluş-
larının, kendi mahkum oluş ve yenilişlerinin ve bütün bunlardan sonra yeniden başlayışla-
rının bir tezahürüdür” (Şahin 2010, 40-41).  

Bu depremler, modernleşmenin karşısında şaşkın duruma düşen insanın yaşaması kaçı-
nılmaz olan sarsıntılarıdır. Duyarlılık sahibi tüm bireylerin bu tür gelgitler yaşaması zaten 
neredeyse kaçınılmazdır. Ama, her ne kadar şiddetli sarsıntılar yaşasa da, Necip Fazıl ça-
tışmaların kalbini şiirlerinde hem belirginleştirmiş hem de insanın bu karmaşık durumuna 
yaratıcı sanatkarlığı ile kendine özgü çözümler getirmeyi başarabilmiş bir şairdir. “Şairi 
adeta cemiyet denen geminin kaptanı yapar. Bütün seziş ve duyuşların merkezi, uyuyan 
cemiyetin rüyasını gören uyanık dimağ olarak niteler.” (Kolcu; 2009:72). Bu nitelendirme-
sinin yansımalarını en iyi “Sakarya Türküsü” şiirinde görmek mümkündür. 

2. Sakarya Türküsü’nde nehir ve su ile özdeşleşen insan ve şairin öz algısı 
Değişken bir dünya algısı, kimi zaman inişler ve dibe vuran bir ruh hali kimi zamansa 

nesnenin boyunduruğundan kurtulan bir aşkın uçuşu sunar Necip Fazıl’ın “Sakarya Tür-
küsü”. Modern zamanlar karşısında yalpalayan insanın durumunu gözler önüne serer ve bir 
sufi gibi bu kötümser tablonun içinden insanın nasıl kurtulabileceğinin reçetesini sunar; 
“Zühd gelecekle ilgili umutların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir araçtır; sufilerin fakir-
lik ve yoksullukla ilgili düşünceleri de “gelecek zaman ”kaygısını aşmayla ilgili tavsiyeler-
le doludur.” (Demirli; 2008:26). Necip Fazıl, önce kendi durumunu ve modern insanın 
genel bir betimlemesini sunar: 

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;  
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.  
İnsan sağa sola döner, yalpalar, düşünür ve hata yapar. Düşünmeden hızlıca karar ve-

rebilir ve hızlı bir nehir akışıdır bu anıyla. Nerede durulacağını bilmez, yürek atışının hızına 
ayak uydurur ve en uzak menzilleri aşar gider. Bu hızda bazen bir şelalenin dökülüşü gibi 
yuvarlanıverir, parçalanır, bölünür. Bazen de düşünceleri ağır basar, düşünür, tartar ve 
sonra karar verir. Burada bir nehrin derinleşmesi gibi derindir. Ağır olmak, bilgeliktir. Ka-
rarsızlıktan uzak, derinliklerinde nice balık barındırır. Her bir balık bir deneyimdir. Her bir 
canlı, içinde barınan hatıradır. Her bir damla su, deneyimden kazanılmış bilincin öznelliği-
ne ayrı bir katkı sağlar. 

“İnsan kıvrım kıvrım akar”, ve bu akış sadece bir bireyin değil, yaşamının belirsizliği 
ve ruh halinin değişkenliği karşısında bir o tarafa bir bu tarafa savrulan insanlığın halidir. 
Bir toplumun genel kaderi de aynı şekilde değişkenlik ölçütüne uyan bir durumdur. Tarihin 
sayfalarında bir toplumun kimi zaman büyük zaferlerinin tanıklığına yer verilir, kimi za-
mansa yıkımın felç ettiği topraklarda açlık, sefalet ve kırılmış bir onurla sadece soluk alır 
bu yenilgi çocukları. Zaman bir rüzgar gibi eser, tüm dünya size gözünü çevirmiş, yaptığı-
nız herhangi bir eylem, söylediğiniz herhangi bir söz, tıpkı Necip Fazıl şiirleri gibi, ilham 
olur dünyaya; “Necip Fazıl şairi bütün bir cemiyetin rüyasını gören, sancısını çeken, ağrı-
larını hisseden fakat aynı zamanda geleceğini de inşa eden bir aktör olarak görür.” (Kolcu; 
2009:49). Şiir yoluyla, yaydığınız aydınlık ile, tüm dünya nereye gideceğini görür. Oysa, 
menderesler çizen nehirler gibi, kimi zaman bir toplum, yaşam refleksini kaybetmeye, ka-
rarsızlıklar, belirsizlikler içinde sağa, sola yalpalamaya başlar. Bu gözden düşme, liderliği 
başkasına kaptırma, örnek ve ilham kaynağı olmaktan çıkmaya başlamanın durumunu anla-
tır. Artık bir toplum olarak ideal değerlerin örneklemi değil, olunmaması gereken durumun 
örneği haline gelinmiştir. 
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İnsan da tıpkı bir nehir, bir toplum gibidir. İnsan da akar, devinir, değişir, dönüşür, ye-
niye devreder eski halini. Sürekli değişkenlik içinde olmak sadece insanın değil tüm canlı-
ların var oluş ilkelerinde şifrelidir. Ancak, sadece fiziksel devinime tabi diğer canlıların 
tersine, fiziksel değişime ve bu değişime eşlik eden kişilik ve düşün değişimine maruzdur. 
Necip fazıl bu durumu şiirde, insanın hem düşünen hem de inanma yetisi olan bir varlık 
olması özelliği ile ilişkilendirir. İlk olarak, kendi durumunu ortaya koyar: 

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;  
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.  
Şiddetli imge örneği olarak bir iç çatışmasını yansıtan bu dizelerde, Necip Fazıl, yaşa-

mın karşısında, , basamakları düzenlice inen suyun tersine, yokuşları çıkmakta ve çile çek-
mektedir. “.. hem kendisi ile hem de ait olduğu toplumla ve hatta içinde yaşadığı zaman ve 
şartlarla sürekli mücadele içinde oldu.” (Şahin; 2010;s .11). İnişin tersi çıkıştır. Bu tezadı 
kullanarak, susamak durumunu anlatır ve bir özlemin, su içmenin ihtiyacını hisseder. Bunu 
kendi alın yazısı olarak görür. İnsanın doğası kendi alınyazısı olarak düşünülebilir. Necip 
Fazıl’ın iç çatışmalarına dayanan, hayatı sürekli sorgulayan ve bu yüzden de sürekli uçlarda 
gezinen bir doğaya sahip bir kişi olduğu düşünüldüğünde, iniş-çıkış tezadı, düzenlilik-
düzensizlik ikilemi ve susamak durumunun algısı daha da netleşir. 

Devinen doğanın yaşama denk düşen tarafı vardır. Doğa insandan bağımsız değildir. 
İnsanın faaliyeti sonucuna göre şekillendiği gibi insanın da yeni oluşumlara yönelmesini 
sağlar. Bu karşılıklı etkileşim, tarihin akışını belirler. İnsanın belleğini oluşturur. Fikirler bu 
değişimlerin hem hazırlayıcısı hem de ana hedefidir. Bir taraftan fikirle oluşan tarih, deği-
şen doğa ve şekillenen yaşam var iken, öte yandan bu tarih, doğa ve yaşam algısı da fikrin 
gelişmesine, değişmesine, dönüşmesine yol açar.  

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;  
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.  
Değişim ve dönüşümün niteliği kişisel algıya bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olabi-

lir. Suyun aktığı oluktan hem güzellik hem de çirkinlik doğabilir. Bunun nedeni suyun 
oluğuna kadar gelen boruların içindeki kirin durumudur. Burada oluk insanın ağzı ve suyun 
akışı ise sözdür. Yürekteki niyet bu sözü oluşturan ana damarladır. İçteki niyet sözü ya iyi 
kılar ya da kötü. İnsanın iç dünyası, inancı, fikri onun hem sözüne hem de eylemine yön 
verir. Nur ve kir ikilemi, insan kişiliğini de belirler. İnsanın damarlarında (oluk), bazen 
kötü niyetler, düşünceler ve amaçlar olabileceği gibi, aydınlık, saflık ve insanlığı kucakla-
yan temizlik de bulunabilir. 

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;  
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!  
Akış yaşamla özdeş bir devinimin somut şeklidir. Kainat, yaşamın atomlarına sinmiş 

irili ufaklı nesneler ve canlılardan oluşur. Bütün varlıklar ortak bir yaşamı paylaşır. Saf 
iyilik ya da saf kötülük yoktur. Büyük küçüğün, kir nurun, aydınlık karanlığın, iyi ise kötü-
nün varlığı ile varlık bulur. Her kavram karşıtı ile anlamlı hale gelir. Çıkmak inmek olma-
dığı zaman anlaşılamaz. Yaşamın bu çok yönlülüğü, bu sınırsız bileşkesi, akışı sağlar ve var 
olmanın anlamlı oluşuna katkı sunar. İşte diğer nesnelerden ve canlılardan insanı ayırt eden 
nitelik bu zıtlık durumunun hangisini tercih edeceğinde yatar. Bu tercihi yapan insan bilinci 
Sakarya’dır. Sakarya sadece bilincin durağan bir hali değil, değişkenliğin, dönüşümün 
kaydıdır. Sakarya tarihtir, fikirdir, inançtır ya da seçimdir. Sakarya bir bilinç, tanıklık du-
rumu olarak, bu yüzden, insandır: hem tüm insanlıktır hem de öznelde Türk ya da Türk-
lük’tür. 
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Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,  
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;  
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.  
Tarihsel dönüşümün sıkıntılı, sancılı bir aşamasında olan insan kendi içindeki damarla-

rından fışkıran suyun aktığı oluktan (sesinden ve eyleminden) hem olumlayıcı hem de 
olumsuzlayıcı bir çabanın içinde kıvrım kıvrım akmaya çalışmaktadır. Yokuş çıkmak bir 
zorlanma olsa da ileriyi ve daha üst bir aşamayı imler. Köpürmesi bir öfke ve hızın göster-
gesidir. Oysa, yokuşlarda kendinden emin olmanın hafifliği tercih edilirken, sırtında kur-
şundan bir yük binmiştir; “Necip Fazıl’ın taşkın, kendi benine dönük, hırçın tabiatının tam 
aksine, hep ulaşmak istediği dingin, iddiasız, kimsenin farkında olmadığı kadar kendi ken-
disiyle baş başa ve kendi halinde yaşayan, küçük ama anlamlı bir dünyayı; kendi bunalımlı 
ve çalkantılı dünyasından kaçmak, kurtulmak, sığınmak istediği bir dünyayı” (Şahin; 2010;s 
.18) aradığı düşünülürse, bu yokuş yukarı çıkış bireysel bir çaba olarak da görülebilir. Ne-
cip Fazıl belki de kendini aşmak için, kendi içindeki kirden kurtulmak ve saf bir temizliğe 
ulaşmak (oluktan nur akışı) için kendine karşı çok büyük bir savaş vermektedir.  

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?  
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,  
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.  
Su, sade tarih olarak, görünürde kendi mecrasında akar. Ancak, bu mecrayı daraltan ya 

da genişleten insandır. İnsanın olayları algılama şekli tarihe karşı tutumu belirler ve bu 
tutum tarihin seyrini değiştirir. Elbette ki bu sadece insanın kendine özgü bir özelliği değil, 
aynı zamanda Tanrı’nın iradesine göre gerçekleşebilecek bir takım gelişmelerin de olması-
na bağlıdır. Yalnız, sonuca giden yolda büyük bir zahmet bulunmaktadır. Yokuşları tırma-
nan ve köpükten sırtında kurşun ağırlığında yük bulunan Sakarya, Türk toplumunun kader 
çizgisini oluşturmaktadır.  

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?  
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..  
Dava, var olma davasıdır. Dava bağımsız yaşamın kurulması davasıdır. Ama bu ba-

ğımsızlık sadece yurt dışından gelen bir askeri tehdit değil, insan yapısını oluşturan iç algı-
nın da olumluya dönüştürülmesini gerektiren bir savaşımdır. Necip Fazıl, suların temizleyi-
ci özelliği sayesinde, hor görülen, taraftar bulmamasına rağmen yine de büyüklüğünden bir 
şey yitirmeyen bu davanın sonuna kadar sürdürülmesi gerekliliğine inanmaktadır. Kendisi 
de bir prototipi oluşturacak olan bu büyük dönüşüm yolunda ideal, inançlı, kimliğine sahip 
çıkan yeni bir insan tipolojisi yaratmanın peşindedir. 

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!  
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?  
Bu yeni insan tipolojisini yaratmak, insanları içlerindeki kirden arındırmak anlamına 

gelmektedir. Ama bu o kadar da kolay değildir. Bir sembol haline getirilen Sakarya, bu işte 
hem araç hem de amaç kılınmıştır. Ağır sınava tabi olan bir su yatağı olarak hem insandır, 
hem Necip fazıl’ın kendisidir hem de suyun arınmasının suyla olmasına bağlı olarak asıl 
arılığın ve saflığın kendisidir. 

3. Mevcut durumun tespiti ve yozlaşan insan 
Şaire göre, insanlar gitgide yozlaşmakta ve dünyanın maddi yönüne yenilmektedirler. 

Artık kutsal değerlerin savunulması geride kalmıştır. İnsanlar bencilleşmiş ve dünyadaki 
asıl varlık amaçlarından uzaklaşmışlardır. 
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İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.  
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,  
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;  
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.  
İnancın kutsal bir yük olması insanın dünyadaki varlık nedeninin imidir. İnsan çile 

çekmekle yükümlüdür. Kendini oluşturmak adına, içinde barındırdığı kiri, toprak yönünü, 
balçığı temizlemek zorundadır. Zahmetli bir iştir. Fakat bu zahmetin karşılığı dünyanın 
materyalist öğeleri ile ödüllendirilmeyecektir. Sıradan bir işçilik değildir insanın bu işe 
koşulması. Bir yükü bir yerden taşıyıp başka yerlere nakletmek değildir. Taşınan hem hiç-
bir şeydir nesneler dünyasında hem de her şeydir; çünkü insanın kendini taşımasıdır, inan-
cını, kimliğini, Tanrı tarafından yaratıldığı anda içine verilen vicdanın, yaratılış gayesinin 
taşınmasıdır. Bu yüzden geçici bir hamallık değildir. Tüm yaşam boyunca taşınması gere-
ken kutsal bir yüktür bu mukaddes yük. Bu bir hizmet değildir, devlet görevi de değildir, 
çünkü belli bir süre sonra insanı daha üst bir konuma, rütbeye taşımayacaktır. Bu hamallık, 
iktisadi bir faaliyet de değildir, çünkü taşımanın karşılığında mal olarak edinilecek bir 
maddi ödül yoktur. Bu hamallığın ölçütü maddi değil, dünyevi değil, insanın uygar öğreti-
lerinin ölçebileceği bir kavram da değildir. Bunun karşılığında sadece, çok büyük bir özve-
riden oluşan yemekten (zehirle pişen aş) yenebilecek küçük bir paydır (acı bir lokmadır).  

Şiirin bu bölümü, Türk insanının kurtuluş mücadelesinin özveriye dayanmasının da an-
latımıdır. Vatanın kurtarılması, savunulması kutsal bir görevdir ve şair bu görevin insanlar 
tarafından yapılmasını beklerken aslında insanların bu kutsal yükü taşımak için gönülsüz 
olduklarını ima eder. İnsanın kendisi olarak, tüm milli değerlerini, onurunu, bağımsızlığını, 
kültürünü, namusunu, yaşamının özünü oluşturan inançlarını savunma görevinin sadece bir 
savaşla olmayacağını da belirtir. Savaş dış güçlere karşı sadece ilk aşamadır. İnsana yönelik 
“insandır sanıyordum bu kutsal yüke hamal” şeklindeki serzeniş, insanların bu kutsal gö-
revden kaçtığının göstergesidir. Bunun nedeni belki de ödenecek ağır bedellerdir. İnsanın 
bu iş için hem uzak memleketlere gitmesi ve eşten dosttan, sevgiliden ve ailesinden ayrıl-
ması gerekecektir, üstelik herhangi bir doğrudan dişe değer maddi karşılığı olmadan. Bu 
ayrılık belki de ölümdür. Çünkü karşılıksız bir zahmetin sonucunda, insanın ölümü ile bu 
değerleri yitirmesi de söz konusudur. 

6. Geçmişin ideal dünyası 
Geçmişte insanlar değerlerine daha sahip çıkmakta idiler. Millet olarak şanlı bir tarih 

yaratmış, inançlarını üst düzeyde yaşamış, dünyanın maddi yönüne yenik düşmemişlerdi. 
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;  
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!  
Sakarya’ya seslenerek, geçmişin güzel günlerinin yitip gittiğini anımsatır. Bu durum 

elem vericidir. Eski günlere duyduğu özlemi anlatır. Artık o eski şanlı durumdan bir eser 
yoktur. Bir ölünün ardından dövünme gerçekleştirilir ve Sakarya ölmüş, yitmiş olan eski 
güzelliklerin ölümüne ağıt yakmaya davet edilmektedir. 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;  
İnsan özünün kaşifi ve usta öğreticisi olan Yunus Emre’nin tekamül yolunda ilerleme-

siyle simgeleşen aşkın insanın zamanıdır geçmiş zaman. O zamanlarda insan kendi içindeki 
güzelliklere yönelik bir arayış içindeydi. Maddi şeylerle uğraşmak insanların benimsediği 
şeyler değildi. İnsanlar ‘cennet dedikleri, birkaç melek birkaç huri’ için ibadet etmezler, 
belirli bir çıkarın peşine düşmezlerdi. Bunun yerine, “isteyene ver onları, bana seni gerek, 
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seni” şeklinde gerçek yaratıcının peşinde, özleri temiz, saf, karşılıksız bir inancın sahibi 
idiler. Bunun için, yaşamları doğru ve temiz bir özün çevresinde döner, günümüz içi kir-
lenmiş, eylemleri materyalist beklentileri ile güdülenmiş insanın tersine, aşkın bir varlık 
alanı içinde yaşarlardı. 

Üstelik o dönemlerde, sadece bağımsız olmak amacı ile savaşılmazdı. Savaşmanın çok 
daha önemli bir yönü, bir insanlık ve inanç davası olma iddiası bulunmaktaydı: 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?  
Dünyanın en güçlü ordusu, Tanrı’nın öğretilerini ve Türk’ün gücünü diğer milletlere 

öğretmek amacı ile savaşlara girer ve cihat ederdi. Dünyanın her tarafına, İslamı taşıma 
gayesi içindeki bu ordu, arkasında “çil çil camiler, kubbeler” inşa eder ve İslamiyete ve 
dolayısı ile insanlığa hizmet ederdi. “Çil çil” ibaresi altın kadar değerli oluşun imidir. Bu 
yüzden o dönemdeki yapılan bu işin çok üst düzey bir değer yaratımı olduğunun altı çizilir. 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;  
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?  
Bölünmüşlük yoktu eski zamanlarda. Nehirlerin bir arada, aynı coğrafyada, aynı sınır-

lar içinde bulunduğu bir dönemden, tüm coğrafyanın paramparça olduğu, bölündüğü yeni 
bir dünya düzenine geçilmiştir artık. Bu bölünmüşlük, kardeşliğin de ölümüdür. Çünkü, 
eskiden aynı sınırlar içinde kardeş gibi yaşayan insanlar, artık farklı mekanlarda bulunmak-
tadır. Bu parçalanma, toplumun ve bir milletin, farklı nitelikleri de olsa, insanlığın farklı 
unsurlarının da parçalanmasıdır. Mekana bağlı gerçekleşen bu parçalanma, aynı zamanda 
gerçekliklerin, algıların ve tarihin de parçalanması ve insanların dünyaya bakış açılarının da 
değişimi anlamına gelmektedir: 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?  
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!  
Tanrı’ya teslimiyetin olduğu dönemlerde, Allahın çağrısına uyulmakta idi. Oysa şimdi, 

mermerlerin dönemidir ve mermerin anlattığı soğukluk, duyarsızlık ve kayıtsızlığın orta-
sında o çağrıya uyulması pek mümkün görünmemektedir. İnsan artık mermerleşmiş bir 
durumdadır. Eski insani yumuşaklığını yitirmiştir. Bu yüzden de tekbirin kalbin yerine 
çarptığı dönemlerdeki gibi, bir derin inanç yitirilmiştir. Eskiden Allahın birliğini haykıran 
Kur’an sesi artık yitmiştir. Rüzgarın o eski sesi bulması pek beklenmemektedir, çünkü o 
derinlik, o itikat, insanı dünya ötesi bir mekana taşıyan o ses çoktan silinip gitmiştir. Ama, 
sadece şair değil, Sakarya da, o eski dönemin bir tanığı olarak, bütün bu değişimin farkın-
dadır: 

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;  
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.  
Sakarya’ya seslenerek bir dertdaş bulan şair, bu değişimi anlaşılmaz bulur. Anlaşılması 

güç olan bu durumu aydınlık bir dönemin yerine karanlık ve geleceği olmayan bir kötüm-
serlik dünyasına dönüşüm olarak görür. Artık kandiller, hem dinsel hem de aydınlık veren 
bir nesnesel simge olarak, kararmıştır. Eskinin aydınlığı ve aşkın, derin, öbür dünyaya dö-
nük, idealist insan tipolojisinin yerini, yozlaşmış, inançsız, maddi kaygılar peşine düşen, 
ülkü değerleri yitirmiş bir insan tipolojisi almıştır. Bu yüzden, duyarlı bir bilinç olarak, şair 
duygularını Sakarya nehrine akıtır: 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,  
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!  
Kendisini yalnız hissetmekte, vicdan azabı içindedir. Kendini bir aidiyet duygusundan 

yoksun görmektedir. Bu değişimin ortasında, kendi yurdunu tanımamakta, derin bir yaban-
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cılaşma içinde yaşamaktadır. Necip Fazıl,“Kâinatın bütün yükünü, bütün ıstıraplarını kendi 
üzerinde, beyninde hisseden adam” (Okay; 2005:29) konumundadır. Kayıtsızlığa düşme-
den, bu elem verici durumdan dolayı içi kaynamaktadır, fakat bu durumu değiştirmek için, 
sadece garip bir durumdadır ve çaresizdir. 

5. Sakarya imgesinde somutlaşan Anadolu insanı ve çizilen kurtuluş yolu 
Şiddetli imgelerin şiddetinin arttığı bu son bölümde, kötümserlik havasına kapılan şai-

rin insan tanımı oldukça serttir. Ağır eleştirilerin yansıtıldığı, insanın yerden yere vuruldu-
ğu bir söylem hakimdir şiire: 

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;  
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.  
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;  
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?  
İnsanın ölümlülük karşısında, kendini bunca önemsemesinin, kibirli davranmasının 

mantıksızlığının vurgusu yapılır: "insan sadece birkaç damla kan"dır çünkü. Her an ölebi-
lecek bir durumda iken, insanların hayatta, çeşitli amaçlar için, birbirlerine pusu kurdukları, 
çıkarlarının ve dünyevi zevklerinin peşine düştükleri bir var oluş alanının resmi çizilmiştir. 
“Ölümlü yalan” hakimiyetinin başlaması, insanın sadece bir gölge ve geçici mekan olarak 
algılaması gereken dünyanın yerine, ölümsüzlüğün başlayacağı, Yaradan’ın hakimiyetinin 
bulunduğu ahret, diğer dünya, ölüm sonrasındaki ebedi yaşam olan “ölümsüz gerçek”in 
insanlar tarafından terk edilmesi anlamına gelir. 

Bu yeni dünya algısında, insan özünü yitirmiştir. Özünü yitirmek ise, ölümle eşdeğer-
dir. Necip Fazıl’ın üstünde ısrarla durduğu olgular; “somut gerçekliğin arkasında başka bir 
dünya arama, görünenle yetinmeme, somut gerçekliği, daima insan ruhu için sürekli ürperti 
kaynağı olan metafizik bir bakışla yorumlama” (Kaplan; 2005:200) olarak değerlendirilebi-
lir. Buradaki ölüm kavramı, fiziksel değil ruhsal bir ölümdür. İnsanlar, bu yüzden, yaşama-
ya devam etmelerine rağmen ruhlarını yitirmişlerdir. Bunun için onlar yaşayan ölülerdir, 
“hayat süren leşler”dir. Onların tekrar ruhlarına kavuşmalarını sağlamanın, onları diriltme-
nin çok zor olduğunun vurgusu yapılmıştır. 

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!  
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!  
Aklı olanın bu durumu anlaması beklenir. Bu durum, şair için, o kadar anlaşılmaz bir 

durumdur ki sorulan soru doğaüstü bir kötülüğü simgeleyen şeytani bir soruymuş gibi akıl 
yolu ile kavranılması imkansızdır. İnsanların nasıl olur da bu duruma geldiği, bu kadar 
gerçeklikten, Tanrıdan, ölümsüz gerçekten uzaklaşabildiğini anlamak imkansızdır. Bu yüz-
den, insanlardan umudunu kesen şair, kendisini anlayacağında emin olduğu Sakarya’ya 
sığınır: 

Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,  
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!  
Sakarya, saflığın simgesi, yitirilmemiş inancın ve doğru yaşam tarzının göstergesi ola-

rak, masum Anadolu insanıdır. Onlar henüz modernleşmenin etkisini hissetmemişlerdir. 
Yozlaşmanın etkisine girmemişlerdir. Saflıklarını hala korumaktadır, bu yüzden de şairin 
istediği tarzda bir insan tipolojisini oluşturmaktadırlar. Henüz yitirilmemiş inanç özellikleri 
ile Allah yolunda Mevlana ya da Yunus Emre gibi divanedirler. Allah’a kavuşmak yolunda 
ilerleme yolundadırlar: 
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Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;  
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!  
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;  
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!  
Ölümsüz gerçeğin peşinde kendini aşarak ilerlerken, hem saf Anadolu insanının simge-

si hem de şair çok acı çekmiş ve gözyaşı dökerek olgunlaşmışlardır. Bu olgunlaşmanın tek 
yüzü değildir acı çekmek. Bunun dışında, gözyaşı Allah aşkının da sonucu dökülmüştür. 
Hem iyi tarafları vardır hem de kötü. Yaradılışlarında kan ve çamur bulunmaktadır. Kan 
insanın canlı varlığını imlerken, çamur insanın nesnesel, aşılması gereken dünyevi yanıdır. 
İşte bu yüzden, çamur olan tarafın üstesinden gelmek ve saf bir varlık haline gelmek ge-
rekmektedir. Ancak bu bir zorlu yürüyüştür ve kader bu yürüyüş sırasında akrebin kıskacı-
nın sertliği içinde hem Anadolu insanını hem de şairi zor durumlara sokmuştur. Zor olan bu 
engellerden geçerek asıl renklerini kazanmış ve masumiyet ile saflığa ulaşmayı başarabil-
mişlerdir. Hayatın özeti kısaca budur: dünyanın geçmişinde de durum böyle idi, şimdiki 
zaman ve gelecekte de böyledir. Bu yüzden zorlukların önemsenmemesi ve insanın kararlı-
lığından taviz vermemesi gerekir. Bu durum insanlığın tüm zamanlardaki trajik konumudur. 
Bu trajediden kurtulmanın tek yolu ise bellidir: 

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;  
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!  
Sıkıntı çekilmek zorundadır, ancak ışık saçan, yol gösteren, öğretileri ile izlenecek yolu 

belirleyen, varılacak menzili çizen bir yüce kaynak bulunmaktadır: son peygamber. Öğütle-
ri, öğrettikleri, gösterdiği yollar takip edilir ve onun belirttiği tarzda bir yaşam sürdürülürse, 
nehrin kıvrılıp varacağı deniz gibi, şair de, insanlık da nihai menziline, Allah’a varabilmeyi 
başaracaktır. Tersi bir durum, yani yatmak ya da nehrin durumunda havuz içinde bir su 
birikintisi olarak durmak ölümdür. İnsanın belirtilen yolda yürümeyip yatması bir kefene 
dönüşüp, insanı öldürürken, başka bir ifade ile hayat süren leşlere çevirirken, nehrin havuz-
da durağan, amaç yolunda akmaktan uzak bir konumdaki durumu da bir tabut içinde ölüm 
halidir. Bu nokta da şair, mutlak hakikatı, Tanrıyı işaret ederek varılacak noktayı belirler: 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;  
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..  
O adılı ile Allah’ı işaret eden şair, kurtuluşun ve nihai hedefin kimliğini de belirlemiş 

olur. Her şeye hakim olan, nesnelerin, varlıkların, canlıların evrenin sahibidir ve insanların 
da hem kaynağı, yaratıcısı hem de gidecekleri sondur, sonsuzluktur. Bu gerçeği anlamanın 
dışında başka bir şey yoktur. Bu yüzden, bunun dışındaki tüm insan uğraşları angaryadır, 
gereksiz ve yorucu işlerdir. Sadece kendi dünyasına hapsolmayarak, tüm insanlığa hitap 
eden Necip Fazıl, “toplumun iyiye gitmeyen sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, tarihi, 
ahlaki zeminlerde hemen bütün krizleriyle muhatap olmuş; toplumun yalnızlık ve yabancı-
laşması karşısında “dev sancılar”ın esiri olmuştur.” (Erol; 2014:75). Ruhsal açıdan giderek 
yok olmaya başlayan insanın trajik konumunu tespit eden şair, hem Sakarya’ya, hem Sa-
karya imgesi ile kendi ruhuna ve benliğine hem de insana ve insanlığa “ayağa kalk!” diye 
bir çağrıda bulunur. Şaire göre, hakikatin anlaşılması ile birlikte sürünme, hayvan gibi 
yaşama, dünyevi eğilimlere ve zaaflara yenik düşerek bir yola girme vakti sona ermiş ve 
uyanış başlamıştır.  

 
Sonuç 
Modernleşme karşısında insanın yeni anlam arayışı, kendini tanımaya çalışması, çevre-

sindeki değişimin karşısında yeni bir konum alma girişimleri ve bütün bunların yarattığı 
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anlam yitimi, Necip Fazıl’ın "Sakarya Türküsü" şiirinde betimlenen insanın trajik duru-
munu belirler. Bu doğrultuda, inancını yitiren, anlamsızlığa düşen, materyalist bir yaşam 
tarzına sürüklenen ve değişen dünyanın karşısında kendine yozlaşarak bir konum belirleyen 
insanın, özellikle Türk insanının eski hali ile yeni durumu arasında bir kıyasa girerek durum 
tespiti yapar. Şimdiki durumun tüm olumsuzluğunun karşıt değeri olarak, saf inanç,Tanrı 
yoluna girmek, İslami öğreti ve insanın kendi özünü keşfetmesi olarak geçmişi koyar.  

 Geçmiş, bir rüya alemi gibi sadece imge olarak sunulan Sakarya’nın hafızasında 
taşınmaktadır. Bu hafızanın oluşumu, tarih akışına tanıklık etmek ve insanlığın yozlaşma 
merhalelerini gözlemlemek şeklindedir. Bu yüzden hem insan olarak kendi erginlenmesini, 
hem de Türk ve dünya insanının kurtuluşa ermesini imleyecek bir yol olarak Sakarya’nın 
ve dolayısı ile insanlığın içindeki çamurdan, toprak tarafından, dünyeviliğinden, materyalist 
eğilimlerinden arınması gerekir. Bu arınma ve kurtuluşun yolu, İslamiyetin kurucusu, son 
peygamber Hz. Muhammed’in öğretileri doğrultusunda bir yaşam ve inanç sisteminin yeni-
den kurulması ve sürdürülmesidir. 
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Öz 
Boş zamanları değerlendirme (rekreation): kişinin çalışmaya ve temel gereksinimlerini 

karşılamaya ayrıldığı zaman dışında kalan zamanını (leisure time), kendi gelişimine katkı 
sağlayacak biçimde etkili ve verimli kullanmasıdır. Çağdaş yaşamın bir gereği olarak, boş 
zamanları değerlendirme özellikle gençler açısından kritik bir önem taşır. Gençlik edebiyatı 
ise, gençlere boş zamanlarını değerlendirebilecekleri farklı etkinlikler ve öykünülecek farklı 
kişilik modelleri sunması bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 11-14 yaş grubuna 
(ilkgençlik çağına) seslenen gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını değer-
lendirme etkinliklerini çözümlemektir. Çalışmada bu yaş grubu için uygun yedi adet genç 
romanı incelenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Verilerin çözümlenmesinde ise bir 
nitel araştırma yöntemi olan içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin 
sıklık puanları hesaplanarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, gençlik romanlarında en çok 
toplumsal etkinlikler kategorisine yer verildiği; bu kategoriyi sırasıyla pratik, entelektüel, 
fiziksel, sanatsal etkinlikler kategorilerinin izlediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Genç, Gençlik Romanı, Boş Zamanları Değerlendirme. 
 
Abstract 
The recreation is to use free time remaining from the leasure time in an effective and 

productive way. As a part of modern life, the recreation is crucial for particularly the youth. 
On the other hand, the youth literature is essential in terms of providing different choices 
and role models to the youth. The aim of this study is to investigate the recreational 
activities of the characters in the youth novels written for the age group of 11 – 14. Seven 
youth novels appropriate for the mentioned age group have been investigated in the study. 
Content analysis method have used in this study. The frequency of the collected data have 
been calculated and evaluated. In conclusion, it has been observed that the social activities 
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are the most included category in the youth novels, and it is followed by practical, 
intellectual, physical and artistical categories.  

Keywords: Youth, Youth Novel, Recreation. 
 
 
 
1. GİRİŞ 

Gençlik edebiyatı, genel olarak 11-14 (ilk gençlik çağı) ve 14-24 (gençlik çağı) yaşları 
arasındaki bireylerin gelişim alanlarına, ilgi ve gereksinimlerine göre kurgulanmış, genci 
yaşamın etkin bir öznesi olarak gören ve ona duyma, düşünme sorumluluğu veren edebiyat 
alanıdır. Dünyada yüz elli yıldan bu yana var olan gençlik edebiyatı (Neydim, 2011: 22), 
ülkemizde ise son birkaç on yılda çağdaş nitelikler gösterebilmiş epey yeni bir alandır. 
Tarihsel süreçte, gençliğin yaşam gerçekliğinden kopuk, algılama düzeyleriyle uyumsuz ve 
otoriter biçimde kurgulanan bu alan; 1980’li yıllardan günümüze doğru gelindikçe nitelik 
ve nicelik bakımından gelişme olanağı bulmuştur (Asutay, 2012: 146). 

Tarihsel süreçte, genç okurların yazınsal yapıtlarda karşılaştığı karakterler ve bu karak-
terlerin yaşam algıları da değişim göstermiştir. Önceleri sınırlı bir yaşam alanında yer bulan 
tek yönlü karakterler, zamanla yerini toplumsal, sanatsal, entelektüel pek çok alanda kendi-
ni geliştiren karakterlere bırakmıştır. Böylece genç okurlar, bu çok yönlü karakterleri eser-
lerde tanıma ve bu karakterlere öykünerek kendi gizil güçlerini keşfetmeyi, kendilerini 
gerçekleştirmeyi, boş zamanlarını etkili ve verimli biçimde değerlendirmeyi öğrenme ola-
nağı bulmuşlardır. Alanyazında, (Russell, 2009: 43) “yuvarlak karakterler” (İng. round 
characters) olarak da adlandırılan bu karakterler, genç okurun ilgisini çekmek ve beklenti-
sini karşılamak konusunda başarılı göstermiştir. 

Bu bağlamda, genç kuşağın okumak için en sık başvurduğu yazınsal türlerden biri olan 
romanın karakter gelişiminde kritik bir önemi vardır. Çünkü, Asutay (2012:1)’ın da belirt-
tiği gibi, gençlik romanları, gençlik kültürüne ve gençliğin kendi dünyasına yer vermesi 
bakımından son derece güncel, yararlı, tartışmalara açık ve verimli bir yazınsal türüdür. 

Roman karakterlerinin kurgusal gerçeklikte yapıcı ve yaratıcı olabilmelerinin ilk koşu-
lu, boş zamanlarının bilincinde olmaları ve zamanı yönetebilmeleridir. Boş zaman: kişinin 
mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra, özgür istenciyle yapabi-
leceği dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini geliştirme, toplumsal yaşama gönüllü olarak 
katılma gibi uğraşları gerçekleştirebileceği zaman dilimidir (Sevil, 2012: 4). Boş zamanlar; 
kişinin başta dinlenme, eğlenme ve gelişim olmak üzere pek çok isteğini karşılama, tekdüze 
yaşamın sınırlandırıcı havasından sıyrılma, dolu ve mutlu bir yaşam sürme, kendi duygula-
rına ortak olacak kişilerle bir arada bulunma ve böylece sosyal bir kişilik kazanma yolunda 
yapacağı özgür seçimlerle değerlenir. 

Boş zamanı değerlendirme: çalışma zamanı (çalışan için mesai saatleri, öğrenci için 
ders saatleri); iş, görev ve sorumluluklarla ilgili zaman (çocuk bakımı, sosyal sorumluluk-
lar, ders çalışma/ ödev yapma); yaşamsal etkinliklere ayrılan zaman (yeme-içme, uyuma, 
kişisel bakım) dışında kalan boş zamanın etkili ve verimli kullanılması ve buna yönelik 
etkinliklerin yapılmasıdır. Boş saman değerlendirme yerine kullanılan rekreasyon (İng. 
recreation) sözcüğü ise, zindeliğin yeniden yapılanması ya da sağlığın geri kazanılması 
(restoration to health) anlamına gelen Latince “recreatio” sözcüğünden gelmektedir 
(Torkildsen, 1993:64).  
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Boş zamanların değerlendirilmesi olgusu, değişik yaş dönemleri için ele alınan ve her 
dönemde ayrı özellikler gösteren bir süreçtir. Fakat bu sürecin özellikle bireylerde biyolo-
jik, psikolojik ve toplumsal açıdan yoğun değişimlerin yaşandığı bir dönem olan gençlik 
dönemlerindeki etkisi birey ve toplum açısından daha da önemlidir (Süzer, 2000: 126). 

 Gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını değerlendirme seçimlerindeki 
çeşitlilik, genç okurun yaşamı bütünsellik içinde algılamasında, kişisel gelişim alanlarını 
zenginleştirilmesinde ve üretim etkinliklerine istekle katılmasında önemli rol oynayacaktır. 

Bir etkinliğin “boş zamanı değerlendirme etkinliği” olarak nitelendirilebilmesi için, bu 
etkinliğin birtakım özellikler taşıması gerekir: özgür iradeyle seçilme, kişisel gelişime katkı 
sağlama, yenilik/tazelik hissi oluşturma; öte yandan kâr amacı gütmeme, katılım/devam 
zorunluluğu olmama, kişilerarası ayrım yapmama bu özelliklerin başında gelmektedir. 
McLean ve Amy (2012:2), bu etkinliklere örnek olarak televizyon seyretme, operaya gitme, 
paraşütle atlama, çim biçme, çocuklarını hayvanat bahçesine götürme, dama oynama, mü-
zik indirme, kitap yazma, şehirde bir akşam geçirme… vb. etkinlikleri göstermişlerdir. 

Boş zamanı değerlendirme insanın kültürel ve gelişimsel bir hakkıdır. Toplumsal de-
ğerlerin, demokratik davranışların kazanılmasını ve bireyin kendini gerçekleştirmesini 
sağlaması bu hakkın gerekçesidir. Bu hak kişinin hem gelişmesi açısından uygun sanatsal 
ve kültürel etkinliklerde yer alabilmesi hem de bu tür etkinlikleri bizzat organize edebilmesi 
anlamına gelir (Hodgkin ve Newell, 1998:217).  

Boş zaman hakkının elde edilmesi ve genişletilerek devam ettirilmesi yönetim, eğitim, 
hukuk, sağlık gibi alanlarda çalışan uzmanlarının ortak çabasına bağlıdır. Örneğim tarihsel 
süreçte boş zamanı değerlendirme bir hak olarak görülmüyorken, bugün gelinen noktada 
çeşitli ulusal ve uluslar arası sözleşmelerde boş zamanı değerlendirmenin bir hak olarak 
güvence altına alınması, söz konusu çabanın bir sonucudur. İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesi’nin 24. ve 27. maddeleri doğrudan boş zamanı değerlendirme hakkını ele alır. 

Madde 24: Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde 
sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.  

Madde 27: Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan 
yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir. (Flowers, 
2010: 288-289). 

Gençlere tanınan haklar ise, insan hakları sorununun gündeminde daima ilk sırada yer 
almıştır. Genç hakları alanında en önemli uluslar arası hukuksal düzenleme, 18 yaşından 
küçük her bireyi ve bu kapsamda gençleri “çocuk” olarak nitelendiren, 1989 tarihli “Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”(Flowers, 2010: 3000)dir. Bu sözleşme 
gençlerin kendilerini tam anlamıyla özgürce geliştirmeleri amacı taşımaktadır. Sözleş-
me’nin 31. Maddesi çocuğun eğlenme, dinlenme, oyun oynama, toplumsal ve sanatsal 
yaşama katılma ve boş zamanlarını değerlendirme haklarını ele alır. 

Madde 31 (1): Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama 
ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe 
katılma hakkını tanırlar. (2):Taraf devletler çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam ola-
rak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için boş zamanı 
değerlendirmeye, dinlenmeye, sanat ve kültüre katılmaya ilişkin uygun ve eşit fırsatların 
sağlanmasını teşvik ederler. 
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Bu sözleşme bölünmez bir bütünlük taşıdığı için maddeleri birbirine bağımlıdır. Bu 
nedenle 31. madde kendi başına ele alınmamalı, başta 2, 3(1), 6, 12 olmak üzere 13, 14, 15, 
16, 17, 28, 30, 32 ve 36. maddelerle ilişkilendirilmelidir.  

Boş zamanları değerlendirmenin bireysel ve toplumsal açıdan pek çok yararı vardır. 
Pek çok araştırma boş zamanları etkili ve verimli kullanabilmenin önemine dikkat çekmek-
tedir (Karaküçük, 2008: 6; 14; Köktaş, 2004: 11; Sevil, 2012: 4; Torkildsen, 1993: 263). 
Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamını kolaylaştırmakla beraber; stres, 
rekabet, çatışma gibi yeni sorunlara yol açtığı düşünüldüğünde rekreasyonun insanın fizik-
sel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumlu etkileri daha iyi anlaşılabilecektir. 

Boş zamanları değerlendirme etkinlikleri çok çeşitlidir ve kişiden kişiye, toplumdan 
topluma farklılık gösterir. Karaküçük (2008: 58) bu farklılığın bireysel ya da toplumsal 
amaç ve isteklerdeki çeşitlilikten kaynaklandığını belirtmiştir. Diğer bir deyişle; içinde 
bulunulan tarihsel zaman, toplumsal eğilimler ya da bireysel seçimler boş zamanları değer-
lendirme etkinliklerinin türünü ve niteliğini etkilemiştir. 

Boş zamanları değerlendirme etkinlikleri pek çok ölçüte bağlı olarak sınıflandırılabilir 
(Sevil, 2012: 15). Bu etkinlikler katılım biçimine göre etkin-edilgin, yerel sınıflamaya göre 
kentsel-kırsal, gerçekleşen yere göre açık-kapalı, zamana göre günlük-değişken, katılımcı 
sayısına göre bireysel-grup, işlevsel açıdan fiziksel-sanatsal-pratik-entelektüel-toplumsal 
olarak sınıflandırılmaktadır. Sınıflama yapılırken dikkat edilmesi gereken, bir etkinliğin 
birden fazla sınıflamada yer alabileceğidir. Örneğin, “bisiklet sürme” katılım biçimine göre 
“etkin”, gerçekleşen yere göre “kapalı”; işlevsel açıdan “fiziksel” olabilmektedir. 

Boş zamanı değerlendirmenin (rekreasyonun) bir bilim dalı haline gelmesiyle birlikte, 
bu kavramı tanımlamaya yönelik birtakım teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler genel olarak, 
gereksinimlere hizmet eden rekreasyon, yeniden yaratılma/ tazelenme olarak rekreasyon, 
bireye- topluma bir değer olarak rekreasyon ve boş zaman değerlendirme aracı olarak rek-
reasyon olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Bu gruplar içinde “boş zamanları değerlen-
dirme aracı olarak rekreasyon”un alanyazında en çok kabul gören teori grubu olması (Sevil, 
2012:11) nedeniyle, araştırmamızın bakış açısı bu yönde şekillenmiş ve boş zamanı değer-
lendirme etkinlikleri işlevsel açıdan incelenmiştir. 

Boş zamanı değerlendirme etkinliklerini işlevsel açıdan inceleyen Fransız sosyolog 
Dumazedier (akt. Tezcan, 1973: 167)’e göre, boş zamanları değerlendirme etkinlikleri 
kendi içinde fiziksel, sanatsal, pratik, entelektüel ve toplumsal olmak üzere beş alt grupta 
toplanır.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gençlik dönemine (11-14 yaş grubuna) seslenen roman-
lardaki karakterlerin boş zamanları değerlendirme hakkındaki tutumlarını belirlemek ve boş 
zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikleri Dumazedier (akt. Tezcan, 1973: 167)’in tipoloji-
sine göre incelemektir.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1. Gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanları değerlendirme hakkında tu-
tumları nasıldır? 

2. Gençlik romanlarındaki karakterler boş zamanlarını hangi etkinliklerle değerlen-
dirmektedir? 
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Önem: Gençlik bir değişim ve gelişim dönemidir. Bu dönemde, boş zamanın değer-
lendirilmesinin kişinin kişisel, toplumsal gelişiminde kritik bir önemi vardır. Geleceğin 
dengeli, yapıcı, yaratıcı bireylerinin bu dönemde, yazılı kültürle dost olmaları ve özellikle 
okudukları gençlik romanlarında boş zamanlarını etkin değerlendiren kurgusal karakterlerle 
karşılaşmaları gereklidir. Böyle bir karşılaşma, gençlerin öykünme yoluyla kendi gizil güç-
lerini keşfetmelerini sağlayacaktır. 

  
2. YÖNTEM 

Çalışmanın Modeli 
Araştırma, tarama modelindedir. Bu araştırmada tarama modelinin seçilmesinin nede-

ni, boş zamanları değerlendirme konusunun bütüncül olarak incelenmiş olmasıdır; çünkü 
tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu biçimiyle betimle-
meyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009: 77).  

 
Verileri Toplanması (Kitapların Seçimi) 
Araştırmanın amacı gereğince, çocuk ve gençlik romanlarıyla tanınmış üç çağdaş yaza-

rın (Christine Nöstlinger, Vladimir Tumanov ve Zeynep Cemali) 11-14 yaş grubuna sesle-
nen romanlarından bir seçki yapılmış, bu seçki araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuş-
tur. Aşağıdaki tabloda, çalışma grubu kapsamında incelenen romanlar listelenmiştir. 

Tablo 1: İncelenen Kitaplar 
 Kitabın Yazarı Kitabın Adı  Kısaltması  

1 Christine Nöstlinger Arkadaş Dümeni K1 
2 Christine Nöstlinger Hadi Ama Baba! K2 
3 Christine Nöstlinger Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera K3 
4 Christine Nöstlinger İşte Şimdi Hapı Yuttum K4 
5 Christine Nöstlinger Evde ve Uzakta K5 
6 Vladimir Tumanov Kraliçeyi Kurtarmak K6 
7 
8 
9 

Vladimir Tumanov 
Zeynep Cemali 
Zeynep Cemali 

Haritada Kaybolmak 
Patenli Kız 
Ankaralı 

K7 
K8 
K9 

 
Verilerin Çözümlenmesi 
Bu araştırmada yazılı bir araç olan çocuk romanları üzerinde çalışıldığı için, çözümle-

mede bir nitel araştırma yöntemi olan içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlen-
mesinde temelde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve izlekler 
(temalar) çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okurun anlayabileceği biçimde organi-
ze ederek yorumlamaktır.(Yıldırım ve Şimşek, 2005:227) Bu amaç doğrultusunda ana kate-
gori “Boş Zamanları Değerlendirme Etkinlikleri”, alt kategoriler ise “Sanatsal Etkinlikler”, 
“Entelektüel Etkinlikler”, “Toplumsal Etkinlikler”, “Pratik Etkinlikler”, “Fiziksel Etkinlik-
ler” olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2: Alt Kategorileriler 
Alt Kategoriler Tanım 
Fiziksel Etkinlikler Spor, avcılık, balıkçılık… gibi. kas gücüne ve devinime dayalı 

etkinliklerdir. 
Sanatsal Etkinlikler Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenme, sinema, edebiyat, 

tiyatro, müzik, resim, fotoğraf… gibi kişide güzelduyusal etkiler 
bırakan etkinliklerdir. 

Pratik Etkinlikler Bahçecilik, el işleri, el sanatları… gibi uygulamaya dayalı etkinlik-
lerdir. 

Entelektüel Etkinlik-
ler 

Üst düzey düşünme becerileri kullanmayı gerektiren okuma, kon-
feranslara gitme, radyo dinleme, televizyon seyretme, sanat ve 
politika toplantılarına katılma … gibi etkinliklerdir. 

Toplumsal Etkinlikler Aileyle birlikte olma, toplu eğlence, gezi, parti, toplantı… gibi 
kişiler arası iletişimi ve etkileşimi gerektiren grup etkinlikleridir. 

 
İçerik çözümlemesinde, çözümleme birimi olarak ana ve alt kategorilerin belirlenip ta-

nımlanmasından sonra, çözümlemenin yapılacağı bağlam birimine (sözcük, cümle, parag-
raf, görüş ya da tüm metin) karar verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 228). Bu araştırmada 
bağlam birimi olarak “ifade” seçilmiştir. Bu ifade bir cümleden oluşabileceği gibi birkaç 
cümlelik anlatımdan da oluşabilir. Burada ifadenin tek bir etkinliği yansıtması, belli ve aynı 
anlamı taşıması temel alınmıştır. 

Veriler kodlanırken söz konusu boş zamanı değerlendirme etkinliğinin hangi bağlamda 
ve hangi işlevde gerçekleştiği dikkate alınmıştır. Örneğin, “oyun oynama” fiziksel, bilişsel, 
dilsel, toplumsal pek çok becerilerin kullanılmasını gerektiren bir etkinliktir. Bell (1997: 
85)’e göre üç tip oyun vardır: 1- motor becerilere dayalı oyunlar (motor play), 2- toplumsal 
oyunlar (social play), 3-bilişsel oyunlar (cognitive play). Bu araştırmada motor becerilerine 
dayalı oyunlar “fiziksel etkinlikler”, toplumsal oyunlar “toplumsal etkinlikler”, bilişsel 
oyunlar ise “entelektüel etkinlikler” alt kategorilerinde değerlendirilmiştir. Bir başka deyiş-
le, “oyun oynama” etkinliği tek kategoriye indirgenmemiş; metnin bağlamında hangi işlev-
de kullanılmışsa, o işleve uygun kategoride kodlanmıştır. 

İncelenen romanlardan elde edilen veriler ilgili kategoriye kodlanmış ve sıklık açısın-
dan sayılmıştır. İfadedeki her bir kavramın ağırlığı bir puan olarak değerlendirilmiştir. 
Ayrıca alıntılar yapılarak boş zamanları değerlendirme etkinlikleri betimlenmiştir. Alıntı 
seçimi için çarpıcılık (farklı görüş), açıklayıcılık (temaya uygunluk), çeşitlilik ve uç örnek-
ler ölçütleri dikkate alınmıştır. Daha sonra görüşler tümevarım yöntemiyle yorumlanmış ve 
değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için, daha önce bazı çalışmalarda (Karaman-
Kepenekci ve Aslan, 2013) uygulanan yöntem örnek alınmış ve rastlantısal olarak seçilen 
bir kitaptaki (İşte Şimdi Hapı Yuttum) tüm alt kategoriler araştırmacılar/ kodlayıcılar tara-
fından farklı zamanlarda tekrar kodlanmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için 
araştırmacılar/ kodlayıcılar arasında %70’lik bir görüş birliği gereklidir (Yıldırım ve Şim-
şek, 2011). Bu araştırmada araştırmacılar/ kodlayıcılar arasında %82’lik bir görüş birliğine 
ulaşılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde, incelenen gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını değerlen-
dirme ile ilgili tutumlarına ve boş zamanlarını hangi etkinliklerle değerlendirdiklerine dair 
bulgulara yer verilmiştir. 

 
Birinci Alt Probleme Ait Bulgular 
İncelenen gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili 

tutum ve davranışları incelendiğinde, bu karakterlerin genel olarak zaman konusunda bi-
linçli, zaman yönetiminde başarılı, planlı ve programlı oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca eğ-
lenme, dinlenme, bilgilenme, yenilenme… gibi gereksinimlerini gün içinde değil de hafta 
sonu, yarıyıl ve yıl sonu tatilleri gibi daha geniş zamanlarda karşıladıkları görülmüştür. 
Aşağıda, incelenen gençlik romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını değerlendirme 
tutumları örneklendirilmiştir. 

• … çünkü kent dışındaki büyükanne ve teyzelerine yapacağı kısa ziyaretleri, Viya-
na’da benimle düzenleyeceği boş zamana fazla zarar gelmeyecek biçimde planlamak isti-
yormuş. (K2: 96) 

• “Waconda Kampı’nda neler yapacağımızı planlıyoruz,” dedi Vanessa bir çırpıda 
(K6:80) 

• … yaban meyveleri toplayacakları, ateşte alabalık pişirip, geceleri cırcır böceği sen-
fonisi dinleyecekleri şahane bir yaz tatili yapmayı planlıyordu. (K7: 78-79) 

 
İkinci Alt Probleme Ait Bulgular 
Çalışma grubunda yer alan romanlardaki karakterlerin boş zamanlarını değerlendirme 

etkinlikleri çözümlendiğinde, ana kategoriyi oluşturan alt kategorilerin aldığı sıklık puanı-
nın dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Alt Kategorilerin Sıklık Puanları 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 SIKLIK 

Fiziksel Etkinlikler 13 5 6 15 3 10 13 15 5 85 

Sanatsal Etkinlikler 2 5 91 8 7 1 6 4 3 127 

Pratik Etkinlikler 17 26 17 9 11 5 6 6 5 102 

Entelektüel Etkinlikler 12 8 9 13 7 21 14 13 6 103 

Toplumsal Etkinlikler 20 14 23 49 20 15 9 14 13 177 

TOPLAM          594 

Sıklık puanları açısından tüm alt kategorilerin sıralandığında, ilk sırada “toplumsal et-
kinlikler” kategorisinin yer aldığı, bu kategoriyi “entelektüel etkinlikler”, “pratik etkinlik-
ler”, “fiziksel etkinlikler”, “sanatsal etkinlikler” kategorilerinin izlediği görülmüştür. 

 
1. Fiziksel Etkinlikler Kategorisine Ait Bulgular 

Fiziksel etkinlikler kategorisi, diğer kategorilerle karşılaştırıldığında sıklık puanı 
bakımından baştan 4. sırada yer almaktadır. İncelenen gençlik romanlarında bu kategoriye 
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ait etkinliklerin özellikle spor ve oyun ağırlıklı olduğu görülmüştür. Aşağıda, fiziksel etkin-
likler kategorisine giren spor ve oyun ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Boş zamanı değerlendirme etkinliklerinden biri olan spor devinim, çeşitlilik, değişken-
lik, sağlık, macera, kendini tanıma-keşfetme ve diğer sosyo-kültürel özellikleri ile boş za-
manları değerlendirme açısından önemli işlevsel bir değer taşır (Karaküçük, 2008:237). 
İncelenen gençlik romanlarında, karakterlerin boş zamanlarında yüzme, masa tenisi, bisik-
let, kayak, paten sürme, voleybol ve basketbol gibi sportif etkinlikler yaptığı görülmüştür: 

• Bir saat önce denize indi. Yüzmeye! Bugün ne acelesi vardı böyle hemen suya 
girmek için bilmem (K1:127). 

• Kas geliştirme antrenmanından döner dönmez, çocuğu hemen sorguya çek’ diye 
bağırdı Miesmeier 2 (K3:51). 

• Şişkolar’ın bahçesinde masatenisi oynadık. Üç kere yendi beni (K4:133). 

•  Kayak sırası ona geldiğinde, Vanessa bütün dönüşleri başardı. Dümen suyunu 
çaprazlamasına geçmekle kalmadı, onun üstünden uçtu neredeyse (K6: 97-98). 

• Suratsız, babamla badminton oynuyor; babam canını dişine takmış mücadele 
ediyor (K4: 189). 

 
İncelenen gençlik romanlarındaki resimlemeler de 

karakterlerin boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikler 
hakkında fikir vermektedir. Örneğin, “Kraliçeyi Kurtarmak” 
(K6: 64) adlı romanda “nöbetçi” karakteri tenis raketi, tenis 
topu ve sportif giysilerle resmedilmiştir. Görsel metin, dilsel 
metni tamamlayıcı niteliktedir. Kahramanın fiziksel portresi, 
metinde yansıtılan kişilik özelliklerine uygun biçimde 
çizilmiştir (Sever, 2007: 191). 

  
• Joyden, üstünde tenis giysileri, başında melon şapka 

olan, kaplumbağa kafalı tuhaf bir nöbetçinin karşısında 
duruyordu (K6: 65). 

Fiziksel etkinlikler kategorisinde göze çarpan bir başka 
etkinlik oyun oynamadır. Bilindiği üzere, oyun oynama toplumsallaşmayı ve kültürleşmeyi 
sağlayan, simgesel anlamı olan, iletişim yolları açan, kurmaca ve kurallı bir ortamda 
yaratılan boş zaman değerlendirme etkinliğidir (TÜBA, 2011). Oyun gelişmenin bir 
parçasıdır ve oynama olanağı bulamayan çocukların önemli sosyal ve kişisel becerilerden 
yoksun kalmaları da olasıdır (Hodgkin ve Newell, 1998: 417). 

Fiziksel etkinlikler kategorisinde; koşma, atlama, zıplama, sallanma… gibi fiziksel güç 
gerektiren ve oynayanın fiziksel gelişimine katkı sağlayan oyunlar ele alınmıştır. Tezcan 
(2012: 52) eyleme dayalı oyunun çocuğun fiziksel gelişiminde önemli bir rol oynadığını ve 
koşan, sıçrayan, düşüp kalkan çocuğun bedeninin geliştiğini belirtmiştir. Gençlik 
romanlarındaki karakterlerin boş zamanlarını eyleme dayalı oyun oynayarak 
değerlendirmeleri, onların fiziksel, gelişim sürecini yaşadıklarının bir göstergesidir. Aşağı-
da, bu etkinlikle ilgili örnekler yer almaktadır. 
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• “Apartman holündeki pencerenin denizliğine oturup, avluya bakardım. Eskiden 
orada oyun oynardım. Halı dövmeye yarayan demire asılır, kendimi yukarı çeker ve sirk 
artisti olduğumu hayal ederdim” (K5: 81) 

2. Sanatsal Etkinlikler Kategorisine Ait Bulgular 

Sanat, en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve düş güncünün kişide güzelduyusal etkiler 
uyandıracak biçimde sunulması ve alımlanması yoludur. İlk bakışta kapsamının belirgin 
olduğu düşünülse de pek çok akademik çevrede sanatın tanımlanıp tanımlanamayacağı, 
tanımlanabilirse bu tanımın ne olacağı hararetli bir tartışma konusu olmuştur (Haywood 
vd.: 55). Bununla birlikte, boş zamanlarını sanatsal etkinliklerle değerlendiren kişilerin 
dünya kültür mirasını tanıyan, yaşamı eleştirel gözle değerlendirebilen, yapıcı ve yaratıcı 
kişiler olduğu düşünülmüştür. 

Sanatsal etkinlikler kategorisi, diğer kategorilerle karşılaştırıldığında sıklık puanı ba-
kımından son sırada yer almaktadır. İncelenen gençlik romanlarında bu kategoriye ait etkin-
liklerin özellikle sinema, müzik, resim ve tiyatro alanlarında gerçekleştiği görülmüştür.  

•  “Annem odadan çıktıktan sonra, yanıma Oliver geldi. ‘Gerçekte neredeydin?’ diye 
sordu. ‘Sinemada’ dedim.” (K5: 128) 

• Şimdilik, Chris’le Francis durumu idare ediyor, hafta sonları sinemaya gidiyorlardı 
(K7: 22). 

•  “Uzanırken biraz ‘hazım müziği’ çalınmasını da talep etti beyefendi. Mozart olursa 
memnun olurmuş. Ama mümkünse, Küçük Bir Gece Müziği olmamasını rica etti. Babam -
kıs kıs gülümseyerek- CD-çalara Mozart’ın bir piyano konçertosunu koydu.” (K1: 25) 

• “Kız kardeşler bir tek müzikten zevk alıyorlardı. Anna, bacak viyolü (viyola de 
gamba); Berta, çene viyolü (viyola de spalla); Cilli, kol viyolü (viyola d’amore); Dora ve 
Evi ise flüt çalıyordu.” (K3:55) 

• (Hugo) Müzik dersine yetişmesi gerektiğini söyledi (K3: 116). 

• “Dün öğleden sonra Dumpendrin’deydim! Yarın yine gideceğim. Şu Thalia Tiyatro-
su’nun müptelası oldum!” dedi (K3: 90). 

• (Tebdili Kıyafet Bayanlar Orkestrası’nın) Var güçleriyle yaylarına abanıp flütlerini 
üflediklerini görünce, beş kız kardeşe başıyla sevecen bir selam çaktı (K3: 63). 

 
3. Pratik Etkinlikler Kategorisine Ait Bulgular 

Pratik etkinlikler kategorisi, diğer kategorilerle karşılaştırıldığında sıklık puanı bakı-
mından ikinci sırada yer almaktadır. İncelenen gençlik romanlarında bu kategoriye ait et-
kinliklerin özellikle günlük iş ve uğraşlarda yoğunlaştığı görülmüştür. Araştırmamızda 
çiçek yetiştirme, hayvan besleme, çamur ve seramik şekillendirme, örgü ve nakış gibi el 
becerisi isteyen işler yapma, koleksiyon yapma, alışveriş yapma, bir kimseye eşlik etme/ 
yardım etme… gibi günlük iş ve uğraşlar pratik etkinlikler kategorisinde değerlendirilmiş-
tir. Aşağıda, pratik etkinlikler kategorisinde değerlendirilen etkinliklere örnekler verilmiştir. 
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• Babamın bürosundan güzel renkli kâğıt tomarları getirip bunlardan harika duvar ve 
tavan süsleri yaptık (K2: 125). 

• Eniştem bira altlığı, kibrit kutusu, kurşun asker ve metal para topluyor (K2: 29). 

• Marina’yla, beni okuldan almasını ve sonra da annem için birlikte bir düğün hedi-
yesi aramayı kararlaştırmıştık (K2: 198). 

• Swetlana’ya ise, bizde çalıştığı salı ve cuma sabahları çoğunlukla yardım ettim.” 
(K2: 114) 

• Ben de Huberbauer’a yardım etmeye gönüllü oldum. Onunla birlikte resim atölye-
sinde envanter çıkardım, boya kutularını istifledim, kalem kağıtları saydım, boya fırçalarını 
ayırdım ve sıkılmış boya tüplerini düzelttim (K4: 131). 

• Sonra, seramik atölyesinde Sam zarif bir kâse yaptı- ya da torna denetiminden 
çıkmasaydı kâse olacak olan bir şey (K6: 124). 

• Salondaki papağanı beslemeyi unutmuyor, her gün hayvanın kafesini temizleyip 
yemini ve suyunu tazeliyorlardı (K7: 146). 

• Elimdeki dantelden başımı kaldırdım, ne göreyim?! (K9:52). 

• Her sabah vakti buraya geliyor. Şifalı bitkilerin arasında biten ayrıkotlarını 
topluyor. Ocak aralarında geziniyor, toprağı eşiyor ve hep düşünüyor (K9: 92-93). 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, incelenen gençlik roman-

larında görsel metinler dilsel metinle uyum içindedir. Örne-
ğin, “Kraliçeyi Kurtarmak” (K6: 133) adlı romandan alınmış 
yandaki şekilde , baş karakter Aleks’in kamp adasındaki bir 
koya gitmek üzere tekneye binişi resmedilmiştir. Metnin 
bağlamında “tekneye binmek” ulaşım amacıyla kullanıldığı 
ve başkaraktere pratik bir yarar sağladığı için pratik etkinlik-
ler kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Yandaki resimleme (K6: 133) dâhil olmak üzere, incele-
nen gençlik romanlarındaki tüm iç sayfa resimlemeleri siyah-
beyazdır. Bu seçimin, genç okurlar açısından ilgi çekici ola-
cağı düşünülmektedir. Çünkü, Russell ( 2009: 146)’ın belirt-
tiği gibi, gençler renkli resimlemelerden daha çok siyah- 
beyaz (ya da monokrom tek rengin farklı tonlarıyla-) yapıl-
mış resimlemelerden hoşlanmaktadır.  

 
4. Entelektüel Etkinlikler Kategorisine Ait Bulgular 

Entelektüel etkinlikler kategorisi; kişinin bilişsel bilgi birikimini ve analitik düşünme 
becerisini kullanmasını gerektiren boş zamanı değerlendirme etkinliklerini kapsar. Bu et-
kinlikler kişinin bilişsel gelişiminde önemli bir işlev görür. Gander ve Gardiner (2010: 
166)’e göre bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları ve 
düşünceyi yani zihni içine alır. Buradan yola çıkılarak evrensel gerçekliğin bilincinde olma, 
düşüncelerini düzenli bir biçimde tartışma, sorunlara akılcı çözümler üretme, toplumsal 
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konulara duyarlı olma, insan haklarının koruyucusu olma… gibi pek çok özelliğin boş 
zamanını entelektüel etkinliklerle değerlendiren kişilerin özelliği olacağı düşünülebilir. 

Entelektüel etkinlikler kategorisi, diğer kategorilerle karşılaştırıldığında sıklık puanı 
bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. İncelenen gençlik romanlarında bu kategoriye ait 
etkinliklerin özellikle “kitap okuma”da yoğunlaştığı görülmüştür.  

 
• Cuma günü öğleden sonra İlse’yle birlikte odamızda oturuyorduk. O burnunu As-

teriks, bense bir Miki Fare çizgi romanına gömmüştük (K5: 51). 

• Joyden boş zamanlarında, kız kardeşi Kira’nın özenle resimlediği kitaplar yazar-
mış (K6: 28). 

• Aleks’in en sevdiği şey okumaktı. Ortalıkta görünmediği zamanlar, evdeki herkes 
sessiz bir köşede kitabın birine gömüş olduğunu bilirdi. En çok fantastik romanlardan hoş-
lanırdı. Kendi raflarındaki bütün kitapları okuduğu gibi, her ay kütüphaneden koca bir yığın 
kitap da ödünç alırdı (K6: 11). 

• Her akşam berjerlerimize kurularak kitaplarımızı okuduk. Sonra da okuduklarımızı 
birbirimize anlattık (K8: 57). 

 
İncelenen romanlarda “kitap okuma” etkinliği görsel metinlerle 

de desteklenmiştir. Örneğin, Kraliçeyi Kurtarmak (K6: 18) romanın-
daki başkarakter Aleks’in sihirli kitapla karşılaştığı an resimlenmiştir. 
Bu karşılaşmadan sonra Aleks sihirli kitabı okuyarak ve kitaptaki 
matematik sorularını çözerek Kraliçe’yi kurtarmayı amaçlayacaktır. 

• Aleks kitaplığına yöneldi. Bugün, kafasını meşgul edecek iyi 
bir öyküye her zamankinden daha çok ihtiyacı vardı […] Ne okuya-
cağına karar vermeye çalışırken birden garip bir şey fark etti. Daha 
önce hiç görmediği bir kitaptı bu. Nasıl olabilirdi? (K6: 24). 

 
Entelektüel etkinlikler kategorisinde “kitap okuma” etkinliğinden 

sonra en sık başvurulan boş zamanı değerlendirme etkinlikleri olarak 
“bilmece- bulmaca çözme, tavla, domino, iskambil ya da satranç 

oynama” gibi bilişsel beceri geliştiren etkinliklerin yer aldığı görülmüştür. 
• Güneş battıktan sonra da çoğu kez domino ya da iskambil oynuyorlardı (K7: 146). 

• Alt’lar burada ailecek satranç falan oynamaya başladılar (K7: 22). 

• Bilmeceyi çözmek için kafasını patlatsa mıydı acaba? Kaybedecek bir şeyi yoktu 
ki; üstelik, bütün bir gece vardı önünde. En sonunda Aleks bir deste kâğıtla sıradan bir sarı 
kalem ve bir silgi aldı eline (K6: 42). 

• “O zaman, Yahudi tavlası oynayalım.” “Bak bu olur derdi!”gülerek. “Hadi, git ge-
tir tavlayı.” (K8: 49).  
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5. Toplumsal Etkinlikler Kategorisine Ait Bulgular 

Toplumsal etkinlikler kategorisi, diğer kategorilerle karşılaştırıldığında sıklık puanı ba-
kımından ilk sırada yer almaktadır. Bu kategori -diğer kategorilerden farklı olarak- birden 
fazla kişinin eşzamanlı olarak etkinlik yapmasını önkoşul sayar. Bir başka deyişle, toplum-
sal etkinlikler kategorisi ortak gerek ve amaçlarla bir arada olan grubun birlikte toplumsal 
eylemde bulunduğu işleri kapsar. Örneğin yemeğe çıkmak, barda içki içmek, partiye git-
mek, arkadaşlarını ve yakınlarını ziyaret etmek (Baud-Bovy& Lawson, 1998: 1); doğum 
gününe ya da davete katılmak (Sevil, 2012: 17) toplumsal etkinlikler kategorisinde değer-
lendirilebilecek etkinliklerdir. 

İncelenen gençlik romanlarında bu kategoriye ait etkinliklerin birincil psiko-toplumsal 
gruplarda (aile, akraba ve arkadaş gruplarında) gerçekleştiği görülmüştür. Roman karakte-
rinin birincil psiko-toplumsal çevresi –gerçek yaşamda da olduğu gibi- öncelikle ailesidir. 
Kılbaş-Köktaş (2004:91) kişisel yönelimlerin ve savunma mekanizmalarının oluşmasında; 
toplumsallaşmanın genel çerçevesini ve ortamını belirlemede ailenin etkili olduğunu be-
lirtmiştir. Bu nedenle, roman karakterlerinin ve ona öykünen genç okurların kişilik gelişimi 
açısından aile ile yapılan boş zaman değerlendirme etkinlikleri önemlidir.  

• Perşembeleri babaannem ve dedemi ziyaret ederdik. Cumartesileri babamla 
buluşmak zorundaydık. Çarşambalarsa, anneannemlere yaptığımız zoraki ziyaretlerimize 
ayrılmıştı (K5: 21) 

• Dün akşam yemeğinde öğrendiğime göre, bugün bütün aile cümbür cemaat geziye 
çıkılacak. Tekneyle (K4: 186). 

• Biraz önce değerli ebeveynim beni şaşırtarak, hep birlikte tatil yapacağımızı açık-
ladı. Gerçek bir ana-baba-çocuk gezisi (K4:134). 

• Joyden, her yıl, komşularıyla kalıcı bir barışı garantilemek için çevre ülke yöneti-
cilerine bir balo düzenlermiş (K6: 28). 

• Haydi gel, Bay Wrangel’a dostane bir ziyaret yapalım (K7: 71). 

• Köyün yabanılı Kargabaş Ömer, karısı hayattayken arada bir de olsa Tiryaki’ye 
uğrar, gediklilerle üç beş laf ederdi (K8: 26). 

• Eğer istersen rahmetli büyükdayının sütannesini ziyarete gidebiliriz (K9: 131).  

• Tatili yarıladığımızda, babam Tanneberg’leri bizim terasta bir barbekü gecesine 
davet etti (K1: 115). 

İncelenen romanlardaki başkarakterlerin 10-14 yaşlarında -gelişimsel olarak orta ço-
cukluk döneminin ikinci evresinde- olmaları, dolayısıyla ailelerinden bağımsız olmayı 
istemeleri nedeniyle, bu karakterler boş zamanlarını daha çok yaşıtlarıyla değerlendirme 
eğilimindedirler. Gander ve Gardiner (2010: 341), bu dönemdeki çocuklar üzerinde yaşıtla-
rın genellikle ana babalardan daha fazla etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Bu da genç 
okurların tıpkı gerçek bir arkadaşına olduğu gibi, okuduğu romandaki kurgusal karaktere de 
öykünmesi, böylece kendi boş zamanını değerlendirme alışkanlığını biçimlendirmesi açı-
sından önemlidir.  

İncelenen romanlardaki genç karakterler kendi yaşıtlarıyla genellikle kafede, pastanede 
ya da birbirlerinin evlerinde, yani kapalı bir uzamda buluşup sohbet etmişlerdir. Bu buluş-
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malarda birlikle bir şeyler yiyip içmek sohbeti başlatan ya da derinleştiren bir öge olarak 
kurgulanmıştır. 

• Peter’le aramda belli bir mesafe korumaya çalışıyordum. Bu hiç de kolay değildi; 
çünkü, Polli, ben ve o neredeyse her öğleden sonrasını birlikte geçiriyorduk (K2: 187). 

• İlse bana, Amrei’a tesadüfen sokakta rastladığını söyledi. Başta, ne konuşacakları-
nı bilememişler, sonra bir kafeye gidip vanilyalı dondurma yemişler (K5: 31) 

• Bir şey yaptığımız yok. Sohbet ediyorduk, dedikodu yapıyorduk, işte bu kadar! 
(K5: 90). 

• Marina beni dondurmacıya davet etti. Teklifini kabul ettim (K2:77). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, 10-14 yaş grubuna (orta çocukluk döneminin ikinci evresine) seslenen 
toplam dokuz gençlik romanı ele alınmıştır. Bu romanlardaki karakterlerin boş zaman hak-
kındaki tutumları incelenmiş ve boş zamanlarını hangi etkinliklerle değerlendirdiği araştı-
rılmıştır.  

İçerik çözümlemesi tekniğiyle yapılan çalışmada Dumazedier (Akt. Tezcan, 1973)’in 
tipolojisi temel alınmıştır. Buna göre ana kategori boş zamanları değerlendirme etkinlikleri, 
alt kategoriler ise fiziksel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, entelektüel etkinlikler, toplumsal 
etkinlikler ve pratik etkinlikler olarak belirlenmiştir. Yapılan çözümlemeyle ana kategorinin 
ve alt kategorilerin sıklık puanları hesaplanmıştır. 

İncelenen gençlik romanlarındaki alt kategorilerin sıklık puanlarına bakıldığında, top-
lumsal etkinlikler kategorisinin en yüksek sıklık puanına sahip olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç, insanların din, dil, kültür, cinsiyet vb. farklılıklarla birbirinden uzaklaştığı, gün geç-
tikçe yalnızlaştığı ve içine kapandığı bir dönemde (Sevil, 2012: 14) toplumsal farkındalık 
yaratmak açısından önemlidir. Öte yandan, Türkiye’de kişilerin boş zamanlarını değerlen-
dirme biçimleri genellikle bireysel nitelikte olmayıp daha çok grupla katılabilinecek etkin-
liklerden oluşmaktadır (Tezcan’dan Aktaran Süzer, 2000). Başka deyişle, toplumsal etkin-
likler ve ilişkiler geçmişte olduğu gibi bugün de Türk kültür yaşamında önemli bir yer tut-
maya devam etmektedir.  

İncelenen romanlardaki karakterlerin boş zamanlarının pek çoğunu ailece tatile gitme, 
akrabalarını ziyaret etme, arkadaşlarıyla sohbet etme, partiye, baloya, dondurmacıya git-
me… gibi etkinliklerle değerlendirmeleri, romanların toplumsal etkinlikler bağlamında 
Türk toplum yapısıyla uyumlu olduğunu ve modernitenin bozucu etkilerine karşı duruş 
gösterdiğini düşündürmektedir.  

Sıklık puanı bakımından toplumsal etkinlikler kategorisini sırasıyla pratik, entelektüel, 
fiziksel ve sanatsal etkinlikler kategorileri izlemiştir. Pratik etkinlikler kişinin günlük 
yaşamını kolaylaştırması, güzelleştirmesi, el becerilerini geliştirmesi; entelektüel işler 
bilişsel becerileri geliştirmesi, yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel düşünmesine yardımcı olması; 
fiziksel etkinlikler devinişsel becerilerini ve eğer grupla yapılan bir etkinlikse toplumsal 
becerilerini geliştirmesi; sanatsal etkinlikler ise kişinin duyuşsal becerilerinin gelişmesini 
bakımından önemlidir. 

Çocuk okur açısından zaman yönetimine önem veren, boş zamanı etkin değerlendirme 
yollarını keşfeden ve yeni etkinliklerle tanışan karakterlerin öyküsünü okumak okurun 
gelişimi bakımından önemlidir. Çünkü kurgusal karakterlere öykünen okurlar, o karakterler 
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gibi düşünme ve davranma eğilimi gösterecek ve bireysel, toplumsal, bilişsel, devinişsel 
gelişimde ilerleme gösterebilecektir. 

Özetle, incelenen gençlik romanlarındaki karakterler boş zamanlarını içinde bulunduk-
ları gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli etkinliklerle değerlendirmişlerdir. Ayrıca 
yerel/ bölgesel pek çok etkinlik ile genç okuru buluşturmuş ve onlar için ufuk açıcı birer 
model olmuşlardır. Bu nedenle, incelenen romanların zaman yönetimi konusunda sıkıntılar 
yaşayan ve boş zamanı değerlendirme etkinlikleri konusunda sınırlı bir bilgisi olan genç 
okurların kişisel ve toplumsal gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışma 10-14 yaş grubuna seslenen ve çalışma gru-
bunda yer alan dokuz romanla sınırlıdır ve bu romanlar Dumazedier (akt. Tezcan, 1973: 
167)’in tipolojisi esas alınarak sınanmıştır. Farklı yaşlara seslenen kitapların, farklı yazınsal 
türlerin ve farklı tipolojilerin gelecek araştırmalara konu olması alanyazına farklı bakış 
açıları kazandıracaktır. 
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“BİR EV BİR ÇOCUK” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL  
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AN ANALYSIS STUDY ON THE POEM “A HOME A CHILD” 
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Öz 
Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden biri olarak karşımıza 

çıkan Behçet Necatigil, insanı bütün yönleriyle aktif bir varlık olarak ele almıştır. Şiirlerin-
de ev, aile ve günlük yaşamı, geçmiş değerlere bağlı kalarak kaderci bir anlayışla ele alan 
Necatigil, hayatın sıradan ayrıntılarını imgeye dönüştürme gücüyle özgün eserler ortaya 
koymayı başarabilmiştir. Edebiyatı her bölümüyle değerlendiren şair, sentezleyici bir anla-
yışa sahiptir. 

Evlerin şairi olarak adlandırılan Necatigil’in eserlerinde yaşamındaki önemli dönüm 
noktalarını ve dünya üzerindeki bireyin yaşam serüvenini ayrıntılı biçimde gözlemleyebili-
riz. Bir Ev Bir Çocuk şiirinde sıradan bir yaşamın önemli dönüm noktalarını okuyucuya 
aktaran şair, arka planda bireyin yaşama amacı ve anlam arayışı serüvenini ele almıştır. Bu 
çalışmada yaşam serüveni içindeki bireyin anlam arayışından hareketle Bir Ev Bir Çocuk 
şiiri göstergebilim ve psikanalitik yöntemlerle tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Behçet Necatigil, Bir Ev Bir Çocuk, ev, çocuk, anlam arayışı. 
 

Abstract 
Behçet Necatigil, who should be regarded as one of the important representatives of 

the Republic Period Turkish Literature, has a view of the humankind as an active existence 
with his/her all aspects. Handling such concepts as home, family and daily life in his poems 
by sticking strictly to the values of the past with a fatalistic point of view, Necatigil has 
managed to compose original pieces of art by his talent of transforming ordinary details 
into strong images. Composing poetry in the styles of all literary periods, Necatigil has 
created a mixture of many poetic styles. 
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In the Works of Behçet Necatigil, who is often named as the “poet of home”, some 
important turning points in his life as well as the life adventure of the individual throuhout 
the universe can be observed in detail. In his poem titled “A Home a Child”, the poet 
depicts the important milestones of ordinary life, in search of the individual’s main purpose 
in life along the underlying layers of meaning. In this study, starting from the search for the 
purpose of life during an individual’s adventure, we have aimed to analyse “A Home a 
Child” through semiotics and psycho-analytic methods. 

Keywords: Behçet Necatigil, A Home a Child, home, child, main purpose of life. 
 
“BİR EV BİR ÇOCUK 
Gençten bir adamdı 
Hikâyesi gayet kısa. 
Yıllar yılı tek başına yaşadı 
Bir gün rasladı bir kıza. 
 
Düşündüler, birlikte yürüseler 
Ömür geçiyor nasılsa. 
Şimdi içine bir ev, bir de çocuk girer 
Aşkları yazılsa.”1 

 
Giriş 

Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden biri olan Behçet Necatigil, gelenek ile 
çağdaş şiir anlayışının sentezinden doğan eserler ortaya koymuştur. Şiiri klişelerden uzak 
tutmaya çalışan Necatigil, hem Batı’ya bir şeyler söyleyebilen hem de kendi kültürel bel-
leklerimizden beslenmeye devam eden bir şiir anlayışı oluşturmaya çalışmıştır. Yeni yakla-
şımlara açık olan şair, her yaşam kesintisini içinde barındıran şiirler kaleme alarak özgün 
eserler ortaya koymuştur. Necatigil’in şiirlerinin özgün olmasının temelinde; genellikle çok 
anlamlı ve çağrışımlarla örülü bir yapıya sahip olması yatar. 

Şiirini iki dönem altında değerlendiren Behçet Necatigil, ilk dönem şiirlerini “düşün-
dürmüyor, yormuyor, çağrışımlara kapalı”2 diye tanımlar. Bu dönemde şair, anlamın anlaşı-
lır ve hikâye etmenin ön planda olduğu bir anlayışla şiirler kaleme almıştır. Kişisel sanat 
gücü ile ortak dilin nimetlerinden faydalanarak güncel sorunları, sıradan olayları ve yaşa-
mın olağan kesitlerini herkesin anlayabileceği bir üslupla kaleme alır.  

1963 yılına kadar şiirde kapalı anlamdan kaçınan şairin Yaz Dönemi isimli şiir kitabıyla 
şiirinde değişiklikler meydana geldiğini görürüz. İkinci Yeni hareketi ile paralellik gösteren 
bu yeni şiir anlayışında şair, duyarlılığı ön planda tutarak, anlamın okuyucuyu tarafından 
zihinsel süreçlerden geçirilerek tamamlanmasını istemiştir. 

Necatigil’in şiir anlayışının iki farklı döneme ayrılmasına karşın şairin ele aldığı konu-
lar bir bütünlük arz eder. Kendini mum alevinin çevresinde dönen bir pervaneye benzeten 

                                                 
1 Behçet Necatigil, Bütün Eserleri, Evler, Yapı Kredi Yayınları, Ankara, 2013, s. 141. 
2 Behçet Necatigil, Düzyazılar II, YKY, İstanbul, 2006, s. 76. 
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şair bu durumu şu şekilde izah eder; “Ev ve her günkü yaşamalar. Rilke’nin Panter’i gibi 
aynı parmaklıklar içinde. Toplumun ve imkânlarımın bana bağışladığı dar dörtgende gözle-
rimi her açtıkça karşımda büyük şehrin orta-fakir sınıf ev, aile ve çevrelerini buldum.”3 
İnsanda olanı, günlük yaşamın ayrıntılarını doğal atmosferini bozmadan yine insana yansı-
tan şair, yaşananları yazılanlara dönüştürür. 

Behçet Necatigil’in Bir Ev Bir Çocuk isimli şiiri 1953 yılında yayımlanan Evler isimli 
şiir kitabında yer almaktadır. Şairin şiirlerinde önemli bir yer tutan ev imgesi bu şiir kita-
bında ana tema olarak karşımıza çıkar. Necatigil’in şiirlerinde ev, hem dış dünyanın sorun-
larından kaçıp sığınılabilecek bir mekân hem de yaşamın sorunlarının yansıdığı bir mekân, 
şiirlerin temel sorunsalı olarak karşımıza çıkar. Bachelard’ın edebiyat ve şiir felsefesi düz-
lemi için dile getirdiği yazılan mekânın okuyucu tarafından kişisel bir mekân olarak yeni-
den yaratılması sürecine4 Necatigil’in ev imgeli şiirlerinde tanık oluruz. Bu şiirlerde mekân 
okurun iç dünyasına açılan bir kapı gibidir ve okunan şiirdeki sıradan hayatlar bir süre 
sonra okuyucunun kendi hayatını seyrettiği bir ayna işlevi görür. 

 
Bireyin Yaşama Amacı 
Bir Ev Bir Çocuk şiiri, Necatigil’in hikâye unsuruna dayalı, somut anlamın ön planda 

olduğu ilk dönem şiirlerindendir. Toplumsal bir varlık olarak bireyin yaşam serüvenin ele 
alındığı bu şiirin başlığı, şiirin simgesel değerlerini çözümlememizi sağlayacak açar söz-
cüklerdir. Dünya üzerinde varlığını devam ettirmeye çalışan bireyin anlam arayışı ve bu 
arayış serüveni sonucunda ulaştığı cevap, “bir ev, bir çocuk”tur. 

Hayatın sıradanlığı içinde kendine bir amaç bulmaya çalışmak temel bir güdüdür. Bi-
reyin toplumsal yapı içerisinde kendine bir yer edinebilmesi için yerine getirmesi gereken 
bazı görev ve sorumlulukları vardır. “Birey toplumsal yaşama evet demekle başkaları için 
önem kazanır ve insan yaşamının ayakta kalmasını sağlayan zincirin binlerce halkasından 
birini oluşturur...”5 Modern insanın dünya çıkmazındaki bunaltılarından uzak durmaya 
çalışan ve sıradanlığa özlem duyan birey için toplumsal yaşama uyum sağlamak bir gerekli-
liktir.  

Şiirin başlığındaki açar ifadeler, ev ve çocuk, adeta bireyin yaşam öyküsünü özetleye-
bilecek bir yapıdadır. Kendine bir yaşam kurmaya çalışan birey için ev önemli bir unsurdur. 
“Necatigil’e göre ev, dünyanın kaotik boşluğuna fırlatılan ya da bırakılan insanın dünya 
üzerindeki en önemli başarısıdır.”6 Bireyin öncelikleri arasında yer alan barınma ihtiyacının 
dışında ev, ruh dünyasını da besleyen bir yapıya sahiptir. Evin en değerli lütfunun ne oldu-
ğu sorusunu Bachelard, “Ev, düşlemeyi barındırır, düşleyeni korur; ev, huzur içinde düş 
kurmamızı sağlar.”7 diyerek yanıtlar. Düşleyenin mekânı ev, kendine bir dünya kurma 
çabasında olan birey için çevreden dünyaya geçişte önemli bir mekân olarak karşımıza 
çıkar. Ev, bireyin kendine dönüştürdüğü bir yaşam alanıdır. 

Sanatın merkezine bireyi bilinçli bir şekilde koyan şair, bireyin kendini gerçekleştirme 
sürecinde çocuğa da önemli bir yer ayırır. İnsan yaşamının ayakta kalmasını sağlamak 
zorunda olan birey, toplumsal önceleyenlerden ayrı olarak düşünülemez. Hayatın temeline 
bir ev ifadesini yerleştiren şair, bir çocuk ifadesi ile de yaşamın eksik yönlerini tamamlaya-
                                                 

3 Behçet Necatigil, Bütün Eserleri, Bile/Yazdı, Yapı Kredi Yayınları, Ankara, 2013, s. 1256. 
4 Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası, İthaki Yayınevi, İstanbul, 203, s. 44-45. 
5 Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, Say Yayınları, İstanbul, 2012, s. 53. 
6 Ramazan Korkmaz, “Yaratıcı Bir Kimliğin Mekân Poetikası: Necatigil ve Ev”, s.1. 
7Bachelard, Mekânın Poetikası, s. 36.  
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rak hayatı bir bütün olarak ele almaya çalışır. Birey, kendi varlığının geleceğe aktarımını 
ancak çocuk ile sağlayabilecektir. Çocuk bireyin eksik yönlerini tamamlayacak ve bireyin 
varlığını devam ettirmesini sağlayacak bir unsur olarak karşımıza çıkar. 

Bir ev ve bir çocuk ifadesindeki bir, minimum düzeyi sembolize ederken kendinden 
önceki hiçliğe karşın varlığın bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Hayattan beklentisi 
ihtiyaçlarını karşılama düzeyinde olan bireyin mütevazılığını imler. Hayatını devam ettire-
bilmek ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmek için ev gereklilik ve önkoşul 
olarak algılanır. Bir evi olan birey için yaşam hedeflerinin yarısı gerçekleştirilmiş demektir. 
Modern çağla beraber hedonist bir tutum sergileyen bireyin karşısına şair, tek amacı bir ev 
ve bir çocuk olan bireyi yerleştirerek çağın sorunlarından bireyi uzak tutmaya çalışır. Top-
lumsal normlara uygun ve aşırılıktan kaçan bir anlayışla şair sıradan aile tablosunu oluştu-
rur.  

Şiirin temelini oluşturan başlığının ardından şiir, anlam değerlerine göre üç kesit altın-
da ele alınıp değerlendirilecektir. 

 
1. Kesit 
Şiirin anlam bakımından birinci kesiti olarak ele alınan ilk iki satırlık bölümde hikâye-

nin ana kişisi olan genç adam ile karşılarız. Belirsizlikler üzerine kurulu olan bu ilk bölüm-
de şair, toplum içindeki herhangi bir bireyi imleyerek, şiiri evrensel bir boyuta taşır. Genç 
adamın hayatının başlangıcı ve gençlik dönemine kadarki hayatı hakkında bilgi sahibi ola-
mayız. 

Varoluşsal sorgulamasını somut düzlemde gerçekleştiren genç adamın hayat hikâyesi 
gayet kısadır. Bu kesitteki önemli açar ifadelerden biri de genç adamın hikâyesidir. “Bir 
kişinin hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylar ve evreler”8 şeklinde tanımlanan hayat 
hikâyesi, genç adamın hayatındaki önemli dönüm noktaları ele alınarak okuyucuya aktarı-
lır. Yaşam karşısında büyük hedeflerden uzak duran bireyin sıradan ve küçük dünyasındaki 
anlatılabilecek olaylar dizgesi bir ev, bir çocuk ile özetlenebilir. Hayat hikâyesinin gayet 
kısa oluşu bundan kaynaklanmaktadır. 

 Bireyin hayatındaki önemli dönüm noktalarını ele alan Necatigil, doğum ve ölümden 
bahsetmez. Birey toplumsal bir varlık olarak beraber yürüdüğü kızla beraber ortaya çıkar ve 
sahip olduğu ev ve çocuk ile mevcut varlığı imlenir. Bu varoluş, tinsel bir doğuş değil, 
toplumsal bir varlık olan bireyin toplum yaşantısına uyum sağlamak amacıyla varlığını 
ortaya koymasıdır.  

 
2. Kesit 
Şiirin ikinci anlam kesiti olarak ele alınan sonraki dört satırlık bölümde bireyin top-

lumsal bir varlığa dönüşme sürecinin ele alındığını görürüz. Bireyden hareketle toplumun 
en küçük birimi olan çekirdek aileye geçiş süreci ele alınır. 

İnsanın doğumuyla başlayan ilk ayrılık (anneden ayrılma) ile beraber zekâyla ödüllen-
dirilen birey, dünya üzerindeki yalnızlığının ve gelecek belirsizliğinin farkına varır. Bireyin 
“...yaşam süresinin kısalığını, kendi kararıyla doğmayıp ... ama kendi isteği dışında ölece-
ğini bilmesi, yalnız ve ayrı olduğunun bilincine varması, doğal ve toplumsal güçler karşı-

                                                 
8 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, “Hayat Hikayesi” Maddesi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 

2009, s. 865. 
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sında çaresiz kalışı, insanın ayrı ve kopuk yaşamını çekilmez bir hapishaneye çevirmekte-
dir.”9 Kendi açmazlarında hapsolan bireyin kurtulma ihtiyacı ve yalnızlığını gidermesi 
temel varoluş sorunu olarak karşımıza çıkar. Birey, yirminci yüzyılın yaygın olgusu 
varoluşsal boşluğa10 düşmemek için sosyal yönünü ön plana çıkararak, yaşamını anlamlı 
kılacak bir amaç bulmaya çalışır. 

Yaşamda anlam arayışı içinde olan birey için her şey bir amaca yönelik olarak gerçek-
leşir. “İnsan soyunun varlığını sürdürmesini sağlamış olan eğitim, batıl inanç, totem ve 
tabu, yasa ve kural gibi nesneler her şeyden önce toplum yaşamının gereklerine yanıt vere-
cek bir nitelik taşır.”11 Toplumsal bir varlık olan birey, toplumsallaşabildiği ve topluma 
uyum sağlayabildiği ölçüde var olabilir. Bireyin kültürel kodlarında yer alan toplusallaşma 
ve toplumsal normlara uyma eğilimi sonucunda birey, toplumsal sorumluluklarının farkına 
varır ve toplumun ortak anlayışına uygun olarak hareket eder. 

Frankl, İnsanın Anlam Arayışı adlı eserinde Freud’un toplumun tekbiçimli davranışları 
ile ilgili söylediği şu sözlerini aktarır; “Birbirinden son derece farklı bir dizi insanı aynı 
şekilde açlığa terk edin. Kaçınılmaz açlık dürtüsünün artışıyla birlikte, bütün bireysel farklı-
lıklar bulanıklaşacak ve bunun yerine doyurulmamış bir güdünün tekbiçimli dışavurumu 
görülecektir.”12 Anlam arayışındaki birey için de en kestirme yol, toplumun ortak anlayışı 
çerçevesinde tekbiçimli bir davranış sergilemektir. Bu davranış bireyi, içinde bulunduğu 
toplumun bir parçası haline getirecektir. 

Şiirin üzerine kurulduğu temeller içinde ele alınan genç adam, yıllar yılı süren yalnızlı-
ğını rastladığı kız ile sonlandırır. Yaşamın akıcılığı ve değişkenliği karşısında pasif konum-
da olan birey için zaman, bireyi harekete geçiren dinamik bir unsur olarak şiirde kendine 
yer edinir. Yaşamak, rastlamak, düşünmek, yürümek, geçmek eylemlerinin yer aldığı bu 
bölüm hikâye edilen şiirin olay örgüsünü oluşturur. Olayların iç içe ve hızlı bir süreçte 
aktarımı modern hayatın getirisi olan hızlı yaşamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkar.  

Zamanın akışına karşı bir tutunma noktası olarak şair, aşk ve sevgiyi bulur. Ömür geçi-
yor ifadesi, yaşamın kısalığını imlerken, eylemin niteliğini de açımlayan önemli bir açar 
ifadedir. Bu birliktelik sevgiden daha ziyade geçen zamana karşı yalnızlığın pençesinde 
çırpınan bireyin bir kurtuluş umudu gibidir. Kurtuluş umudu sevgi, ev ve çocuk’ta bulunur-
ken zamanın değerini ve anlamını yitirdiğini görürüz. 
 

3. Kesit 
Şiirin son bölümünde şair, başlıktaki açar ifadelere yeni bir sözcük ekleyerek konuyu 

farklı bir boyuta taşır. Buradaki açar söz; aşktır. Bu şiirdeki aşk, bireyin anlam arayışı so-
nucunda oluşturduğu dünyayı kapsayan bir nitelik taşır. Ev ve çocuk da bu kapsayıcı yapı-
nın içinde yer alan somut unsurlardır. “Ev, bütün içtenliği ile üç farklı zaman birimini için-
de yaşatır. Kişioğlu bu yerde geçmiş, şimdi ve geleceği birlikte yaşar...”13 Aşk ise, bütün 
zamanların bir arada yaşandığı bu evin çatısını oluşturur ve bireyin kendine kurduğu dün-
yanın özeti gibidir.  

                                                 
9 Erich Fromm, Sevme Sanatı, Altınpost Bas. Yay. Dağıtım, Balıkesir, 2012, s. 11-12. 
10 Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, Okuyan Us Yayınları, İstanbul, 2012, s. 120. 
11 Adler, a.g.e., s. 52-53. 
12 Viktor E. Frankl, a.g.e., s. 165. 
13 Korkmaz, a.g.m., s. 12. 
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Yaşamı yazıya aktarma çabasında olan Necatigil’in burada bahsettiği aşk, henüz ya-
zılmamış bir aşktır. Yazılsa ifadesindeki dilek-şart kipi (-sA), “... gerçekdışı olan ya da 
normal koşullarda gerçekleşmesi mümkün olmayan istek ve dilekleri, gerçek olup gerçek-
leştirilebilirliği düşük olanları karşıladığı gibi, ikili/çoklu iletişimde yönlendiriciliği...”14 
ifade eden özellikleri ile şiirde yer alır. Buradaki aşk yazıya aktarılmamıştır çünkü sıradan 
bir aşktır. Çatışmadan uzak, salt sevgi ve ortak anlayış çatısı altında oluşturulmuş bir birlik-
teliktir. Necatigil’in şiirde anlattığı hikâye, bir aşk hikâyesi değildir. Dolayısıyla bu aşkın 
yazıya aktarılma ihtimali olabilir ancak bu bir gereklilik ya da öncelik olarak metinde yer 
almaz. 

Sonuç 
Bir Ev Bir Çocuk şiirini bütün bir biçimde ele alacak olursak çağdaş bir masal görünü-

münde olduğunu görürüz. Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir yerde yaşayan genç 
adam bir gün bir kıza rastlar ve beraber yürümeye karar verirler. Modern çağ insanın ortak 
hayalini gerçekleştirirler; bir ev ve bir çocukları olur. Şiiri masal kurgusu içinde değerlendi-
rirsek, masal burada mutlu sonla bitmiştir.  

Necatigil’in Bir Ev Bir Çocuk şiirini realist yaşamın kurgusu içinde ele alacak olursak 
eksik olan unsur, ölümdür. “Ona göre ölüm evin -den hâlidir. Eksik bir yaşama hâli vardır 
onun şiirinde ve bu duygu ölümle tamamlanır. Bu fikir sanki hayatın ölümü beklemek için 
yaşandığı imasıdır.”15 Kısa bir hayat öyküsü olan genç adam, evlenir, bir evi ve çocuğu olur 
ama anlatılan hikâyenin bir sonu yoktur. Şiir boyunca anlatılanların varacağı son noktadır; 
ölüm. Toplumsal görevlerini yerine getiren bireyin zamanı geldiğinde artık bu dünyadan 
ayrılması gerektiği fikrine şair hiç değinmemiş, hayatının başlangıcından bahsetmediği 
genç adamın hayatının nasıl sonladığından da haberdar olamayız. 

Şiir dikey boyutlu bir okumaya tabii tutulduğunda, dünya üzerine bırakılmış olan bire-
yin yaşama tutunabilmek için giriştiği anlama arayışı serüvenini içerdiği söylenebilir. 
Viktor E. Frankl, logoterapiye göre yaşamın anlamının üç farklı yoldan bulunabileceğini 
söyler ve bunları; başarı, sevgi ve acı olarak adlandırır.16 Bireyin yaşamını anlamlandırma 
sürecinde bu üçüne de şiir boyunca yer verdiğini görürüz. Yıllar yılı tek başına yaşadı, bir 
gün rasladı bir kıza ve şimdi içine bir ev, bir de çocuk girer, aşkları yazılsa ifadeleri bu 
anlam arayışının şiirdeki göstergeleri olarak karşımıza çıkar. Bireyin dünya üzerindeki 
yalnızlığı ve çaresizliği sonucunda yaşadığı acı, onun hayatı bir anlamlandırma yöntemidir. 
Bu acının ardından yaşamı sevgi yoluyla anlamlandırmaya çalışan bireyin bununla da ye-
tinmeyip kendine bir dünya kurma çabası içerisine girdiğini ve bunu da ev ve çocuk sahibi 
olmasıyla başardığını söyleyebiliriz. Necatigil, hayata tutunmaya çalışan bireyin bu serüve-
nini şiir yoluyla okuyucuya sunar. 

Sıradan yaşamı konu alan Bir Ev Bir Çocuk şiiri çok katmanlı anlamsal yapısıyla bireyi 
yaşamın bütünlüğü içinde değerlendirir. Bireyin yaşamını anlamlandırma çabasıyla beraber 
kendine toplumda bir yer edinmesine değinen Necatigil, günlük yaşamın içindeki bir aile 
tablosunu hikâye ederek bizlere aktarır. Üç kesit altında değerlendirilen şiirde, bireyin ya-
şama amacı, yaşam içindeki konumu, toplumsal bir varlığa dönüşme süreci ve bireyin ken-
dini gerçekleştirme süreci ele alınır. Ele alınan konuları ev ve çocuk imgesi çerçevesinde 
yansıtan şair, bu açar sözcüklerle bireyin yaşam serüvenini açımlar. 

                                                 
14 Sema Aslan, “İstek Kipliği, Gerçeklik ve Gerçekleştirilebilirlik”, VII. Uluslararası Dil, Yazın 

ve Deyişbilim Sempozyumu, Konya, 2-5 Mayıs 2007, s. 6. 
15 Ertan Örgen, “1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 45, s. 165. 
16 Viktor E. Frankl, a.g.e., s. 125. 
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Öz 
Türk âşık edebiyatında geleneğe bağlılığın en önemli unsurlardan biri, usta-çırak ilişki-

sidir. Usta âşık, saza ve söze yeteneği olan genç âşık adayını belli kurallar doğrultusunda 
seçer. Gerekirse kendine çırak edinir. Ona âşıklık mesleğinin inceliklerini öğretir. Devamlı 
olarak yanında gezdirir. Gittiği saz ve söz meclisine götürür. Onun yetişmesini sağlar.  

Usta-çırak geleneği içinde, birbiri ardınca âşıklar tarafından, başlangıç olarak benimse-
nen usta âşığa bağlılık duyarak, ona ait uslüp, dil, kafiye, ezgi, konu ve anıları devam etti-
ren gruba “âşık kolu” denir. 

Âşık edebiyatının yaşatılmasında âşık kollarının önemi büyüktür. 
Büyük usta kabul edilen Zileli Âşık Talibî’den sonra sanatı, usta-çırak ilişkiyle devam 

ettiren âşıklardan bu yazıda söz edilmektedir. Ayrıca diğer âşık kollarından da örnekler 
verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zileli Âşık Talibî, âşık kolu, usta-çırak geleneği, saz ve söz mec-
lisleri. 

 
Abstract 
In Turkish ashiq literature one of the most important thing is relation of master and 

apprentice. Master ashiq chooses the young ashiq who are candidates for saz (enstrument) 
and verbal ability candidate in accordance with certain rules. If he prefers, young can be an 
apprentice. Master teaches him the details the profession of minstrel. They go everywhere 
together and in this way master provides appretince’s training. 

Master-in apprentice tradition, one after the other, by ashiqs, initially adopted master 
hearing commitment to ahmet, her own style, language, rhymes, songs, themes and 
memories of the groups continued "branch of ashiq " is called. 

The importance of the survival of the minstrel literature, ashiq branch have a great 
importance. 

In this article is mentioned about the ashiks who continue master-apprentice relation 
after Ashik Talibi from Zile, who is accepted the great master. Also are given some 
examples about other ashik branches. 

                                                 
* Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Faültesi'nden Emekli Öğretim Üyesi. İzmir/TÜRKİYE 
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Âşık edebiyatında geleneğe bağlılığın en önemli unsurlarından biri usta çırak ilişkisi-

dir. Usta âşık saza ve söze yeteneği olan bir genci belli kurallar doğrultusunda seçer, ondaki 
saz ve söz yeteneğini dener, uygun görürse çırak edinir, mesleğin inceliklerini öğretip ya-
nında gezdirir, bulunduğu saz ve söz meclislerine onu da sokar.  

Uzun yıllar ustasına hizmet eden genç âşık, olgunlaşınca ustasının izni ile çalıp söyle-
meye, kendisine uygun görülen bir mahlasla kendi sanatını icra etmeye çalışır.  

Hayatı boyunca da ustasını unutmaz, onu anmadan kendi deyişlerini söylemez, ustasını 
unutturmayıp eserlerinin yaşamasını sağlar. Çırağın, ustasında hakim olan tavır kendinde 
yaşadığı gibi, bu eda kendinin yetiştirdiği çırağına da sirayet eder.  

Zamanla bu gelenek zinciri içinde aynı tarzda söyleyen bir âşık grubu oluşur.  
İşte usta-çırak geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafından odak hüviye-

tindeki usta âşığa bağlılık duyarak, ona ait üslûp, dil, ayak, ezgi, konu ve anıları devam 
ettiren gruba âşık kolu denir.  

Bugün önemli âşık kolları olarak bilinen Şenlik Kolu, Erzurumlu Emrah Kolu, Ruhsatî 
Kolu, Dertli Kolu, Derviş Muhammed Kolu ve Huzurî Kolu böyle oluşmuş âşık kollarıdır. 

Bu konuda Doğan Kaya "Âşık kolları genellikle kola ismini veren âşıkla başlatılar. Bu 
kollarda ise, odak hüviyetindeki âşığın da bir ustası vardır. Sözgelişi: Ruhsatî'nin ustası 
Kusurî, Şenlik'in ustası Nurî, Huzurî'nin ustası İznî'dir. Her ne kadar bu âşıklar bir usta 
yanında yetişmiş olsalar da şiirdeki gücü ve ustalıkları sayesinde ustalarından daha ön 
plana geçmiş, kendisinden sonra gelen nesiller üzerinde, ilk âşığa nazaran daha fazla etki 
bırakarak odak şahıs olma hüviyetini kazanmışlardır." 1 demektedir.  

Türk halkı gelenek ve göreneğine sıkı sıkıya bağlı bir toplumdur. Geleneğe bağlılıkları 
gelenek ve göreneklerin canlı bir biçimde yaşatılmasına, geleneksel el sanatlarımızın gü-
nümüze kadar uzamasına neden olmuştur.  

Âşık edebiyatının yaşatılmasında da âşık kollarının önemi çok büyüktür.  
Usta âşık çırağını ve çevresindekileri etkileyebildiği gibi kolun dışında kalan âşıkların 

üzerinde de etkili olur. Böylelikle saza-söze yetenekli gençlerle, halkın âşıklık sanatına olan 
ilgileri artarak sürer. Bir âşık kolunun var olabilmesi için belirleyici bazı unsurların yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Bunlar: 

1. Âşık, odak konumundaki usta âşığın dil ve üslup özelliklerine iyi hakim olmalıdır. 
2. Âşığın işlediği konular, usta konumdaki âşığın işlediği konularla örtüşmelidir. 
3. Ustasının yanından ayrılmamalı, onunla birlikte uzun gezilere katılmalıdır. 
Usta âşığın tasnif ettiği hikâyeleri öğrenmeli, yaptığı karşılaşmaları iyi bilmeli ve usta 

âşığa ait ayakları iyi kullanmalıdır.  
Emrah ve Ruhsatî kolu’nun iki büyük âşık kolu, Şenlik Kolu’nun da en güçlü âşık kolu 

olduğu ileri sürülür. 

                                                 
1 Doğan Kaya, "Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu" Âşık Şenlik Sempozyumu, Anka-

ra, 22-23 Mayıs l997 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 25 

 79 

Bu görüş Âşık kolları üzerine ilki Eflatun Cem Güney tarafından başlatılan, Doğan 
Kaya, Saim Sakaoğlu, Erman Artun ve tarafımca bu güne kadar usta çırak geleneği ve âşık 
kolları üzerine yapılan araştırmalar ışığında doğrudur.  

Henüz Âşık Kolları ile ilgili Lisans Üstü düzeyde hiçbir çalışma yapılmamıştır. Daha 
önce kimi nedenlerle başka âşık kollarının olabileceği dile getirilmiş, Pir Sultan Kolu’nun 
varlığından söz edilmiş fakat üzerinde durulmamıştır. Oysa Pir Sultan, çırakları olan, Alevi 
Bektaşi kültürüne sahip olsun olmasın bütün âşıkları etkileyen önemli âşıkların başında 
gelir.  

 
BUGÜNE KADAR SAPTANAN 
ÂŞIK KOLLARINDAN BAZILARI 
Emrah Kolu (Tokat – Kastamonu Yöresi) 
Erbabî : Emrah 
Emrah : Gedaî,  
Tokatlı Nuri: Ceyhunî, Gayretî  
Meydanî: Kastamonulu Kemalî  
Kemalî: Kastamonulu Hasan  
Kastamonulu Hasan: İhsan Ozanoğlu    
Kemalî: Kastamonulu Hasan  
Kastamonulu Hasan: İhsan Ozanoğlu    
Ceyhunî:      
Tokatlı Cemalî  
 Zileli Şermî  
 Zileli Mevcî   
 Nagâmî  
 Niksarlı Bedrî 
 Niksarlı Cesurî 
 Arap Hızrî 
Yozgatlı Mes'udî 
 Yozgatlı Seyhunî 
 Sivaslı Pesendî  
Ruhsatî Kolu (Sivas Yöresi) 
Kusurî:  Ruhsatî: Minhacî, Emsalî: Gülhanî , Meslekî: Noksanî 
        Gülhanî: Mahsubî, Noksanî : Ali  
 Ruhsatî Kolundaki Diğer Âşıklar: Feryadî, Bekir Kılıç, Tabibî, Firakî, Zakir,  
 Gafilî, Hamza, Hitabî, Muzaffer,Nedimî, Kelamî, Ehramî, Dilhunî, Kenanî, Hasan 
Dertli Kolu (Bolu – Çankırı – Kastamonu Yöresi) 
Dertli: Geredeli Figanî: Çankırılı Pinhanî, Kastamonulu Cudî, Ilgazlı Naili  
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        Ilgazlı Nailî: Yorgansız Hakkı 
Sümmanî Kolu: (Erzurum Yöresi) 
Sümmanî: Nihanî: Mevlüt, Ahmet Çavuş,  
 Şevki Çavuş: Hüseyin Sümmanîoğlu 
 Fahri Çavuş: Ömer Yazıcı, Torunî 
   Torunî: İsrafil Taştan, Ebubekir 
Huzurî Kolu (Artvin Yöresi) 
İznî: Huzurî: İzharî, Zuhurî, Fahrî  
 Diğerleri: Cevlanî, Pervanî, Müdamî 
 
Şenlik Kolu (Doğu Anadolu – Azerbaycan Yöresi) 
Hasta Hasan: Nuri : �enlik 

 Şenlik: Bala Kişi, İbrahim, Gazeli, Ali, Bala Mehmet, Namaz,  
Kasım, Asker, Mevlüt, Nesib, Süleyman, Gülistan  
İbrahim: Çerkez, İsrafil, Hüseyin, İlyas  İlyas: Rüstem Alyansoğlu 
Kasım: 
Nuri Şenlik, Yılmaz Şenlik, Fikret Şenlik, Salih Şenlik, Dursun Durdağı, İslâm Erdener, 
Mehmet Hicranî, Şeref Taşlıova 
Şeref Taşlıova:      
Nuri Şahinoğlu, Sadrettin Ulu, Şah İsmail, Hikmet, Arif, Ataman 
Gülistan: 
Nusret Yurtmalı, Hakkı Baydar, Murat Yıldız, Murat Çobanoğlu, 
 Murat Yıldız:    
Günay Yıldız, Mahmut Karataş, İlgar Çiftçioğlu      
Murat Çobanoğlu: 
Mürsel Sinan, Arif Çiftçi , Metin Bektaş  
 
Derviş Muhammed Kolu (Malatya Yöresi) 
Derviş Muhammed: Şah Sultan, Âşıkî,   Diğerleri    

       Hüseyin,   
       Bektaş Kaymaz, 
       Hasan Hüseyin, 
       Meftunî 
Pir Sultan Kolu (Sivas yöresi) 
Pir Sultan Abdal 
Pir Ali, Pir Garip Abdal, Pir Sultan kızı Senem,  
Kul Himmet: Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Âşık Veli, Er Mustafa 
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Derviş Ali, Noksanî, Sadık Baba,  
Molla Bektaş, Esirî, Kemterî,  
 Kul Nesimî, Ahî, Kâtibî vb. 
Talibî Kolu (Zile Yöresi) 
Zilelî Talibî: Zileli Fedaî, Ali, Seferoğlu, Esat, Raşit 
Zileli Fedaî: Kâmilî, Fanî,  
    Kâmilî: Sezaî Fanî: Arifî   
      Arifî: Remzî, Lütfî  
Ali: İsmail 
 İsmail: Kâmil, Rifat 
Seferoğlu: Hatun 
Âşık kollarının var olabilmesi için öngörülen belirleyici öğeleri gözden geçirdiğimizde 

Talibî kolunda yukarıda belirlediğimiz şu hususları saptamak mümkündür: 
a. Âşık, odak konumundaki usta âşığın dil ve üslup özelliklerine iyi hakim olmalı-

dır. 
Talibî’yi dil ve üslup açısından incelediğimizde, 18 ve 19. yüzyıl iç Anadolu ağız özel-

liklerine tam sahip olduğu, kese, medet, sin, kolçak, dem, eyyam, seğirtmek, kile, kardak, 
yetmek, mitil, gibi Zile halk ağzında yaygın olarak kullanılan sözcüklerin yoğunluğu gö-
rülmektedir.  

Talibî’nin, Turhal Şeyhi adıyla tanınan, dini ve tasavvufi eserleri de bulunan Mustafa 
Efendi’nin halifesi oluşundan, “Kolçak vaiz idim ben de Zile’de” dizesinden ve aruz ölçü-
süyle yazdığı şiirlerinden ayrıca;  

“Hazreti Nuh yaptı safinemizi”,  
“Tur-ı Sina sanki bizim dağımız”,  
“Kaldm Mecnun gibi çöller mekânın”,  
“Levh-i mahfuz arş-ı rahman bendedir”,  
“Yirmi bir günde kurulur payan”,  
“Yedullah ayetin okur üstüne”  
gibi dizelerinde telmih sanatını yapışı;  
 “Pervane misali yandırdın nara”,  
“Al yanaklar gonca gülden pak iken”,  
“Bir ceylan bakışlı kadd-i tubâyı”,  
“Değme âşık çekmez bu aşkın yayın 
Yıktın viran ettin gönül sarayım”  
gibi dizelerde istiare sanatını ustaca kullanışı;  
“Talibî der ki kaldım telinen”,  
"Talibî dünyadan göçtükten keri” 
gibi deyişlerle mecazi mürsel sanatının yanı sıra tecahül ü ârif, teşbih, tezat, mübalağa 

gibi en az medrese eğitimi görmüş bir kişinin bilebileceği konulara vakıf olması görüşün-
den hareketle de eğitimli bir kişi olduğu yargısına varmak mümkündür. Talibî’nin bütün 
çıraklarının da eğitimli olduğu bilinmekte ya da sezilmektedir. Örneğin, Sezaî, iyi bir med-
rese eğitimi almıştır. 
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Mezar taşında  
 Ben garip başım garip 
 Sılada eşim garip 
 Ölsem mezara girsem 
 Mezarda taşım garip 
biçiminde arı, duru, temiz bir Türkçe ile bir dörtlüğü bulunan Talibî’nin baskın özelliği 

çok iyi saz çalması, şiirlerinde öğüt ağırlıklı etkin söylemlerin ön planda olmasıdır. Bu 
durum çıraklarının da ana özelliklerindendir. 

Talibî dünyada bahtı siyahım 
Göz göre göklere erişti âhım 
Hâsılı inayet senden Allah’ım 
İşte sarp yolumuz düş geldi yine 
ve 
Talibî tevekkül eyle süphana 
Sen sana nazar kıl bakma sen bana 
İrfanın öğüttür sözün nâdana 
Nâdana söyletsen irfan beğenmez 
gibi ahenkli ve coşkulu söyleyişlerinin benzerini: 
Çoklarına Şah-ı Sultan dedirdi 
Âhir felek kara cübbe giydirdi 
Eyüb’ün tenini kurda yedirdi 
Pâre pâre etti her âzâsını (Fedaî) 
ve 
Bu Fadaî hâdilere karışır 
Hakk'ı seven menziline ulaşır 
Dünya mamurine çoklar çalışır 
Ahir baykuşlara kalır virane 
ile 
Baş uydurup gözüm aç gel didâre 
Bu didârda kavga olmaz kal olmaz 
Uydur işleğini Hakk’a hoş ola 
Bala bal demekle ağız bal olmaz (Fedaî) 
gibi renk kavramını da vurgulayarak atasözleriyle örülmüş biçimde çırağı Fedaî’de ve 

diğer çıraklarında görmek mümkündür. 
Âşık edebiyatında usta çırak geleneği çok önemlidir. Bu geleneğin özünde halkın gönül 

duygularının âşıklarca dile getirilerek halkın belleğine işleyip nesilden nesile ulaştırılması 
yatar. Çırak, usta âşığı baba yarısı gibi görür. Her âşık ustası ile iftihar eder. Zileli 
Ceyhunî’nin: 
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Sırrı enel-hak diyecek kimdir 
Kanaat lokmasın yiyecek kimdir  
Melamet hırkasın giyecek kimdir 
Ceyhunî var Nurî çıraklarından 
deyişi, Meslekî’nin: 
Meslekî’yim, Ruhsatî’ye çırağım 
Böyle gider tabiatım süreğim 
deyişi ve  
Veli’m eyder Kemter gitti kimim var 
Kemter’i aldırdım yeni gamım var 
Ustam idi yapılacak damım var 
Hiç bu iş gelmedi başıma felek 
biçimindeki deyişleri ustaya olan saygının işaretlerindendir.  
Tâlibî’nin, usta çırak geleneğini önemsediğini işaret eden: 
Âşık tarikine girdim der isen 
Gel evvel pirinden kimdir haber ver 
Ârifane kelâm edelim dersen 
Görelim üstazın kimdir haber ver 
biçimindeki dörtlüğü ve Zileli Fedaî’nin de İstanbul Kumkapı’daki âşıklar kahvesinde 

âşıkların, ustası Talibî’yi sormaları üzerine söylediği: 
Dediler mevlidin olur nireden 
Dedim ki aslımız olur Zile’den 
Dediler Talibî n’oldu oradan 
Dedim bir Fatiha ihsan İstanbul 
biçimindeki deyişi, usta çırak geleneğini vurgulayan önemli söyleyişlerdendir.  
b. Âşığın işlediği konular usta konumdaki âşığın işlediği konularla örtüşmelidir. 
Anadolu coğrafyasında âşıklar ilkin milli öze bağlı epik şiirler söylerken, İslâmi öze 

bağlı lirik şiirler söylemeyi de önemsemişlerdir.  
Bu önemseyiş önceleri dini-tasavvufi halk şiiri olarak gelişmiş zaman içinde de âşık şi-

irinin oluşumuna zemin hazırlamıştır.  
Âşığın doğaçlama söylemesi, öğüt ağırlıklı deyişleri nedeniyle halkın Hak âşığı yakış-

tırmasını da kazanması sonucu, bâde içme olgusunun kendine verdiği iç huzurla güçlenmiş, 
siyasi ve sosyal ortamdaki çeşitlilik, panayırlarda, kahvelerde halkı eğlendirme görevi gibi 
üstlenmeler âşığı küçük yerleşim birimlerinde ve kırsal kesimde bilge kişi konumuna sok-
muş, âşık da bu konumuna uygun öğüt ağırlıklı şiirler söylemekten geri kalmamıştır. Zile 
ve çevresi âşıklarda öğüt ağırlıklı şiirlerin yaygınlığı çevredeki sosyal yaşantının âşığa 
yüklediği misyon nedeniyledir.  

Tâlibî’nin: 
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Tâlibî konanlar gün olur göçer 
Sabrile ekenler sabrile biçer 
Âkibet kapıyı kitleyen açar 
Derdin veren dermanını vermez mi 
ve 
Deli gönül gel varlığa güvenme 
Uçar imaretler şan elden gider 
Hırsına düşmeye değmez bu dünya 
Peşinden yeterken yen elden gider 
ya da: 
İlim öğren, işin âlime danış 
Haldaşını bul da halinle yarış 
Avare yatma da tek boşa çalış 
Yine akmazsa da damlar demişler  
gibi olgun bir içeriğe sahip öğüt ağırlıklı şiirlerin benzerini, Tâlibî kolundaki çıraklar-

da: 
Ey Fedaî gafil Hakk’a ermeyen 
Bir mürşid kâmile ikrar vermeyen 
Bakıp her surette Hakk’ı görmeyen 
İşte ona derler âmâ gözü yok (Fedaî) 
 
Kötülük edene sen iyilik eyle 
Acı söyleyene sen tatlı söyle 
Allah buyruğunun ahkâmı böyle 
Danış bu kelamı mürşid olana (Fedaî) 
 
Ârifî der ki doğruyu sürsem 
Şu anda bir ahmağın aybın örtsem 
Kendini bilmeze öğütler versem 
Eğlenmez yanında kalkar savuşur (Ârifî) 
 
Yalancılar menziline eremez 
Asla bir kimseden ihsan göremez 
Bu insan oğluna iylik yaramaz 
Deveyi de diken yarar demişler (Kâmilî) 
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Alçak tut gönlünü yüksek gözetme 
Yalancıya dükkân açıp bez etme 
Sakın ha sırrını yad ele deme 
Demeden dememek pek alâ imiş (İsmail) 
biçiminde görmek mümkündür. 
Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze 

çarpmaktadır.  
Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti ta-

rikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi 
özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en 
önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem 
törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Bu nedenle Talibî kolundaki 
âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dini, tasavvufi duyguların öne çıktığı 
gürülmektedir. 

Tâlibî medheder ben bir hafızdım 
Zile’nin içinde kolçak vaizdim 
Şühedâlar defterine yazıldım 
Yârenlerim yârim büktü belimi (Tâlibî) 
 
Zikredip okuyun elhamdülillah 
Zahir bâtın haktır vallah hem billah 
Eşin yoktur cihanda hasbinallah 
Cafer-i Sadık’tan dersin alasın (Tâlibî) 
 
Eleman yârabbî dedim de geldim 
Hakk’ın esrarını ben anda gördüm 
Balım Sultan sana imdada geldim 
Dertliyim derdime şifaya geldim (Tâlibî) 
biçimindeki Tâlibî’nin Alevi-Bektaşi duvazlarında adı geçen altıncı imam Cafer-i Sa-

dık ve Hacı Bektaş’ın sağ kolu Balım Sultan’ı öven deyişlerinin yanı sıra, çıraklarından 
Fedaî’de, 12 İmam’ın adını zikreden duvaz biçimindeki deyişlerle;  

Tarikat kutbunda tecdid olmayan 
Yediği haramdır yerse ne fayda 
Makbul dergâh biatına girmeyen 
Ben lâyık-ı şahım derse ne fayda (Fedaî) 
gibi söyleyişlerin yanı sıra: 
Vahdet bahçesinin nevreste gülü 
Gerçi ben âşıkım anın bülbülü 
Görünür gözüme Kerbelâ çölü 
Ah Hüseyin diye ağlar gezerim (Fedaî) 
biçiminde şiirleri, Talibî kolunun diğer âşıklarından: 
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Hünkâr Hacı Bektaş Kutb-ül-Arifin 
Gül eşiğine yüzüm süre gelmişim 
Küll-i günahımı aldım elime 
Mürüvveti çok pir hünkâra gelmişim (Ali) 
biçimindeki söyleyişleriyle öne çıkan Âşık Ali’nin dini ve tasavvufi söyleyişleri ustası 

ve kolun öteki âşıklarıyla örtüşmektedir. 
Burada dikkat çeken bir husus vardır. Sünni bir aileden gelip Halveti tarikatine bağlı 

olan Talibî’nin bilinen beş çırağından üçü Sünni, ikisi Alevi ve Bektaşidir. Zile’de bazı 
Bektaşilerin Halveti tarikatına girdiği ismen de bilinmektedir. Bu durumdur ki, Zile’de 
yüzlerce senedir Alevisiyle, Sünnisiyle bir bütünlük, dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk en üst 
düzeydedir.  

Âşık toplumun sesi olup derdini, çilesini, memleket ahvalini sergileyen dilidir. Bu 
misyonu en iyi yerine getirenlerden biri de Tâlibî’dir. Kimi zaman kendi derdini sıkıntısını: 

Ben de şu cihana geldim geleli 
Bir gün şâd olup da güle mi bildim 
biçiminde dile getirirken, kimi zaman da: 
Tâlibî’yim bizi aldı gam keder 
Küşum etme elbet bu gam da gider 
Koyun olsak bizi çobanlar güder 
Zalimler de dağdan dağa düşürür 
gibi, ya da  
Tâlibî’yim kurtulmadım çileden 
Mültezimler öşür alır kileden 
En doğrusu kaçmak imiş Zile’den 
Hiç gelmemek nûrun âlâ nûr imiş 
biçimindeki söyleyişleriyle dönemindeki bozuk yönetime karşı halkın duygularının ter-

cümanı olmuştur.  
Doğrulsam kitaba varsam kadılar rüşvet umar 
Allah içün sürülecek hak şeriat kalmadı 
diye dini konuları istismar edenlerden yakınan Seferoğlu da ustası Tâlibî gibi bozuk 

gidişatı dile getirmiştir.  
Tâlibî’nin öne çıkan özelliklerinden biri de meydan âşığı oluşundan kaynaklanan so-

luklu destanlar söyleyişidir. Bir dörtlüğü: 
Mâyesiz âdeme kâr etmez sözler 
Yalpak da kaypağın kardağın düzler 
Hezenin görmez de il çöpün gözler 
Keçi de koyuna güler demişler 
biçiminde olan Nasihat Destanı, bir dörtlüğü: 
Tâlibî’yim hakikattir kelâmım 
İtimadın olsun yoktur hilâfım 
Dahi vardır âşık sana sualim 
Feleklerden geçen kimdir haber ver 
biçiminde olan Peygamberler Destanı, bir dörtlüğü: 
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Yerin göğün bir biriyle bahsi var 
Gök der ki âlemi seyran bendedir 
Yer der ki gör bende ne var âşikâr 
Yedi iklim köşe meydan bendedir  
biçiminde olan Yer ile Gök Destanı, bir dörtlüğü: 
Kırk günecek ağladıkça hal diler 
Altı ay ses alır birinde güler 
İkisin üçünde dil olur meler 
Beşin altısında hob lisan olur 
biçiminde olan Yaş Destanı, bir dörtlüğü: 
Deve dizi zanneyleyen dizini 
Geyik izi sanan tavşan izini 
Gönlüne koysalar Çingen kızını 
Bey diler varmaya oğlan beğenmez 
 biçiminde olan Beğenmez destanı ele geçenlerdendir.  
Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş’ın Ağabeyi Mehmet Topbaş, Tâlibî üzerine araştırma 

yaptığım 1986’da bana şu bilgiyi aktarmıştır:  
“Annemin Dedesi Tâlibî’nin bir raf dolusu defteri ve kitabı vardı. Annem hatıra diye 

saklıyordu. Bir gün evlerden Arap harfleriyle yazılmış her türlü defter, kitap, cönk, mecmua 
toplatılacak haberi yayıldı.  

Annem korktu. Bana dedemin defterlerini bir çuvala doldurup bahçeye gömmemi iste-
di. O zaman Mümtaz daha küçüktü. Bahçede bir gülün yanını kazdım bir çuval defteri göm-
düm.  

Aradan çok uzun zaman geçti, Mümtaz üniversiteyi bitirdi. Bir gün, bahçeye gömdü-
ğüm defterleri sordu. Gel çıkaralım dedim. Kazdık gülün dibini. Şeker çuvalına doldurup 
gömdüğüm defterler katmer katmer toprak olmuştu. Çok üzülmüştük.”  

Bu nedenle ele geçenlerdendir diyorum. Umarım Zile’den götürülen cönkler içinde, 
Boratav arşivinde, Ahmet Şükrü Esen arşivinde diğer şiirleri de bulunur. 

Tâlibî’nin destan söyleme özelliği, usta çırak geleneği içinde çıraklarında da görülmek-
tedir.  

Tâlibî çırağı Fedaî’nin, ustası Tâlibî’nin ölüm haberini verdiği ve bir dörtlüğü: 
Dediler el kaldırın olsun dua 
Hüdâya edelim daim iltica 
Dediler kimseye yar olmaz fena 
Daim olsun ruhu şazan İstanbul 
biçiminde olan İstanbul Destanı, Fedaî çırağı Kâmilî’nin edebiyat dünyasında tarihi bir 

belge gibi görülen ve bir dörtlüğü: 
Sene bin iki yüz kırk dokuz oldu 
Bu insanlar pek tamaha geldiler 
Bir ihrak erişti şehri Zile’ye 
İşiten ehli dil cümle geldiler 
biçiminde olan Zile Yangını Destanı, yine Kâmilî’nin, edebiyat ders kitaplarında örnek 

olarak yer alan, bir dörtlüğü: 
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Meyzin oldum ezan vakti olmadı 
Bağıra bağıra sesim kalmadı 
Kahvec(i) oldum hiç müşteri gelmedi 
Şerbetim ekşidi döktüm kokarken 
biçiminde olan Esnaf Destanı, Kâmilî çırağı Sezaî’nin yine tarihi bir belge niteliğindeki 

ve bir dörtlüğü: 
Zile fukarası halleri hey can 
Dinlersen eyleriz muhtasar beyan 
Sene doksan bire yakın kalınca 
Şiddeti şitadan halleri yaman 
biçiminde olan Kıtlık Destanı bunlardandır.  
Halk arasında -Aşk olmazsa meşk olmaz- diye bie söz vardır.  
Âşıklığın ana teması aşkın, Tâlibî’nin de başına geldiği, onun da aşk elinden ısdıraplar 

çektiği şiirlerinde açıkça sergilenmektedir. 
Bir şiirinde: 
Aşk elinden düştüm dilden dillere 
Çok yağmura kaldım çok da sellere 
Yârim henüz göçmüş gurbet ellere 
Başıma çekilmez iş geldi yine 
deyişi, bir başka şiirinde: 
 Tâlibî’yim dağ başında izlerim 
Muhabbetin can evimde gizlerim 
Ağlasana be hey kara gözlerim 
Bir daha o yâri görebilmezsin 
biçiminde söyleyişi ve: 
Siyah ebruların dışa serpmesin 
Kelb rakipler gül yüzüne bakmasın 
Sen gidiyon hatırından çıkmasın 
Senin ile ülfetimiz diz dize 
biçimindeki serzenişleri sevda şiirlerinin özgün söyleyişleri olarak günümüze kalanlar-

dandır. 
Talibî çıraklarında da aşk ateşinin bariz şekilde dile geldiği, bir şiirinde:  
Niçin ayrıldın benden cananım 
Bıraktın dünyada beni lâmekân 
Yoksa unuttun mu servi-i revanım 
Çıktı mı hatırdan ol dem ü devran 
diyen Fedaî’de, bir şiirinde: 
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Yardan ayrılalı asla gülmedim 
Döndürdüm doğanı ava salmadım 
Fırsat elde iken kadrin bilmedim 
Aldırdım yârimi el aldı gitti 
diyen Ali, Tâlibî kolunun önemli âşıklarından olup bir şiirinde:  
Dostum beni niçin zarıncıdırsın 
Verdiğin ikrardan dönen değilim 
Senden başkasına meyil vermedim 
Uçup daldan dala konan değilim 
diyen Ârifî ve koldaki bütün âşıklarda aşk denizinde yüzmüş gibidir. Aşk olmazsa meşk 

olmaz sözünün aslını her âşığın bir nebze aşk acısını tatmış olmasında aramak gerekir. 
Âşık kollarını belirleyen hususlardan biri de: 
c. Ustasının yanından ayrılmamalı, onunla uzun yurt gezilerine katılmalıdır. 
Tâlibî’nin: 
Kalktım gider oldum elveda olsun  
Terk eyledim vatanımı ilimi 
  
Eyki’de eğlendim Kudüs’e vardım 
Çok ziyaret gezdim yüzümü sürdüm 
Ceng-i cidal ile Mısır’a girdim 
Gidi kâfir bükemedi belimi 
 
Elveda bir zaman yanar tüterim 
Bâd-ı sabâ ile selam ederim 
Sensiz gurbet elde ben de niderim 
Hoşça kalın dostlar ile siz size 
deyişi her âşık gibi onun da bir nedenle gurbete çıktığını, âşıklık geleneklerinden biri 

olan diyar diyar dolaşma geleneğine uyduğunu göstermektedir.  
Yine, İstanbullu âşıklarca tanınışı, gezginci âşıkların Zile Âşık kahvelerine gelişi ya-

nında Tâlibî’nin İstanbul’a da uğradığı kanısını akla getirmektedir.  
Mısır’a ve Hicaz’a gittiği bu nedenle de Hacı Tâlibî adı ile ün yaptığı çeşitli yazılarda 

yer almaktadır.  
Tâlibî çırağı Fedaî’nin de, İstanbu destanından başka: 
Seyyah olup şu âlemi gezerken 
Rahi kıldı bizi yolu Elif’in 
Deyişi ve: 
Sağ olur da ben sılama varırsam 
Kömür gözlüm mah cemalin görürsem 
Yedi yıllık ah ü zarım alırsam 
Artar ömür imanımız yeniler 
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deyişiyle, yedi yıl gurbet gezdiği, Kaygusuz dergâhında hizmet ettiği, bir süre Mısır’da 
kaldığı kaynaklarda kayıtlıdır. Bu durum ustası Tâlibî ile âşıklık geleneklerini hakkıyla 
sürdürdüğünün kanıtlarındandır.  

Talibî kolunun öteki âşıklarında da birlikte seyahate çıkmak belirgin olarak gözükmek-
tedir. Örneğin Âşık Kâmil, Âşık Rifat ile tüm yurdu dolaşmıştır. 

Burada bir hususu dile getirmekte yarar var.  
Kaya Bilgegil’in 1942 de yayımladığı Kusurî adlı eserinde1 “Bin yüz doksan üçte gel-

dim cihana” diye başlayan bir şiirinden hareketle doğum tarihini 1778 olarak vurguladığı 
Kusûrî’nin Yer Gök Destanı’na kendisinden 45 yaş büyük Talibî’nin Yer Gök Destanı’nı 
nazire olarak yazmış olduğunu belirtmesi düşündürücüdür.  

Kitapya, “Tâlibî’nin Kusûrî’den tanzir eyleyip, mezkûr tarzı - büyük bir takribiyetle 
XIX uncu asırda devam ettirmesi, Türk halk ve saz şairleri arasında tevarüs edilen âdet ve 
an’anelerin nasıl büyük sadakatle muhafaza edildiğini gösteriyor, ki çok büyük bir hadise-
dir.”2 görüşüne açıklık getirmek gerekmektedir.  

Âşık Ömer’in 18. yüzyıl âşıklarını dile getirdiği Şairname’sinde yer almıştır. Tâlibî, bi-
lindiği gibi 18. yüzyılın yarısı ile 19. yüzyılın başında yaşamıştır. Tâlibî’den 45 yaş küçük 
olan Kusûrî ise 1778 doğumlu olup her ne kadar Kaya Bilgegil 18. yüzyıl âşığı olarak alsa 
da 19. yüzyıl âşığı olarak yorumlanmalıdır.  

Bu durumda Tâlibî’nin Kusurî’ye değil, Kusûrî’nin Tâlibî’ye saygısı, sevgisi, beğenisi 
ve ustalığına verdiği önem nedeniyle bir şiirini tanzir etmiş olacağı akla daha yatkındır. 

Saza ve söze yüksek derecede hakimiyeti nedeniyle şiirlerini genellikle türkü formunda 
okuyan Talibî’nin cönklerin tozlu sayfalarından çıkan ve üzerinde türkü yazan bilinmeyen 
iki şiirini sunmak istiyorum. 

T Ü R K Ü 
Cemalin seyredip meyil vereli 
Sen ateş bıraktın özüme dilber 
Sual etmen bu bendene nereli 
Tütüyor hayalin gözüme dilber 
 
Aşkına düşeli bulmadım neşât 
Hüsnün bir levh durur kaşların berât 
Beklerim yerlerin etmen iltifat 
Niçin bakmazsın yüzüme dilber 
 
Hele ihsan eyle hâlim dumandır 
Cihan baki kalmaz dünya yamandır 
İzine düşersin nice zamandır 
Düşmen sen benim izime dilber 
 
Tâlibî sâbit yaz deftere beni 
Yoluna koymuşam cân ile teni 
Cihân bir olursa virmezem seni 
Sâdıkan âşıkan sözüme dilber 

                                                 
1 M. Kaya Bilgegil, XVIII nci Asır Saz Şairlerinden Kusûrî, İkbal Kitabevi, İst. 1942, s. 60-61 
2 A.g.e. s. 16-17 
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TÜRKÜ 
Bâd-ı saba selam eyle yârime 
Hasret ile yandı cânım haber ver 
Perişan hallerim bir bir beyan et 
Bilmiş olsun o cânânım haber ver 
 
Gelürüm didi de gitti gelmedi 
Ol keyfiyetde halden bilmedi 
Sabrı senasında mecâl kalmadı 
Zalime de bu tüvanım haber ver 
 
O bir Leyla ise ben de Mecnun’um 
Çoktan beri yollarında yorgunum 
Aşk elinden ciğerciğim pür hûnum 
Derûnumda al hicranım haber ver 
 
Tâlibî’yim dil arzusun heceler 
Yolumuza engel oldu niceler 
Ben ağlarım tâ subha dek geceler 
Gözlerimden akan kanım haber ver  
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MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİNDE 
HALK EDEBİYATI UNSURLARI 

 
FOLK LITERATURE ELEMENTS IN MEHMET YARDIMCI’S 

POEMS 
 
 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA* 
 
 

ÖZ: 
Halk Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen, şair, araştırmacı yazar 

Mehmet Yardımcı’nın “Yazma” adlı şiir kitabı (Ankara, 2011) şairin geleneksel ve çağdaş 
şiirlerinin toplandığı önemli bir kitaptır. Gelenek ve göreneklere bağlı Anadolu insanının 
duyarlı yaşamı, şairin çocukluğunda derin izler bırakan Zile’nin güzellikleri, Zile’ye duy-
duğu inançları bu şiirlere yansımıştır. Yardımcı bu şiirlerin pek çoğunda yer alan halk bili-
mi, halk edebiyatı unsurları ve halk şiiriyle iç içe gelenekten kopmadan çağdaş şiirin takip-
çilerinden olmuştur. 

Bu araştırmanın amacı “Yazma” şiir kitabında yer alan 138 şiirden rastgele seçilmiş 25 
şiiri halkbilimi gelenekleri ve halk edebiyatı unsurları yönünden incelemektir. Araştırmada 
şiirler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Halkbilimi 
unsurları gelenekler, inançlar, halk edebiyatı gibi alt temalar altında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Yardımcı, Halk Edebiyatı, Şiir 
 
ABSTRACT: 
The Poetry book “Yazma” is an important work which includes the tarditional and 

contemporary poetry of Mehmet Yardımcı, academician, poet andauthor who has been 
known for his work on folk Literature. Life of Anatolian people, beuties of Zile and his 
faith in Zile has beeb reflected in these poems. In majoriyt of these Works Yardımcı has 
been the follower of contemporary poetyry without breaking away traditional elements of 
folk Literature. 

The purpose of this research is to examine 25 randomly selected poems of book 138 in 
terms of folk Literature traditions and elements out of 138 poems in the book. In this study 
poems have been examined with content analysis of the qualitative research methods. 
Elements of folklore have been presented under themes such as traditions, beliefs and folk 
Literature. 

Keywords: Mehmet Yardımcı, Folk Literature, Poem. 
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GİRİŞ 
Araştırmamıza konu olan “Yazma” şiir kitabının şairi Mehmet Yardımcı, Âşık edebi-

yatı alanında eserleriyle daha çok bilinen araştırmacı ve bilim insanıdır. Çeşitli üniversitele-
rin fakültelerinde ilgili bölümlerde kaynakçalar arasında takip edilen kitaplar arasında Baş-
langıcında Günümüze Halk Şiiri-Âşık Şiiri-Tekke Şiiri, Yaşamları, Sanatları ve Şiirlerinin 
Yorumlarıyla Âşıklarımız, Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Türk Halk Edebiyatında Anlatma-
ya Dayalı Türler, Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları akla il gelen eserleridir. Yaptığı 
araştırmalar, yazdığı eserlerle halk edebiyatına büyük katkılar sunan yazarın aslında bilim 
insanlığı kadar etkili bir başka yönünü ortaya koyduğu eseri de “Yazma “ adlı şiir kitabidir. 
Bu eserle güçlü şair kimliğiyle okuyucu karşısına çıkar. Bu kitabındaki şiirlerin pek çoğun-
da şair adeta halk kültüründen aldıklarını nakış nakış işleyerek şiirlerine yansıtmış-
tır(Akkaya, 2012) .Şair ve yazarların eserlerindeki zihinsel arka planı dolduran yaşadıkları 
çevre, içinde bulundukları koşullar en önemli belirleyenler arasında sayılabilir. Yardım-
cı’nın şiirlerindeki bu arka planı çocukluğunun geçtiği ve tutkuyla bağlı olduğu Zile ve yine 
tutkuyla bağlı olduğu halk edebiyatıdır. Bu tutkusu Yardımcı’nın halk edebiyatı tanım ve 
kapsamını çizmesine de sanki yansımış gibidir. 

Türk edebiyatı içinde yer alan ve aynı zamanda folklorun da bir alt disiplini olan halk 
edebiyatı; edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşmış söyleyeni belli olan âşık ve tekke 
tarzı eserlerle anlatmaya dayalı türlerden destan, efsane, masal, halk hikâyesi gibi varlığı 
eskiden beri süregelen halk edebiyatının yanı sıra sanat ve edebiyat değeri taşıyan bütün 
folklor malzemesini, fıkra, atasözü deyim, tekerleme bilmece, mani sözlü gelenekte yaşayıp 
kuşaktan kuşağa aktarılan anonim ürünleri kapsar (Yardımcı, 2008). Bu tanım ve kapsam-
daki hemen hemen bütün tür ve bu türle ilgili terimler ve kavramlar Onun şiirlerinin doku-
suna sinmiştir. Çünkü Türk halk edebiyatı, gerçek anlamda bütün bir toplumun milli ve 
manevi ortak kültürünü, ortak dilini, ortak inancını ve düşüncelerini aksettiren milletin öz 
varlığıdır. Bu sebeple onun başlangıcını ve sonunu belli bir zaman dilimi ile sınırlamak 
mümkün değildir. Zira bu edebiyat, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan günümüze 
kadar hayatını sürdüren gelecek kuşaklara da aktaracak olan halkın milli zevkini kuvvetle 
yaşatan, her kesim arasında birlik ve beraberliği sağlayan milli, manevi hoşgörü köprü 
edebiyatıdır(Yardımcı, 2008).Yardımcı’nın şiirlerinin temelini de bu anlayış oluşturur. Tek 
tek bakıldığında diyelim ki ortak kültürel renkleri, kilim, nakış,Yunus Emre, Dadaloğlu 
Dede Korkut, bağlama, kopuz, Karacaoğlan ad ve kavramlarının yer alması(Turan, 2012) 
özellikle onun şiirlerinde görülen dikkat çeki unsurlardandır. 

Yazma şiir kitabındaki şiirleri bu bakış açısıyla incelemek gerekir. 
AMAÇ 
Araştırmanın amacı Yardımcı’nın “Yazma” şiir kitabında yer alan 138 şiirden rastgele 

seçilmiş 25 şiiri halkbilimi gelenekleri ve halk edebiyatı unsurlarının yer alması yönünden 
incelemektir.  

YÖNTEM 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betim-

sel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Betimsel analizde amaç, elde edilen bulgu-
ları düzenlemek, yorumlamak ve okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek 2008). İçerik 
analizi, söylemin görünen, kolayca yakalanan, sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği 
yerine, gizil, üstü örtülü içeriğini ortaya çıkarmayı sağlamaktır. Dolayısıyla mesajda, bireyi 
görünmeden etkileyen ögelerin belirlenmesine yönelik ikinci bir okumadır(Bilgin, 2009:1) 
Bu araştırmada şiirlerdeki halk bilimi ve halk edebiyatı unsurlarının saptanmasında içerik 
analizinden yararlanılmıştır. Yazma şiir kitabının ilk yüz sayfasındaki şiirler halk bilimi ve 
halk edebiyatı unsurlarının yer alması yönüyle incelenmiştir.  
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BULGULAR VE YORUM 
“Kerem İçimde Yandı” şiirinde kendisini masal kahramanı sanıp hüznüyle başbaşa 

kalan şairle karşılaşırız. 
Masalların kahramanı sanıp kendimi 
Mutluluğumun durağı 
Gözlerin sanırken 
Yapayalnız kaldım yüreğimle 
Kerem içimde yandı (2011, s.29) 
“Çoban” ve “Olası” şiirlerinde ise bir başka halk edebiyatı türü olan türkü diline do-

lanmıştır şairin. 
Türküler bilirim radyonun çalmadığı 
Gelinlerin aş ettiği  
İkindi demlerinde  
Özlemim güveyken giydiğim esvap (2011, s.31) 
“Olası”  
Bu sevi türküleri söylenirken 
Gömütlerin öykülerini anlatsam(2011, s.33) 
“İlgi” şiirinde Süleyman Şah türbesi ve dileğin yerini bulması halk inancını anımsatır 

niteliktedir: 
Süleyman Şah’ı anımsatma eylemimde  
Bir ivedi adım mutluluğa atılan 
Her dilek yerini bulur mu acep 
“Acıların Güzelliği ”inde Osmanlı evinin ince zevki ve eski caminin zarif minaresiyle 

halk kültürünün maddi kültür unsurları yer almaktadır: 
Onurundan kuşku duyarım (2011, s.33) 
Yazmazsa şair 
Çizmezse ressam tuvaline 
Osmanlı evinin ince zevkini 
Zarif minaresini eski caminin (2011, s.36) 
“Aşığın Soy Ağacı” adlı şiirin tamamı âşık tarzı şiir geleneğinin başlangıcından günü-

müze gelişimini ve aşığın başlangıçtan son yıllara kadar almış olduğu adları sıralar: Bahşı, 
ozan, Hak aşığı, Halk şairi,meydan aşığı. (Tuncer, 2012) Bu şiir halk edebiyatı etkisinin ve 
şairinin bu alanın uzmanı olduğunun adeta bir belgesi niteliğindedir. 

Aşığın soy ağacı 
Hazar ötesi Türkmenleri arasında  
İki telli tambur çaldım 
Koşuklar okudum 
Bahşı dediler adıma 
 
At bindim Asya bozkırlarında 
Hanların / Hakanların yanında bulundum 
Kopuz yaylattım kucağımda  
Ozan dediler adıma 
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Anadolu’da tekkelere sığındım 
İlahi duyguları ünledim usul usul 
Doğruluğa 
Dürüstlüğe 
İnsanlığa çağırdım insanları 
Yunus diye göründüm 
Hak aşığı dediler adıma (2011, s.37) 
 
Karacaoğlan’la sevda pınarından aktım 
Köroğlu’yla 
Dadaloğlu’yla 
Pir Sultan’la direndim haksızlığa 
Seyranî’yle yerdim kimilerini 
Yeri geldi 
Ağıt yaktım gidenlerin ardından 
Dili oldum halkımın 
Sesi oldum 
Halk şairi dediler adıma 
 
Kopuzuma bağırsak derisinden tel bağladım 
At kuyruğu taktım 
Bozkırlarında Orta Asya’nın 
Venedik teli kullandım Anadolu’da 
Parmakla çalarken kopuzu 
Saza tezene vurdum 
Yeni makamlar yarattım yeni yurdumda  
Saz şairi dediler adıma 
 
Zor günler yaşadım yüzyıllarca 
Dîvan modası çıktı horlandım 
Yılmadım birlik olup halkımla 
Ödün vermedim dilden 
Köylük yerlerde sürdürdüm 
Çoğu zaman varlığımı 
Kimi yerlerde meydan aşığı dediler bana 
 
Okuma yazma bilmedi kimilerim 
Kimi zaman 
Gönül gözümle çaldım sazımı 
Arapgir’de Fehmi 
Sivas’ta Veysel 
Şah Turna oldum kadınlar arasında 
Ümmî âşık dediler adıma (2011, s.38) 
 
Halk hikâyeleri anlattım 
Kimileri başımdan geçen sevdalardı 
Çoğu geleneğin ürünü 
Atışma yaptım 
Muamma çözdüm 
Askı astım âşık kahvelerine  
Geleneğin yükünü omuzumda taşıdım 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 25 

 96 

 
El aldım ustamdan 
El verdim 
Saygıda kusur etmedim saza 
Yaşattım âşıklık geleneğini 
Dünkü ozandan bugünkü âşığa (2011, s.39) 
“Şair” adlı şiirinde halk hikayesi kahramanlarının ve Aşık edebiyatının temel taşların-

dan olan Köroğlu ve Karacaoğlan’ı anmadan geçemez. 
Kimi Kerem misali yanar  
Karacaoğlan yolunda 
Kimi bozkırda belirir andız fidan gibi 
Köroğlu edasıyla direnir haksızlığa (2011, s.40) 
“Yeni Dönem” adlı şiirinde düğün geleneklerini anımsatan söyleyiş yer alır. 
Ve elbet sağdıcımız vurur yumruğunu bir gün 
Bir koca balyoz gibi sırtımıza (2011, s.41) 
“Sevda Miti “adlı şiiri ise başlığıyla ve içeriğinde yer alan türlerle halk edebiyatı anlatı 

türlerini çağrıştırmaktadır. 
Sevda Miti 
Nasıl oydun bu yüreği gizlice 
Bir Barak türküsü gibi derinden 
Nasıl alev aldı bilmem ki 
Bir efsane miti gibi  
Yaşadıktan sonra nefesini 
Uzak olmak artık zor (2011, s.42) 
“Sevda Suçlusu” şiirinde çok bilindik bir halk türküsüne ve aşık tarzı şiir geleneğine 

özgü bir söyleyişe rastlanır. 
Telgraf tellerince uzamış türkü gibi yürekli 
Turna gözlü güzelim(2011, s.43) 
“Sensin” adlı tek dörtlükten oluşan şiirinde sevgiyi büyütmeyi ifade ederken halk kül-

türünde yer alan araç ve gereçlerden yararlanarak şiirinin en belirgin özelliklerinden olan 
somutlaştırmayla(Turan,2012) anlatıyor. 

Zarif bir gergefi ilkin sen gerdin (2011, s.46) 
“Maviş” te anonim halk edebiyatı türlerinden ninniler şiiri süslüyor. 
Kaderim demiş çocuk büyütüyor  
Ninni dizip gece gündüz (2011, s.51) 
“Ballıca Mağarasında” şiiri ile şair bin yıllık sevda türküsü ve binlerce yıl sonra bir 

efsaneyi yaşarcasına söyleyişleri ile halk edebiyatı türlerinden yararlanarak çağrışım ve 
anlam zenginliği oluşturuyor 

Yüzyıllar boyu söylenmiş ince telden 
Bin yıllık sevda türküsü 
Duyarcasına 
Ya da bir efsaneyi binlerce yıl sonra  
Yaşarcasına (2011, s.54) 
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“Yeşerir” adlı şiirinde halk kültürüne ait değerlere yönelir ve anamızın yazmasındaki 
nakışlarda asırların ince zevkini bulur. 

Anamızın yazmasında eski nakışlar vardır 
Umut adına 
Yaşamak adına  
Asırların ince zevkini gösterir (2011, s.57) 
Eşine hitaben yazdığı “Sen” şiirinde sevginin emekle artması gergefte işlenen dantele 

benzetilmiştir. 
Sen şiir gibi sıcacık 
Usul usul 
Doyumsuz 
Dantel gibi işledin gergeflerle sevgiyi (2011, s.58) 
“Yılda Bir Gel” şiirinde sevgilinin yılda bir kez gelişini arzulama ve bunun da 

Hıdırellez gününe rastlaması halk kültürünün etkisinde olmanın göstergelerindendir. 
Yılda bir gel 
Hıdrellez gününe rastlasın istersen gelişin 
Geçtiğin yerlere bereket saç 
El Hızır geçti desin 
Göster kendini su başlarında 
Dilekler dileyip 
Sevinsinler mutluluktan (2011, s.67) 
Şairin şiirlerinde en sık geçen sözcüklerden biri de Halk edebiyatı nazım türlerinden 

türküdür. “Kural ”şiirinde sonsuzluğa gidenlerin ardından söylenen ağıt ölüm türküsü olur. 
Ve söylendi bir ölüm türküsü daha 
Yıllardır alışıldığı gibi gidenlere (2011, s.70) 
Şair “Öğretmenim” şiirinde güzellikler üzerine türkü olur. 
Güzellikler üzerine türkü olurum 
Diz vururum Maşat Halayı çekerken 
Kara tahta önünde tebeşirden daha beyaz 
Aydınlığa dururum(2011, s.77) 
Yardımcı “Horon Var” şiirinde Karadeniz’in horon dansını sevgiyle gururla betimler 

ve bu halk dansını yapanların da gurur duymasını ister. Şair dizelerinde ait olduğu kültüre 
duyduğu sevgiyi hayranlığı hissettirir. 

Benizlerine sinmiş yiğitliği 
Oyunlarına sinmiş bu zıpkalı uşağın 
Horon var hey kuzeylim 
Horon  
Haydin durmayın 
Bu Trabzon horonu zıpkalı uşağım 
Gerekince çıksın kınından 
Çıksın bıçağın 
Senin havan/Senin suyun horonun 
Bir geçmişi geleceğe yükleyen 
En titrek adımlarla uy kemençeye 
Bir büyük öykü betimlensin 
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Bir büyük oyun 
Horon var 
Dur sırayı bozmadan 
Öğün 
Öğünebildiğin kadar (2011, s.81) 
“Görünüm” şiirinde Anadolu halk kültürü insanıyla, coğrafyasıyla yemeğiyle yaşam 

biçimiyle gözler önüne serilir. 
Toprak testiler, bakır helkiler güğümler 
Gelin kızlar sıra sıra pınar başında 
Bir ilkyaz akşamının ılıklığı 
Bir gurbet türküsü ağızlarda (2011, s.83) 
Madımak, pancar ilkyaz otları pişer ocakta 
Yelmik verilir gayrı küçüklerin eline (2011, s.85) 
“Portre” şiirinde Anadolu’da ve tüm dünyada hoşgörü simgesi Hak aşığı Yunus Em-

re’nin adını anmadan geçemez. 
Düşlediği güzele ermek dileğiyle 
Bir Yunus pınarında yunmuştur (2011, s.90) 
Şair “İstanbul” şiirinde İstanbul’a il kez gitmenin heyecanını anlatırken çocukluğunun 

masal ülkesinden ve bu kentin velilerinden hayranlıkla söz eder. 
Gün geldi 
Bir de baktım İstanbul’dayım 
Masallar ülkesinde çocukluğumun 
Sen bağrında sakladığın 
Telli Baba 
Çakır Ağa 
Merkezi 
Eyüp Sultan 
Rüstemî’yle  
Bir erenler kentisin (2011, s.93) 
“Çocukluğumda Zile” şiirinde Zile’de eski zamanlar şairin çocukluğu film şeridi gibi 

geçer. Bu güzel anları dile getirirken halk inançlarına da yer verir. 
Hasat sonu kurban kesilirdi Zile’de 
Emir Veren 
Şeyh Ahmet 
Aslan Dede’ye 
Kimi çocuk 
Kimi hastalık 
Kimi bilinmez nice dert için  
Dualarla gidilirdi evliyalara […..] 
Kızlar mantuvar kurarlar niyet manili 
Çocuklar körebe/mimbirfo/istop oynarlardı 
Anya manya kumpanya diye  
Sayışmayla belirleyip ebeyi(2011, s.96) 
“Zileli’ye Sesleniş” şiirinde eski günlerdeki Zile özlemini dile getirirken buruk bir 

hüznü de yaşar eski dönemlerdeki ninni söyleyen anneler ve anlatılan masallar da özlemleri 
arasında yer bulur. 
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Mahalle kavramı yitmiş 
Komşuluk hak getire 
Ne ninni söyleyen var beşik ardında  
Ne anlatılan bir masal (2011, s.98) 
“Zile Özlemi” adlı şiirinde de Ziledeki geleneklerden özlemle ve sevgiyle söz eder. 
Pekmez kaç evde yapılır kimbilir 
Kömeyi 
Pestili yapan kaldı mı 
Şinavatı bilir mi genç kızlar 
Dastar arasında hamur tutmayı 
Oklavayla işgefeyi incecik açmayı 
Sac üstünde ekmek aktarmayı bilir mi? 
Bunları bilmese de  
Çok şeyi iyi bilir kızlarımız  
Bağlıdır geleneklerine (2011, s.101) 
SONUÇ  
Yardımcı’nın “Yazma “adlı şiir kitabındaki şiirlerin halk bilimi ve halk edebiyatı un-

surlarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada şiirlerin bu unsurlar bakımından ol-
dukça zengin olduğu görülmektedir. 

İncelenen yirmi beş şiirde halk bilimi unsurlarına gelenekten yemek kültürüne, halk 
inançlarından Hıdırellez kutlamalarına, halk mimarisine rastlanır.  

 Onun aynı zamanda halk edebiyatı bilim insanlığını yansıtan halk edebiyatı türleri ma-
sal, efsane, mit; âşık tarzı şiir geleneğinin türlerinden türkü; halk ozanları Karacaoğlan, 
Köroğlu, Dadaloğlu, Seyrani, Hak aşığı Yunus Emre, Âşık Veysel, Âşık Turna bu şiirlerde 
en sık geçen unsurlardır. Ayrıca başlangıcından günümüze âşıklık geleneği, âşık karşılaş-
maları, âşıkların yetiştiği çevreye göre aldığı adlar, horondan halaya halk dansları şiirlerin-
de yer almaktadır. 

 Halk kültürüne katkılarıyla yerli ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Yardım-
cı’nın şiirleri de coşkun söyleyişle bu katkıyı pekiştirmektedir. 
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DESTAN/HALK HİKÂYESİ MÜZİĞİ ÜZERİNE 
ÖNEMLİ BİR ESER 

 
AN IMPORTANT WORK ABOUT EPIC/FOLK STORY’S MUSIC 

 
 

Nail TAN 
 

 

 
 
 

Öz 
Türk dünyasında, halk hikâyelerine de destan denir. Destan/halk hikâyesi metinleri ko-

nusunda yüzlerce eser bulunmasına rağmen, müzik yönü zor olduğundan ihmal edilmiştir. 
Yakın dönemde Türkiye’de Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi, Azerbaycan’da ise Prof. 

Dr. Naile Rehimbeyli destan/halk hikâyesi müziğini araştırıp iki önemli eser yayımlamış-
lardır. 

Prof. Dr. Rehimbeyli’nin Âşık Garip Destanında kullanılan âşık havaları-
nı/makamlarını inceleyen notalı kitabı beş bölümden oluşmaktadır. 

Âşık Garip destanında 32 makam/hava kullanıldığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Halk hikâyesi, destan, âşık makamları, Âşık Garip, Prof. Dr. Nai-

le Rehimbeyli, Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi. 
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Abstract 
In Turkish world, epic stories are called epics.Despite of hundreds of workings about 

epics/folk stories, music way is neglected because of lack. 
 Recently in Turkey Doc. Assos. Armagan Çoşkun Elçi, In Azerbaijan Prof. Dr. Naile 

Rehimbeyli have done research about epic/ folk storie’s music and have published two 
major works. 

The book with musical nota of Prof. Dr. Rehimbeyli examining Music of Ashiq used in 
the Epic of Ashiq Garip (Âşık Garip Destanı) consists of five chapters. 

In The Epic of Ashiq Garip (Âşık Garip Destanı), it has been shown to use 32 music 
(hava/makam). 

Keywords: Folk tales, epic, authorities in ashik, Ashiq Garip (Âşık Garip, Prof. Dr. 
Naile Rehimbeyli, Assos. Dr. Armagan Çoskun Elçi. 

 
 
 
Türk insanının hayatında, halk kültürümüzde müziğin çok önemli, vazgeçilmez bir yeri 

vardır. Ninni dinleyerek başlayan hayat serüvenimiz, ölüm olayıyla ağıtlar, ilahîler eşliğin-
de sona erer. Diyebiliriz ki, halk kültürümüzde her geleneğin uygulanması sırasında az veya 
çok mutlaka müziğe yer verilir. 

Halk edebiyatımızın ilk kalıcı, edebî örnekleri olan destanlar, Türk dünyasında ozan, 
baksı/bahşı, akın, âşıg, comokçu, kayçı, manasçı, olonghout, toolçu, şeşen ve yırav denen 
halk sanatçıları tarafından yaratılmış, nesilden nesile aktarılarak yaşatılmıştır. Destanlar, 
mutlaka müzik eşliğinde anlatılır. Kopuz/bağlama ailesi, Türk dünyası destan çalgılarıdır. 

Türk dünyasında destan terimi; epik/kahramanlık destanlarının yanı sıra Âşık Garip, 
Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun vb. halk hikâyelerini kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. Azerbaycan’da bu tür halk hikâyelerine “muhabbet destanı” denir. Türki-
ye’de destan ve halk hikâyesi birbirinden ayrılmış ancak halk hikâyelerinin epik destanların 
günümüzdeki uzantıları olduğu görüşü genellikle benimsenmiştir. 

Türk dünyasında aşk konulu destanlarda (Âşık Garip, Kerem ile Aslı vb.), Türkiye’de 
ise halk hikâyelerinde anlatıcı, şiir bölümlerini genellikle kopuz/bağlama ailesi çalgıları 
kullanarak türkü şeklinde söyler. Şiirin konusuna, duygu düşünce yüküne göre türkünün 
ritmini, ana ses dizisini, ses tonunu değiştirir. Âşık makamları/havaları adı verilir bu deği-
şik icra biçimlerine. Hüzünlü şiirle cenk anında veya düğün ortamında söylenen şiirin ma-
kamı/havası birbirinden farklıdır. 

Âşık makamları/havaları üzerine, Türkiye’de Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un bir ve Azer-
baycan’da ise Prof. Dr. Mürsel Hekimov’un (1926-2006) iki eserinde en geniş bilgiye rast-
lıyoruz: 

Oğuz, M. Öcal; Halk Şiirinde Tür, Şekil, Makam, Ankara 2001, 104 s., Akçağ Yayınla-
rı: 385. 

Hekimov, Mürsel; Âşık Şe’rinin Növleri/Âşık Şiirinin Nevileri, Bakı 1987, 160 s. Azer-
baycan Devlet Pedagoji Enstitüsü Yayını. 

Hekimov, Mürsel; Âşık Senetinin Poetikası, Bakı 2004, 609 s., AMEA Yayını. 
İki bilim insanının araştırmalarına göre, Türkiye’de 216 Azerbaycan’da 193 âşık ma-

kamı/havası adı tespit edilmiştir. 
Türk dünyasında, Türkiye’de tespit edebildiğimiz kadarıyla destanların, halk hikâyele-

rinin şiir bölümleri konu, teknik, üslup ve motifler yönünden yeterince incelenmiş ancak 
müzik yönü genellikle ihmal edilmiştir. Çünkü, destan/halk hikâyeleri üzerinde çalışan halk 
edebiyatçıları, haklı olarak halk müziği alanına da hâkim olmadıklarından dinledikleri ezgi-
leri notaya alıp değerlendirememektedirler. Bu konuda, Türkiye’de tek istisna, kendisini 
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hem halk edebiyatı hem de halk müziği alanında geliştiren Gazi Ü Gazi Eğitim Fakültesi 
Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi’dir. 20 Eylül 
2014 tarihinde vefat eden Türkiye UNESCO SOKÜM Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı 
âşığımız Şeref Taşlıova’dan 1998-2002 yılları arasında “TDK Türk Dünyası Destanlarının 
Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” çerçevesinde derlediği-
miz 22 halk hikâyesini esas alarak (Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Yrd. Doç. Dr. Muammer 
Mete Taşlıova ile; Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, Ankara 2008, 603 s., 
TDK Yayınları: 931) yaptığı araştırma ve yayımladığı kitap alanında en önemli eserdir 
denilebilir: 

Armağan Coşkun Elçi; Âşık Şeref Taşlıova’nın Ezgi Repertuvarı, Ankara 2011, 631 s., 
Gazi Kitabevi Yayını. 

Bu yargıda bulunurken, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Sü-
leyman Şenel’in tek halk hikâyesine ait çalışmasını da göz ardı etmiyoruz: 

Süleyman Şenel; Mûsikili Arzu Kamber Hikâyesi/Taşköprü Ağzı, İstanbul 2002, 53 s. 
Milenyum Yayınları. 

Dr. Elçi’nin eseri üzerine yazdığımız ”Âşık Makamları Üzerine Çok Önemli Bir Eser” 
başlıklı yazımız “BAL-TAM Türklük Bilgisi (S. 20, 3/2014, s.223-240 ve Kültür Çağlayanı 
(S. 27, 7-8/2014, s. 5-6) dergilerinde yayımlandı. 

Kanaatimizce âşık makamlarının/havalarının doğuş ve yayılma yeri Azerbaycan’dır. 
Âşıklık geleneği hâlen Azerbaycan’da, Türkiye’ye nispeten daha canlı bir şekilde yaşamak-
ta ve yaşatılmaktadır. Azerbaycan âşık sanatı, Türkiye âşıklık geleneğiyle birlikte 2009 
yılında UNESCO SOKÜM Dünya Mirası Listesine dâhil edilmiştir. 19. yüzyılda itibaren 
Azerbaycan’dan yoğun göçlere sahne olan Doğu Anadolu Bölgesi illerimizden Kars, Arda-
han ve Erzurum’da âşıklık geleneğinin diğer illerimize göre etkin bir şekilde yaşamasında 
Azerbaycan’ın etkisi büyüktür. Aslında, bu iller, Iğdır dâhil eski Azerbaycan’ın uzantısıdır. 
Âşık Şeref Taşlıova’nın ataları eski Azerbaycan toprağı Borçalı’dan göç etmişlerdir. Birçok 
Karslı, Erzurumlu âşığın durumu da böyledir. Bu sebeble, âşık makamlarında/havalarında 
Türkiye-Azerbaycan ortaklığı görülür. TDK adına 1998-2002 yılları arasında Âşık Taşlıova 
ve Âşık Çobanoğlu’ndan halk hikâyesi derlerken şiir bölümlerinde ezgiyi hangi makamla 
söylediklerini belirtmelerini istemiştik. Kamera kayıtlarına geçmişti. Ne kadar isabetli bir iş 
yapmışız. Böyle davransaydık sanırım Dr. Elçi bu çalışması için 3-4 yıl daha harcayacaktı. 

Dr. Elçi’nin yaptığı araştırmanın bir benzerinin 2009 yılında Azerbaycan’da yayım-
lanmış olduğunu, 7-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Azerbaycan 
Türkiye Yedi Ulu Ozan Sempozyumu” dolayısıyla gittiğimiz Bakü’de öğrendik. Azerbay-
can Millî İlimler Akademisi (AMEA) Folklor Enstitüsü Müzik Şubesi Müdürü Prof. Dr. 
Naile Rehimbeyli, 2012 yılında birlikte katıldığımız Fethiye’deki bir halk kültürü sempoz-
yumunda sözünü ettiği Azerbaycan Dastanlarının Melo-Poetikası/Âşıq Qerib Destanı Esa-
sında kitabını verdi. Bakü’de Şark Garp Matbaasında 2009 yılında basılan kitap 536 s. 
Kitap, tıpkı Dr. Elçin’nin eseri için belirttiğim gibi, yapılması çok zor bir araştırma. Hem 
halk edebiyatı hem de halk müziği bilgisi, ayrıca notaya alma becerisi, yeteneği gerektiri-
yor. Kitaba konu olan Âşık Garip hikâyesi, Borçalı Âşık mühitinin ünlü âşığı Aslan Kosa-
lı’dan (15 Ağustos 1929-4 Aralık 2014 Borçalı) derlenmiş. 

Dr. Rehimbeyli, kitabının başında araştırmasının ana hatlarını şöyle açıklamış (s. 10): 
• Âşık Garip destanında müzik-şiir sanatı ilişkileri, özellikleri incelenirken; şiirle mü-

ziğin birliği, uyumu sorunu ilk defa karşılıklı tahlil edilmiştir. 
• Âşık Garip destanında, 32 âşık makamı/havasından nasıl yararlanıldığı özellikleriyle 

beraber ortaya konulmuştur. 
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• Destanda kullanılan âşık makamları/havalarının müzikal özellikleri ilk defa araştı-
rılmıştır. Destanın konusu ile havaların müzikal özellikleri arasındaki bağlar ilk defa belir-
lenmiştir. 

Kitap, beş bölümden oluşmaktadır. Türkiye Türkçesiyle bu bölümler ile dikkat çeken 
altbaşlıklar şöyledir: 

I. Bölüm: Âşık Garip Destanının Metin Yapısı ve Müzik Tecessümü/Oluşumu 
Bu bölümdeki en önemli bilgiler; “Destandaki Şiirlere Göre Âşık Havalarının Seçilme 

ve İstifade Yolları” altbaşlığı altında yer almaktadır. 
II. Bölüm: Âşık Garip Destanında Âşık Havalarının Makamsal-Tonal Özellikleri 
Bu bölümde, hikâyede kullanılan 32 âşık havasının klasik mugamlardaki makam dizi-

lerine göre, Rast, Şur ve Segâh makamları etrafında topladığı belirtilmiş ve şu tasnif yapıl-
mıştır. 

Rast makamında, dizisinde olan âşık havaları: Keşişoğlu, Qaraçı, Misri, Kerem Göçdü, 
Mansırı, Çuhurhava/Çuhuroba, Guba Keremi, Güllü Göyçe, Destanı, Memmedbağırı, 
Urfanı, Gülabî, Köhne Qaytarma (s. 82-103). 

Şur makamında, dizisinde olan âşık havaları: Ovşarı/Avşarı, Osmanlı Keremi, Kürt 
Ovşarısı/Avşarısı, Osmanlı Behri (s. 103-109). 

Segâh makamında, dizisinde olan âşık havaları:Baş Divanî, Sultanı, Aran Gözellemesi, 
Dübeyti, Ağır Şerili, Fatma Güzellemesi, Kerem Güzellemesi, Dilgemi, Geribî, İbrahimî, 
Yanık Keremî (s. 110-126). 

II. Bölüm: Âşık Garip Destanının Melodik Tecessümü/Oluşumu 
Bölümde, şiir müzik ilişkisi ortaya konulmakta, halk şiiri türlerine, şekillerine en uy-

gun âşık havalarının hangileri olduğu, Âşık Garip hikâyesi örneğinde incelenip açıklanmak-
tadır. Bu açıklamanın sonucu şöyle özetlenebilir: 

a. Koşma şeklinde âşık havaları: Tecnis, Üstadname, Keşişoğlu, Sultanı, 
Ovşarı/Avşarı, Misri, Aran Güzellemesi, Ağır Şerili, Fatma Gözellemesi, Kerem Güzelle-
mesi, Kerem Göçdü, Mansırı, Çuhurhava/Çuhuroba, Osmanlı Keremi, Guba Keremi, Güllü 
Göyçe, Dilgemi, Kürt Ovşarısı/Avşarısı, Destanı, Memmedbağırı, Urfanı, Gülabî, Köhne 
Qaytarma, Yanık Keremî. 

b. Geraylı şeklinde âşık havaları: Dübeyti, Kürdî Geraylı, Geribî, İbrahimî. 
c. Divanî ve Muhammes şeklinde âşık havaları: Baş Divanî, Osmanlı Behri, Muham-

mes. 
IV. Bölüm: Âşık Garip Destanındaki Âşık Havalarının Ritmik Özellikleri 
Bölümde, hikâyede kullanılan âşık havalarının ölçüleri, ritmik özellikleri açıklanmak-

tadır. Ölçü, ritim şiirin konusuna göre hızlanmakta veya yavaşlamaktadır. 
V. Bölüm: Âşık Garip Destanında Âşık Havalarının Müzikal Biçimleri 
Bu bölümde, önce hikâyede kullanılan âşık havalarının tek tek müzikal analizleri ya-

pılmakta, sonra şiirlere, daha sonra notalara yer verilmektedir. Azerbaycan Âşık Garip 
hikâyesi anlatımında/Âşık Aslan Kosalı varyantında 34 şiir bulunmakta ve 32 makam/ hava 
kullanıldığı görülmektedir. Kitabın 347-521. sayfaları arasında âşık havaları notaları, sözler 
verilmeksizin sıralanmaktadır. Âşık, bağlamada aynı anda 2-3 notayı birden çıkardığından, 
seslendirdiğinden söz konusu notaların ne denli güçlükle yazıldığını tahmin edebilmekte-
yiz. Dr. Rehimbeyli’nin eserinin yazılması en güç, en zor bölümü burasıdır. 

Kitap, netice/ sonuç ve kaynaklar bölümleriyle son bulmaktadır. Sonuç bölümü, halk 
hikâyeleri üzerinde çalışan halk bilimciler için çok önemli tespitler ortaya koymaktadır. 
Başlı başına, bir makale değerindedir. Birkaç tespitini okuyucuyla paylaşmakta yarar görü-
yoruz: 

“Az heceli şiirlerin havaları, genellikle oynaktır, ritimleri hızlıdır. Koşma biçiminde 
yazılmış şiirler, oynak havalara uygun düşer. 
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Çok heceli şiirler, lirik karakterli âşık havalarına yakışır. 11 veya daha fazla heceli şiir-
ler, lirik havalarda okunduğunda daha tesirli olur.” 

Âşık Şeref Taşlıova; kendisinden derlediğimiz 22 halk hikâyesinde 60 kadar âşık ma-
kam/havasını kullanmıştır. Âşık Aslan Kosalı’nın kullandığı 32 âşık havasından bir kısmını 
Âşık Şeref Taşlıova’nın da bildiği anlaşılmaktadır: Destanı, Geribî, Guba Keremi, Karaçı, 
Keşişoğlu, Kerem Gözellemesi, Muhammes, Yanık Kerem gibi. 

Prof. Dr. Naile Rehimbeyli ve Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi’nin değerli incelemele-
rinin diğer halk hikâyeleri ve asıl önemlisi destanlar için de yapılmasına büyük ihtiyaç 
vardır. Zor eserleri yazmak zaman alır ama müellifini yüceltir. Bilim âleminde kalıcı ol-
mak, yüzyıllar ötesine hitap etmek için yazılması zor eserler peşinde koşmak gerekir. Tıpkı; 
Şenel, Elçi, Rehimbeyli gibi… 
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2) Kültür Evreni Dergisinde [halk bilimi, dil bilimi, müzik, edebiyat, Türklük bilimi, 

mitoloji] alanında makalelerin yanısıra; söyleşi (sohbet, röportaj), eleştiri, tanıtım ve haber-
ler yer alabilmektedir. 

3) Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın orga-
nında, sosyal 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 makaleler; 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 kelime-
ler ile İngilizce 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 İngilizce 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 pa-
ragraf olmalıdır. Tek cümlelik özetler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 100 kelimenin altın-
da veya 250 kelimenin üstündeki özetler de kabul edilmeyecektir. 

11) Özetler; hangi dil ve hangi lehçede olursa olsun, makaledeki bilginin kısaca bir ta-
nımıdır. Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneri-
ler) her birinin kısa bir özetini içermelidir. Okuyucunun makalenin içeriğini; kısa zamanda 
ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece maka-
leyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine imkân vermelidir. 

12) Özetlerde; araştırmayı yapılmaya değer kılan neden ve çözülmeye çalışılan 
proplem belirtilir. Araştırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve verilen 
özellikler belirtilir. Kapsama 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 kullanılmaz. Elde edilen sonuçların önemi ve araş-
tırma alanına kattığı bilginin önemi belirtilir. Sonuçların genellenebilir olup olmadığı, po-
tansiyel 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 
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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, dizinlen-
mesine yardımcı olduğu gibi yayına hazırlama süreçlerinde hakem ve editörlere katkı sağ-
lamaktadır. 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 sayısı makalenin erişimine imkân 
verecek alanları içerecek sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle edebiyat alanında makale-
de incelenen yazar ve eser adlarının erişim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

14) Yazıların (makalelerin) başlıkları 12 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık, makaleyi be-
timleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve savını (tezini, iddiasını) 
yansıtmalıdır. 

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmış olursa olsun; Türkçe başlık, İn-
gilizce başlık, 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) (isteniyorsa) 
17) Yazılar, (Microsoft World) programıyla gönderilecektir. Yazı, Türkçe veya İngiliz-

ce ise, Times New Roman; Azeri lehçesinde ise, Times Roman Azlat (veya benzeri); Rusça 
ise Times Cyr (veya benzeri) olmalıdır. Gönderilen yazının yanında, yazının fontları mutla-
ka olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb. var ise baskıya uygun yüksek çözünürlülükte 
gönderilmelidir. 

18) Yazılar (makaleler), başlıklar, özetler, metin, dipnotlar, kaynakça vb. dahil mini-
mum 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 kü-
çük punto ile yazılacaktır. 



 107 

21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; “KAYNAKÇA” başlığı al-
tında soyadı başta olmak üzere alfabetik sıraya göre sıralanacaktır. “KAYNAKÇA” yazının 
(makalenin) en sonunda 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 

gönderilecektir. Arzu edilirse yazılar; derginin (www.kulturevreni.com) sitesinde “makale 
gönder” menüsüne tıklanılarak ve ilgili alanlar doldurularak da gönderilebilir. 

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 ko-
nuyla ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre yayımlanacak 
veya yayımlanmayacaktır. Düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması 
amacıyla geri gönderilecektir. İncelenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) 
adları yazarlara, yazarların adları, uzmanlara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeyecek, gizli 
tutulacaktır. Çift taraflı körleme ilkesi (double blind referee) bozulmayacaktır. Hakemlerin 
yazı ile ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda değerlendirilecektir. Yazıların yayımlanıp 
yayımlanmayacağı veya değişikliklerin neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından 
kararlaştırılacaktır. 

25) Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti ödenmeye-
cektir. 

 
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. 
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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 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: 
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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 Azlat ( или т.п.), на русском - Times Cyr (или т.п.). Вместе со 
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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. 
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