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EDİTÖRDEN 

Kültür Evreni dergisinin 28. sayısına ulaşmış bulunuyoruz. 

Her sayımızda olduğu gibi; okuyuculara, özellikle yayımlanmak üzere makale gönde-
recek olan yazar ve araştırmacılara bir kez daha hatırlatıyoruz. Belki bu son hatırlatmamız 
olmayacaktır. Derginin “Yayın İlkeleri”ne göre çıkmasını sağlamak sebebiyle yine de hatır-
latmak zorunda kalıyoruz. 

Yazar, araştırmacı ve akademisyenlerden makalelerini göndermeden önce; mutlaka 
dergimizin sonunda verilen “yayın ilkeleri”ni dikkatlice okumalarını ve yazılarını bu ilkeler 
çerçevesinde hazırlamalarını rica ediyoruz. 

Özellikle Türkçe “Öz (Abstract)” hazırlanırken, “Anahtar Kelimeler (Keywords)” tes-
pit edilirken ve İngilizce “Abstract (Öz)” ve “Keywords (Anahtar Kelimeler)” hazırlanırken 
standart ölçülere uyulmasını salık veriyoruz. Tabiidir ki yazılarda, yayın ilkelerinin her bir 
kuralına uyulmasını makale sahiplerinden bekliyoruz. 

Bu sayımızda yayımlanan makalelerin bilim dünyasına yararlı olacağını umuyor, tüm 
okuyucularımıza saygılarımızı iletiyoruz. 

(Prof. Dr. h.c) Hayrettin İVGİN    Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

            Editör                 Editör 

     

  

FROM EDITOR 

We have reached the 28th number of our Culture Universe magazine. 

As in every issue, we remind to readers, especially to writers who submit articles to be 
published in our journal. Maybe it will not be our last reminding. We have to remind to 
provide to publish them according to “Editorial Principles”. 

We gently ask for writer and researcher to read “Editorial Principles” at the end of each 
issue of the magazine and send their workings according to these rules. 

We advice the observance of the standard rules especially when be prepared Turkish 
“Öz (abstract)” and “Anahtar Kelimeler (Keywords), English “Abstract (öz) and 
“Keywords (Anahtar Kelimeler)”. Of course, we expect compliance with all “Editorial 
Principles” in the writings of the authors. 

We hope that published articles in the present issue will be useful in the world of sci-
ence and we send our respect to all our readers. 

(Prof. Dr. h.c) Hayrettin İVGİN         Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

                   Editor          Editor 
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BAYBURTLU ZİHNÎ VE FAHRÎ HEMŞEHRİSİ 
BULUNDUĞUM BAYBURT İLİMİZLE İLGİLİ YAYINLAR 

 
PUBLICATIONS ON BAYBURTLU ZİHNÎ AND CITY BAYBURT 

OF WHICH HONORARY TOWNSMAN IS  I  AM 
 

ПУБЛИКАЦИИ О БАЙБУРТЕ И ЕГО  
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ 

 
 

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU* 
 

 

Öz 

Bayburt, Gümüşhane ilimizin bir ilçesi idi. 1989 yılında il oldu. Ben, bu ilimizi 1969 
yılından beri tanımaktayım. Yetiştirdiği insanları, şehrin kültür yapısını ele aldığım çalış-
malarım var. Kişilerin başında şair Zihnî gelmektedir. Onun hakkında üç kitap yayımladım. 
Ayrıca bildiri ve makalelerim de vardır. İlin kendisi de araştırma konularım arasında yer 
almaktadır. Özellikle masal, halk hikâyesi ve anonim halk edebiyatı ürünlerini yayımladım. 
Ancak bütün bu yayınlarım çok farklı dergi, gazete ve kitaplarda yer aldı. Bir meraklısının 
bunların tamamını bir araya getirmesi imkânsız olacağı için kendim topladım ve adımla 
yayımlamaya karar verdim. 

Anahtar kelimeler: Bayburt, şair Zihnî, yayınlarım, kültür 

 

Abstract 

Bayburt is a district of city Gümüşhane. It became city in 1989. I have been known this 
city since 1969. I have studies examining its famous people, cultural structure. Primary 
person of those famous people is Poet Zihnî. I have already published three books about 
him. Also I have bulletins and articles. City, itself is included in my research subjects. I 
have published especially, tales, folk hikayes and anonym folk literature products. Howev-
er, all of those publications were included in various magazines, newspapers and books. I 
gathered myself all of those publications and decided to release them in my name because it 
was nearly impossible to collect those works by an interested person. 

Keywords: Bayburt, Poet Zihnî, my publications, culture. 

 

 

Bayburt ilimiz, 1989 yılına kadar, nüfusu açısından  kendinden daha küçük olan Gü-
müşhane ilimize bağlı idi. O, daha önce de Erzurum’un ilçelerinden biri idi. Eskilerin söy-
leyişiyle, döneminin en ünlü transit yollarından olan Trabzon-Erzurum-İran  yolunun üze-
rinde bulunması ona bazı güzellikleri kazandırmışsa da ekonomik ve doğal hayatı onu öne 

                                                 
* Selçuk Ü. em. Öğretim Üyesi. Konya/TÜRKİYE 
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çıkarmaya yetmemiştir. Günümüzde ülkemizin en az nüfusa sahip olan ilçesidir. Merkez 
ilçesinin dışında sadece iki ilçesi (Aydıntepe ve Demirözü) vardır. Milletvekili sayısı son 
yıllarda önce bire indirilmişse de sonradan ikiye çıkarılmıştır. Açılan Bayburt Üniversitesi 
ilimize biraz canlılık getirmişse de beklenen kadar olamamıştır.   

Doktora çalışmasını o yılların Gümüşhane ilimizin (Merkez, Bayburt, Kelkit, Şiran ve 
Torul ilçeleri)masalları üzerine yapan Sakaoğlu Bayburt’la da yakından ilgilenmiş, yayınla-
rıyla ilçemizi tanıtmıştır. Daha sonraki yıllarda  da süren bu çalışmalarının sonucu olarak 
Belediye Encümeni ona ilin fahrî hemşerilik beratını vermiştir.  

Aşağıda onun Zihnî ile ilgili çalışmalarına, sonra da Bayburt ili ile ilgili yayınlarına yer 
verilecektir.  

Buraya kadar olan bölüm ile yazımızın sonunda yer verilen hayat hikâyesi  üçün-
cü şahsın ağzından kaleme alınmıştır. 

 

* * * 

 I. BAYBURTLU ZİHNÎ 

 A.   KİTAPLAR 

       1. Bayburtlu Zihnî, İstanbul 1988, Gençlik Basımevi, X + 187 s.  

       Kültür ve  Turizm Bakanlığı Yayınları: 911  

       Türk Büyükleri Dizisi: 78  

Sakaoğlu'nun on üçüncü eseri olarak 1988 yılında yayımlanan Bayburtlu Zihnî de 
problemli şairlerimizden birisidir. O, klâsik edebiyat sahasında daha çok yazmış, ancak 
halk şiiri vadisinde kendisini kabul ettirmiştir. Klâsik edebiyat sahasında çalışan meslektaş-
larımız onunla pek ilgilenmemişlerdir. Âşık edebiyatı üzerinde çalışanlar ise konunun zor 
olduğunu bildiklerinden, bu meseleye, hemen hemen hiç girmemişlerdir. Zorun üzerine 
giden Sakaoğlu, uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda, Bayburtlu Zihnî kitabını ortaya 
koymuştur. Kitap, Önsöz'ün dışında, beş Bölüm, Sözlük, Bibliyografya ve Ek (diğer 
Zihnî'ler)'ten ibarettir. Birinci Bölüm'de Zihnî’nin “Hayatı”, İkinci Bölüm'de, “Eserleri”, 
Üçüncü Bölüm'de “San'atı”, Dördüncü Bölüm'de “Bayburtlular ve Nüktedan Hemşehrileri 
Zihnî”, Beşinci Bölüm'de ise “Şiirleri” ele alınmıştır. Sözlük'te; şiirlerdeki bilinmeyen 
kelimeler verilirken, Bibliyografya'da da, altmış kadar kaynağın künyesi yer almaktadır. 
Eserin, “Ek” bölümü, diğer Zihnîleri içine almakta olup, bunların sayıları on beş kadardır.  

    a) Ali Berat Alptekin, Millî Folklor, 1 (2), Haziran 1989, 26-27.  

    b) Halil Erdoğan Cengiz, Tarih ve Toplum, 110, Şubat 1993, 70 - 72.  

    c) M. Necati Büyükkalkan, Yeni Konya, 19 Şubat 1994, 2.  

    ç) Komisyon (Ali Erkan Kavaklı, vb.) Lise Türk Dili ve Edebiyatı / Edebiyat II,   
3. bs., İstanbul 2006, 204 s.  

    Not: Zihnî s. 179 (Vardım ki…, dört hane). Bilgiler s. 180’dedir. 

2. Bayburtlu Zihnî Bibliyografyası (Hayatı, Eserleri, Sanatı, Nüktedanlığı ve Şiir-
lerinden Örnekler), Ankara 1990, Öztek Matbaacılık, 64 s. Yrd. Doç. Dr. Ali Berat Alpte-
kin ile hazırlanmıştır. 

    Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Yayınlan: 134  

    Biyografiler-Bibliyografyalar Dizisi: 23  
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    Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 10  

Türk Büyükleri Dizisi içerisinde yayımlanan Bayburtlu Zihnî kitabının Bibliyografya-
sı; Dr. Sakaoğlu ve Dr. Alptekin tarafından gözden geçirilip genişletilerek hazırlanmıştır. 
Eser; “Açıklama”, “Kısaltmalar”, “Bayburtlu Zihninin Hayatı”, “Eserleri”, “Sanatı”, “Nük-
tedanlığı”, “Şiirlerinden Örnekler”, “Sözlük”, 180 kadar kaynağın künyesi ve İndekslerden 
ibarettir. 

3. Hikâye-i Garibe/Bayburtlu Zihnî, Konya 1992, Kuzucular Ofset, 137 s.  

 Eser, Dr. Ahmet Sevgi ile beraber hazırlanmış olup “Ön Söz”, “Müellife Dair”, “Esere 
Dair”, “Hikâye-i Garibe'nin Özeti”, “Metin”, “Bibliyografya”, “Sözlük”, “İndeks”, “Metnin 
Tıpkıbasımı”ndan ibarettir.  

a) M. Necati Büyükkalkan, Yeni Konya, 1 Temmuz1992, 4.  

b) Ahmet Kabaklı, Türkiye, 16 Eylül 1992, 2.  

c) M. Sabri Koz, Dünya Kitap Gazetesi, 1 (7), 1 Mayıs 1992, 11.  

ç) Esma Şimşek, Erciyes, Ekim 1992, 15 (178), 28-29. 

 

B. MAKALE, BİLDİRİ VE ÖBÜR YAZILARI 

1. “Bayburtlu Zihnî Halk Şairi midir?”, Türk Kültürü Araştırmaları, 26, (1), 1988. 
Ankara 1988, 141-145.  

Not: Bu sayı, Prof. Dr. Yaşar Önen'e Armağan olarak yayımlanmıştır. 

Not: Bildirinin daha sonraki basımları için bk. 23-25 Mayıs 1988, Türk Tarihinde ve 
Kültüründe Bayburt Sempozyumu/Birinci Kitap, Erzurum 1989, 65-71; Türk Tarihin-
de ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988) (hzl. Prof. Dr. Rifat Yıl-
dız), Ankara 1994, 177-180. 

2. “Bayburtlu Zihnî'yi Tanıyor musunuz?”, Erciyes, 13 (155), Kasım 1990, 5-6. 

3. Bayburtlu Zihnî'nin Türk Şairleri İçindeki Yeri”, Türk Halk Kültürü         Araş-
tırmaları 6, 1992, Ankara 1992, 93-100.  

Not: 24 Ocak 1990 tarihinde Bayburt'ta verilen konferansın metnidir.  

4. “Zihnî’nin Eserlerinde Bayburt”, Türk Dili, 2001/II, 600, Aralık 2001, 728-  738. 

Prof. Sakaoğlu’nun eserlerinden alınarak ortaöğretim ders kitaplarına konulan pek çok 
derlemesi ve yazısı vardır. Aşağıya bunlardan ikisi örnek olarak alınmıştır.  

5. “Vardım ki Yurdundan…”, Dil ve Edebiyat, 45, Ekim 2012, 14-17. 

Bu arada orta öğretim edebiyat ders kitaplarına da Bayburtlu Zihnî adlı kitabımızdan 
da örnek şiir alınmaktadır. Bunlardan birini aşağıya alıyoruz. 

Ali Erkan Kavaklı (Kitap Yazma Komisyonunda ayrıca 11 üye daha vardır vb.) Türk 
Dili ve Edebiyatı / Edebiyat 2 (2. bs.), İstanbul 2000, 294 s.  

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3370. 

Ders Kitapları Dizisi: 646. 

Not: Bayburtlu Zihnî / Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, s. 179, dört hane. 
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II. BAYBURT KONULU YAYINLARI 

A. KİTAPLARI 

1. Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil, Ankara 1973, Sevinç Matbaası, 
XVI+700 s.  

     Atatürk Üniversitesi Yayınları nu. 298 

     Edebiyat Fakültesi Yayınları nu: 60 

    Araştırma Serisi nu: 50.  

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

a) Masal tarifleri  

b) Masalın diğer nevilerle ilgisi  

1. Masal-halk hikâyesi ilgisi  

2. Masal-destan ilgisi  

3. Masal-efsane ilgisi  

c) Masalın insan kültürü bakımından önemi  

ç) Çeşitli ülkelere  ait masal kitapları  

d) Türkçe masal kitapları  

e) Türk halk masalları  

f) Masallar üzerine ilmî çalışmalar  

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

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

b) Sabri Özcan San, Kuşakkaya, 21 Ocak 1975, 2.  

c)  Seyfi Karabaş, Ulusal Kültür, 2, (6), Ekim 1979, 233-240.  

ç) Xénia Celnarova, “Etnographic  Publications of the Atatürk Universty in Erzurum”,  
Asian and African Studies, 15, 1979, 178-180 (177-184).   

d) Adelheid Uzunoğlu-Ocherbauer, Türkische Märchen, Hamburg 1982. 

Eserde yer alan masallardan dört tanesi, Gümüşhane Masalları (3, 15, 37, 64 numara-
lı)’ndan alınmıştır.  
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e) Ali Berat Alptekin, “Günümüzde Bir Masal Araştırmacısı: Saim Sakaoğlu”, Masal 
Araştırmalan / Folktale Studies 1, İstanbul 1988, 184-187 (183-193)  

f) Barbara Pflegerl, Es war Einmal, es war Keinmal / Türkische Volkmärchen, İs-
tanbul 1992, Çetin Ofset, XX+300 s. Eserde yer alan masallardan altı tanesi Gümüşhane 
Masalları (16/4, 18/22, 19/26, 20/28, 21/57, 23/62)'ndan alınmıştır.  

g) Masal Araştırmaları, Ankara 1999, 336-337. 

ğ) Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Erzurum 2004, 240 s. 

h) Bu kitabımızdaki 21 numaralı masal, Padişahın Rüyası (s. 421-422; 2. bs. s. 336) ilk 
defa bir ders kitabına alınan yayınımız özelliğini taşımaktadır.  

Not: Aynı Kızı Seven Üç Kardeş Masalı ve İncelenmesi s. 217-219’dadır. 

Not: Gümüşhane ilinin 1989 yılında ikiye bölünmesiyle oluşan Bayburt ilimizden der-
lenip kitaba alınan masalların yarıya yakını bu genç ilimizden derlenmişti. Bunun sonucu 
olarak kitabımızın yeni baskısında bir ad genişletilmesine gidilmiştir.  

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

Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Ankara 2002, Burak Matbaası XVII + 558 s. 

Akçağ Yayınları: 428 

Kaynak Eserler: 121 

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

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

Not: Gümüşhane ilinin 1989 yılında ikiye bölünmesiyle oluşan Bayburt ilimizden der-
lenip kitaba alınan masalların yarıya yakını bu genç ilimizden derlenmişti. Bunun sonucu 
olarak kitabın yeni baskısında bir ad genişletilmesine gidilmiştir.  

B. MAKALELER, BİLDİRİLER VE ÖBÜR YAZILAR 

1. Bayburt Halk Edebiyatı: Demirözü Bucağı Mâni ve Bilmeceleri”. Türk Folklor 
Araştırmaları, 12 (251), Haziran 1970, 5659-5660.  

Not: Yazı, Hasan Tahsin Yazar takma adıyladır ve daha sonra Saim Sakaoğlu imzasıy-
le  ve  aynı dergide “Bayburt Folkloru: Bayburt’ta Derlenen Mâniler”,  (13 (260), Mart 
1971, 5917-5918) başlığı altında yanlışlıkla bir defa daha yer almıştır.  

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

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

Not: Kılıçkıran'ın, 58 numaralı kaynaktaki eserine  de  alınmıştır; 228-229.  

3. “Bir Bayburt Masalı: 2, Çöpçü Ahmet”, Türk Folklor Araştırmaları, 13 (267), 
Ekim 1971, 6118-6119.  

Not: Kılıçkıran'ın 58 numaralı kaynaktaki eserine de  alınmıştır: 238-240. 

4. “Bir Bayburt Masalı: 8, Tilki İle  Değirmenci”, Türk Folklor Araştırmaları, 14 
(274), Mayıs 1972, 6317-6318.  
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Not: Kılıçkıran’ın 58 numaralı kaynaktaki eserine  de  alınmıştır: 235-237. 

5. “Bey Böyrek Hikâyesinin Bayburt Rivayeti”, Türk Kültürü Araştırmaları,  3-4-5-
6, 1966-1969, Ankara 1973, 159-181. 

6. “Halk Hekimliği: Bayburt'ta Sağlık Folkloru”, Türk Folklor Araştırmaları, 15 
(293), Aralık 1973, 282. 

7.“Bayburt'ta Derlenen Bir Halk Hikâyesi: Hurşit ile Mehri”, Türk Folklorundan 
Derlemeler, 1986 Ankara 1986, (1), 279-297. 

8. “Bayburt'ta Derlenen Bir Masal: Gül Sinan'a Neyledi Sinan Gül'e  Siyaset”, Türk 
Folklorundan Derlemeler 1988, Ankara 1988, 129-146. 

a) Masal Araştırmaları, Ankara 1999, 297-310. 

9. “Bayburtlu Ermiş Muradına”, Bayburt Postası, 37. yıl, 3795, 18 Eylül 1989, 1-2.  

Not: İktibası için bk. Yeni Konya, 7 Şubat 1990, 3. 

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

11. “Bayburt'ta Derlenen Bir Halk Hikâyesi: Hurşit ile Mehri”, Türk Folklorundan 
Derlemeler, 1986 Ankara 1986, (1), 279-297. 

12. “Bayburt'ta Derlenen Bir Masal: Gül Sinan'a Neyledi Sinan Gül'e  Siyaset”, Türk 
Folklorundan Derlemeler 1988, Ankara 1988, 129-146. 

a) Masal Araştırmaları, Ankara 1999, 297-310. 

13. “Bayburtlu Ermiş Muradına”, Bayburt Postası, 37. yıl, 3795, 18 Eylül 1989, 1-2.  

Not: İktibası için bk. Yeni Konya, 7 Şubat 1990. 

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

Not: Değerlendirmenin daha sonraki basımı için bk. Türk Tarihinde ve Kültüründe 
Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988) (hzl. Prof. Dr. Rifat Yıldız), Ankara 1994, 
323-324. 

15.   Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni,  Size, 17 (262), Ağustos 1995, 25-
26. 

Not: 5-6 Temmuz 1997'de Bayburt'ta yapılan toplantıdaki konuşmanın metnidir.  

16. “Haberler: Bayburt 3. Dede Korkut Kültür Şöleni ve Dede Korkut ve Bayburt Bilgi 
Şöleni”, Türk Kültürü, 35 (415), Kasım 1997, 687-689.  

a) Dede Korkut Kitabı I C., Konya 1998, 241-244. 

17. "Son Çeyrek Yüzyılda Bayburt", Erciyes, 22 (265), Ocak 2000.  

     *** 

EK: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun, öğrencisi Yrd. Doç. Dr. [şimdi Prof. Dr.] Ali Berat 
Alptekin ile birlikte hazırladıkları Bayburtlu Zihni Bibliyoğrafyası (Hayatı, Sanatı, Nükte-
danlığı ve Şiirlerinden Örnekler, 1990) adlı çalışmalarından sonra ortaya konulan bazı 
önemli kitap, bildiri, makale, tez, vb. çalışmaları da bir EK olarak sunmayı uygun bulduk. 
Bu kaynakların hepsinde kendi çapında önceki kaynaklardan yararlanıldığı görülmektedir. 
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A. KİTAPLAR 

1. Saim Sakaoğlu-Ahmet Sevgi, Hikâye-i Garibe/Bayburtlu Zihnî, Konya 1992, Ku-
zucular Ofset, 137 s. (Yukarıda tanıtılmıştı.) 

2. M. Ragıp Kırcı (2002), Bayburtlu Zihni Divanı, İstanbul, Gaye Yayını. 

3.  Mustafa Okan Baba (2009), Bayburtlu Zihni, İstanbul, 269 + [11] s., Heyamola 
Yayını. 

4. Haluk Gökalp (2009), Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler, İs-
tanbul, Kitabevi Yayını. (Zihnî’nin eserinden de önemle söz edilir.) 

B. MAKALELER 

1.  Ahmet Özer (1988), “Bayburtlu Zihni”, Kıyı, 24 

2.  Mustafa Duman (1995), Bayburtlu Zihni’nin Ölüm Tarihi Üzerine, Kıyı, 112, 
Temmuz, 24-25. 

3. Yunus Özger (2004), “Bayburtlu Şair Zihnî’nin Ölümü ve Tereke Defteri”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 26, Erzurum, 211-225. 

C. DERGİ DOSYASI 

  İstanbul’da yayımlanan aylık Dil ve Edebiyat dergisi bir sayısında, Bayburtlu merhum 
Ekrem Ocaklı’nın damadı Mustafa Miyasoğlu’nun çabalarıyla bir Zihnî Dosyası diyebile-
ceğimiz bölüm yayımlanmıştır. 

1. Saim Sakaoğlu (2012), “Vardım ki Yurdundan…”, Dil ve Edebiyat, 45, Ekim, 14-
17.            

2.. Mustafa Miyasoğlu (2012),  “Bayburtlu Zihnî ve Hikâye-i Garibe”, Dil ve Edebiyat,      
45, Ekim, 18-23. 

3. Ahmet Sevgi (2012), “Bayburtlu Zihnî Divan Şairi midir, Halk Şairi midir?”, Dil ve 
Edebiyat, 45, Ekim, 24-28. 

Ç.  BİLDİRİLER  

(08 Mayıs 2013 tarihinde Bayburt’ta düzenlenen Bayburtlu Zihnî Paneli’nde sunulan 
henüz basılı olmayan bildiriler)   

1. Gülhan Atnur, Bayburtlu Zihnî’nin Hikâye-i Garibe Adlı Eseri Üzerine,  

2. Dilaver Düzgün, Bayburtlu Zihnî Araştırmalarının Önde Gelen İki İsmi: Prof. Dr. 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu,  

3. Nazire Erbay, Divan ve Halk Şiiri Arasında Bayburtlu Zihnî,  

4. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Edebiyatımızda Sergüzeştnameler ve Zihnî’nin Sergüzeşt-
namesi.  

D.   TEZLER   

1. Betül Demirayak (Özsoy), (1997), Sergüzeştnâme-i Zihnî (Bayburtlu Zihnî), Denizli, 
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997,  388 s., yüksek lisans tezi (Dan. 
Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu)  

2. Haluk Gökalp,  Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler, Adana, Çuku-
rova Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü  doktora tezidir.  (Dan. Prof. Dr. Mine Mengi)  
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E. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ  

1. Abdullah Uçman (1992), “Bayburtlu Zihnî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi, C. 4, 229-230.  

2. N[iyazi]  Ünver (2007), “Zihnî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi , C. VIII 
/ Ş-Z, Ankara ,739-730. Atatürk Kültür Merkezi Yayını.  (Bu kaynak, bizim üç kitabımızı 
da görmemiştir.)  

Nüfus kayıtlarında, Konya’nın, bugün merkez Meram ilçesinin sınırları içinde kalan 
Fahrünnisa Mahallesi’nde doğduğu kayıtlı ise de asıl doğum tarihi 28 Şubat 1939’dur. 
Doğduğu evin bulunduğu alan günümüzde, yeni oluşturulan Çaybaşı Caddesi’nin sınırları 
içine alınmıştır. Mehmet ve Zeliha Sakaoğlu’nun üçüncü ve sonuncu çocuğudur. Bir ağa-
beyi ve bir de ablası vardır. Hâkimiyeti Milliye İlkokulunu (1951), Konya Lisesinin orta 
(1955) ve lise kısımlarını (1959) bitirir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünden 26 Şubat 1965 tarihinde mezun olur. Aynı zamanda İstanbul 
(Çapa) Yüksek Öğretmen okulundan da diploma alır. Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinde 
edebiyat öğretmenliğinin ardından (Mart 1965-Eylül 1967) Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan olarak atanır. Orada doktor 
(1971), doçent (1977) olur. Dönemin kurallarına göre ancak başka bir üniversitede profesör 
olunacağı için Konya Selçuk Üniversitesine başvurur (1988). Fen-Edebiyat Fakültesine 
Türk Halk Edebiyatı Profesörü olarak atanır. Bir süre sonra, aynı üniversitenin Eğitim Fa-
kültesine dekan olur ve bu görevi iki dönem sürer. Daha sonra bölümüne başkan olarak 
dönen Prof. Sakaoğlu, 20 Mart 2006 tarihinde yaş sınırından emekli olur. 

Halk edebiyatı öğretim görevlisi Yurdanur Sakaoğlu ile evli olan (Mayıs 1966, Tokat) 
Prof. Sakaoğlu’nun Erzurum doğumlu iki kızı vardır: Uzm. Dr. Selcen Sakaoğlu-Manavgat 
ve İngiliz Dili Bilim Uzmanı Seren Üstün. Tek torunu Güven Üstün 10 Nisan 2006 doğum-
ludur. 

Prof. Sakaoğlu’nun basılı kitaplarının sayısı 56’dır. Çeşitli türlerde 1500’den fazla ma-
kale, bildiri, tanıtma yazısı, vb. vardır. Bu yayınlarının bazıları Japonya’dan Amerika Birle-
şik Devletleri’ne kadar üç kıtada çeşitli dillerde yayımlanmıştır. Çeşitli bilim derneklerinin 
üyesi olan Prof. Sakaoğlu’nun layık bulunduğu ödüllerin sayısı on’dan fazladır. O, çok 
çeşitli ansiklopedi, toplu eser ve antolojilere de bölümler yazmıştır. 1974’ten günümüze 
kadar pek çok ulusal ve uluslararası toplantıya katılan Prof. Sakaoğlu bu toplantıların on 
kadarının da düzenleyicisidir. Hakkında üç armağan kitabı, altı dergi özel sayısı hazırlanan 
Sakaoğlu ile ilgili bir de tiyatro eseri kaleme alınmıştır: Sebahattin Engin, Bilimin Sönme-
yen Işığı Saim Sakaoğlu, Konya 2006. 

Hâlen Konya’da yaşamakta olan Prof. Sakaoğlu, yarım kalan eserlerinin tamamlanma-
sının yanında küçük çaplı yeni eserleri de hazırlamaktadır.) 
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Öz 

Dünya dilbilimcileri fonemi, morfemi, sözcükleri, söz dizimlerini, cümleyi dil birimi 
(dil parçası) olarak kabul etmektedir. Bunun gibi dil biriminin bir parçası arkesillab (sadece 
bir ünlü ile bir ünsüzün birleşmesinden ortaya çıkan çok eski dil parçasıdır) günümüze 
kadar açıklanamamıştır. Fonemden büyük, morfemden küçük dil biriminin bilim dünyasına 
yabancı olmasının önemli nedeni onu kelime içeriğinden ayırmanın zorluğundadır. At, as, 
ar, al gibi arkesillablar hangi dillerde olmasın karşımıza çıkar. Binlerce, on binlerce yıllar 
geçince arkesillablar inanılmaz derecede birbirleriyle kaynaşmış ve türemiş sözcüklere 
dönüşmüştür. Yazımızda arkesillabın kendilerine ait özellikleri, onları kelime içeriğinden 
nasıl ayırt edebileceğimizin yöntemlerini ele alacağız. Motifleri aynı olduğu durumlarda 
arkesillablar – dillerin kökeninin bir olduğunu ispatlayacak en güvenilir dil birimidir. 
Arkesillab herhangi bir dilin etimolojisini açıklama sırasında önemlidir. Profesör B. 
Sagındıkoğlu’nun bu yeniliği bilim adamları tarafından sıcak karşılanmıştır.                     

Anahtar Kelimeler: arkesillab, fonem, etimoloji, kaynaşmış sözcükler, leksikolojik 
anlam. 

 

Abstract  

It is a huge finding of the linguistics as a result of investigations done by this article’s 
author. It was determined that there are some language units which consist of one vowel 
and one consonant and which possess either lexical or grammatical meanings such as pho-
neme, morpheme, word, word combination. We call this language unit as an archetype 
(tubirtek), in accordance with international terms it is called archesyllable. Thanks to this 
theory was disproved that “one-syllabled root is the smallest unit that can’t be divided into 
parts”. It was found that the amount of consonants in a root matches the amount of arche-
type. But it is not easy to make division of archetypes. In order to succeed in this sphere by 
mastering the theory of archesyllable, all achievements of linguistics, ancient manuscripts, 
and materials of modern languages should be studied in the complex. Only way to succeed 
is managing all methods of linguistics, mathematical logics. Only in this case archetype 
will be examined thoroughly. Restoring of a vowel-pair or a consonanat-pair extinct arche-
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type needs etymological studies. Priority of archetype theory is that it will be proved with 
the help of accurate data that the origin of world languages is one. If this theory will be 
supported by world’s scientist, of course it will be an outstanding discovery. 

Keywords: Turkic languages, archesyllable, Syllable Studies, root, vowels, conso-
nants, prosthesis, epenthesis, epithese, metathesis, affricates. 

 

Introduction 

The scholars studying Indo-European languages concluded that in ancient times un-
known to history there was a complex sound in the basic parent language of modern lan-
guages which performed the function of a word and a syllable. Such sounds which cannot 
be divided into vowels or consonants were called sillabofonema. In English syllabema 
gives the meaning «syllable», phoneme – «sound». In this case it is considered a complex 
element used instead of each word, syllable, phonologic sound. At first vowels then conso-
nants distinguished from it. 

For many years we had another view about sillabofonema. It is beyond doubt that the 
phonologic part, indivisible to vowels or consonants, existed in the ancient times unknown 
to history of Turkic languages development, but linguistic facts prove that there was a 
linguistic unit consisting of one vowel and one syllable. Though by nature it is quite 
different to be understandable we called this linguistic unit as «sillabofonema» in the thesis 
«Phonologic patterns of the Turkic languages development» [Sagindikuli 2005: 184]. 

Any of these linguistic units consisting of a combination of only one vowel and conso-
nant stand out for its lexical or grammatical meaning. As it is considered the indigenous 
origin of roots, stems and even affixes, we called the linguistic unit consisting of a 
combination of only one vowel as an arch root [Sagindikuli 2009: 379-384]. Arch root is a 
linguistic unit like a phoneme, morpheme, word, phrase, sentence. According to the com-
plexity it takes place between a phoneme and morpheme, that is more than phoneme, less 
than morpheme.  

The main difference of this recently known linguistic unit from the known units is that 
it’s not so noticeable and it is not easy to distinguish. Not every linguist can understand the 
specifics of arch roots without special training. It is very difficult to conjugate any word 
and divide them into arch roots, especially to find its lexical or grammatical meanings and 
this is a purely etymological work. Therefore we should apply to its own study.  

The following main positions in distinguishing the arch root 

The researcher should take into consideration the following main positions in distin-
guishing the arch root, the sixth linguistic unit on the composition of words and number.  

1. As there is no word which cannot be divided into phonemes (sounds), there is no 
root, stem and ending which cannot fall into arch roots in any language. Despite their 
combination arch roots consist of the combination of only one vowel and one consonant 
and gives lexical or grammatical meaning. If lexical and grammatical meaning is not de-
termined, the combination of a vowel and consonant is not considered an arch root. 

If the phonemes in different languages are old, the arch roots are also ancient. We are 
not mistaken saying that arch roots existed during the language development. In Kazakh 
there are some arch roots which have existed since the ancient times unknown to history. 
But they are only few. For example, aq (movement of water downstream, to move ahead 
without a stop), at (to throw), as (to cross the mountain, hill), az (to become emaciated, to 
weaken), iyn (burrow, hole, den), ur (to beat, to strike), ün (sound, voice) and others. And 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2016 / Sayı-Number-Число 28 

 19

also there are some words formed by the connection of two arch roots. For example, com-
bination of the arch root aq in the meaning «movement of water downstream» and nominal 

forming arch root ɪn makes the adjective аɣɪn. The verb ur in the meaning «to beat, to 

strike, to hit» joining with the nominal forming arch root ɪs forms the noun urɪs. We can 
consider them the traces of antiquity. 

2. There are as many arch roots as consonants. Therefore dividing the word into arch 
roots, it is necessary to be based on the consonants. For example, according to modern 

linguistics the adjective ušqɪr (alert, flying, quick) is divided into two syllables (uš+qɪr), 
root morpheme and ending. The direct meaning of the verb uš is «to rise, to fly up», the 

figurative meaning is the adjective «alert, flying, quick», qɪr is adjective forming old suffix. 
From the point of arch root theory this word has three consonants. So, adjective forming 

old suffix q+ɪr is divided into two parts. -ɪr at the end of the word is an old suffix formed 
from the auxiliary verb ur that can be in the idioms bas ur, qadam ur, alas ur, quraq ur, 
qulaš ur and occurs together with the root. q is the remainder of the dead arch root. It lost 
its vowel during the historical development. Despite the fact that a dead root, the sound q is 
often found in the middle of a word and it is not difficult to find its vowel. It is the 

consonant pair of the suffix *uwq/uq/ɪq which formed the name of action. This suffix is 
formed in our modern language in the form w. That is, if earlier it was baruwq, now baruw, 

aytuwq > aytuw, tanuwq > tanuw, januwq > januw, jаɣuwq > jаɣuw, etc. Disintegration 

and elision of the arch root *uwq/uq/ɪq decided the fate of the voiceless q. It gradually 
moved into the endings with vowels at the beginning. To be more precise, changed the 

closed syllable -ıp into -qır. If we reestablish the adjective ušqɪr it is *uwš+uš+ur. As the 
main stress falls on the arch root uš, and secondary stress falls on the arch root ur, the vow-

el u in the arch root uq disappeared by itself. As the adjective ušqɪr is an ancient derivative, 
it preserved the complete form of action name.  

There is additional evidence that the first two arch roots of the adjective ušqɪr were 
uš+uq> uš+uq, and they were used separately. The noun ušıq means chaff of the cereal 

cropas the result of threshing. If so, this word has the seme «to fly». Ušqɪr, ušıq, ušqın 
(spark, minim burning) are old derivatives of the ancient period. 

3. There are some distinctive sounds which do not comply with the rule «There are as 
many arch roots as consonants in any word», do not take part in forming arch roots, com-

plicate dividing the words into arch roots. They are prosthetic phonemes j, q, k, ɣ, g, p, b,m 
which are prosthetic in the final position, epenthetic in the middle and episthetic at the end. 
They always put between the arch roots beginning with vowels and ending with 
consonants, contributes to the implementation of phonological functions of vowels. Among 

them, the consonants q, k, ɣ, m sometimes have phonological functions taking part in 
forming arch roots, and sometimes prosthetic function. But the researcher who understands 
the nature of linguistic unit arch root, can overcome this difficulty. 

How to define prosthetic phonemes in the words? If one of the above-mentioned pros-
thetic phonemes are at the beginning of the word, it should be separated from the remained 
part of the word. For example, buršaq – hail, atmospheric precipitation. If the prosthetic 
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phoneme b is separated from the word, the rest of the word gives the meaning of an arch 
root: b+uršaq > b+ur+šaq.  

Ur gives the meaning to beat, to strike, aq is used as to move downstream, to move 
ahead without a stop. And š the remainder of the arch root shows the periodicity of the 
process. During the analysis the question «what beats constantly» arises. We start searching 
the morpheme with the phonemes b and p which gives the meaning «round». As the other 
semes of the word buršaq except «round» are covered in ur+š+aq. The word with the 
phoneme p, with the meaning «round» is dop~top. If to re-establish the old form: do+ 
b+ur+šaq. Are there any other words formed by this model? Suw tijgen soη un toparšaqta-
nıp qalıptı «Slightly wet flour turned into lumps». Though the word toparšaq is a dialect, it 
is in the sample doburşaq. In this way we have shown the origin of the words balšıq, bül-
dirgi in the published article [Sagindikuli 2005: 109].  

Prosthetic, epenthetic, episthetic phonemes can be found easily in the middle of a word 
and highlighted. For example, the prosthetic phonemes between the arch roots sa+b+ın, 

sa+ɣ+ım, sa+j+ın, kö+g+en, so+p+aq, že+m+is are b, ɣ, j, g, p, m. Sї+j+їr – horned cattle 
– one of the main domestic animals like horses, cows, camels, sheep. This word is pro-

nounced like sї+ɣ+їr in some Turkic languages. Here we can notice correspondence of j~ɣ. 
Prosthetic, epenthetic, episthetic phonemes shows dialect feature and can alternate at the 

beginning, in the middle and at the end of the word. Sї+j+їr and sї+ɣ+їr is one these phe-
nomena. But mutual alternation of prosthetic phonemes does not harm to the meaning of 
the word. 

Prosthetic, epenthetic, episthetic phonemes occur only at the end of the monosyllabic 
word, and among them only in the words with closed syllables. In the historic development 
of the language the disused arch roots beginning with a consonant and ending with a vowel 
are likely to add episthetic prosthetic phonemes in looking for support. For example, in 
Orkhon-Yenisey monuments the pair-word žеr-suw is given as jer-sub. Here b is an epis-
thetic prosthetic phoneme after the arch root suw. We can determine that b is a prosthetic 
phoneme through the other facts. For example, in the monument «Oguz-name» there is a 

sentence «Etil su+ɣ+ї aqa turur (the Etil water flows)». And in the monument «Hibаt-ul 
xаqаjiq» we can see the lines «Xalimlıq su +j+їn sač ol otnї öčür (Splashing the water of 

softness, choke that fire)». If we compare the variants su+b, su+ɣ, su+j we can see that 
episthetic phonemes alternate with each other. So, dialect (regional) feature requires the 
prosthetic phoneme characteristic to them. Thus, there appear differences. 

Tа+q – separate, single, one; ta+j – yearling colt (A year has passed, my colt became a 
yearling foal). In the monosyllabic words taq, taj the meaning «one» is given by the arch 
root tа. The meaning «one» given by the arch root tа can also be proved by the other lin-
guistic facts. If that's the case, q and j are episthetic prosthetic phonemes. The function 
word tа+p formed as the result of abstractness of the numeral tа and gives the meanings to 
a tag, just, real and the adverb tа+q with the meanings just, straight, exactly retained epis-
thetic prosthetic phonemes p and q. We can use taq özi, tаp özi «the very». 

The episthetic phoneme p may have been added to ancient arch roots beginning with a 
consonant and ending with a vowel. The words of closed syllables žа+p, sа+p, tа+p, šа+p, 
qа+p, sе+p, žе+p, dе+п, šе+p, dо+p, dö+p, tо+p, žі+p, šө+p, tü+p are witnesses to that. 
Their first parts are arch roots with their lexical meaning. Adjectives with superlative, in-
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tensifying syllables (qїp-qїзїl, sаp-sаrї, žаp-žаlаηаš, dоp-dоmаlаq, qаp-qаrа, sup-sur, etc.) 
shows that episthetic prosthetic phoneme p is more active than other prosthetic phonemes. 

In conclusion, we are confident that the purposeful researcher can find prosthetic, ep-
enthetic, episthetic consonants at the beginning, in the middle and at the end of the word. 

4. In separating the roots and stems in the words of the language to arch roots it is cor-
rect to divide them from right to left, in other words from affixes to roots, because it is easy 
to distribute both dead and living roots in arch roots from the end to the beginning of the 
word and to define their grammatical meaning. Let’s dismember the adjectives аs+q+аr 
(distinguished, heavenly, highest), аs+q+аq (highest, distinguished, heavenly), the adverb 
аs+q+аn (very, too, particularly) according to this rule. Аr in the words аlb+аr, аjd+аr, 
žаn+аr, šїn+аr, suws+аr, аst+аr, etc., аq in the words qоn+аq, buwn+ақ, sїn+аq, 
urp+аq, tаr+аq, sur+аq, qur+аq, etc., аn in the words аrm+аn, оrm+аn, tum+аn, 
qum+аn, žаp+аn, šап+аn, tоp+аn, sаz+аn, qul+аn, etc. are formative ancient roots. 

As we have said above q is the remainder of the arch root forming denominative action 

uq/uɣ (the root u in a modern way). Сөз құрамында дерексізденіп кеткен. Аs which 
became abstract is the verb giving the meaning «to overtake, to highlight». Thus, as there 
are three consonants in each of these three analyzed words, the are divided into three arch 
roots. According to this pattern any word in the vocabulary can be divided into arch roots. 
The rules of the arch root division in each language can be suggested only by the experts of 
that language. 

5. The modern arch root patterns and their use.  

5.1 Most of the arch roots consist of one vowel and one consonant and retain its an-
cient natural form. Foe example, the arch root аs with lexical meaning which we have 
analyzed and the arch roots аr, аq, аn with grammatical meaning can respond to these 
measures.  

5.2 The vowel part of the arch root is retained and the consonant part disappears after 
undergoing elision. For example, Kazakh people called blameless, honest, virginal women 

as аru. In the ancient Turkic language аruɣ~аrїɣ had the meaning «guiltless, virginal, 
clean». We can see that in ancient times Kazakh word аr+u consisted of two arch roots – аr 

and uɣ. Here the lexical meaning «virginal, clean» is in the arch root аr, and uɣ is an an-

cient suffix which denotes action, process. The consonant ɣ in the second arch root was cut 
down and the word was substantivized. The vowel part joined to the first arch root. All the 
consonants at the end of the word are incomplete arch roots which lost their consonants. 
For example, the adjective оrtа (partially filled, incomplete). The word ends in a vowel. 
Comparing with the phraseologisms оrtаn qоl (middle finger), оrtаn žіlіk (femur) we can 
see that the word ended in n before. Thus, а is a remainder of the arch root – аn: оrt+аn. 
Bаlа (child), dаlа (steppe) – bаlаn, dаlаn in the dialects, i.e. bаl+аn, dаl+аn etc.  

5.3 On the contrary, the consonant part of the arch root is retained and the vowel part 
disappears after undergoing elision. Ört – burning fire, flames. From the point of the mod-
ern linguistics it is a monosyllabic word and indivisible. From the point of the arch root 
theory it is divided into two arch roots as there are two consonants. Though the structure of 
the arch root ör is complete, the second arch root has no vowel. We can define it according 
to its semantic content of the word ört. It is ör ot. In the historical development for some 
reasons unknown to us the consonant of the second arch root was reduced. The first arch 
root means «to burn sprawling, to burn intensely». If we combine the lexical meanings of 
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two arch roots: an expanding, increasing fire. The ancient verb forming arch roots uq/uɣ 
(now suffix) can occur as q/g without their vowels. In general, there are many remainder or 
incomplete arch roots with the vowels underwent elision.  

The incomplete arch roots which lost their vowel or consonant can occur at the begin-
ning, in the middle and at the end of the word. 

5.4 In the historical development the arch roots are divided into two parts and a vowel 
part retains lexical or grammatical meaning functioning as an arch root. A consonant part 
will become the dead element and gradually moves to the next arch root. We can see it fro 
the next examples. In Orkhon-Yenisey manuscripts the complete form of the ending of 
possessive case is -їn/-in. In the modern languages -ї and -і. That is -їn/-in is divided: -

ї+n/-i+n. Now let’s decline the word qaɣan from Orkhon-Yenisey manuscripts in the third 
person of the possessive ending in an old and new way. Ancient: 

А. (Nominative)  qaɣan + їn üčün 

І. (Genitive)  qaɣan + їn + їn 

Б. (Dative)   qaɣan + їn +qa  

Т. (Accusative) qaɣan + їn  

Ж. (Locative)  qaɣan + їn +ta 

Ш. (Initial/original) qaɣan + їn +tan 

К. (Ablative)  qaɣan + їn birlan  

 

As we have noticed from the table, the third person of the possessive ending retains its 
complete form and grammatical meaning in combination with function words only in 
Nominative and Ablative cases. When nominative case did not combine with function 
words, it was conjugated with the form ї in the third person and lost the final phoneme n. 
Let’s look at the new conjugation of these words. 

А. (Nominative)  qaɣan + ї 

І. (Genitive)  qaɣan + ї + nїη 

Б. (Dative)   qaɣan + ї +na 

Т. (Accusative) qaɣan + ї +n 

Ж. (Locative)  qaɣan + ї +na 

Ш. (Initial/original) qaɣan + ї +nan 

К. (Ablative)  qaɣan + ї + men 

The table shows us these changes: 1) The complete form of the possessive ending -їn 
in the third person in Nominative and Ablative cases underwent elision and disintegrated. 
However the incomplete arch root ї gives the grammatical meaning of the third person of 
possessive form ending.  
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 2) In Ablative case the function word birlan became the ending men.  

3) The dead element n, separated from the third person of possessive form ending, 
functins as an Accusative. 4) In Genitive case the dead n just moves slowly, in Dative, 
Locative and Initial/original cases it moved away the phonemes q, t. So in the historical 
development some arch roots are divided into two parts, the first vowel part still retains 
lexical or grammatical meaning and serves as an arch root, the second consonant part be-
comes a dead element and moves to the next arch root. If the researcher does not take this 
fact into consideration, he will not reach the goal [Sagindikuli 2005: 172].  

5.5 Both the vowel and consonant parts of some arch roots become the dead element 
and the first part moves to the previous, the second part moves and are assimilated with the 
next arch root. For example the Kazakh pair-word «alqa-qotan» (around a circle). 

The meaning of the word in the dictionary is аround, in a circle. Such pair words in 
Kazakh linguistics are called «one pair is with meaning, the other is meaningless (incom-
prehensible) paired word». The first part alqa gives the lexical meaning crowd, meeting. 

In the pair word, the object of the study has five consonants. Therefore, it means that 
this form can be divided into five arch roots. To distinguish arch roots from each other, 
according to the rule, we study them from the last affix to the root, dividing into groups. 
The last part consisting of one vowel and one consonant is an. This old noun forming suffix 
from the other parts of speech can occur in the words like аp+ an, ар+аn, ur+аn, at+аn, 
sab+аn, tab+аn, saz+аn, qaz+аn, žїl +аn, bїl+аn, qul+аn, mam+аn, arm+аn, orm+аn, 

tum+аn, dum+аn, qum+аn, žаp+аn, šap+аn, bor+аn, ajr+аn, qїr+аn, qot+аn, toɣ+аn. 
The next part consisting one vowel and one consonant is ot. It means Burning of different 
materials with light and heat: wood, coal, gas, oil, etc. The arch roots ot and аn together 
can give the new derivative meaning: family; motherland, homeland. When the word forms 
are divided into arch roots, two or three united arch roots often give the new meanings. 

So, we define that the form qotan, which is considered to be meaningless, has the arch 
root аn with grammatical meaning and ot with lexical meaning. The consonant q in this 
form has no vowel element. The consonant q is naturally a moving phoneme. It can be 
moved from one root into another, from root to affix. If q moved, it should serve as an arch 
root together with the previous vowel а, that is, аq. This verb means the flow of water 
downstream. But аq is a polysemantic word. This word in the ancient Turkic manuscripts 
means not only movement from the height to downwards but also movement from the 

bottom to the top. For example, ай йоқару aɣar (the moon rises) (ДТС, 16). The arch root 
аq in the verb ž+аq also means fire inflammation, ignition. If so, we understand the set of 
three arch roots (aq+оt+аn) as «flaming fire».  

Then as the final vowel а in the word аlqa finds its place, the consonant q next to it 
remains isolated. It is not difficult to find out that its lost vowel is u, because, the verbal 
forming suffix uq (now suffix u) was assimilated as q in many words. That is we 
understand the suffix қ in the middle of the word as a remainder of the suffix uq. In the 
process of analysis, the lexical and grammatical meanings of four arch roots 
(uq+аq+оt+аn) have been determined and modified forms have been restored. What lexical 
meaning does the arch root аl in the pair word аlqа-qоtаn give? 

In «Defining dictionary of the Kazakh language» аl means to hold, to raise; to own or 
possess something, to appropriate, to take possession. These meanings do not converge 
with the content of the pair word аlqа-qоtаn. So what is it? Perhaps finding the archroots of 
vowels and consonants help us to overcome the deadlock. From the beginning а is an 
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archetype phoneme, and archetype of l is r. The meaning of the reduced form *аr in the 
dictionary is human dignity or conscience. This meaning also does not correspond to the 
content of the analyzed word. Let’s return to the meaningful content: around, roll. Here is 
the question if there is a word with the morpheme аr, which gives the meaning whirl. This 
word is šаr (ball) – geometric configuration obtained by rotating a circle around its diame-
ter; the thing of this geometric figure form. Though the arch root аr is missing in the 
phraseologism šїr аjnaldї (whirl strongly), it means to whirl without stopping. We know 
that compass is a device to draw a circle and the form of the circus is round. From these 
examples we can see that the notion round remained in the consonant š and its cognate 
affricate ts (ц). But the word šаr with the meaning round is divided into two arch roots: šа 
+аr>š+аr. In our scientific works we have proved that the arch root šа gives the meaning 
sun in the world languages. In the course of historical development each of the substantial 
character of the arch root šа (sun) became individual words. One of the features of the sun 
is its roundedness. If so, it is natural that the form šа gives the meaning round. The forms 
аr~еr in the ancient Turkic manuscripts are the function words which point, confirm the 
possibility of the thing or process. Summarizing, the first three arch roots of the pair word 
аlqа-qоtаn: šа +аr+uq means to sit round, in a circle. In the dialects šаr – a machine with 
a rotating grinding wheel, machine sewing thread, rolling thread. Not only meaning, but 
also the forms of the word in the last combination converge. In general: * šа +аr+uq 
+аq+оt+аn (аlqа-qоtаn) is used in the meaning to sit around the flaming fire.  

The pair word аlqа-qоtаn, whose ancient lexical meaning was defined, resembles the 
primitive society. The people of the primitive society were sitting around the fire, talking 
and having fun after a hard day of work. And that ancient word is stored in the memory of 
people from those times, unknown to history. 

What internal and external factors were the phono-morpho-semantic changes of the an-
alyzed word based on? 1) The final arch root -аn is an ancient suffix which forms names 
from the verb and other parts of speech. Оt is a moving thing. It is materialized only when 
the suffix -аn is added and substantivized. After the first meaning of the given pair word is 
out of use, the suffix assimilated with the root. We can say that it is the result of 
assimilation. 2) After losing its lexico-semantical meaning the arch root аq was divided into 
two parts: а assimilated with the previous, q with the next arch root. It is common to the 
history of arch roots. For example, the third person of possessive ending, when the 
complete form -їn is divided into two, the first part – ї continued to serve as the third 
person of possessive ending, the second part n moved to case ending (Above-mentioned. 
B.S.). Here we can notice the influence of economizing and assimilation. 4) In the course of 
historical development the arch root аr changed into the arch root аl. We consider it as the 
renovation of the old. 5) The arch root šа at the end which gives the meaning «round» un-
derwent elision and was not pronounced. 6) Because of external factors the notion «around 
the fire» deleted from people’s memory. And here we can see the specifity of compound 
word changes. We gave it as an example to the conclusion that «both vowel and consonant 
part of some arch roots (а+q) become the dead elements, the first part moves to the previ-
ous arch root, the second moves to the following arch root and assimilated».  

5.6 Some arch roots at the beginning and at the end of the word disappear under the in-
fluence of the law of economy. But they can be restored based on the content, nature, quali-
ty, characteristic etc. For example, leather cord of a whip, bludgeon, cudgel stalk is called 
büldirgi. If we separate the prosthetic phoneme – b according to the rule, which doesn’t 
form an arch root, there is a new word ildirgi. If we compare it with the words like közgel-
dek (a small wooden bowl), közildirik (eyeglasses), we see that it was used permanently in 
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ancient times. To the question what ілдіргі? We can answer as sap ildirgi. The notion 
«handle of the whip» is in the arch root sа which has undergone elision. Prosthetic 
phoneme b~p in the first arch root has the form sap, in the second has the form büldirgi. 
One more example, soil mixed with water is called bаlšїq (mud). As usual, we exclude the 
prosthetic phoneme b: аlšїq means something that makes soaked, wet. It is water. If we 
return, it is su+b+аlšїq. In Orkhon-Yenisey monuments sub was used instead of water. In 
this way we can restore separate phonemes and syllables. In general, to understand the arch 
root inherently, it is necessary to learn all the progressive methods and ways in linguistics. 
Only in the case of complex and beneficial use of all Etimology principles we can reveal 
the secrets of the arch root. 

In the course of development the vowels and consonants at the end of the word, the 
arch roots consisting of the combination of on vowel and one consonant can undergo eli-
sion and disappear. The words qоj+un, tör+ün, bаr+їn, qоs+ їn, jаr+ їn in the ancient 
Turkic manuscripts have the forms qоj (a sheep), tör (the seat of honor), bаr (have), qоs 
(dwelling or paired) in modern Kazakh. The dropped elements at the end of the word are 
determined by the historical-comparative method and restored [Sagindikuli 2009: 379-384].  

5.7 When the arch root ending in a vowel is combined with the arch root ending in a 
consonant, they form a closed syllable and one of the two vowels is not pronounced. For 
example, after combination of the arch roots qа and аt there is a morpheme qаt (qаbаt, 
qаtpаr). In qааt we do not pronounce double a. If there is an epithetic prosthetic phoneme 
between these arch roots, the form qаbаt (a layer) is detected. In some of the examples one 
vowel moves the second vowel, in the others both vowels are preserved with the help of 
epenthetic phoneme. 

This phenomenon is also noticeable when the words come from other languages. For 

example, the word sаɣаt (timekeeping) from Arabic, nаһаn (a big giant fish) from Persian 

are easily divided into two arch roots (sа+ɣ+аt, nа+һ+аn). When the prosthetic phonemes 

ɣ, һ between the arch roots are omitted, the words sӓt (moment), nӓn (very big) are formed. 
In the process of further assimilation, we can see that one of the vowels undergoes elision. 
On the basis of this conformity some closed syllables can be divided into two arch roots. 
For example the verbs žаq (to light a fire), žаn (to burn) can be divided into the arch roots 
žа+аq, žа+аn. Now we pay attention to the meanings of separated arch roots. аq means that 
a certain action, process or movement has been realized, ан means that this action, process 
or movement becomes a permanent phenomenon. žа which is common to them seems to 
have no meaning. But the verbs žаq, žаn has the seme оt. The arch root žа gives this seme. 
In fact tа, the old form of žа, gives the lexical meaning «fire». In the ancient Turkic 
manuscripts tа+m+uq (ДТС, 531) (hell, burning fire) conveys the notion «fire» and tаmdur 
is to set fire (ДТС, 530). Therefore, correspondence of t~ž: tа and žа are ancient and new 
variants. Division closed syllables into two arch roots is also one of the ways to define arch 
roots. 

6. Knowledge of the rules of phoneme combination facilitates to distinguish arch roots. 
For example, sonorant r, l, n, η in Turkic languages never combined with the following 
vowels and give meaning. That is, the arch roots rа, rу, ri, lа, lu, li, nа, nu, ni, ηа, ηu, ηi 
are not formed. The sonorant sounds can combine and form arch roots only with the 

previous vowels: bu+ɣ+аn+а, b+їt+їr+а, ž+оr+їq, t+ur+аq, etc. If there are sonorant 
sounds r, l, n, η in the word, it would be correct to accept the neighbouring vowels as a pair 
of the next arch root: r+а, r+у, r+i, l+а, l+u, l+i, n+а, n+u, n+i, η+а, η+u, η+i etc.  
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7. In the unknown periods to history of the Turkic languages development there were 
no front vowels and voiced consonants. We can define it comparing hard and soft roots of 
the same variants. For example, in Kazakh there are lots of synonymous words with 

different forms like ӓžе~аžа, ӓžіm~аžїm, ӓlеmіš~аlаmїš, ӓrеgіgеk~аrаɣїrаq, bӓrі~bаrї, 

döηgеlеk~dоηɣаlаq, žüdеw~žаdаw, zеηgіr~zаηɣаr, kӓnі~qаnї, kеwdіrе~qаwdїrа, kӓrі~qаrї, 

küldіrе~qоldїrа, köl~qоl, еžіrеj~оžїrаj, еrеsеn~оrаsаn, ülkеj~ulɣаj, еdіrеj~оdїrаj which 
consist of only soft (front) or only hard vowels. We know from the history that there were 
no words consisting of soft (front) vowels. If we exclude the borrowed words from 
languages of other system and select the words consisting of soft (front) vowels in Turkic 
languages, we can find their hard variants. For example, the variants which are not found in 

the Kazakh literary language occur in the dialects: ӓreη – in the southern dialect, in the 

Urals – аrаη, and müηі, šӓlі, šіl– in the eastern dialects mužї, sаlї, šїl and also in the names 
of the land, people. Foe example, örkеš is person’s name Оrqаšbаj, etc. 

Sometimes new words appear with lexical meaning from the soft and hard equivalent 
word variants: аnа – a mother, еnе – mother-in-law (wife’s or husband’s mother), adїrаj – 
to stare wide-eyed, еdіrеj – to watch with eyes filled with anger or fear, sоrаj – to rise, 
lenghten, protrude upward, to stick out, sеrеj – to lie stretched, to stretch oneself, etc. 
Though they semantic colour, these variants do not lose their common seme. The hard 
variants are considered to be the first. 

Many words, consisting of soft vowels in Kazakh, consist of hard vowels in the other 

Turkic languages: ӓreη is аrаη in Kїrgїz, bütіn is butun in Uzbek, еr is аr in Chuvash, 
kümіs, mіn (verb) is kumus, min (verb) in Sary Uigur, tіl is dїl in Tofa, etc. The ancient 
Turkic manuscripts, proverbs and sayings, phraseologisms, the lexemes embedded in other 
languages, and other sources of information can help to find the variants with hard vowels 
of the words with soft vowels. In different languages the soft variants had their hard 
variants in ancient times. 

In conclusion we say that only the words consisting of hard vowels should be divided 
into arch roots. It is more difficult to divide the words consisting of soft vowels than the 
words with hard vowels. It would be correct if we first find the variants with hard vowels of 
the words with soft vowels and then divide them into arch roots. 

Usually, lexical meanings of hard variants grow dim and become archaism. But the 
soft variants of them retain lexical meaning and help us to find out their meaning. For ex-
ample, the word qujqа - scorched skin of slaughtered livestock. The soft variant of this 

word is küjgеn teri-burnt skin. Here we notice q~k, u~ü, q~ɣ, а~е correspondence of the 
variants and that the phoneme n underwent elision, and also the soft variant is clarifying the 
meaning of the hard variant. It means that the words consisting of only soft vowels are not 
outside the research work. 

8. Interjections and imitative words are grammatical categories different from other 
parts of speech, with their special linguistic nature and with the principles characteristic to 
them. Therefore they cannot be the object of root study like the borrowed words. Borrowed 
words, interjections and imitative words should be known as a sphere with its established 
theory. But when the new words from the interjections and imitative words are formed the 
arch root theory set to work and helps to find out their composition and structure. 
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9. A speaker wishes the language elements were easy to pronounce, not to have diffi-
culty with vocal organs. Economy (Saving) also submits to this law. The end result in the 
process of economy is the reduction of a certain phoneme, syllable, word and even a sen-
tence. Especially the disappearance of a phoneme or syllable as the result of elision is 
important for root-study. One of the main aims of arch root-study is achieved when that lost 
phoneme or syllable is restored. By the law of economy the reduction of the phoneme or 
syllable can occur at the beginning, middle and end of the word. As the result the form of 
the word changes beyond recognition. For example, in the Middle ages the notion «poison» 

in «Құтадғу билиг» monument was given by the word urаɣun. After the first syllable was 

omitted the form аɣun could give that meaning. After the final phoneme n fell it was аɣu, 
and when its first syllable underwent elision the modern form u was formed. Then the form 

urаɣun and u are so unlike. Here’s another example. jаlbїrɣаq a tree leaf (ДТС, 228), 

jаpurɣаq a leaf, petal (МК ІІІ 67), jаpїrаq body of air power, gas exchange and photosyn-
thesis of plants in the form of a thin, green plate. Comparing these forms we notice such 

correspondences: j~ž, l~Ø, b~p, u~ї, ɣ~Ø. The correspondence of j~ž shows the difference 
between the Oguz and Kipchak languages, u~ї shows that the process that labial phoneme 
u became not labialized ї existed in the period of Orkhon-Yenisey monuments. Now the 

phonemes l and ɣ excluded from the word, b and p alternate with each other freely. And 

now we restore the old form: *žаlp+ur+(u)ɣ+аq. In Kazakh: žаlp+urɣаq (waving, swaying 
thing). The adjective jаlbїrаq in modern Kazakh dangling, hanging thing. It is the word 

derived from the form *žаlp+ur+(u)ɣ+аq. Though it is a derivative, it conveys the meaning 
of the word jаpїrаq.  

From these two examples we can clarify some features of the meaning and form. In the 
first word despite the form change the meaning remained. The meaning of the second word 
became dim. We know that it is dangling, hanging thing only comparing it with the materi-
als of manuscripts. But not all the words occur in the manuscripts. How can we restore the 
phonemes and syllables disappeared by the law of economy? We can give the answer only 
when we learn all the principles of economy.  

Knowledge of the principles and positions of the law of economy comes only by prac-
tice. In this regard, I want to share my experience, the results of the research. In Kazakh the 
combinations аw or wа often occur in the middle and at the end of the word. For example, 
аw in the middle of the word: t+аw+їq, s+аw+аt, q+аw+аq, d+аw+їl, s+аw+їn, 

q+аw+їz, ž+ау+їz, s+аw+їsqаn, bаl+аw+sа, q+аw+їrsїn, q+ аw +їn, q+аw+ɣа, ž+ аw 
+їn, etc. At the end of the word: buz+аw, ž+аw, s+аw, t+аw, q+аw, b+ау, аt+аw, оt+аw, 
оž+аw, аq+аw, žаl+аw, šїl+аw, bul+аw, žаm+аw, tїм+аw, tаn+аw, zаr+аw, qыr+аw, 
sur+аw, žаs+аw, tus+аw, аst+аw, qоrq+аw, аrq+аw, nusq+аw, etc. And also wа in the 
middle of the word: s+wа+t, s+wа+jt, s+wа+r, bеl+wа+r, etc. at the end of the word: 

ž+wа, ӓž+wа, аl+wа, nа+wа, dа+wа, etc. In the Turkic languages the combination of the 
phonemes wа is rare than wа.  

The combinations аw, wа can never be an arch root, because the voiced consonant ɣ 

between these combinations was omitted. Previously they have always pronounced as аɣu, 
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uɣа. It is not difficult to prove that by comparing the parallels: buzаɣu ~ buzаw (a calf), 

tаɣuq~tаwїq (a hen), qаɣun~qаwїn (a melon), suɣar~swаr (to water), qїrаɣu~qїrаw (frost). 

That is in the middle of the word wа and uɣa; аw and аɣu are always equal. But at the end 

of the word they are restored in the model аɣun ~аɣїn, uɣаn. Why? 

In the ancient, unknown to the history, periods the vocabulary of the parent language of 
the Turkic languages was poor and its grammatical structure was not developed [Baskakov 
1962: 106]. The genera Turkic forms *аn, *un, *in were used as nominatives. So the noun, 
adjective and numeral which form the basic vocabulary ended with the phoneme n. This is 
confirmed by many linguistic factors. On of the words ancient from ancient times is alpawїt 

(big, giant). In the Turkic manuscripts this word occurs in the forms alp+ аɣun, alp + аɣut: 

alp +аɣ+un in the singular, alp + аɣ+ut in the plural. In the Ogyz languages n is more 

subject to elision at the end of the word. In Orkhon-Yenisey monuments alp + аɣ+u is a 

hero, a strong man. In Kazakh the form аɣun is omitted: alp (too big, giant person). If we 

compare the form alp + аɣut in ancient Turkic with the form alp + аwut in Kazakh, we can 

see that the phoneme ɣ underwent elision, and epenthetic vowel ї intervenes between the 

phonemes u and t. On this basis we can restore the word žїraw to the form žїraɣun. And we 
understand it as a talented representative of a certain genre of Kazakh historical poetry. An 

example to the combination wа is žwа – wild leek. According to the theory, wа<*uɣаn. We 

can confirm this with the help of the form sоɣаn onion in the ancient Turkic manuscripts 

(ДТС, 507). s~ž are the consonants with genesis. bеlwаr<bеluɣаr<bеlbuɣаr is restored in 
this form. That is bеlwаr – waist, girdling place of the body.  

Language factors indicate that any vowel and consonant at the beginning of the word 
can be omitted. But in the most ancient words mostly the phonemes т and с were omitted. 

The phonemes q, ɣ, k, g are considered to undergo elision often in the middle and at the end 
of the word. The sonorants l, r, η, n are the phonemes which quickly influenced by the law 
of economy. To find saved phonemes is one of the main tasks of etymologists. 

10. One of the main tasks of specialists in arch root is to learn assimilation, shifting, al-
ternation metathesis in the Turkic languages properly. The morphologic process where the 
meanings of the morphemes in the words are eliminated, they are assimilated and as the 
result the words can not be divided into morphemes is called assimilation. For example, the 
verb здегі аpаr in our language is understood as an individual word. It has four lexical 
meanings. 1) to carry something from one place to another, to deliver; 2) to take away, to 
bring; 3) to lead, to develop; 4) to put near, to bring closer. If we divide this word into the 
arch roots аp+аr, both of them do not give meaning. If we consider it not to be a nomina-
tive, but an assimilated word we have to restore its structure. Аpаr – аlїp bаr. This is the 
assimilation of the polysemantic verb аl, participle ending їp and the auxiliary verb bаr 
which lost their meaning. We can comprehend that first the vowel of the participle ї 
weakened and then the sonorant l underwent elision: аp bаr > appаr. The voiceless p turns 
the sonorant b into voiceless consonant, and disappears: аp pаr>аpаr. So, not the word, 
аpаr but the combination аlїp bаr should be divided into arch roots. 
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In the course of language development the phenomenon that one of the morphemic el-
ements of the word moves to another, the joint and relationship of the morphemes changes 
is called shifting. Shifting mostly occurs between two roots, between root and suffix, root 
and ending, two suffixes, suffix and ending. It is impossible to comprehend arch roots if 
you do not define the moved phonemes.  

The suffixes and endings beginning with the phonemes q, k, ɣ, g appeared as the result 

of shifting. For example, (q+аq) (-k+еk, -ɣ+аq, -g+еk), -q+їr (-ɣ+їr, -k+іr, -g+іr), -q+аr (-

ɣ+аr, -k+еr,  -g+еr), -ɣ+аn (-q+аn, -k+еn, -g+еn), -q+аj (-ɣ+аj, -k+еj, -g+еj), -q+аnаq (-

ɣ+аnаq, -g+еnеk), -q+аš (-ɣ+аš, -k+еš, -g+еš), -q+їl (-ɣ+їl, -k+іl, -g+іl), -q+їn (-ɣ+їn, -

k+іn, -g+іn), -q+ їš (-ɣ+їš, -k+іš, -g+іš), -q+ї (-ɣ+ї, -k+і, -g+і) and other suffixes, the 

ending of the Dative case –ɣ+а (-q+а, -k+е, -g+е), in short all the suffixes beginning with 

q, k, ɣ, g is also the result of shifting. Despite the smaller number the phonemes t, s, d 
moved to the affixes. This phenomenon is particularly noticeable in borrowed words: 
bоst+аn+dїq > bоs+tаndїq, dоst+їq > dоs+t+їq > dоs+tїq, qаst+ їq > qаs+t + їq > qаs+tїq 
etc.  

Now we will analyze the noun forming suffixes –q+ї (-ɣ+ї, -k+і, -g+і) whose etymolo-

gy is considered the most difficult. žоnɣї – the tool to whittle wood, smoothing plane; urɣї– 

an ancient stone tool for threshing. First the with the help of the suffixes –uq(-uɣ, -ük, -üg) 

of the verbs žоn, ur nominal action was formed: žоn + uɣ (now žоn +u), ur +uɣ (now ur 
+u). Then the noun forming suffix -їn was added. In this case we can restore the first 

archetypes *žоn+ug+їn, *ur +uɣ+їn. Development pattern: *žоn+uɣ+їn > 

žоn+ɣ+їn>žоn+ɣїn > žоn+ɣї; *ur +uɣ+їn > ur +ɣ+їn> ur +ɣїn > ur +ɣї. The vowel of 

the arch root uɣ disappeared because of the absence of stress, and after the phoneme n of 

the arch root -їn underwent elision, ɣ and ї were assimilated. So, the phenomena like shift-
ing and assimilation are involved in the formation of this suffix. We can notice the shifting 

from one suffix to another from this description. The relative forming suffix -q+ї (-ɣ+ї, -
k+і, -g+і) was also formed under the influence of this law. Analysing this way we can find 
out the history of moved phonemes.  

The process of displacement of some consonants in the word and their giving way to 
sonorant consonants is called alternation. The most active displacing phonemes are the 
sonorants j, n, l; especially the sonorant j moves away any vowel at the beginning, in the 
middle and at the end of the word and stands in their place. We can see this by comparing 
the parallels sözlе~söjlе (speak), ög~оj, qоd~qоj (sheep), qutаd~qutаj, qаndа~qаjdа, üb~üj, 

sаbrа~sаjrа, tügün~tüjіn etc. And also šаjqаluw~nаjqаluw, tїɣїz~nїɣїz, tаq~nаq, names of 
people Žüsіp~Nüsіp, Žаqїp~ Nаqїp, and other parallels show the preemptive function of the 
sonorant n. Not everyone considers that the form -nа formed by displacing q in the dative 
case, -nї formed by displacing the phonemes t, d in the accusative case, nаn formed by 
displacing the phonemes t, d in the original case are the result of the phenomenon of alter-
nation.  
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The sonorant l also has the preemptive function at the beginning of the word. In the 
Turkic-Mongolian languages the plural meaning is mostly in the phoneme t. But as t is 
displaced by the sonorant l, the plural ending –с was formed. All the endings beginning 
with l were in this position. Not taking this phenomenon into consideration caused to 

recognize *-lar as an arch root by many turkologists. taɣa~naɣašı is one word. Its 
evolution of development is described in our monographs. To avoid such mistakes we 
should take into consideration this phenomenon.  

Changing the places of phonemes in a word is called metathesis. In some Turkic 

languages the word žaηbır (rain) in Kazakh is pronounced as jaɣmur ~jamɣur. The root 

(the verb jaɣ) gives the lexical meaning in the first word and in the next word the form jam 
has no meaning. If the researcher does not pay attention to metathesis, he will get confused. 

There are adjacent phonemes which change places and also there are consonants 

change places inserting vowels between them: qolɣap~qolbaq (mittens), žalaηaš~žаηаlаš 
(bare), аjnаluw~аjlаnuw (whirl), sеlsоq~sеlqоs (indifferent) and others.  

Not only adjacent vowels but also an adjacent vowel and consonant can change places: 
еs+іt~еs+tі (hear), sіl+іk~sіl+kі (shake), sіη+іl~sіη+lі (younger sister), žu+mаq~uš+pаq 

(paradise), žаr+ıq+šаq~žаr+ɣı+šаq (crack) etc. 

Changing places can take place when the phonemes are not close: «The Latin word 
pа+r+аvо+l+а were changed into pа+l+ав+r+а in Spanish [Khasenov 1996: 77]. That is 
the phonemes r and l changed places from a distance. The vowels can also change places 

through one vowel and consonant: tаrbаɣаj+tа>tаrbаɣаtаj. The Kazakh pronouns in 

Dative case mа+ɣ+а+n (to me), sа+ɣ+а+n (to you), о+ɣ+а+n (to him/her) belong to this 

group. Their ancient forms are mаnɣа, sаnɣа, аnɣа. Here a phoneme and syllable change 
places. In short, metathesis is important in arch root study.  

11. The researcher, who knows the history of all vowels and consonants in the Turkic 
languages and their evolution of development, can define the roots (archetypes) of ancient 
words in the basic vocabulary of the language. In other words, it is to rely on the mathemat-
ical logic.  

Each vowel or consonant has its origin. We defined them scientifically in our 
monograph [Baskakov 1962: 106]. For example, how can we learn the origin of the voiced 
consonant d? The phonetic variants as tіzе~dіzе (knee), tuz~duz (salt) make the 
correspondence t~d. The lexical meanings of these words are equal. So, one of the variants 
appeared before, the other later. We mentioned above that the words with soft vowels came 
from the archetypes with hard vowels. Hard vowels combined only with voiceless 
consonants. There were no soft vowels. If so, the origin of d is t. But we have to know the 
origin of the voiceless consonant t. This time the parallels like sıčqаn~tıšqаn (mouse), 

sаjaz~tаjaz (shallow), sоɣım~tоɣum (the livestock for slaughter) (DTS, 571) can help us. 
Why do the variants s and t give only one lexical meaning? Moreover, s and t are not 
homogeneous and can not change each other in any position like t and d. We know from 
the history of languages that old phonemes and affricates are more complex than new ones. 
If you look at the affricate ts (ц), we notice that the phonemes t and s were assimilated. The 
paralles above suppose that they appeared as the result of the division of the affricate ts: 
t~s. 
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To know about this process we have to look at the history of development of the affri-
cate ts(ц). At first the second plan of the affricate ts (ц) was reduced. Little by and little it 
gave place to the prosthetic, epenthetic, epithetic phoneme һ. The development scheme: 
ts>tsһ>tsһ>tоһ>tһ. The second element in the affricate is reduced and then the prosthetic 
phoneme һ take the place of the weakened phoneme s. When s undergoes elision, the com-
bination tһ appeared. The language development, formation of each territorial district, tribe 
is different. Some parts retained the affricate ts(ц), the others used the combination of tһ. 
Later the combination of the phonemes tһ changed. Һ underwent elision and disappeared: 
tһ>tһ>tһо>mһо>mоо>ø>t. If we utter the affricates aloud the sound t sticks to the palate. 
Freed from the affricate t is pronounced closer, without sticking to the palate.  

Now we return to the parallels sıčqаn~tıšqаn (mouse), sаjaz~tаjaz (shallow), 

sоɣım~tоɣum (the livestock for slaughter). We know that the origin of the voiceless 
consonant t is the affricate ts(ц) from the research. The consonant s became an individual 
phoneme after the first element t of the affricate ts(ц) underwent elision. Its origin is also 
ts(ц). Disappearance of the first element of all affricates were realized thousands of years 
after the phoneme t was formed. So, for many years the correspondences ts(ц)~tһ~t existed 
simultaneously.  

There are some ways to find unknown numbers by the known numbers in mathematics. 
A simple equation х+5=12 can help us to find an archetype. To check the task х=12-5=7 we 
use х=7: 7+5=12. We can use this way to define an arch root. The origin of the phoneme t 
is the combination tһ, from the affricate ts(ц), the origin of the phoneme s is the affricate 
ts(ц).  

Now we make the scheme of the periods of development with the help of the mathe-
matical logic.  

І. ts(ıčqаn)~ts(ıšqаn), ts(аjaz)~ts(аjaz), ts(оɣım)~ ts(оqum) 

ІІ. ts(ıčqаn)~tһ(ıšqаn), ts (аяz)~tһ(аяz), ts(оɣım)~tһ(оqum) 

ІІІ. ts(ıчqаn)~tıšqаn, ц(аяz)~tаяz, ts(оɣım)~tоqum 

ІV. sıčqаn~tıšqаn, sаjaz~tаjaz, sоɣım~tоqum. 

So, the correspondences ts(ц)~tһ~t and ts(ц)~s appeared in the language. If we look at 
the development scheme the affricate ts(ц) does not divide into t and s at once. We 
understand that the correspondence appears passing through different periods. These 
changes are considered equal: ts(ц)=tһ, ts(ц)=s, tһ=t, ts(ц)=tһ=t. Development directions: 
ts>tһ, ts>tһ>t, ts>s. The direction of restoration: t<tһ<ts; s<ts. According to the 
mathematical logic, we try to find the initial form by changing the equal elements. For 
example we find the origin of the voiced consonant d in this way.  

І. tіzе~dіzе, tuz~duz 

ІІ. tһ(іzе)~tіzе, tһ(uz)~tuz 

ІІІ. ts(іzе)~tһ(іzе), ts(uz)~tһ(uz) 

ІV. ts(іzе)   ts(uz)  i.e.: d<t<tһ<ts(ц). 

We can show you the development scheme of the vowels and consonants without re-
porting the history. The direction from new to ancient: 

z<dz<ts(ц)<*T [S/Š]  
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š<tš(ч)<*T[S/Š] 

ž<dž<tš(ч)<*T[S/Š] 

c<ts(ц)<T[S/Š] 

All of them, especially the voiceless t, s, š and voiced d, z, ž appeared after the division 
of affricates. Now we describe the origin of the sonorants. 

m<*N 

η<*N 

l<*R  

Both of the sonorants appeared from the clearly pronounced vowels, without noise: 

j<*J 

ŭ <*U  

In Kazakh the clearly pronounced vowels ij, uw disappeared. Instead, the prosthetic, 
epenthetic, episthetic phonemes ı, і, u, ü combined, and the combinations, diphthongs j, іj, 
uuw, üuw appeared. After the sonorant j appeared it was not changed. But the sonorant u 
continued developing. As the result the phonemes p, b in the Turkic languages and the 
phonemes f, v in other languages appeared. Development scheme: 

b<p<  ْ◌u[ ]< ŭ <*U 

 p<  ْ◌u[ ]<ŭ <*U 

And in the Turkic languages the guttural voiceless phonemes һ, х occur. Their 

archetype is *Һ. It can also be the archetype of the phonemes q, k, ɣ, g. As the complex *Һ 
is the archetype of some phonemes it is marked with Һ1, Һ2, Һ3, Һ4. Then: 

х<*Һ1  

һ<*Һ2 

k<*Һ3 

q<*Һ4 

The archetype *Һ is only voiceless, in the Turkic languages it became voiced һ. 

g<k<*Һ3 

ɣ<q<*Һ4 

So in the Turkic languages there are 7 voiceless, 7 voiced, 7 sonorant, in general, 21 
consonants. 

voiceless – t, s, š, q, k, p, х. 

voiced – d, z, ž, ɣ, g, b, һ. 

sonorant – m, n, η, r, l, ŭ, j. 

 

p 
f 

p 
f 
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The consonants and vowels in the language develop 1) phonologically or 2) phonetical-
ly. For example, the division of the affricates ts, č, and appearance of the phonemes t, s, š, 
d, z, ž is a natural phonologic way. But the voiced consonants formed phonetically, as the 
result of the integration of phonemes. The formation of m from n is a phonologic way, its 
correspondence with b is a phonetic way.  

Together with consonants vowels also were developing, changing and restoring in the 
history. The archetypes of the vowels: 

1. ӓ<*A 

2. е<ijӓ<*ijа; е<ij; е<*а. 

3. u <*U. 

4. ü<u<*U; 

5. о<uа; о<u; о<а. 

6. ӧ<uӓ; ӧ<о. 

7. ı<u<*U; ı<ij; ı<u. 

8. і<ij; і<ı; і<ü.  

The archetypes of the consonants *T[S/Š], *R, *Һ, *N. The archetypes of the vowels – 
*А, *U, *İJ. The affricates ts, č, originated from hhypothetical complex affricates *T[S/Š], 
can be considered archetypes as they are the phonemes that carry functional service. In fact 
all the vowels and consonants of the Turkic languages come from these archetypes. 

Now we analyse a word putting the original forms of new phonemes into their places. 
The cross wood on the floor, lower part of the door in the Kazakh houses is called 
tаbаldırıq (threshold). The objective concept of this ancient word is known, but the lexical 
meaning is not so clear. And we can not say the reason of its naming. Not everyone can say 
anything about the ancient meaning of this lexeme. This word has no soft vowels, it has 
only hard vowels. But two phonemes b, d are voiced. Their origins and voiceless pairs are 
p, t. The ancient form of ı is u. If we put these ancient phonemes, everything will be in its 
places: the word combination tаpаl turıq appears. The synonym of the adjective tаpаl 
«low» is used in the dialects. We can see that the word turıq means «set up small plank», 
together: set up small low plank. It is true and reasonable. To know the etymology of pho-
nemes gives such a good result.  

12. There is one more problematic language phenomenon for a researcher of arch root 
study and an etymologist. It is the remnants of internal flexion, changed beyond recognition 
in the word and have undistinguished features. In ancient times internal flexion occurred in 
all world languages and eventually disappeared. In Hamit-Semite languages about 20-25 
percent, in Indo-European languages about 10-15 percent, and in Turkic languages only 3-5 
percent remained. Therefore, the turkologists do not often pay attention to internal flexion. 

Internal flexion is a linguistic way of changing words lexically, lexico-grammatically 
and grammatically. The phonemes а and u make the difference in lexical meaning of the 
Arabic words zаlım (insidious), zulım (wicked). The Kazakh language also has such 
situations. The lexical meaning of the words аstı (under) and üstі (on) is made by the pho-

nemes а and ü. We have the phonetic variants zаbır~zӓbіr in our language. The word оzbır 
(usurper) is formed from the hard variant of these words by internal flexion and turned the 

nouns zаbır~zӓbіr into adjective. In other words, it changes the lexico-grammatical form. 
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The grammatical meaning of the auxiliary verbs аt (kӧbіk аttı (to foam), büršіk аttı (to 
bud)), еt in our language is superior than the lexical meaning. When these auxiliary verbs 
became the suffixes -tа/-tе, -dа/-dе by internal flexion, they continue their grammatical 

function. The functions of аt~tа, еt~tе are equal. The verb suffixes -uq/-uɣ denote action, 
shifting, the suffixes -аq/-еk denote the direction of the action. The phonemes а and u form 
the semantic change. Now we give one more example to internal flexion. 

The word аltаn in Mongolian means «gold». We divide it into arch roots аl+tа+аn. Аl 
in the meaning «scarlet». tа is the root of the words «tаs»- «stone», «tаuw» - «mountain», 
the meaning is stone. аn is a noun forming ancient suffix. Unpolished, natural precious 
stone is called аltаn by Turkic and Mongolian people. After processing and making it for 
use, it was called аltun. As the result of changing uw into u, later into ı in our language the 
form аltın appeared. There were earrings, braselets, rings and other things made of аltun 
(gold). Using internal flexion our ancestors called it аltijn. Аltijn things were sold to Euro-
pean people. So, Europeans use the word аltijn for gold. Then the phonemes а, u, ij make 
the lexical differences of the words аltаn (natural stone), аltun (processed stone), аltijn 
(golden thing). You can find the details in Zhunisbaeva Zhadyra Kabylkyzy’s dissertation 
for the degree of Candidate of Philological Sciences on the theme «The remnants of inter-
nal flexion in the Turkic languages» (2003). 

13. Not only Turkic languages but all world languages have the same origin. The way 
to disclose this fact and to communicate to people is the way of finding arch roots. Let's 
prove that some words are common to all world languages using the above knowledge. The 
word «žоl» with the meaning «path» is jоl in Oguz, Karluk, džоl ~žоl in Kipchak, tjоl~djоl 
in Altaic, Chulym, čоl in Tuvinian, Khakass, Shor, dzоl~zоl in Karachai, Balkar, suоl in 
Yakut, sul in Chuvash. So, this forms correspondence j~dž~ž~tj~dj~dz~z~s~s. The first 
phoneme changed and the other two phnemes did not change so much. In the 
correspondence there are combinations of the phonemes tj~dj which formed from the 
affricates tš(ч), dž, dz and tš(ч). It shows that this word had affricates and the phonemes t, 
d in some periods. In Kyrgyz the word «žоldаs» (a friend) is «žоrа». In our language we 
have the pair word «žоrа-žоldаs». This example proves that the sonorant l was pronounced 
as r. 

Now let us pay attention to the languages of other structures, different from the system 
Turkic languages. The Russian word дор+ога gives the meaning «road, way». Дор and žоl 
are homogeneous, because d is found in the affricate dž in Kipchak. The archetype of l is 
*r. The Arabic word tаr+ijх (history)– fact, truth, the origin, development and way of life 
or society. In Sufism tаr +ijqаt is a way. In English it is хис+тор+и, in Russian 
ис+тор+ия. 

English and Russian are the representatives of Indo-European languages, Arabic is the 
representative of Hamit-Semite languages. In Turkology it has been proved that the 
correspondences tš(ч)~dž~ž~t~d and а~о, r~l have the same genesis. Undoubtedly, the 
words (žоl~žоr~dоr~tаr~tоr), similar in their meaning, are archetypes. Once this word was 
in all people’s lexicon. We have demonstated that the word kün (the sun) occurs in all 
world languages in a certain form. We would define that thousands of words are common 
to us, if all linguists (in spite of nationality) take part in studying the theory of arch roots. 

Here is another example. We divide the Kazakh word qаrt - an old, elderly man into 
arch roots q+аr+t. The arch root аr is found in Russian word ст+ар+ик. In English and 
German two arch roots –аr and incomplete t which has lost its vowel. In English оl+d, in 
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German аl+t. German is closer to Turkic than English: the phonemes а and t are the same. 
It is is easy to find the origin of l on the basis of the correspondence l~r: *аr+t~r+аrt. 
English and German are kindred languages. On the basis of the correspondences о~а, d~t 
оld becomes *аrt. So, the word qаrt is common at least to the Indo-European and Turkic 
languages.  

Mostly consonants saved lexical and grammatical meanings of arch roots of the old 
days. Vowels changed thousands of time in the course of historical development. For this 
reason we rely on the consonants in division to arch roots.  

If we compare the Kazakh words žаq (to light a fire), žаn (to burn), žаlın (fire flame) 
with the Russian words жара (hot, burning), жарить (to fry), жарко (hot), жгучий 
(burning), ожог (burn, scald), пожар (fire), сжечь (to burn), we can see that the consonant 
ж retained the seme of the arch root оt. The correspondence t~ž in the words like 
tаlpаq~žаlpаq can be found in the languages. The arch root оt is аt>аtаš in Persian. This 
word also was common to the Indo-European and Turkic languages in old days. This inter-
connection came to these days by the correspondence t~ž. 

One of the most ancient phonemes is the consonant r can generalize the forms and 
meanings of hundreds of words in Kazakh and Russian. For example, первый~birirnši (the 

first), четыре~tӧrt(four), сорок~qırıq (forty), серый~sur (grey), вор~urı (thief), 
середина~оrta(middle), сердце~žürek (heart), брызгать~bürkü (to splash), 

прыгать~ırɣuw (to jump), поворот~burılıs (turning), грязь~kіr (dirt), черный~qara 
(black), рис~küriš (rice), красный~qırmızı (red), etc. Some words have common two 
consonants and meaning. For example, the Russian word облако (cloud) and the Kazakh 
word bult have common two consonants (b and l), two consonants of the Arabic word 
zulmat «evil» are common to the phonemes z, l in the Russian lexeme зло. And there are 
words with common three consonants, though the languages have different systems. The 
Russian word жалоба (complaint) and the Kazakh word žalbarınuw (to beg) have 
common phonemes ž, l, b, the word короткий (short) and qortıq have the same meaning 
by common consonants q~k, r, t. We can continue this list. 

We mainly use Kazakh, Russian parallels as we know Russian better than other foreign 
languages. If English linguists study the arch root they would find English-Kazakh, German 
linguists would find German-Kazakh, Chinese linguists would find Chinese-Kazakh paral-
lels quickly. The linguists of different languages should participate in defining the 
relationship of world languages. 

14. Where does the theory of arch roots originate? It originates from the Koran, Allah’s 
word. In the 59th verse of the surah «Аgraph» it is said: «On my oath, we sent Noah to his 
community as a prophet». In the 64th verse of this surah the story ends like this: «Then (his 
community) made him a liar. Then we rescued him and people with him (addressed/turned 
to him) in the boat, we drowned the people who said that our verses are lies. Because they 
were ignorant and blind». 

During the tsarist government and when Islam was not divided the scholars who stud-
ied in the major religious centres like Bukhara would describe the case in this way. The 
content of the story we remember from childhood concerning the language: 

Adam and Eve spoke the language of angels as they lived in Paradise for a long time. 
Their descendants also speak this language. One day people became more and more on the 
earth. But they denied and did not recognize the Creator and became impious. By God’s 
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power meteorite falls to earth and rotates it 180 degrees. The sun rises from the west. So, 
the first signs of the day of judgment appear. 

After this disaster only the people who recognized the Creator survived. But they also 
suffered from that. They lost their language of angels which helped them to communicate 
with each other. So, they had to speak with gestures. Eventually they learned to talk imitat-
ing animals and birds, with the help of movements. After many years the language formed. 
People had the common language. In the days of Noah all people spoke one language. After 
the Flood (in our era) many languages appeared. In all world languages rudiments of that 
ancient mother tongue retained. Now the researchers have verified that all the languages 
have the same origin.  

Today the science proves that the verses in the Koran are the facts. If so, the Flood and 
the prophet Noah Нух are the facts. The people escaped in the boat returned to the earth 
and had to live wild life like Robinson Crusoe. With the development of industry, 
agriculture, art, culture and other spheres the words people forgot the words. Only the 
simple words, necessary in everyday life retained as the basic vocabulary. And the 
researchers need this basic vocabulary of Noah’s contemporaries. 

Before the Flood the mankind went through the period of melodic purely flexional 
structure. Vowels and consonants were pronounced in seven styles. It means that one arch 
root had forty nine melodies. As the language is close to nature, environment it could gave 
the description of life not only through their meaning but also through melodic words. Tha 
basis of music existed in the words до, ре, ми, фа, соль, etc. After the Flood music sepa-
rated from words and became individual. 

In the period of melodic purely flexional structure the vowels moved around the con-
sonants making a circle like the planets around the sun. It is clear that the position of 
vowels before or after consonants and their changing their places with each other depend on 
the law of rotation and natural phenomenon. Consonants marked things or phenomenon and 
vowels meant their quality, features, process of passing and other peculiarities. For example 
the vowel u can give seven types of wind. Only the Chinese language kept different pro-
nunciation of one phoneme. But it became simplified and primitive. 

After the Flood the human society with developed science, industry, agriculture, art 
and culture disappeared. The survivors did not need rich vocabulary. They used only the 
words (arch roots) of the vocabulary which were necessary for them. This violated the law 
of moving of vowels around the consonants. Vowels and consonants were combined and 
settled. The connection of the arch roots became like a locomotive with trailing wagons. 
Vowels and consonants which had been in a circle made straight line, the arch roots con-
sisting one vowel and one consonant had their ancient meanings. Homonymy began to 
spread. The arch root ar which had forty nine melodies, was pronounced in only one tone. 
The arch roots of different melody were combined and acquired the third lexical meaning. 
The first morphemes appeared. In this way the root languages came from the archetype 
languages. In short, the Flood was the reason of spoiling the first language structure. The 
information given by ancient scholars leads to this conclusion. All these findings make 
young researchers think about it. 

Conclusion 

 In the conclusion we can define the arch root in terms of history and modern times.  

In terms of history: The arch root is a unit of language consisting of one vowel and 
one consonant arche phonemes, which has variants with some lexico-semantic or some 
grammatical meanings and has a specific linguistic function. 
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In terms of modern times: Continuation of the arche phonemes which consists of one 
vowel and one consonant and gives a certain lexico-semantic or grammatical, a language 
unit which has its function in the system of language. In modern languages, in the scale of 
the world's languages, there is no indivisible word. But modern arch roots are defined only 
on the basis of etymological research.  

There are legitimate questions: Why are there thousands of differences between the 
words of different languages if all world languages have the same origin? Why do the cory-
phaeus scholars of linguistics doubt about the assumption that all world languages have the 
same origin? In fact, none of the scientists proved this idea. We try to answer such 
questions.  

Each language has the inherent laws of development characteristic to them. Therefore, 
the words, which had common form, concept and meaning, changed in the form of the 
historical development. Sometimes their forms changed beyond recognition. For example 
in paragraph 9 we said about the ancient Turkic word «урағун» with the meaning «poison» 
reduced to the phoneme у in the Kazakh language. Even linguists can accept these two 
words are different words. These forms have the same concept and the only phoneme у is 
common to them. It means that compliance of one phoneme with one concept paves the 
way for etymological researches. 

1. Apart from the languages (English, German, French, Arabic, etc.) of other system, 
comparing the languages of close system like Ogyz, Kipchak we can see that the form of 
the words, which had common form, concept, grammatical meaning and function, changed 

very much. The word tuıs – close relative in Kazakh, oɣuš – clan, tribe in Ogyz (ДТС, 

315). If we compare tuıs and oɣuš, the first phonemes are different (t and о, u and ɣ, ı and 
u). Only the correspondence š~s points to their common genesis. As they have the same 

concept we put the phoneme т before the word oɣuš: toɣuš. We put the most ancient of the 

next phonemes u and о: tuɣuš. ɣ in the middle is an epenthetic phoneme: * tu+ɣ+uš . The 

more ancient of u and ı is у. In the Kipchak languages: *tu+ɣ+us has been restored. The 
archetype of the phoneme š is č. When the complex affricate *T[S/Š] was divided into two, 
the northeastern part of the union of Tungus-Manchu, Mongolian, Turkic tribes used the 
affricate ts(ц), southwestern part used the affricate č in speech. It means that the 
correspondences ts~s= č~š come from ancient times. In the Ogyz languages voiceless t 

does not undergo elision in the form *tuɣuč, because the affricate tš(ч) had viceless 
phonemes. When the affricate tš is replaced by š, weak phonemes does not need the voice-
less phoneme t in the word and fall under the influence of the law of economy. The 
Kipchak languages left у in the first syllable, the Ogyz languages left у in the second sylla-

ble. In the Kipchak languages middle ɣ is omitted. In the Ogyz languages vice versa. And 
thus there were changes.  

Sometimes several phonemes of the same word correspond. Artut – gift, present 
(ДТС, 58). In Kazakh tartuw – a special gift, a valuable thing for somebody. In this word 
the first four phonemes of the ancient language are common to four phonemes of the mod-
ern language. We can notice that voiceless t underwent elision. The final –ut is a plural 
ending. We want to say that if the kindred languages have such variable changes, the 
changes between the languages of other systems might be greater! The words with common 
genesis can be restored, however they have changed. 
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The difference between the languages of different system is in millions of words. It is 
connected not with the inherent laws of development, but because they depend on the ex-
traneous factors, the law of external development. Each nation assumes things, processes, 
events, various natural phenomena according to their way of life. Therefore different 
features of this thing or phenomenon become the basis for their new names in a language. 
In other words, the motivations are different. «Bullfinch, a bird which comes from the north 
during the first snow» is called снегирь by Russians, зимовка by Serbs. The Russians use 
the designation qar («snow»), Serbs use the designation qıs («winter»)» [Baskakov 1962: 
87]. So the distance between languages moves away and it is impossible to understand each 
other. But it is the result of the faraway past. We can not compare such words.  

To compare them along with a similar meaning, at least one phoneme should coincide. 
If there is no coincidence, their genesis should be one phoneme. Let us make a comparison 
that is not in the scientists’ practice. In Russian род – clan, gender; рождение –birth, to be 
born; рожать – to give birth to a child. In Kazakh urıq – seed, grain. tuqım – ancestry. 

Urɣašı – female, woman. Ult – a historical-social and ethnic unity of people fformed on the 
basis of common language, territory, economic life and psychological behaviour. Ulıs –
generic association; genus. In «Мухаббат-наме», Altin Orda monument published in the 

ХІV century: Зехи арслан йүрак Қоңрат uruɣı Кичик йашдын улуғларның улуғы (107-
108 verses) (Hey, lion hearted descendant of Konirat the greatest from an early age). Ur-
paq – descendant, generation, genesis. Ru – ancestral tribe of related people, blood rela-

tionship. Tuuw – to be born. In ancient Turkic toɣ means be born (ДТС, 570). In the 3d 
verse, the 112th surah of the Koran; Лам йалид уа лам йулад (He was not born and did 
not give birth). 

Since the archetypes of vowels and consonants have been defined, and the main posi-
tions of the arch root theory became known, we try to replace the new phonemes with the 
new ones and find the initial form, old meanings of the given examples. On the basis of the 
correspondence uw~u, u~ı the word urıq in Kazakh has been restored to the form *uruq. It 
is the same with uruq in «Мухаббат-наме». Now we use Qoηırat ruı (genus Konirat), 

and in the ХІV century it was as Qoηırat uruɣı. It proves that the word ру formed on the 

basis of the variants uruɣ~ uruq. The phonemes q~ɣ underwent elision, the phoneme uw 
became u and the form uruw appeared. In Kazakh audible vowels before the sonorant r are 

not seen. So, uruq ~ uruɣ = uruw=ru. 

Ulıs is an ancient word. «ulıstıη ulı küni» (the first day of the new year – March, 22, 
Nauriz holiday) can occur in the phraseologisms. It has the same root with the word ult. 
Taking into account that the affricate ts(ц) has divided into the phonemes t and s, these two 
words are restored to the form ults. In division: ult and uls. In the word ұлт the prosthetic 
phoneme ı between l and t is heard, but in writing is not seen. And the form uls was formed 
as ulıs.  

The first root of the noun ulıs is ul (foundation) (ДТС, 608) means the foundation of 
the tribe, genus or clan. The words from the root ul: ula (to connect, to bind), ulam 
(constantly), ulajuw (followed, after) (ДТС, 608) confirm this opinion. The Kazakh the 
noun «ultan» (bottom of the river, lake, ravine, ditch etc.; sole of the shoes) is closer to 
«bottom», «foundation». 
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If the consonant l in the root formed from its archetype sonorant r, it is paronymous 
with the word urıq (seed; root). Here «the generation of the same origin» can be under-
stood as ult, ulıs. Semantic link, phonetic and morphologic similarity unite the above words 
[Sagindikuli 2005: 227].  

If we return to the aforesaid word ult, the audible phoneme ı between l and t is restored 
in the form u from in terms of archetype, and the sonorant l in the form r. Then: ult = 
ur+ut. The arch root ur means «kindred, relationship», ut is ancient plural ending. 
Comparing the words *ur+uq and *ur+ut, we can notice that uq and ut are suffixes, 
present in word-formation and transformation of words. 

The Russian word род, monosemantic with the words «ру» - «genus», «tuqım» - «de-
scendant», «urıq» - «seed» in Kazakh, is also close to the form ult. And their ancient form 
is also the same: on the basis of the correspondence о~u, t~d the word род is restored as 
*рут. *ур+ут = *рут. The difference between them is that the vowel у at the beginning of 
the word has undergone elision in  

The words рождаться, родиться (to be born) in Russian, tuuw in Kazakh, toɣ (to be 
born) in ancient Turkic are identical with the Arabic words la+lid, ju+lad in meaning. That 
language has suffixes ja and ju before words, the root changes as ld, lad, lid, lud. The form 
lud in Arabic is restored as *рут. Conclusion: Thus, Russian from the Indo-European 
languages, Arabic from the Hamit-Semite languages, Kazakh from the Turkic languages are 
paronymous. It is defined not on the scale of one word, but the similarity in meaning, con-
cept and form of innumerable words. 

Here’s another retreat. Externally, the words родиться in Russian, lalid, julad in 

Arabic, tuuw in Kazakh, toɣ in ancient Turkic seem not to converge or coincide. 
According to the demand at least the origin of one phoneme should be similar. This similar-
ity is only the correspondence t~d. The restored form common to these three languages is 

*ur+ut. If we add the suffix -uq~uɣ which means action in the ancient Turkic language to 

this ancient form, the new form * ur+ut+uɣ appears. In the ancient Turkic language stress 
does not fall on the second syllable of three neighbouring syllables, and the vowel of this 

second syllable is not pronounced. And then it is *urtuɣ. The arch root ur at the beginning 

of the word usually undergoes elision in the ancient language (for example, ur+aɣun> 

aɣun >aɣu>u). If so, it is natural that the form *urtuɣ > tuɣ means «to be born».  

It is very difficult to find out arch roots for a researcher because of such confusions. 
Only initiators who take responsibility can reach to the end of etymology. These are brief 
abstracts of the monograph «The theory of the arch root (Syllabology)», which we intend to 
publish in future. We thank the reviewers in advance. 
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Öz 

Sivaslı Türkçe, edebiyat öğretmeni, halk bilimci Vehbi Cem Aşkun Türk Dil Kurumu-
nun 541 numaralı üyesiydi. Kendisini şiirlerinden ve Türk Dili’ndeki yazılarından tanıyor-
dum. 

1972 yılında Millî Folklor, Enstitüsü Müdür Vekili sıfatıyla düzenlediğimiz  Folklor 
Derleyicisi Yetiştirme Kursu’nda halk edebiyatı derleme bilgisi dersini verdi. O tarihten 
sonra birçok toplantıda beraber olduk. I. Türk Folklor Semineri (1973), I. Uluslararası Türk 
Folklor Kongresi (1975), Eskişehir’deki Yunus Emre ve Halk Edebiyatı konulu toplantılar 
gibi. 

Folklor dairemizin kitaplığına, kitapları ile bazı dergi koleksiyonlarını da bağışlamıştı. 

Anahtar Kelimeler: Sivas, Türk Dil Kurumu, Millî Folklor Enstitüsü, Millî Folklor 
Araştırma Dairesi, Folklor Derleyicisi Yetiştirme Kursu. 

 

 

Abstract 

Turkish and literature teacher, folklorist Vehbi Cem Aşkun who is from Sivas was a 
member of the Turkish Language Assosiation as 541st  member. I also knew him from his 
poetries and his writings in the Turkish Language Journal. 

 In 1972,  he gave a lesson subject of “Folk-Literature Compilation” in the “Folklore 
Compiler Training Course” which was arranged Enstitute of National Folklore, as Assistant 
Manager of Enstitute by me. Since then, we got together at several meetings such as: I. 
Turkish Folklore Seminar (1973), I. International Turkish Folklore Congress (1975), 
Eskişehir Yunus Emre and Folk Literature Congress. 

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

Halk Bilimci. Ankara/TÜRKİYE 
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He has donated books and some magazine collections in the Folklore Department Li-
brary. 

Keywords: Sivas, Turkish Language Association, National Folklore Institute, National 
Folklore Research Department, Training Course of the Folklore Compilers. 

 

 

Giriş 

Sivaslı Türkçe, edebiyat öğretmeni, halk kültürü araştırmacısı Vehbi Cem Aşkun (11 
Temmuz 1909-7 Ocak 1979), tanıma bahtiyarlığına erdiğim değerli meslektaşlarımdan 
biriydi.  

Onunla ilk tanışmam gıyabında ilkokul yıllarında, Kastamonu Merkez Abdülhakhamit 
İlkokulunda (1948-1953) olmuştu. İlkokul hayat bilgisi kitaplarında ve bu dersi destekleyen 
dergilerde şiirleri sıkça yer almaktaydı. Her üniteye uygun; kısa, ezberlenmesi kolay, hece 
ölçüsüyle yazılmış, çocuk dil hazinesi çerçevesinde şiirleri vardı. Göl İlköğretmen Okulun-
da (1953-1959) beşinci sınıf öğrencisi olunca (1957-1958), o yılların modasına uyarak şiir 
defteri tutmaya başlamıştık. Beğendiğimiz şiirleri kitaplardan, antolojilerden bir defterde 
topluyorduk (Resim 1). Şiir defterime, Vehbi Cem Aşkun Sempozyumu dolayısıyla göz 
gezdirdiğimde dört şiirinin yer aldığına şahit oldum: Güzel Okul Günaydın (s. 12), Cumhu-
riyet (s. 15), 19 Mayıs (s. 48) ve Sağlık (s. 153). Bu şiirlerden ilki şöyledir (Resim 2): 

Sevinelim gülelim,                                              Gezdik dört ay: Haziran, 
Açıldı okulumuz.                                                 Temmuz, ağustos, eylül. 
Yollara dökülelim,                                               Kalk gidelim hazırlan, 
Küçük büyük, erkek kız.                                     El çırp kardeş; sevin, gül. 

Çektin bizi kendine 
Günleri saydın saydın. 
Kavuştuk işte yine, 
Güzel okul günaydın! 

MEB Millî Folklor Enstitüsünde 15 Aralık 1970 tarihinde Müdür Yardımcısı ve Araş-
tırmacı olarak göreve başladığım zaman, en zevkli görevlerimden biri de; kitaplardan, der-
gilerden tanıdığım şair, yazar ve halk bilimcilerden hayatta olanlarla yüz yüze gelmekti. 
Vehbi Cem Aşkun'un Eskişehir'e yerleştiğini dostu Mehmet Şakir Ülkütaşır'dan (1894-
1981) öğrenmiştim. İkisi de Türk Dil Kurumunun (TDK) üyesiydi. Türk Dili dergisinde 
yazıları yayımlanıyordu. Bu ilişki dolayısıyla bildirimizde önce Vehbi Cem Aşkun'un 
TDK'yle ilgili çalışmaları üzerinde duracağız. 

Vehbi Cem Aşkun ve Türk Dil Kurumu (TDK) 

Aşkun, TDK'nin eski üyelerinden biriydi. 21 Haziran 1946 tarihinde 541 numarayla 
üyeliğe kabul edilmişti (Resim 3). Üye kayıt defterinde mesleği öğretmen ve ikametgâh 
yeri Eskişehir gösterilmiştir. Oysa, hayat hikâyesine göre 1946 yılında Sivas Ortaokulu ve 
İlköğretmen Okulunda Türkçe, edebiyat dersleri vermekteydi. Demek ki, Eskişehir sonra-
dan yazılmıştır.  

Oğlu Prof. Dr. İnal Cem Aşkun da TDK'nin 974 numaralı üyesidir.  

Aşkun, TDK'nin aylık yayın organı Türk Dili dergisinde şiir, inceleme, öykü türlerin-
deki eserleriyle yer aldı. Bir de kitap tanıtması yaptı. Türk Dili'ndeki şiir ve yazılarını şöyle 
sıralayabiliriz: 
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A. Şiir: 

Yaylaya Övgü; C XV, S 177, 6/1966, s. 606. 

Yıkılan Dünyam; C XXI, S 220, 1/1970, s. 281. 

B. Hikâye/Öykü: 

Bir Türkmen Hikâyesi; C IV, S 44, 5/1955, s. 502-503. 

C. İnceleme:  

Kerküt Hoyratları/Büyük Hafız Molla Mehmetoğlu Sabir; C II, S 15, 12/1952, s. 177-
178. 

Şeyh Galip'e Dair; C IV, S 40, 1/1955, s. 230-234.  

Dadaloğlu; C IV, S 42, 3/1955, s. 565-567. 

Ercişli Emrah Üzerine Bir Konuşma; C IV, S 45, 6/1955, s. 571-572. 

Pir Sultan Abdal; C IV, S 47, 8/1955, s. 673-680.  

Kusurî; C V, S 49, 10/1955, s. 25-30. 

Agâhî; C IV, S 53, 2/1956, s. 300-305.  

Mur Ali Baba Kimdir?; C V, S 58, 7/1956, s. 634-636. 

Türk Dil Bayramımız; C XIX, S 206, 11/1968, s. 167-168. 

Ç. Kitap Tanıtma: 

Benden İçeri (B. K. Çağlar'ın kitabı); C XVI, S 190, 7/1967, s. 825-827. 

Ölüm haberi Türk Dili'nin C XXXIX, S 329, 2/1979 sayısında (s. 140) fotoğraflı olarak 
yayımlandı.  

Aşkun, TDK'nin çalışmalarına yürekten bağlıydı. 1952-1959 yılları arasındaki ikinci 
söz derleme seferberliğine katılmış; Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tokat illerinden 
derlediği sözlere ait 300 fişi TDK'ye göndermişti. 1959 yılında tamamladığı Halk 
Edebiyatında Yerme ve Güldürme adlı araştırması kitaplıkta 113 numarayla 
yayımlanmamış etütler arasında bulunmaktadır. Bu çalışmayı gözden geçirerek 1973 yılın-
da Halk Edebiyatında Yerme ve Güldürüler adıyla bastırmıştır. 

Sağlığı elverdiği sürece TDK'nin Ankara'daki Kurultaylarına katılıyordu. 14. Türk Dil 
Kuurultayı'nın topladığı 7 Temmuz 1974 tarihinde İrfan Ünver Nasrattınoğlu ile birlikte 
DTCF'ye gittik, TDK üyesi halk bilimcileri ziyaret ettik. Fakülte binası önünde çektirdiği-
miz fotoğrafta Vehbi Cem Aşkun'dan başka kimler yoktu ki… (Resim 4): Soldan sağa; 
Hikmet Dizdaroğlu, M. Âdil Özder, Kâzım Yedekçioğlu, Kerim Yund, Ali Rıza Önder, M. 
Fahrettin Kırzıoğlu, İhsan Hınçer, Haşim Nezihi Okay, Tahir Kutsi Makal, Feyzi Halıcı, 
oturanlar; Nail Tan, Özcan Seyhan, Nejat Birdoğan, İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Cemil Cahit 
Güzelbey. O tarihte, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanıydım. Halk 
bilimcilerle görüşmek, çalışmalarından yararlanmak görevlerim arasındaydı. 

Vehbi Cem Aşkun ve Millî Folklor Enstitüsü (MFE), Millî Folklor Araştırma Da-
iresi (MİFAD) 

Aşkun'la yüz yüze ilk tanışmamız 1972 yılında Ankara'da olmuştu. Başbakanlık Kültür 
Müsteşarlığı Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü olarak 3-15 Temmuz 1972 tarihleri arasın-
da Ankara İlköğretmen Okulunda halk kültürü ürünleri derlemeye hevesli ilk ve orta dere-
celi okul öğretmenleri için bir Folklor Ürünleri Derleyicisi Yetiştirme Kursu açmıştık. O 
tarihte Enstitü Müdür Vekiliydim. Müsteşarımız Mehmet Önder'in onayıyla kursta Prof. Dr. 
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Orhan Acıpayamlı, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Vehbi Cem Aşkun, Zümrüt Erk ve benim ders 
vermemiz kararlaştırılmıştı. Katılımcılar, kurstan çok memnun kalmış olacaklar ki, bir pano 
hazırlayıp fotoğrafını çektirerek birer adet edindiler (Resim 5, 6). Kurs sırasında bir ara 
Rahmetli Aşkun'u Enstitüye götürdüm. Ayağının birinden rahatsızdı. Bastonla güçlükle 
yürüyordu. Folklor Uzmanlık Kitaplığını ve fakir hâlini görünce kendi kitaplarını ve bazı 
dergi koleksiyonlarını bağışlayacağını söyledi. Eskişehir'den gönderdi. 

İkinci karşılaşmamız MFE'nin 8-14 Ekim 1973 tarihleri arasında Ankara'da düzenledi-
ği I. Uluslararası Türk Folklor Semineri sırasında oldu diyebilirim. Misafirler çoktu. Kendi-
sini tam hatırlamıyorum. Çünkü, en kalabalık grup resminde görünmüyor. Ancak, semine-
rin ertesi yıl yayımlanan kitabında; ''Edebî Folklorumuzda Boz Ayran'' başlıklı bildirisi yer 
almaktadır (MİFAD 1974: 64-68). Bu seminer, Türkiye'de halk bilimi alanında ilk bilimsel 
toplantıdır. 

MİFAD'ın İstanbul Galatasaray Lisesinde (beş salonlu uygun bina bulunamadığından) 
23-30 Haziran 1975 tarihleri arasında düzenlediği I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi'ne 
bir halk seyirlik oyunu olan Komşu Bacı'yı anlatan ve halk seyirlik oyunlarının önemini 
belirten bir bildiri ile katılmıştı (MİFAD 1977: III/101-106). 

MİFAD Başkanı olarak her yıl Eskişehir'de 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 
Yunus Emre'yi anma törenlerine, etkinliklerine katılıyordum. Eskişehir'de ayrıca Nasreddin 
Hoca ve Seyit Battal Gazi konusunda da toplantılar düzenleniyor, Eskişehir Anma Günleri 
Dergisi yayımlanıyordu. Bu toplantılardan çoğuna Vehbi Cem Aşkun da katılıp konuşma 
yapıyordu. 7-9 Mayıs 1977 tarihleri arasında Eskişehir'de Vali Münir Güney'in döneminde 
İl Genel Meclisi Salonunda bir Yunus Emre Semineri düzenlenmişti: Eskişehir Turizm ve 
Tanıtma Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Turizm Tanıtma Derneğinin iş birliğiyle düzen-
lenen bu seminerde ben ve Vehbi Cem Aşkun da birer konuşma yapmıştık. Ön sırada, bir-
likte otururken çekilmiş fotoğrafımızı, İrfan Ünver Nasrattınoğlu arşivinden bulup gönderdi 
(Resim 7). Bu toplantı sırasında, evine bir grup halk bilimciyle gidip ziyarette de bulunduk. 
MİFAD Folklor Uzmanlık Kitaplığı için yine bazı kitap ve dergileri armağan etmişti. Bu 
ziyarette, oğlu Ömer Cem de vardı. Dr. Müjgan Cunbur, Güven Tanyeri ve İrfan Ünver'i de 
hatırlıyorum. 

Aşkun'u son görüşüm, 6-8 Mayıs 1978 Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri dolayısıyla 
Eskişehir'e gittiğimde oldu. Hasta olduğunu ve Devlet Hastanesinde yattığını öğrenince İl 
Turizm ve Tanıtma Müdürü Güven Tanyeri organizesiyle manevi ağabeyim, şair Orhan 
Şaik Gökyay, İrfan Ünver Nasrattınoğlu ve ben (birkaç kişi daha vardı) ziyaretine gittik. 
Galiba 8 Mayıs 1978 günüydü. Odasına girdiğimizde hâlsiz, bezgin vaziyette yatağında 
yatıyordu. Bizi görünce; bakışları canlandı, yüzüne tebessüm geldi. ''Bana yaşama gücünü 
verdiniz. Allah sizden razı olsun!'' dedi. Hatıra fotoğrafı çektirdik (Resim 8). Doktorun 
uyarısı üzerine yanında 15-20 dakika kalıp ayrıldık. Oğlu Ömer Cem de bu ziyarette hazır 
bulunmuştu. 

Ömrünün son yıllarında dahi çalışma azmini kaybetmemişti. Eskişehir ve Uluları 
(1978) bu yılların ürünüdür. Oğlu, Prof. Dr. İnal Cem Aşkun yayımlamıştır.  

7 Ocak 1979 tarihinde vefatını İl Turizm ve Tanıtma Müdürü Güven Tanyeri'den öğ-
rendim (Resim 9). Cenaze törenine ne yazık ki gidemedim. Hisar dergisinde ''Vehbi Cem 
Aşkun'un Ölümü Üzerine'' başlıklı yazımda Türk halk kültürüne, halk bilimine hizmetlerini, 
kaybından duyduğum üzüntüyü dile getirmeye çalıştım (Tan 1979: 22-23).  
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Sonuç 

Vehbi Cem Aşkun; Halkevleri, Türk Dil Kurumu, MEB Millî Folklor Enstitüsü ve 
Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi ile Eskişehir Kültür, Turizm ve Tanıtma 
Müdürlüklerinin halk kültürü/halk bilimi çalışmalarında sürekli görev almış; sevecen, ba-
bacan tavrıyla sevgi ve saygımızı ebediyen kazanmayı bilmiştir. Kendisini yüz yüze tanıdı-
ğım, konuşmalarını dinleme ve sohbet etme şansını yakaladığım için çok bahtiyarım. Hatı-
rası önünde saygıyla eğiliyor, mekânı cennet olsun diyorum.  
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TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE  KIZIL RENGİN 

MİTOLOJİK İÇERİĞİ 
 

MYTHOLOGICAL DESCRIPTION OF RED COLOR IN TURKISH 
FOLK CULTURE FAITH 

 
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КРАСНОГО ЦВЕТА В 
КУЛЬТУРЕ ТЮРКСКИХ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ 

 
 

Dr. Yaşar KALAFAT* 
 
 

 

Öz 

Azerbaycan’da Şeki Hanlığının merkezi Şeki şehrinin köylerinden birisi olan Qah Re-
yonunun Oncallı Kentinde Yunus Emre ve Taptık Emre Ziyaret yerlerine gidildi. Bu yazıda 
kongre ve seyahatlere dair bilgi verilirken, batı Türklüğünün kök hücrelerine dair yapılabi-
len tespitlere yer verilmiştir. 

Al, Kızıl, Kırmızı psikolojide derinliği, bilinmeyenin ulaşılmazlığını, ulaşılması zor 
olanı anlatır. Bizim muradımız renklerin genel mesajları, imajının dışardan algılanışı veya 
sadece Türk kültüründe renklerden bir rengin yerini anlatmak değildir. Ayrıca, Kızılbaş 
Türklerde halk inançları konusu bu çalışmada yer aldığı kadarı ile bizim uzun soluklu ça-
lışmamızın bir parçası konumundadır. 

Türk kültüründe kızıl, kırmızı ayrıntılı incelenmiş, kırmızı rengin sembolünün kan ol-
duğu, kırmızı belirtilmiş, bu rengin ahlakî boyutu, ergenlik rengi olduğu da B.Ögel tarafın-
dan izah edilmiştir. Kızıl bayrak, kızıl tuğ, al bayrak anlamları, kızıl türlerinden ak kızıl, 
kızıl ala, kızıl yeşil, kızıl doru, kızıl boz, kızıl kara, kızıl yağız, kızıl sarı gibi hususlar üze-
rinde de keza B. Ögel ayrıntılı olarak durmuştur. Biz daha ziyade kızıl/alın al ruhundan 
hareketle anlamı üzerinde yoğunlaşmak suretiyle mitolojik döneme yolculuk yapmak isti-
yoruz. 

Bu yazımızda izleyebildiğimiz bildiriler, bölgeye dair evvelce yaptığımız gözlemlerin 
karşılaştırılması, gezilen yerlerdeki alanımızla tespitler ve arayışı içerisinde olduğumuz 
mitolojik bulgulara dair açıklamalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kızıl, al halk inançları, mitolojik, Türk kültürü 

 

Abstract 

It is visited to Yunus Emre and Tabduk Emre’s tombs in the Oncallı city which located 
in Seki town where is the centre of Seki Khanate and its one of the village named Qah. In 

                                                 
* Türk Halkbilimi Kültür Strateji Araştırma Merkezi Başkanı. Ankara/TÜRKİYE 
(yasarkalafat@gmail.com) 
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this article, while giving congresses and information about the travel, it is informed to de-
tection of stem cells that can be made about the Western Turks. 

In psychology ruddy, red, scarlet refers depth, unknown to the inaccessibility or so-
mething difficult to reach. Our goal is overall the message of color, image or perception and 
is not only to describe the location of a color from the color of the Turkish culture . Also, 
Kızılbaş folk beliefs in Turkey is the subject of a part of our long-standing work with as far 
as included in this study. 

Red, scarlet were examined particularly in Turkish culture, noted that the symbol of the 
red comes from blood and also moral dimension of the color which is called “puberty co-
lor” that is illustrated by B. Ögel. It was also mentioned scarlet flag, scarlet plume, red flag 
means, kind of scarlet such as; scarlet of white, colourful of scarlet, green of scarlet, chest-
nut (doru) of scarlet, gray of scarlet, black of scarlet, swarthy of scarlet, yellow of scarlet in 
detail by B. Ögel. We mostly will focus on scarlet and red color’s meanings – moving from 
red spirit and we want to make the trip to the mythological era.  

 In this article, the explanations are placed about the announcement that we followed, 
the comparison of observations that we made previously about the region, identify the loca-
tions for our field and mythological findings. 

Keywords: Scarlet, red, folk beliefs, mythology, Turkish culture 

 

 

GİRİŞ: 

VIII. Uluslararası Atatürk kongresi 13-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Millî İlimler Aka-
demisi Tarih Enstitüsü tarafından Azerbaycan ilk başkenti Gence’de gerçekleştirildi ve 
kongrenin bitiminde Şeki Hanlığının merkezi Şeki şehrine ve köylerinden birisi olan Qah 
Reyonunun Oncallı Kentinde Yunus Emre ve Taptık Emre Ziyaret yerlerine gidildi. Bu 
yazıda kongre ve seyahatlere dair bilgi verilirken, batı Türklüğünün kök hücrelerine dair 
yapılabilen tespitlere yer verilmiştir. 

Kongreye; Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra Rusya Federasyonu, Polonya, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Özbekistan, Gürcistan, Hindistan, Sırbistan, İtalya, 
Kırım Cumhuriyeti’nden 160 bilim insanları katılmıştır. 

Bu yazımızda izleyebildiğimiz bildiriler, bölgeye dair evvelce yaptığımız gözlemlerin 
karşılaştırılması, gezilen yerlerdeki alanımızla tespitler ve arayışı içerisinde olduğumuz 
mitolojik bulgulara dair açıklamalara yer verilmiştir. 

METİN 

Gence’yi ve Azerbaycan’ın bu bölgesini Gürcistan’a kara yolu ile geçtiğimiz 15-16 yıl 
evvelki seyahatlerimizden görmüştük. Yollar, içlerinden geçtiğimiz kasabalar bariz şekilde 
mamurlaştırılmıştı. Genceli Nizami’nin anıtı çevresi ile yeniden düzenlenmiş adına modern 
bir kültür merkezi yapılmıştı. Keza Cevat Han’ın türbesi, makberi, mescidi restore edilmiş 
çevresi parklarla donatılmıştı. Hemen yanında çok büyük ve modern bir senfoni sarayı 
yapılmaktaydı. Gence’de de Bakü’de olduğu gibi ülkenin yetiştirdiği edebiyat, fikir ve 
devlet adamlarının heykelleri ile süslenmiş yakından inceleyemediğimiz bir binaya rastla-
dık. Biz akademi ve üniversite kütüphanelerine yayınlarımızdan getirmiştik, ilgililere teslim 
ettik ancak binalara zaman sınırlılığından giremedik. 
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Bize göre Gence şehri Bakü’den daha şirin, ilaveten yeşil semtleri ile daha sakin bir 
şehir. Ünlü Nesimi’nin buradaki heykeli Bakü’deki kadar şahane değildi. Bilhassa evlerin 
ve ticaret hanelerin süslediği trafiğe kapalı tarihi caddesi var ki biblo gibi. Gence ’de üni-
versite öğrencisi olan bir genç olmak isterdim. 

Gence’de birisi kısmen faal 2 kilise var. Çok istememize rağmen cemaatten kimse ile 
görüşemedik. Esasen Türkçe bilen bir yaşlı Gregoryen inançlı hanımla görüşebilip halk 
inancı içerikli bazı takıntılarımızı aydınlatmak istiyorduk. Gence’de de Gregoryen inançlı 
Türklerden bulunduğu duyumunu almıştık. 

Şeki’yi Gence ile kıyaslamak tabii ki mümkün değil. Çok daha küçük oldukça köhne 
tarihi bir yerleşim yeri. Burada da geçmişin hatırası kiliseler var. Bir cami görebildik. Esnaf 
küçük tezgâhlarda turistik eşya satmaya çalışıyor. Ancak yerli imalat orijinal bir şeyler pek 
yok. Burada tarihi hanlar ve benzeri yapılar restore edilmek istenilmiş, ancak maalesef içler 
acısı bir durumdalar. Bunlardan Han Sarayı en itinalı binadır. Önünde benzeri Türk saray 
ve camilerinin önünde olduğu gibi asırlık iki çınar var. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi 
Tarih Bölümü Başkanı, Her yıl yapılan Uluslararası Nahcivan sempozyumlarından katılım-
cıların yakından tanıdıkları Prof. Dr. Yagup Mahmudov’un memleketi olduğu ve milletve-
kili seçildiği burada misafirleri için çok yoruldu. Han sarayındaki salonlar hayat ağacı, 
tavus ve Zümrüdü Anka gibi mitolojik de olan bitki ve hayvan resimleri ile bezenmişti. 
Sarayın Yazlık bölümü tamamen yıkılmıştı. Bizler kışlık bölümünü gezebildik. 

Yüksek Kurum’un ilgili bütün personeli etkinliğe fevkalade candan davranarak katkıda 
bulundular. Her seviyedeki personeli ilk günden kongrenin son anına kadar katılımcıların 
yanında idiler. 

İlginçtir, bu kongrenin bildirilerinde de, hatıralarından, günlüklerinden, resmi raporla-
rından bahsedilenler hep yabancı kimseler oldu. İnsan şunu düşünmekten kendisini alamı-
yor Türk ve İslam diplomatları oku yazar değiller mi? Türk ilgili aydını neden gözlemlerini 
yazıp paylaşıma arz etmez, arşive katkıda bulunmak istemez. 

Han Sarayı’nda Şeki Hanlarına dair bilgi veren bir broşürün hazırlanmış olması bize 
göre pek yakışırdı. Anlatılanları gördüklerimizi not alarak başa çıkmak mümkün olmuyor. 
Esasen Gence’de Haydar Aliyev adını taşıyan Kültür Sarayında sergilenen kitaplardan vaat 
edilmesine rağmen bütün uğraşlarımıza rağmen temin edilmeleri mümkün olmadı. Bunlar 
Gence Tarihi, Kuzey-Batı Azerbaycan Tarihi, Ermeni Yaalanları, Nahcivan Tarihi gibi 
akademik yayınlardı. Bu arada katılanlara verilen çantalara bildiri özetlerini içeren bir ki-
tapçık da konulabilirdi. Böylece iki gün üçer salon beşer oturumdan oluşan kongrenin takip 
ve bildirilerden yararlanma daha fazla olabilirdi. 

Gence merkezinde başka bir kültür sarayına daha gidebildik. Burası çok modern ve ye-
ni yapılmış 4-5 katlı bir bina idi. Bu katlardan birisinde 12 yy. Farsça rubailer yazan Türk 
şairesinin rubaileri Türkçeleştirilerek sergileniyordu. Beher rubai ayrı tabloda resimlenmiş-
ti. Rafail Hüseyinov’un kitaplaştırdığı rubailer hakikaten güzeldiler. 

Gence Müzesi’ni İ. Tellioğlu grubumuz için resimledi. Burada daha ziyade arkeolojik 
bulgular az sayıda da etnografı bulguları vardı. Azerbaycan Türk tarihinin bir döneminde 
önemli yer tutan Albanlarla ilgili bulgular Alban haritası ve kazIı bölgeleri ile birlikte tanı-
tılıyordu. Albanlar konusu 2000’li yılların başlarında Azerbaycan aydının gündeminde 
önemli bir tutuyordu. Ermenilerin Kafkasya’nın ilk Hristiyan topluluğuyuz diyerek Hristi-
yan dünyasına duygu sömürü yaptığı dönemlerde Albanlar’ın Turanî bir halk hatta Türk 
olabilecekleri üzerinde duruluyor. Bizim de katıldığımız uluslararası Alban sempozyumları 
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yapılıyordu. Azerbaycanlılığın etnik kimliği anlatılırken ülkedeki gayri Müslüm toplumla-
rın Azerbaycanlılığın kapsamında gösterilmesi Albanlar’dan hareketle yapılıyordu.1  

Bu görüşe göre Türkler Azerbaycan topraklarına M.Ö. yerleşmişlerdir. Türk yerleşmesi 
bölgeye üç dalga şeklinde olmuştur. Birinci dalga M.Ö. VIII Yüzyıl sonlarından VII başla-
rına kadar sürmüştür. Bu dalga sonucu Kimmerler, İskit ve Sakalar Kafkasya’ya yerleşmiş-
lerdir. İkinci dalga II-IV Yüzyılda Hun kabilelerinin göçü ile başlamıştır. Üçüncü dalga ise 
Selçukluların buraya yerleşmeleriyle yaşanmıştır. 

 

Salonlardan dikkatimizi çeken Yeni Azerbaycan Partisi Gence il teşkilat binasındaki 
bürolardan birisi ‘İdeoloji Şubesi’ idi. Diğer dikkatimizi çeken ise açılış ve kapanışın yapıl-
dığı Haydar Aliyev Kültür Salonunda, bizim sempozyumumuzun kapanış oturumu yapılır-
ken Azerbaycan ve Rusya Federasyonu arasında Kültür Anlaşması’nın yapılması idi. 

Bildirilerin ilmi düzeyleri oldukça yüksekti. Alanımızla ilgili notlar almak yeni bilgiler 
edinmek imkânı bulduk. Ancak program çok yüklü idi. Bildirilerden sonraya bırakılan 
tartışma süresi çok kere benzerlerinde olduğu gibi kullanılamadı. Oturum başkanları arasın-
da süreyi kullandırma noktasında bir eşitlik arama nafile idi.  Konuşmacılardan hemen 
sonra yapılamayan tartışmalar oturumların sonuna bırakılarak konunun dağılmasına yol 
açılıyordu. Bazı oturum başkanları, başkanlara ayrılmış özel konuşma süresi olmadığı hal-
de, çok kere rastlandığı gibi, adeta korsan bildiri vererek rahatlıyorlardı. 

Açılışın yapıldığı binadan sonra, diğer oturumlar Aqrar Üniversitesi, Yeni Azerbaycan 
Partisi Gence Teşkilatı gibi farklı farklı binalarda yapıldı. Binalarda salonlar bir arada ve 
yeterli idiler. Ancak benzeri diğer kongrelerde çok kere olduğu gibi bildirilerden sonra 
bildiriler konusunda özel temaslarla da fazla tartışma imkânı bulunamadı. Kanaatimizce 
tartışmalara ayrılacak süreler belirlenmeli, bu sürelerin kullanılmalarına imkân verilebilmeli 
ve bu süre uzun tutulmalıdır. Kongrenin değerlendirilme safhasında açılış konuşmalarında 
üzerinde durulan hususlar ile alınabilen hâsıla ölçülebilir normlarla tespit edilebilmelidir. 
Böylesi bir uygulama çok yararlı olan kongrenin yararlılık nispetini artıracaktır. 

Yapılan geziye rağmen araştırmacılar müze, galeri, kütüphane türünden mekânlarla ta-
nış olamadılar. Sosyal doku ile tanış tanışılamadı. Alış verişe İlgi duyanlar az çok vakit 
bulunabildi, ancak mesela bir köy evine gidilemedi veya esnafla yakın temas kurulamadı. 
Bu türden ihtiyaçlar daha ziyade otel personeli veya taşıtların sürücüleri ile diyalog kurula-
rak karşılanmaya çalışıldı. Araştırmacının ‘gidince yüzeysel de olsa bir yoklarım’ dediği 
hususlara benzeri diğer etkinliklerde olduğu gibi fazla vakit bulunamadı. 

Bu arada alanımızla ilgili bazı tespitler yapabilme imkânı bulduk. Bunların içerisinde 
‘kızıl’ etrafında oluşan inançlardan hareketle bazı derinliklerin yakalanması bizin için 
mümkün oldu. 

Gence çocuk sünnet toylarında çocukların sünnet kıyafetleri ağ olur ve bu ağ kaftanın 
üzerine kızıl kuşak bağlanır. Ayrıca sünnet kıyafetinin şapkasında kızıl bezeğimsi kızıl bir 
nokta ve arkasında da kızıl bir hat olur2. 

Gelinin yüz örtüsü kızıl bir tülden olur. Kına gecesinde de gelinin yüz örtüsü keza kızıl 
tür olur ve oturduğu sandalyenim altında kızıl bir örtü bulunur. 

                                                 
1Hasan Özçelik, “Azerbaycanlılar’ın Etnik ve Demografik Yapısı” 
(<http://altayli:Net/wpcontent/uploads/2015/10/Turk_Dunyası-079.jpg>Turk_Dunyası-079) 
2Kaynak kişi: Mansur Memmedov, 34 yaşlarında, Genceli, kolej mezunu, Ramada Otel Görev-

lisi  
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Gence’de gelin kız baba evinden çıkarken evin eşiğinden dışarı çıkmadan aileden bir 
erkek babası veya ağabeyi olmazsa erkek kardeşi onun beline kızıl bir kuşak bağlar. Bu 
kuşak üç defa bağlanır, ilk ikisinde bağlandıktan sonra açılır, üçüncü bağ artık açılmaz ve 
bu esnada ona, 

Anam bacım kız gelin  

Eli yüzü düz gelin 

Yedi oğlan isteriz 

Bir tane de kız gelin denir. 

Hayır dua yapılır nasihatte bulunulur.3 

Halkı Sünni ve Şii İslam’dan oluşan Gence ve çevresinde Al/Hal Avradından korun-
mak için annenin etrafına konulan ve koruyuculuğuna inanılan nesnelerin arasında kızıl 
renkli bir şeyin bulunması muhakkak istenir. Bazı hallerde annenin karyolası etrafında kızıl 
bir ip veya kızıl bir şerit dolandırılarak bağlanır. Kullanılan bu bağ malzemesinin rengi 
kızıl olur.4 

Hal karısından anneyi ve bebeğini korumak için onun etrafına konulan koruyucuların 
arasında mutlaka kızıl renkli bir şey bulundurulur. Kızılın al avradından koruyucu özelliği 
olduğuna kızıl renkten al karısının korktuğuna kaçtığına inanılır. 

Gence ve çevresinde yas giysisinin rengi karadır. Yas evine taziyeye gelenler de kara 
giysi giyerler. Mevlit ve mersiye meclislerinde de koyu renkler tercih edilir. Süslü ve parlak 
elbise giyilmez. Bu toplumda yas bayrağı kızıl ve karadır. Mezar taşının baş kısmına 
kadınlar için kara kızıl ve erkekler için taşın bel kısmına kızıl kara bez bağlanır.5 Yaşlılar 
için ise kara bez bağlanır. 

Kuzey Azerbaycan Türk kültür coğrafyasında ölen kimsenin asker oluşu, gurbette öl-
müş oluşu, genç veya yaşlı oluşu hallere göre mezarına takılan 3-5 renk şeridin renkleri 
farklı olur6. 

Azerbaycan Karacı toplumunda düğün evinin ve yas evinin kapısına asılan temsili bay-
raklarla o evde yas veya toy olduğu anlatılır7. 

Gence halk inançlarında cenaze evinin kapısına asılan veya takılan kurdele veya bez-
lerle ölen kimsenin cinsiyetine dair çevreye mesaj verilir. Ölen kimse kadın ve genç ise 
kapıya kızıl ve kara bez veya kurdele asılır8. 

Cenazenin tabutuna genç kızlar için kızıl bant veya Kızıl kuşak bağlanır.9 

Bu toplumda Nevruz bayramında da giysilerde kızıl renk hâkimdir. Yas bayrağı kızıl 
ve kara olur. Mezarların baş taşına kadınlarda taşın baş kısmına ve erkeklerde taşın beline 

                                                 
3 Kaynak kişi: a.g.k 
4 Kaynak kişi: a.g.k 
5 Kaynak kişi: a.g.k 
6 Yaşar Kalafat, Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler, Türkmenler, Hazaralar-Afşarlar-

Kazaklar) ve Karşılaştırmalı Halk İnançları İstanbul, 1994, s. 5572 
7Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Yukarı Eller, An-

kara 2008 Berikan s. 55-72  
8Kaynak kişi: a.g.k  
9Kaynak kişi: a.g.k  
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kızıl kurdele veya bir kızıl bez sarılır. Yaşlı kimselerin baş taşına sadece kızıl bez bağla-
nır10. 

Gelin veya genç kızın tabutuna onun genç bir bayan olduğunu göstermesi için tabutuna 
kırmızı bir kurdele veya kırmızı bir bez bağlanır. 

Gence’de yas rengi karadır taziyeye gelenler de yas evi de bilhassa kadınlar kara giysi 
giyerler. Karalar giymiş olmak karalara bürünmek yaslı anlamına gelir. Bu ifade şekli Ana-
dolu sözlü kültüründe de aynen yaşamaktadır. 

Bu toplumda kızamık olunup hastalar kızıl dökünce hasta 21 gün kızıl giysi giyer ve 21 
gün evin eşiğine, dışına kızıl döken kimse çıkmaz. Bu süre zarfında kızıl şerbet, kızılcık 
şerbeti içirilir ve kızıl şeker yedirilir11. 

İnanca göre her insan muhakkak kızıl/kızamık hastalığını geçirmek durumundadır. 
“hayatta iken kızıl çıkarmayanın kabirde kızıl çıkaracağına inanılır”12 Bu inanç ve söylem 
Anadolu’da da yaşamaktadır. 

Sempozyum münasebeti ile kızıl-mezar bağlantılı bulguları Goran kasabasının mezar-
lığında yerinde gözlemek mümkündür. Burası Gence yolu üzerinde daha ziyade mobilyacı 
esnafının yoğunlaştığı bir yerleşim yeridir. Gorlar, Goraniler Anadolu’da Zaza toplumu 
kapsamındadırlar. İran’da da Goranilerin olduğu bilinirken13, buradaki Goran kasabasının 
halkı tamamen Türkçe konuşmaktadırlar. 

Halk inanmalarında karanın alternatifi olarak ağ/ak bilinir bu farklı bir formattır. “El 
âlem al giymiş ben karalıyım” söyleminde karanın alternatifi ak değil aldır. Al/ Kızıl’da 
anlatılan mistik mitolojik güç ak/ağdakinden farklıdır. 

Ölen bir kimsenin şahsi eşyası, giysileri onun ruhu şad olsun diye bu toplumda fakire 
verilir. Ölen kimse ruhunu rahatlatmak, hatırasını yaşatmak için ona ait resim etrafında 
yakınları zaman zaman bir araya gelir ağlaşırlar14.  

Bu uygulama Türk kültür coğrafyasının hemen her kesiminde vardır. Ruhun bedenden 
ayrılması ile hayatın bitmediği inancı ile ilgidir. Ölen kimsenin ruhunun yaşayanlarla temas 
halinde olduğu, bu temas temasın çeşitli tezahür şekillerinin olduğuna dair çeşitli inanç ve 
uygulamalar vardır. Bu inanç Türk kültür tarihi yazıya geçildiği ilk dönemlerinden itibaren 
varlığını sürdürür ve tul inancı olarak bilinir15. 

Ayrıca ölen kimsenin adına dinen kutlu olan günlerde o rahmetle anılarak, adı çekile-
rek, ismi söylenilerek oda, ateşe onun adına tuz atılır16. Bu uygulama tuzun çeşitli şekiller-
de saçı olarak kullanıldığını gösterir. Aras vadisinde ve Anadolu’nun bazı yerlerinde de 
farklı uygulamaları vardır17. Nahcıvan ve Iğdır ağıtlarında oldukça yaygın izleri vardır. 

Bu paltar hasa paltar 

                                                 
10 Kaynak kişi: a.g.k 

11Kaynak kişi: a.g.k  
12 Kaynak kişi: a.g.k 
13Yaşar Kalafat,  “İran-Anadolu Kültür Coğrafyaları Arasında Sufistik Bir Köprü Goran-

lar/Zazakiler/Dimililer/Dersimliler” <www.yasarkalafat.info>   
14 Kaynak kişi: a.g.k 
15Yaşar Kalafat, “Tul İnanç-Geleneğinin Arkaik Dönemden Günümüze Görüldüğü Haller ve 

Avanos Halk İnançlarındaki Yansımaları”, Avanos Sempozyumu 23-25 Ekim 2014  
16 Kaynak kişi: a.g.k 
17Zeynel Abidin Makas-Yaşar Kalafat, Karşılaştırmalı Halk İnançları Azerbaycan-Doğu 

Anadolu, Samsun, 1993 S. 115  
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Tus olup nese paltar 

Ölüp igid iyesi 

Batıpdı yasa paltar.18 

Tuzun toylarda da fonksiyonu vardır. Gelinin ve beyin başına çörek/ekmek, tuz dolan-
dırılır. Buna tuz çörek kesmek denir ve bu uygulama bereket amaçlı yapılır19. 

Gelinlerin başlığına eskiden kuş tüyü, teleği takılırdı ve buna pata denirdi. Bunun için 
Puhu kuşu seçilirdi. Kız toyunda patanın tüyü, teleği kızıl/al ve oğlan toyunda ise ağ/ak 
olurdu.20 

Kına gecesinde gelinin yüzünü örten tüle örpek denir ve bunun rengi kızıl olurdu. Ör-
pek açılınca açan gelin kızın anlından öper ve ona yüz görümlüğü verirdi.21 

Çörek pişirildiği zaman ilk pişirilen çörek/ekmek ite veya kuşa verilir. Bu toplumda 
“yerin payı, toprağın payı” inancı da vardır. Mahsul hasat edilince ilkin “yerin payını ver” 
denir. Yeri payını vermeyenin mahsulünden elinde bir şey kalmayacağına inanılır. Bol 
alınmış hasattın pişirilme döneminde ateşe de bir parça atılarak “ateşin payı” denir22 

İhtilafı önlemek için görüşmelerde ortaya tuz ve çörek konulur, tuza çöreğe ant içilir.23 

Ölmüş bir yakının yuhusunda, rüyasında gören kimse, Kur’an okutur, onun ruhuna 
gönderir. Ölünün ruhu için dinî bayramlarda, ölünün seneyi devri gibi dönemlerde ocakta 
helva çalınar, kavrulur, çevreye ikram edilir. 7. İmamın katli günü “imam sınan gün” her 
yıl 10 gün geri atar. Ölümün 3., 7., 40. Günlerinde mezara indirildiği gün Kur’an okutulur 
yufka ve helva hazırlanır kapıdan geçenlere ikram edilir. Eşiğin önünde ikram masası hazır-
lanır çay, limonata helva ikram edilir24 

Gence halk inançlarında kırılmış eşya kullanılmaz kırılmış eşyanın atılması gerektiğine 
inanılır. Eşyası kırılan evde “göz vardı” denir. Nazarın defi için kırılan eşyanın evin eşiği-
nin dışına çıkarılması gerektiğine inanılır. Keza yanan bir eşya kısmen de yanmış olsa o 
artık kullanılmaz25  

Gelin kız baba evinden çıkınca o evin eşiğinden çıkmadan evvel onun beline kuşak ni-
yetine bir kurdele veya benzeri bir şey bağlanır. Bunu kızın ailesinden yakın bir erkek akra-
bası bağlar. Bağlarken iki defa bağlar açar üçüncü bağlayışından sonra açmaz.  Bu esnada 
üç defa, 

“Anam bacım kız gelin 
 Eli yüzü düz gelin, 
 Yedi oğlan isterem 
 Bir tene de kız gelin”, der. 

                                                 
18 Zeynel Abidin Makas-Yaşar Kalafat, Karşılaştırmalı Halk İnançları Azerbaycan-Doğu 

Anadolu, Samsun, 1993 S. 115 
19Kaynak kişi: a.g.k  
20 Kaynak kişi: a.g.k 
21 Kaynak kişi: a.g.k 
22Kaynak kişi: a.g.k  
23 Kaynak kişi: a.g.k 
24Kaynak kişi: a.g.k  
25 Kaynak kişi: a.g.k 
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Kuşağın sağ tarafını erkek evinden bir kimse sol tarafına da kız evinden bir kimse 
mendil bağlar. Bu bağlanan mendillerle uğur bereket dilenilmiş olur. Bu kuşak ve mendil-
ler, çiftler gerdeğe girinceye kadar açılmaz ve atılmaz.26 

Halkın sözlü kültüründe “Kızıl olsun menim olsun” veya Kızıl olsun bir tane de fazla 
olsun” gibi alın kızıl makullüğüne inanıldığını gösteren sözler vardır.  

Bölge halk inanç kültürünün derinliklerinde kızıl rengin ciddi bir yeri ve tarihi derinli-
ği. Vardı. Sadettin Yağmur Gömeç ve İbrahim Tellioğlu arşivlerinden tanış olduğumuz İran 
minyatürleri kalmakta olduğumuz Ramada otelin duvarlarını süslüyordu. 

Bu minyatürlerde devlet erkânına hizmet eden görevlilerin giysilerinde bir şekilde kızıl 
renk görmemek mümkün değildi. Makama götürülen atın eyerinde, eşrafın güneşliğinde, 
saray görevlilerinin giysilerinde muhakkak kızıl bir aksam vardır. Özel seyislerin giysileri 
diğerlerinden fark edilecek derecede bariz kızıldır.  Saray sazendelerinin başlıklarında kızıl 
semboller vardır. Birçok binadan saray kubbeleri kızıldır. Saraya mahsus av sahnelerinde 
okların ucu kızıldır. Saray ocağına ormandan odun taşıyan görevlinin giysisinin bir yerinde 
mesela çizmesinde kızıldan bir nişan vardır. Saray erkânına yemek servisi yapanlardan 
çeşnici başının da giysisinde kızıldan bir emare vardır. Mesela şalvarı kızıldır. Saray av 
partilerinde avlanılan hayvanlardan çıkan kan kızıldır. Av sahnelerinde şehzade konumunda 
olan olanların atlarının donu kızıldır. Bazı tablolarda şehzade konumunda olduğu anlaşılan 
kimselere ait atların kolan kayışları da kızıldır. Keza av sahnelerindeki hükümdarın atının 
donu da kızıldır. Avda hizmet verecek olan avcı kuşların kafalarının rengi de kızıldır. Ko-
muta düzeyindeki askerlerin kılıçlarının kını kızıldır Huzura kabul edilen elçilerin giysile-
rinde kızıl görünmezken onların kabul gördükleri sergiler kızıldır. Makama hizmete çıkan 
üst düzey görevlilerin hepsinde değil de belirli bir kısmının giysilerinde kızıl renk göze 
çarpar. Vezir konumunda olanların ise kuşakları muhakkak kızıldır. 

Devlet yetkililerinin taçları değil de tacın ortasından dikine çıkan kalem veya parmak 
gibi olan aksam kızıldır. Askerlerin miğferlerinin tepesinden çıkan bayraklar kızıldır. Bazı 
sahnelerde de savaştaki askerlerin mızraklarına takılı olan flamalar da kızıldır. 

Hanedana mensup oldukları anlaşılan hatunların kaftanlarının rengi kızıldır. Ölen saray 
erkânı hatunun baş bandı kızıl, kaftanı yeşil, görünen iç giysileri kızıldır. 

Bütün bu bulgulardan sonra Yeniçeri savaş andında yer alan ve Anadolu sözlü kültü-
ründe varlığını sürdüren “Gök girsin kızıl çıksın, kılıcıma doğranayım” gibi ifadeler hatır-
lanınca kızılın ve göğün mitolojik bağlarını bulmak zor olmuyor. 

Kızıl hayatın tüm safhalarında doğunda, kurbanda, kınada, toyda, savaşta, ölümde, 
ölüm sonrasında hükmünü sürdürürken, kızılla özdeşmiş olmak, adeta kut bağlantılı idi. 
Sanki kara budun kızılın koruyuculuğundan nispetince mahrumdu, nasipsizdi. Şahın haya-
tındaki kızılın yeri onun payınca idi. Yabancı kimse elçi de olsa, ona resmi itibar etmek 
farklı şeydi, onu da kızıla boyayarak kızılla anlatmak çok farklı ve adeta olmayan bir şeydi. 

Kızıl koruyordu. Koruyucu kızılın koruyuculuğundan istifade etmiş olmak belki ona 
inanmak ve belki de ona zamanında saçı yapmış olmakla mümkündü. 

Anadolu Türk Halk inançlarının mitolojik köklerini ararken, Türkiye’de ardı sıra ya-
yınlanan İran mitolojisi yayınları dikkatimizi çekiyordu27. Yunan mitolojisi yayılma alanı 
kapsamına girmiş olmaktan sakınılırken karşımıza İran mitolojisinin girme engeli çıkmıştı. 

                                                 
26 Kaynak kişi: a.g.k 
27Nimet Yıldırım, İran Mitolojisi, Pinhan, İstanbul, 2012 ;  Mehmet Korkmaz, Zerdüşt Dini 

İran Mitolojisi, Alter, 2010 
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İran mitolojisinin tarihi coğrafyası Anadolu’yu da M.Ö dönemlere kadar uzayarak kap-
sıyordu. Bu çalışmaların izahlarında yer alan kodlar ve kültler Türk mitolojisinin yapı taşla-
rı ile örtüştürülmüşlerdi. Diğer taraftan yaşayan İran Sözlü kültürü ile İran mitolojik döne-
mi arasında bir süreklilik vardı.  

Anadolu Türk mitolojisinin tarihi derinlikleri aranırken 12. Yy. dan evveli için Altay 
Türk coğrafyası verilerine başvurmak zorunda kılınıyordu. Bilinen bir süreklilik pek kuru-
lamamıştı. 

Anadolu halk inançlarında kızıl rengin izahında olduğu gibi Zerdüştî’me veya İsrailyat 
izahı yoktu. Bunların tespiti Alevî inançlı halk kesiminin inançlarında daha yoğun mehaz 
içeriyordu. Bu konudaki bilgiler şekillendirilmemiş veya ilişkilendirme oldukça yüzeysel 
kalmıştı. 

Gence’de ve Şeki’de yaptığımız tespitler kızıl etrafında oluşan inançlarda olduğu gibi 
bize kopuk bulguları ilişkilendirmek ve teşhise yönelme imkânı vermiştir.  

Buna göre; Anadolu’da bilhassa kırsal kesimde kızıl etrafında oluşmuş yaşayan inanç-
ların kaynağını bulabilmek için Azerbaycan ve bilhassa Güney Azerbaycan Türk halk 
inançları mitolojik boyutları ile bilinmeli idi. Bu bilinçlenme bizi Türk halk inançlarının 
batı Türklüğündeki götürebilecek, yukarıda da değindiğimiz süreklilik ihtiyacı da kopuk-
luktan kurtarılacaktı. Bu itibarla alanımızla ilgili hâsıla bakımından çok mutluyuz. 

İran Türk halk inançları kültüründe Şii İslamin dışında bir boyut daha vardı ve bu bo-
yut gün ışığına çıkarılmalı idi. 

Anadolu Türk İslam anlayışının kırsal kesimindeki yapılanması ile Bütün Azerbaycan 
Türk İslam anlayışının kırsal kesimdeki yapılanmasının arasında bir kırılma yaşanmıştır. 
Bunlardan Anadolu ki yapıyı Sünni İslam ve Azerbaycan’daki yapıyı ise Şii İslam örtüle-
miştir. Günümüz halk inançlarından yola çıkılarak mitolojik döneme yapılacak seyahatte 
İran halk inançlarının içerdiği mitolojik şifrelerin formüle edilmeleri daha kolaydır. 

Üzerinde durmaya çalıştığımız husus Şia ile Sünni İslam’ın arasındaki velayet ve ima-
met ihtilafı değildir. 

Şia içerisindeki Caferilik veya Hüseynilik gibi tartışılması alanımızı aşan konular da 
değildir. 

Anlatmaya çalıştığımız husus Anadolu halk inançlarından yola çıkılarak Türk mitolojik 
kimliğini inşa sürecinde bir kısım Alevi Türk kesimin inançlarındaki veriler, yoldaki işaret 
taşları gibidirler. Bu taşların belirtilmeğe çalışılan özelliğini bir kısım Azerbaycan Türk 
halk inançlarında net olarak görmek mümkündür. 

Bu noktada Safavi Şia’sının, Şii-Caferi İslam’daki yerinin inanç özellikleri ile birlikte 
bilinmesi gerekir. 

İran Şia’sının içerisinde Kızılbaşlığın halk inanmalarına olan yansımasının bilinmesi 
bu noktada önem arz etmektedir. 

İran’da bulunduğumuz dönemde Kum’un İslam anlayışı, İran’da yaşamakta olan İs-
lam’ın bu türüne karşı olduğunu Dinler arası Diyalog Merkezi’nden sonra görüşmek imkânı 
bulduğumuz mezhepler arasında Diyalog Merkezi’nin açıklamalarında görmüştük Merke-
zin açıklamalarında özetle Anadolu Sünni İslam’ının türevleri ile birlikte nasıl bir Alevilik 
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var ise, İran Şii İslam’ının da bir Kızılbaşlığı var28 ve bu toplumun mensupları Türk veya 
çoğunluğu Türk’tür.29 

İran Şiası veya Fars Şiası içerisinde Kızılbaşlık anlatılırken; 

“Safafi dönemi 16 ve 17 yüzyıllar olup Nadir Şah ve Kaçarlar dönemini de kapsar. Şah 
Abbas döneminde devletin İslam anlayışında Farslaşma, Fars İslam’ı anlayışı belirginleşir. 
Şii-Caferî İslam Fars ve Türk halkta aynıdır ve bu çevrede fars Şiiliği ağırlığını hissettirir. 
Şah Abbas Kızılbaşlığa son veren kimse olarak bilinir. Kızılbaşlık inancını tam temsil eden 
şah İsmail’dir. Şah İsmail Şialığı ile Fars Şialığı farklıdırlar.” Açıklaması yapılmaktadır. 
Adeta Yavuz ve Hilafetin Osmanlılara gelmesi ile başlatıldığı ifade edilen Osmanlılardaki 
Arap İslam’ı anlayışını izah eden bir açıklama yapılmaktadır. 

Biz bütün dinlere, mezhepleri ve uzantıları ile birlikte saygılıyız. Araştırmacı kimliği-
mizle yanlı olmak gibi bir tercihimiz de olamaz. Üzerinde durmaya çalıştığımız husus, uzun 
süreden beri üzerinde çalıştığımız halk inançlarında yaşayan bazı verilerden hareketle batı 
Türk mitolojisi çalışmalarının derinleştirilmesidir. İnançla göç, mitolojik köklerin de göçü-
ne yol açabilmektedir. Bu noktada halk inançları canlı mitoloji kaynaklarıdırlar. 

Türk kültüründe kızıl-al konusunu arkaik inanç boyutu ile izah edebilmek, Safafi Türk-
lüğü ile Osmanlı Türklüğünü mitolojik dönemden itibaren kültürel bağları ile izah edebil-
mek demektir. Türk-Türkmen kültürünün bu anlamda ele alınabilmesi, bu konuda Türk 
tasavvufu ile Türkçe kadar bu iki toplumun köken birliğini izahta önem arz eder. 

Bahattin Ögel30’in ve Abdulkadir İnan’31ın Türk mitolojisinde Al/Hal Bastı inancına 
açıklık getirirlerken inancın Eski Türk inanç Sisteminin bir bakiyesi olduğunu anlatırlar. 
Türk halk inanç dünyasının her kesiminde varlığını çeşitli efsanelerle sürdüren bu inanç ile 
ilgili Aras Vadisi’nden yapılan tespitler, altın anlamında da kullanılan kızıl ile al renk an-
lamında kullanılan kızıl ilişkilendirmesi bakımından daha zengindir. 

Türk kültür coğrafyasının bu kesiminde kırklı bebeğin ziyaretine giden kimsenin üze-
rinde altın var ise bu ziyaret şekli altının bebeği basacağı inancından hareketle uygun bu-
lunmaz. Böyle hallerde kırklı çocuk bulunduğu salondan dışarı çıkarılır. Üzerinde altın olan 
kimse salona alınır, kırklı çocuk daha sonra salona alınır. Böylece altın, kızıl çocuğun üze-
rine gelmemiş olur. 

Zahı/Lohusa kadın ve bebeğini Al nenesi karısı basması diye onları ziyaret edenler 
onlara hediye olarak Kızıl/Altın takarlar.32 Böylece bu tür ziyaretlerde anne veya bebeğe 
altın takmanın ekonomik boyutundan ziyade mitoloji içerikli inanç boyutunun da olduğu 
söylenebilecektir. Nitekim Kına Gecesi’nde al örtü altındaki geline, ak giysili ak kuşaklı 
sünnet olan çocuğa hediye olarak kırsal kesimde altın takılır. 

Aras vadisi Türk kültür coğrafyasındaki bir inanca göre ağzında altın dişi olan anneyi 
al karısı ve kara kura basmaz33. Al karısından korunmak için annenin etrafına konulan eşya-
ların arasında al rengin bulunmasına önem verildiğini belirtmiştik. 

                                                 
28 Yaşar Kalafat, “Vatan–İran-Turan Hattı ve Caferi Türklerde Halk İnançları” Türk Dünyası 

Araştırmaları, Haziran 1997 S. 108 s. 33–101  
 29Yaşar Kalafat, İran Türklüğ Jeolkültürel Boyut, Yeditepe İstanbul 2010  
30 B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, 1988 
31 A.inan, “Al Ruhu Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s. 259-267 
32 Kaynak kişi: Zeynel Abiidin Makas 
33 Kaynak Kişi; Zeynel Abidin Makas 
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Halk inançlarında basmak-basılmak şeklinde bilinen bir inanç vardır. İki kırklı anne 
birbirlerini basabilecekleri gibi, cenaze, yeni kesilmiş hayvanın eti, kırkı çıkmamış hayvan 
yavrusu da kırklı bebeği basabilir inancı vardır. Basılmak korunmada olduğu gibi basılmış-
lıkdan kurtulmanın da çareleri olduğuna dair inançlar vardır34. 

Kültür coğrafyamızın bu kesiminde sözlü ve yazılı edebiyat bağlantılı “ Al giyip tahta 
çıkmak” gibi özlü bir söz vardır. Bu söz geçmişteki yönetim şekillerinden gelmektedir. 
Devlet yöneticisi, padişah, hakan veya şah, idam hükmü veya savaş kararı verecek ise tah-
tına al giyerek çıkarmış. Devlet çapında önemli kararların, karar kıyafeti al renkmiş35. 

Aras Vadisi Türk halk kültüründe Kızıl Yıla/İlan’ın yılanlar âleminde önemli bir yeri-
nin olduğuna inanılır. Kızıl Yılan’ın itibarı ağzındaki kocaman kızıldan gelmektedir. Bu 
yılan tükürük atmakta ve bu tükürüğün sarılık hastalığına şifa olduğuna inanılmaktadır36. 
Kabul görmüş yaygın bir kanaat olmamakla birlikte, Sarı Albastı olarak bilinen kara iye ile 
sarılık hastalığı arasında da ilişki kuran çevreler de vardır. 

Kıızıl-al ile kanın rengini ve buradan hareketle Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in şehitliğini 
ilişkilendiren çevreler de vardır. Kan, kanın kutsallığı, kanda kutsiyet aramak kızılla ilişkili 
olmakla birlikte oldukça farklı bir inançtır. Kızıl Elma’nın kızıl oluşu tesadüfü olmamalı. 

Koç katımında Azerbaycan ve Aras Vadisinde koça altın/kızıl takılır, koç kızılboya, 
kırmızı kurdele ve kına ile süslenir. Azerbaycan’da koçların hündüllerine, iri yarı olanla-
rına Kara koyun, Kara koç ve küçük olanlarına da ak koyun ak koç denir. 

Şeki’den sonra Gak reyonuna Yunus Emre ve Taptık Emre mezarlarına gittik. Burası 
Şeki’nin 80-100 km. Kuzey batısında Gürcistan sınırına yakın Uncalle köyündeki Oğuz 
Mezarlığı olarak bilinen yerde idi. Yol boyunca Kıpçak gibi tarihi isimler taşıyan yerleşim 
yerlerinden geçtik. 

 
 

                                                 
34 Yaşar Kalafat-Kaan Gündoğdu, “Tokat Yöresi Halk İnançlarında Basmak-Basılmak ve Kuş 

Yenkmesi/Yenmesi”, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Tokat 
35 Kaynak kişi; Zeynelabidin Makas, Halk Bilimi ve Türk Edebiyatı Doçenti Iğdır. 
36 A.g.k 
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Oğuz Kabristanındaki içerisinden tarihi mezar taşlarının korunmak için toplandığı 
mekânda etrafı duvar çitle muhafaza altına alınmış asırlık ağaçların dallarına kara, ak ve al 
adak bezleri asılmıştır. 

Bu alanda dikkatimizi çeken bir diğer kutsal mekân da Bozkır Kültürü’nden tanıdığı-
mız ve Anadolu’dan örnekleyebildiğimiz kutsal kabul edilen taş yığınları idi. Bunlar Altay-
lar ve Türkistan Türk kültür coğrafyasında ovoo/oboo olarak bilinmektedirler. Bunlar çok 
kere yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında, derbentlerde sapa dağ kavşaklarında yol iyesi 
için oluşturulmuş saçı mekânlarıdırlar. Uzak yola çıkan kimseler saçı olarak taş koyar ve 
buradaki ağaç ve çalılara adak bezi bağlarlar. Anadolu’da varlığını daha ziyade Alevî 
inançlı İslam kesimin kırsal bölgelerinde görülen ve Dede Durağı, Dede Uğrağı, Dede Ya-
tağı gibi isimlerle bilinirler. 

 
Baş ve ayak mezar taşlarından mezar oldukları anlaşılan bir kısım mezarlarda da 

ovoo/oboo intibaı bırakan taş yığınları vardı. 

 
Mekânı tanıtan levhadaki bilgiye göre burası Oğuz Kabristanıdır. Hacı Taptuk/Taptık 

ve Şeyh Yunus Emre Ziyaretidir. TaptuK/ Emre Hacı Taptuk Baba ve Yunus Emre de Şeyh 
Yunus Emre olarak tanıtılır. Yunus Emre Türk halk sufi şiirinin görkemli temsilcilerinden 
olup hayatının büyük bir bölümünü Anadolu’da Hacı Taptuk Baba’ya müritlik yapmakla 
geçirmiştir. Kaynaklar 10 muhtelif yerde kabirlerinin olduğunu belirtir. Hocası Taptuk 
Emre’nin isteği üzerine Yunus’un mezarı hocasının mezarından bir kısım daha yukarı ya-
pılmıştır. Yunus Emre’nin Taptuk Emre’ye olan muhabbetini; 
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“Yunus aydur, er guluyam taptığımız dost yüzüdür. 

İş bu söze inanmayan ede bilsin ettiğini” şeklinde ifade etmektedir. 

Zeynelabidin Makas yaptığı bir çalışma ile Azerbaycan’ın Şeki, Zagalata, Qah gibi 
bölgelerinde bulunan Yunus Emre ve Taptık Emre mezarlarını tanıtmıştır37. 

Burası çevre halkı tarafından kutsal bilinir ve ziyaret edilir, denilmektedir. 
 

 
 

 
 

                                                 
37 Zeynelabidin Makas, “Yunus Emre’nin Azerbaycan’da bulunan Mezarları Üzerine”, Türk 

Dünyası Dergisi İstanbul, 1996, S. 117, s. 25-27.  
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Kars’ta birkaç tane farklı halk oyunları kıyafeti vardır. Bunlardan birisi “çoban” olarak 

bilinir. Bu kıyafette al, ak ve kara hâkimdir. Canlandırdıkları oyun “Çoban Raksi” olarak 
bilinir. Giyimdeki çizmenin ismi” civeki”, bellerindeki kuşak ise “fişeklik” dir. 

 
Keza bazı oyun ekiplerinin Şeyh Şamil kıyafetinde de kızıl/al hakimdir. 
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Kars müzesindeki erkek ve kadın kaftanlarında daha ziyade al, kızıl ve onların muhtelif 

topları hâkimdir. 

 

 
Keza şallar, örtüler ve seccadelerde de kızıl ve alın çeşitli tonları hâkimdir. 
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Puhu kuşu çok kere baykuş ile karıştırılarak puhu için küçük baykuş denir. Puhu, ku-
zey ve güney Kafkasya ile Anadolu’nun birçok yerinde kutlu bir kuş olarak bilinir. Uygur-
larda Baykuşun kutlu bir kuş olabileceği ongun özelliği ile izah edilir. Bu nokta tartışılmaya 
muhtaçtır. 

 

 

SONUÇ 

Al, Kızıl, Kırmızı psikolojide derinliği, bilinmeyenin ulaşılmazlığını, ulaşılması zor 
olanı anlatır. Bizim muradımız renklerin genel mesajları, imajınaysan, dışardan algılanışı 
veya sadece Türk kültüründe renklerden bir rengin yerini anlatmak değildir. Ayrıca, Kızıl-
baş Türklerde halk inançları konusu bu çalışmada yer aldığı kadarı ile bizim uzun soluklu 
çalışmamızın bir parçası konumundadır. 

 İran ve Anadolu Türk’lerinin İslamiyet’ten evvelki Türk İnanç Sistemi, Batı Türklüğü 
bu iki coğrafyada İslamiyet’le müşerref olunca doğal olarak eski dinlerinin izleri ile farklı 
bir İslam anlayışı oluşturdu. Bu yapılanma ilk yıllarından itibaren sürekli olarak Eski Türk 
İnanç Sistem’inden İslamiyet’e everilmeğe yüz tuttu. Türk İslam’ı denilebilecek bu yapı-
lanma her yüzyılda tanıştığı yeni dinin yapısı ile bütünleşirken eski inanç sisteminin üzeri 
küllenmeğe başlandı. Bu küllenme İran Türk coğrafyasında, bazı bölgelerde daha yüzeysel 
oldu. Bu farklılaşma veya yeni yapılanma Osmanlı Türk coğrafyasında Arap İslam’ına 
yönelme ve İran Türk coğrafyasında da Fars İslam’ına yönelme şeklinde adlandırılır oldu-
lar. Anadolu Türk-İslam’ında Alevi inançlı Müslüman kesimde eski inançların izlerini 
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bulmak Sünni Anadolu İslam’ına nazaran daha kolaydır. İran Türk- İslam’ının Kızılbaş 
olarak bilinen kesiminde ise bu inanç bulguları daha yoğundur.  

Bu açıklamamızla amaç, tek olan tek olan İslam’ı, elbette ki farklı isimlerle çoğaltmak 
değildir. Yapılabilen tespitlerin sağlıklılığı nispetinde, denilebilir ki, Kızılbaşlık veya Kızıl-
baş İslamlık Tengriicilik inancı ile İslamiyet arasında, bazı inanç hususları itibariyle geçiş 
noktasındadır. Bu özelliği ile Kızılbaşlık, batı Türklüğünün mitoloji çalışmalarında yol 
aydınlatıcı özelliğe sahiptir. 

Türk kültüründe kızıl, kırmızı ayrıntılı incelenmiş, kırmızı rengin sembolünün kan ol-
duğu, kırmızı belirtilmiş, bu rengin ahlakı boyutu, ergenlik rengi olduğu da B.Ögel tarafın-
dan izah edilmiştir. Kızıl bayrak, kızıl tuğ, al bayrak anlamları, kızıl türlerinden ak kızıl, 
kızıl ala, kızıl yeşil, kızıl doru, kızıl boz, kızıl kara, kızıl yağız, kızıl sarı gibi hususlar üze-
rinde de keza B. Ögel ayrıntılı olarak durmuştur. Biz daha ziyade kızıl/alın al ruhundan 
hareketle anlamı üzerinde yoğunlaşmak suretiyle mitolojik döneme yolculuk yapmak isti-
yoruz. 

Türklüğün eritilip yok edilmesi için, Türk coğrafyasının tarih boyunca istilalar, 
iskânlar, demografik hareketlerle bozulduğu bilinir ve haklı olarak tepki gösterilir de, bu 
birliğin aynı amaçla çok daha evvel Türk ruh birliğinin bozulması ile sağlandığı üzerinde 
durulmaz. Bozulmuş coğrafi bütünlüğün tekrar sağlanması Türk coğrafi bölgeleri arasında-
ki ruh birliğinin sağlanması mümkündür. Ruh birliğinin sağlanmış olması Türk bölgelerinin 
birleşmiş olması demektir. 

Türk kesimlerinin ruhları üzerinde yapılan eritme, çözülme, başkalaştırma operasyon-
ları onların köklerinden koparılmaları izah edilir. Köklerinin derinliklerine ulaşabildikleri 
nispette Türk kesimleri, o derece bir bütünün parçaları oldukları gerçeğinin farkında ola-
caklardır. Mitoloji, halk inanmaları-mitoloji bağlantısı bu bakımından millet hayatında 
önemlidir. 
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ДИССЕРТАНТ БАКИНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
У.ГАДЖИБЕЙЛИ 

 
AZERBAYCAN’DA KEMAN İCRACILIK EKOLÜ 

 
VIOLIN PERFORMANCE SCHOOL IN AZERBAIJAN 

 
СКРИПИЧНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
 

Arif MÖHSÜNOĞLU * 
 

 
Öz 

Bu makalede; Azerbaycan’ın keman icracılık ekolünün ilk mensubu olan Azad Ali-
yev’in  Azerbaycan’da keman ekolunun yaranmasından ve bu ekolun bir dünya çapına 
çıkmasında oynadığı role önem verilmektedir. Azad Aliyev’in Azerbaycan’da çalışmalarına 
başlamasıya, Azerbaycan’da keman okulunun temelinden degişmesi ve icracılık metodla-
rından söz ediliyor. Azad Aliyev’in Baküya gelmesiyle, ilk defa Azerbaycan’da yaylı çalgı-
lar kvarteti yaratılıyor ve bu kvartet eski Soviyetler Cumhuriyetler Birliğinde düzenlenen 
ilk KVARTETLER YARIŞMASINDA Azad Aliyev’in katkılarından dolayı BİRİNCİ 
ÖdÜL kazanmalarından söz ediliyor. Azad Aliyev’in Azerbaycan Devlet Senfoni 
Orkestrasında maestro Niyazi ile beraber çalışarak  orkestranın repertuar konsepsiyası və 
orkestra icracılık ve bireysel çalışmalar  metodikasından söz ediliyor.     

 Anahtar Kelimeler: Azad Aliyev, kuarted, orkestra, prensip, yöntem, uygulama 
okulu. 

                                        

Xülasə 

Arif Abbasov tərəfindən təqdim olunmuş “ Azərbaycan’ın Birinci Skripkası ” adlı 
məqaləsində Azərbaycan skripka ifaçılıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan Azad 
Əliyev’in Azərbaycan’da Skripka mətktebinin yaranmasında böyük rol ve dünya 
miqyasında tanınmasında oynadığı roldan danışılır. Xüsusilə Azad Əliyev’in Bakıya 
gəlməsiylə Azərbaycan’da ilk dəfa kvartetin yaranması, ve bu kvartetin Azad Əliyev’in 
sayəsinde SSSR’də düzənlənən Birinci Kvartet  Yarışmasında Birinci Premiya 
aldıklarınnan danışılır. Eyni zamanda Azərbaycan’da Skripka məktəbinin təməlinnən 
yenədən kurulmasınnan ve ifaçıları ilə iş metodikasından danışılır. Azad Əliyev’in 

                                                 
* Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Keman Sanatçısı, Öğretim Görevlisi. 

Ankara/TÜRKİYE 
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Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrasında maestro Niyazi ile beraber işləyərək  
orkestranın repertuar konsepsiyası və orkestr ifaçıları ilə iş metodikasından danışılır.     

Açar Sözlər:  Azad Əliyev, kvartet, orkestr, prinsip, metodika, ifaçılıq məktəbi.  

 

Summary 

This paper describes role of Azad Aliyev, the first member of Azerbaijan violin per-
formance school, İn the use of violin and worldwide reputation of this school. It states that 
violin school in Azerbaijan has been fundamentally changed and performance methods 
have been started after Azad Aliyev’s starting working in Azerbaijan. After Azad Aliyev’s 
coming to Baku, string quartet was formed in Azerbaijan for the first time and the quartet 
won QUARTET COMPETITION held in Former Soviet Union with Azad Aliyev’s contri-
butions. It emphasizes that Azad Aliyev worked with maestro Niyazi in Aserbaijan Sym-
phony Orchestra and contributed to repertory concept and orchestra performance and indi-
vidual work methodology.       

Keywords: Azad Alıyev, quartet, orchestra, principles, methods, performing school. 
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Ключевые слова: Азат Алиев, квартет, ансамбль, принцип, метод, практика 
школы. 

 

ПЕРВАЯ СКРИПКА АЗЕРБАЙДЖАНА. 

Когда говорят о каком - нибудь симфоническом оркесте, невольно возникают два 
вопроса, первый - «кто является главным дирижером?». Как показывает история и 
опыт существования симфонических оркестров на протяжении многих деситилетий, 
сущность симфонического оркестра заключается в том, что артисты оркестра, за 
некоторыми исключениями, в основном не меняются практически на пртяжении 
двух- трех десятилетий, а главные дирижеры же в силу многих причин меняются 
довольно чаще.  

Второй, и не менее существенный вопрос - «кто занимает должность 
концермейстера оркестра?». Проблема концертмейстера симфонического оркестра во 
все времена являлась не менее важной и актуальной в отличие от должности 
главного дирижера. На сегодняшний день в мире существуют коллективы, в которых 
нет постоянного концертмейстера. Как правило  объявляется конкурс на данную 
позицию и коллектив временно на каждую программу приглашает новых 
музыкантов. Было так и в Азербайджанском Симфоническом Оркестре 
им.У.Гаджибекова в середине семидесятых годов ХХ столетия, когда Народный 
Артист Азербайджана, Профессор Азад Алиев оставил должность концертмейстера в 
связи с переходом на педагогическую должность Азербайджанской Государственной 
Консерватории им.У.Гаджибекова. 
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Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр имени Узеира 
Гаджибекова является на сегоднящний день одним из крупнейших музыкальных 
коллективов Азербайджана. Оркестр был основан одним из первых в СССР в 1920 
году. Инициатором создания оркестра является основоположник азербайджанской 
профессиональной музыки Узеир Гаджибеков. Имя Узеира Гаджибекова оркестр 
носит с 1944 года. В формировании оркестра принимали непосредственное участие 
такие, как Рене Батон (Франция), Отто Клемперер (Германия), Фриц Штидри 
(Австрия), Николай Голованов (Россия) и другие.  

Говоря о дирижерах, которые руководили и работали с оркестром невольно 
вспоминается маэстро Ниязи. Хоть и временами с оркестром работали и руководили 
другие дирижеры, как например Лео Гинзбург в послевоенные годы на протяжении 
двух лет, маэстро Ниязи практически всю  свою творческую жизнь, с небольшими 
перерывами, посвятил и руководил коллективом с 1938 года до последних дней своей 
жизни. К великому сожалению история Азербайджанского Государственного 
Симфонического Оркестра имени У.Гаджибекова не сохранила имена всех 
концертмейстеров со дня его создания, которые в разные времена занимали эту 
должность. Мне, как и многим моим коллегам, родившихся в пятидесятые годы XX 
столетия, известны лишь имена Бахрама Мовсумовича Мамед-Заде, Рауфа 
Аббасовича Ахмедова и конечно же Азада Гамзаевича  Алиева.   

В середине шестидесятых годов прошлого столетия обучаясь в 134 бакинской 
общеобразовательной школе, которая находилась по улице Коммунистической, мне 
волею судьбы довольно часто приходилось встречаться с Азадом Гамзаевичем. 
Время окончаний моих уроков в школе совпадали со временем окончаний репетиций 
в Государственном Симфоническом Оркестре им. У.Гаджибекова. В то время Азад 
Гамзаевич со своей семьей проживал по улице Буньята Сардарова и его путь домой 
пролегал мимо дверей школы. Сегодня воссоздавая в памяти те самые дни, 
вспоминаю  прекрасно одетого Азада Гамзаевича и свойственную ему 
«величественную и профессорскую»  походку. «Форма определяет содержание» - 
один из законов философии абсолютно применителен к Азаду Гамзаевичу. 
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Если кому - то и присваивали звание профессора,  Азад Гамзаевич наверное все-
таки родился профессором, как и в своей профессии, его внешность выдавала его 
спокойствие и самоуверенность. 

Азада Алиева безусловно можно назвать «явлением» в Азербайджанском 
музыкальном искусстве. Азад Алиев – легенда и реальная звезда Азербайджанского 
музыкального искусства, человек, который формировал мнение об Азербайджанской 
скрипичной школе. Весь жизненный путь А.Г.Алиева – пример беззаветного 
служения музыкальному искусству Азербайджана. Об этом свидетельствуют не 
только те высокие звания профессора, народного артиста Азербайджана, которыми 
была отмечена его деятельность, но и прежде всего факты биографии, дающие яркую 
картину каждодневного творческого труда. 

Азад Гамзаевич Алиев будучи выдающимся скрипачом, музыкантом, и 
педагогом – принадлежит к числу тех, кто своим неутомимым трудом способствовал 
укреплению и дальнейшему развитию не только скрипичного, но и всего 
музыкального искусства Азербайджана. Как правильно отметил Фархад Шимсиевич 
Бадалбейли в предисовии к книге Лейлы Абдуллаевой «История музыкальной 
культуры страны – это прежде всего музыка, оставленная будущим поколенниям в 
текстах, переданных письменно или при помощи звукозаписывающих устройств».1 

И действительно, Азад Гамзаевич оставил будущим поколениям богатый 
музыкальный материал в звукозаписях. Присутствие исполнителя такого уровня 
вдохновляло азербайджанских композиторов на новые произведения для скрипки. 
Премьера произведения в исполнении Азада Алиева всегда означала, что данное 
произведение становилось исполняемым не только им, но и многими молодыми 
исполнителями. В связи с этим первое исполнение многих произведений для скрипки 
представителей азербайджнской композиторской школы осуществил Азад Алиев. 
Список произведений сыгранных им чрезвычайно богат. Ниже приводится только 
список неоторых произведений: Крупная форма, Ф.Амиров - концерт для скрипки и 
фортепьяно, первое исполнение Азад Алиев и Ельмира Назирова. Р.Гаджиев - 
Концерт для скрипки с оркестром, Дж.Джахангиров - концерт для скрипки с 
оркестром, Азер Рзаев - концерт для скрипки с оркестром, Муса Мирзоев - Концерт-
Поэма для скрипки с оркестром, Ибрагим Мамедов - Симфонические вариации для 
скрипки с оркестром, П.Бюль-Бюль оглы - концерт для скрипки с оркестром, 
Т.Бакиханов - концерт для скрипки,виолончели и камерного оркестра. Сонаты - 
А.Меликов, Дж.Джагангиров, Рамиз Ибрагимов, Азер Дадашев, Дадаш 
Дадашев,Тофик Бакиханов - сонаты, трио, квартеты. Трио и квартеты - Д.Дадашев 
,Азер Дадашев.Т.Бакиханов, Х.Мирзазаде. Почти все вышеперечисленные 
произведения композиторов посвящены Азаду Алиеву. Поразительно, что одни и те 
же произведения камерной музыки Азад Алиев в разные периоды своего творчества 
исполнял с разными музыкантами. Будучи прекрасным ансамблистом он мастерски 
подчинял своих коллег по ансамблю своей интерпретации данного произведения. 
Записи же этих сочинений, камерных ансамблей и квартетов в исполнении Азада 
Алиева, составляют золотой фонд Азербайджанского Телевидения и Радио.  

Приезд Азада Алиева в Азербайджан наверное одно из самых важных и 
значимых событий в музыкальной культуре ркспублики. Безусловно огромную роль 
в этом сыграл Кара Караев. Будучи ректором Азербайджанской Государственной 

                                                 
1 Л.Абдуллаева.То что судьба решила дать.Баку,ОКА ОФСЕТ.;2006,4с. 
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Консерватории им.У.Гаджибекова Кара Караев пригласил Азада Алиева на 
постоянную работу  и проживание в Баку. Азаду Гамзаевичу сразу же было 
предложено преподавание в консерватории и самое главное – работа в только что 
созданном Государственном Квартете. Сегодня выпускники класса Азада Гамзаевича 
занимают самые первые позиции не только в коллективах Азербаджана, но и за 
рубежом. Работа же в Государственном Квартете на должности первой скрипки одна 
из ярких страниц в биографии Азада Гамзаевича. Квартет за короткое время добился 
больших творческих успехов благодаря энтузиазму и таланту Азада Алиева. 
Творчество  Азербайджанского Государственного Квартета в составе Азада Алиева, 
Мурада Тагиева, Рашида Сеид-Заде и Сабира Гусейновича Алиева – одна из ярких 
страниц в истории азербайджанской музыкальной культуры. В 1957 году квартет 
завоевал первую премию на всесоюзном конкурсе и второе место на конкурсе 
Всемирного Фестиваля. На обоих конкурсах председателем жюри был Давид 
Ойстрах. 

 
Пожалуй одна  из наиболее ярких периодов творческой деятельности Азада 

Алиева – это период его работы в Азербайджданском Государственном 
Симфоническом Оркестре им.У.Гаджибекова на должности концертмейстера. 
Несомненно Азад Алиев был одним из факторов популярности и успеха 
Государственного Симфонического Оркестра с середины шестидесятых до середины 
семидесятых годов прошлого столетия. На эту должность пригласил его сам маэстро 
Ниязи. С началом работы Азада Алиева в симфоническом оркестре на должности 
концертмейстера в корне изменилось представление о методе  подготовки и занятий 
не только  скрипачей, но и других инструментов струнных струнной группы 
оркестра.  
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Период работы Азада Алиева в Государственном Симфоническом Оркестре 

им.У.Гаджибекова наверное следует назвать «эпохой» в истории оркестра. Будучи 
солистом по своей природе, обладая многообразием звучания и технических 
приемов, Азад Алиев обладал еще прекрасной ансамблевой дисциплиной, что в 
принципе не естесственно для солиста. И не случайно, что в период его работы в 
симфоническом оркестре струнная группа оркестра отличалась высоким мастерством 
каждого артиста оркестра в отдельности, ансамблевой выразительностью и чистотой 
интонации. В результате усиливалась слышимость голосоведения в средних 
регистрах, особенно у вторых скрипок и альтов. В период работы Азада Гамзаевича 
концертмейстером оркестра, концертмейстером группы вторых скрипок оркестра 
являлся прекрасный музыкант и педагог Ефим Самойлович Барштак. Ефим 
Самойлович Барштак работу в симфоническом оркестре совмещал с педагогичекой, 
работая одновременно в музыкальной десятилетке и в шестой музыкальной школе. 
Им было воспитано целое поколение талантливых скрипачей, которые впоследствии 
обучались у Азада Алиева уже в консерватории. 

С первых же дней работы в симфоническом оркестре у Азада Алиева с маэстро 
Ниязи сложились самые тесные творческие и непростые отношения. В основном 
проблемы с маэстро возникали когда надо было определиться со штрихами. Будучи 
блестящим скрипачом, Азад Гамзаевич одно и то же в разное время чувствовал по 
иному. И в связи сэтим он менял штрихи, в результате чего некоторые артисты 
оркестра выражали свои недовольства маэстро Ниязи. Дело в том, что Азад 
Гамзаевич не мог по иному, Скрипка и Музыка для него были объектом  постоянного 
поиска. Мне посчастливилось работать еще будучи студентом Азербайджанской 
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Государственной Консерватори в симфоническом оркестре, где когда – то 
концертмейстером был Азад Гамзаевич Алиев. Помню как – то в конце 
восьмидесятых годов Азад Гамзаевич играл Второй Концетр Венявского, а за 
дирижерским пультом стоял известный в СССР Семен Коган, являющийся главным 
дирижером Ростовского Симфонического Оркестра. Концертмейстером в тот период 
уже работала ученица Азада Гамзаевича Ирина Плоткина Гаркави. Надо отметить, 
что после Азада Гамзаевича, пожалуй и по сегоднящний день, Ирина Плоткина 
Гаркави была самой достойной этой позиции. То было время, когда Азада 
Гамзаевича беспокоила болезнь с которой он прожил практически  последние два 
десятка лет своей жизни. Появление Азада Гамзаевича в качестве солиста было 
настоящим праздником в оркестре. Во время репетиции концерта с солистом  
дирижер обратился к артистам оркестра духовой группы со словами «сыграть 
потише, чтобы помочь солисту». Ответ Азада Гамзаевича был очень конкретным –«Я 
не нуждаюсь в помощи». И действительно, Азад Гамзаевич всю свою творческую 
жизнь привык к тому, что сам помогал своим талантом и знаниями всем с кем ему 
приходилось работать.  

Являясь первой скрипкой в Государственном квартете и в Государственном 
Симфоническом Оркестре, он еще занимался и педагогической деятельностью, где 
вырастил целую плеяду талантливых скрипачей. В тот период были уже Сарвар 
Ганиев и Рауф Ахмедов, которые тоже солировали и занимались педагогической 
деятельностью. Все-таки для Сарвара Ганиева и Рауфа Ахмедова профессия скорее 
всего являлась «ремеслом» в хорошем смысле этого слова. Азад Алиев же был 
«самородком» в профессии и на все времена остался Первой Скрипкой 
Азербайджана. 
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Abstract 
 The question of stylistic devices is considered by researchers usually only in relation 

to fiction. The present article considers specifics of stylistic devices in the scientific speech.  
The main, defining, style line of the scientific speech is clarity in which we put under-

standing "clarity – perspicuity".   
For achievement of clarity of statement in the scientific text one of the main devices is 

the composite organization of the text and, in particular, the correct division of the text into 
paragraphs. 

Keywords: scientific speech, stylistic devices, composition rules, a paragraph. 
 
 

Öz 

Stilistik/üslup/anlatım yöntemleri ile ilgili sorulan sorulardan sadece kurgu ile ilgili 
olanlar araştırmacılar tarafından kabul edilir. Bu makalede, bilimsel konuşmalardaki anla-
tım yöntemlerinin özellikleri dikkate alnmıştır. 

Bilimsel konuşmanın özelliğinin, tanımının ve çizgisinin ve hangi netlikte olduğuna 
karar vermek için “anlaşılırlık-açıklık” ifadesi kullanılır. 

Bilimsel metinde ifade netliğine ulaşmak için en önemli unsur metnin yazılış biçimi ve 
özellikle de metnin paragraflar halinde bölünmesinin doğru şekilde yapılmasıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Bilimsel konuşma, Stilistik/üslup/anlatım yöntemleri, kompozis-
yon kuralları, bir paragraf. 

 

Аннотация 

 Вопрос о стилистических приёмах рассматривается исследователями обычно 
лишь применительно к художественной литературе. Настоящая статья рассматривает 
специфику стилистических приёмов в научной речи.  

Основной, определяющей, стилевой чертой научной речи является ясность, в 
которую мы вкладываем понимание «ясность – понятность».   

Для достижения ясности изложения в научном тексте одним из основных 
приёмов является композиционная организация текста и, в частности, правильное 
деление текста на абзацы. 

Ключевые слова: научная речь, стилистические приёмы, правила композиции, 
абзац. 

 

For modern scientific literature (whether it is the article or the monograph) quite cer-
tain rules of composition, i.e. division into smaller pieces of the text were developed. So, 
for the monograph, as we know, division into separate parts, sections, chapters, paragraphs, 
for article – on separate paragraphs is possible. Often not only in the monograph, but also in 
article there is a special section "Introduction", also the section "Preface" is typical for the 
monograph. As a rule, there is also a section "Conclusion". 

The principles of composite construction (division) of monographs are more individu-
alized, i.e. they depend on author's aspirations and tastes, composite division of articles is 
individualized much less and in rather bigger degree depends on the composition form 
taken in this or that magazine as the direction of the magazine and its printing traditions 
dictate to authors composition methods. 

All sections and subsections are, as a rule, numbered. However different use of fonts 
does digital designation not always obligatory: the hierarchy of fonts visually reflects hier-
archy of parts, i.e. their relation to each other (their independence and an equivalence or 
their collateral subordination including repeated, step by step). It is necessary to notice that 
font allocations, i.e. printing registration of the book, having huge opportunities, play a 
large role in the report to the reader of thought of the author and can promote (or to disturb) 
to clarity of statement. The role and creativity of the author do not take here the last place. 

It should be noted that in modern scientific and technical articles fractional partitioning 
on separate small sections which sometimes consist of only several paragraphs prevails 
(sometimes even of one). 

Except accurate composite partitioning of the text on sections the important role for 
achievement of clarity of statement is played also by accurate partitioning of the text on 
paragraphs, i.e. on "a combination of difficult whole from one new paragraph to another". 
(Peshkovsky A.M.  1956:459, 457). 

According to A.M. Peshkovsky, two meanings – "typographical" and "syntactic" are 
inherent to the paragraph. (Peshkovsky A.M.  1956: 457). 

   A.M. Peshkovsky, speaking about the paragraph, defines it as "a combination diffi-
cult whole from one new paragraph to another" (typographical meaning) and specifies that 
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"… borders between paragraphs, unlike borders between difficult whole, are very extended 
pauses as there are no special intonations which are essentially distinguishing the paragraph 
from difficult whole" (syntactic meaning). The name "syntactic" and "typographical" mean-
ing was given by T.I. Silman (Silman T.I. 1967:106 – 107),  in relation to A.M. Peshkov-
sky's definition ((Peshkovsky A.M.  1956: 459).)  

However it seems to us more expedient and important to consider, following after T.I. 
Silman, and the third meaning of the paragraph is literal compositional, i.e. the meaning of 
the certain finished piece as from this point of view change of paragraphs of the literary 
work reflects a course of thoughts, the principle of the movement of the narration – what it 
is accepted to call literary composition though each paragraph at the same time doesn't lose 
also the syntactic meaning. Taken from one hand (i.e. from certain narrative whole), the 
paragraph in a small piece of the text is similarity of the chapter, paragraph, some foreseea-
ble piece of the narration soldered with next unity of maintenance, logical development of a 
plot, the movement of a reasoning, etc. (Silman T.I. 1967: 107). 

As well as separate sections, the paragraph is as the prevention that the new theme, 
thought which is important and on which it is necessary to pay special attention thereof. 

In this article we adhere to that point of view that a text unit of scientific prose is the 
paragraph, and in the scientific article as some researchers note, quite regular unit of parti-
tioning of the speech is superphrasal unity equal to the paragraph. 

In such small text on the volume how the scientific article looks, the paragraph is the 
means of the composite organization of the statement, expression of its external structure. 
The paragraph represents similarity of the chapter, paragraph, a foreseeable piece of the 
narration which is closely connected with the next paragraphs unity of contents, logic of 
narration, the reasoning course. As well as the section, chapter, the paragraph etc., the para-
graph is a signal of a new theme to which it is necessary to pay attention. 

Speaking about connectivity of the scientific text, it is necessary to notice that it is ex-
pressed generally explicitly. Each paragraph in the scientific text represents the finished 
statement unit, in everyone it is possible to allocate the main idea. The principles of logical 
creation of paragraphs find the most accurate implementation in the scientific text. I.R. 
Galperin pointed to strict division of scientific prose into paragraphs.  (Galperin 
I.R.1958:131)  

A certain intermittence, irregularity of a statement (Pospelov N. S. 1948:54), i.e. "se-
lection" (Silman T.I. 1967: 109).  of the stated material is characteristic of partitioning of 
the text on paragraphs. However this irregularity and an optionality can be expressed to a 
greater or lesser extent. 

Classical form of the paragraph is the paragraph which beginning formulates its 
"theme", forming as the heading. Further "development of a theme" follows, and "result" is 
summed up to narrated paragraph at the end. 

In such classical form, however, the paragraph theme meets very seldom. Usually final 
"thesis" is absent, and the paragraph functions in the "truncated" form. 

Theme paragraphs are concerning autosemantical both in semantic, and in the formal 
syntactic plan that the beginning and ending of paragraph (Silman T.I. 1967:112).] rather 
distinctly find: direct close ties with the previous and subsequent paragraphs usually aren't 
appeared. 
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In the scientific speech the theme paragraph is used, as a rule, only in various forms of 
description, i.e. in such speech form where irregularity and selection of  statement are 
shown especially strongly. It can be the description of experiment, the device, substance, 
etc., and also (usually in the preface) a historical background statement, the formulation of 
a task, the purpose, a technique, etc. 

We give  the paragraph below which contains the description of the main directions in 
use of energy resources of Kazakhstan and consists of nine paragraphs. 

 

Kazakhstan possesses huge stocks of natural and especially energy resources. The po-
tential cost of raw material resources is estimated at 9 trillion dollars. Except traditional 
energy resources, in the republic use of solar and wind energy has big prospect. 

Despite it, the republic can't satisfy the internal requirements for several years. This 
consequence of system of distribution which has been created during the Soviet period, and 
also lack of infrastructure. And lack of a necessary road network and pipelines constrains 
export of oil and gas in a foreign market. It sharply reduces a possibility of receipt of in-
come for implementation of social and economic plans. 

The following directions are provided in strategy of development of Kazakhstan untill 
2030 in use of energy resources. 

First, long-term partnership with the main international oil companies for attraction of 
the best international technologies, a know-how and the large capital. In contracts the 
interests of Kazakhstan, improvement of ecology, need of increase of employment and 
preparation of the Kazakhstan personnel and the solution of a number of social tasks are 
reasonably upheld. 

Secondly, creation of pipelines system for export of oil and gas. As a result the republic 
will prevent dependence on one neighbor (Russia) and exclusive price dependence on one 
consumer (Russia). 

Thirdly, strategy for use of fuel resources is directed to attraction of interests of the 
large countries of the world community to Kazakhstan and its role as the world supplier of 
fuel. The Kazakhstan oil and gas business includes the USA, Russia, China, Japan and the 
states of Western Europe. 

Fourthly, with attraction of foreign investments creation and development of internal 
power infrastructure will be forced, to be solved problems of self-sufficiency and competi-
tive independence. 

Fifthly, strong use of the income from resources and postponement of part of them for 
future generations. 

Nowadays entrance of the Kazakhstan pipeline consortium has considerably expanded 
export opportunities of the country. On the agenda – development of projects on an entry of 
Kazakhstan in the Mediterranean Sea, the Persian Gulf and China. 

In the first paragraph of the given fragment the first sentence formulates a theme (ener-
gy resources of Kazakhstan). Other sentences "develop" it. The second paragraph has all 
three parts of complicated whole: the beginning (the first sentence formulates a theme – the 
republic can't satisfy the internal its requirements), development of a theme – the following 
two sentences (the reason of this regulation) and the ending – the last sentence where a 
peculiar conclusion is drawn. 
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The subsequent paragraphs are actually one superparagraph with typical subdivision on 
a large number (6) parts, closely connected with each other (the main directions in strategy 
of development of Kazakhstan in use of energy resources are listed). Such subdivision 
gives the chance of bigger visibility of material. At the end of the paragraph short conclusi-
ons are given. 

Paragraphs of this kind, closely connected with each other in a unique chain of logical-
ly consecutive narration, are characteristic of the pieces of the text containing a reasoning 
or as in this case, a reasoning description. Means of communication between paragraphs 
such (their beginning) essentially don't differ from means of communication of separate 
sentences in such statement (chain communication). On the first place the meaning of for-
mal partitioning for the purpose of creation of more foreseeable pieces of the text for relief 
of perception readable acts. 

The correct partitioning of the text for paragraphs, its registration, and also the choice 
of the most expedient combination of paragraphs for this statement is important means of 
achievement of the main, defining line of scientific style – the clarity of statement. And 
than the author is more qualified in this plan, especially and clear the text for the reader will 
become accurate. 

Why similar composition methods are capable to exert so great influence on the reader 
and to promote clarity of understanding? A special role is played here by the "dividing 
force of a pause" (Peshkovsky A.M.  1956: 457). which characterizes transition from one 
chapter to another, from one paragraph to another, from the paragraph to the paragraph. 
This pause sums up the result asserted on some more or less considerable piece of the text 
and prepares for the following. 

The beginning of the new paragraph makes the reader  return once again to the termi-
nation of previous and "endure" the maintenance of a pause – to fill it with that content 
which is born by this pause in this text.    
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RİZE’DEKİ KIPÇAK İZLERİNİN KÖY MONOGRAFİSİ 
BOYUTUNDA BİR ÖRNEĞİ:  TUNCA (DUTHA) KÖYÜ 

 
AN INSTANCE OF KIPCHAK TRACES VILLAGE MONOGRAPH 

IN RİZE: TUNCA (DUTHA) 
 

СЕЛО ТУНЖА (DUTHA) КАК ПРИМЕР КЫПЧАКСКИХ 
СЛЕДОВ В РИЗЕ: НА МАТЕРИАЛЕ МОНОГРАФИИ О СЕЛЕ 

 
 

Ayşe AYÇİÇEK* 
 
 

Öz 

Araştırmamızda ele alınıp incelenen yerleşim birimi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip 
olan Rize ilinin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca (Dutha) Köyüdür. Çalışmada Tunca (Dutha) 
Köyü’nün ekonomik, sosyolojik, demografik, coğrafi, tarihi ve kültürel yapısının genel bir 
analizi yapılmıştır. Tarihsel arka plan göz önünde bulundurularak köyün değerlerin yaşayıp 
yaşamadığı incelenmiştir. Köy halkının beklentileri, algıları, tutumları, yaşantıları, gelenek 
görenekleri gözlem ve mülakat yoluyla tespit edilerek Kıpçak izleri belirlenmeye çalışıl-
mıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi olan doğrudan görüşme yapılmıştır ve ama-
cımız doğrultusunda aydınlatıcı bilgilere ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kıpçak, köy monografisi, Tunca (Dutha) Köyü, kültürel boyut. 

 

Abstract 

The settlements of our research examines in the village named Tunca (Dutha) of Rize 
Ardeşen township with the cultural and natural richness. In this study, was made a general 
analysis of economic, social, demographic, geographic, the historical and cultural structure 
of Tunca (Dutha). Taking into account the historical background, was investigated the va-
lue of the village is alive or not. Expectations of the people of the village, perceptions, 
attitudes, experiences, traditions are studied to determine traces of Kipchak were identified 
through observation and interviews. In this direction have been made in direct talks with 
qualitative research methods and was reched toenlightening information in accordance with 
our goal. 

Keywords: Kipchak village monograph, Tunca (Dutha) Village, the cultural dimen-
sion. 
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Köydeki tarihi taş köprülerin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekle beraber 
Merkez Mahallesi’nde 2, Ada Mahallesi’nde 1 ve Tunca’da Armutluk dâhil irili ufaklı 5 
tane kemer köprü ve 4 tane taş köprü bulunmaktadır. Bu köprüler granit (çay taşı) ile inşa 
edilmiştir. Merkez mahallesinde bulunan taş köprüler, köyün sakinleri tarafından halen 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Merkez Mahallesi’nde bulunan çeşme yıllardır orijinalli-
ğini kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. Belediyeye bağlı mahallelerde yeni yapılmış 
birçok cami bulunmasının yanı sıra 1902-1909 yılları arasında yapılan tarihi bir cami bu-
lunmaktadır. İnşasında birçok hayır sahibinin yardım ettiği Tunca Beldesi Camii’nde1 iba-
det yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Tunca’da, Şehit Cumali Ayçiçek İlköğretim Okulu2 ve 
bir sağlık ocağı3 ve Hurşit Ağa Konağı4 bulunmaktadır.  

Ardeşen’in Bayırcık yaylası ve Güneyköy’ü birbirinden ayıran doğal kapı görünümlü 
taş bulunmaktadır. Burası kapı görevinde kullanılmaktadır. Yaylalar arası geçişi burası 
sağlamaktadır. Kapıyı geçtikten sonra Büyük Yayla’ya varılmaktadır.  Burada taşlarla çev-
rilmiş üstü açık ve yaklaşık on kişinin namaz kılabileceği bir mescid bulunmaktadır. Namaz 
kılındıktan sonra “Af ve Güneş duaları” yapılmaktadır. Bu yere Dua Tepesi denilmektedir. 
Bu tepeye giden yayla yolu üzerinde taşlar üzerinde insan ayak izlerine benzer şekiller 
bulunmaktadır. Bu ayak izlerinin “Peygamber ayak izleri”5 olduğu düşünülmektedir.6 Dua-
nın şekli ve amacını bağlı olarak ihtiyacın mahiyeti belirlemektedir. Yağmur duası için Rize 
yöresinde Bubirdak düzenlenirdi. Bu uygulama Doğu Anadolu’daki Godi Godi veya 
Çömçe Gelin mahiyetli bir uygulamadır. Bubirdak merasimi münasebetiyle üzerinde duru-
lacak olan konu, çocuklar, evlerden toplanılmış yağdan bir miktarcık sağa sola ve havaya 
atarlarken “Allah’ım yarın kırmızı güneş ver” demiş olmalarıdır. Burada çok ciddi bir inanç 
fenomeni dini tabakalaşma eski inanca son din olan İslam inancının içersine yerleştirilmiş-
tir. Bubirdak Allah inancının içerisine yerleştirilmiştir. Sağa sola yağlardan birer parça 
atılması görünmeyenlere od, yer ve ev iyelerine yapılan saçıdır. Bubirdak, Hemşin’de Ab-
lik-Bublik olarak bilinmektedir.7 Rize’nin yaylalarında karşımıza çıkan Güneş duası sistem 
ve karakter olarak Şamani bir uygulama olup Kıpçaklardan kalma bir uygulamadır.8 

Eskiden köyde Nevruz kutlamaları yapılırdı. Açık ateş yakılır ve herkes üzerinden at-
lardı. Bu kutlamalarda Lazca “kvari” adını verdikleri ekmekler yapılırdı. Her aile kendine 
özel bir ekmek yapardı. İçerisine de bir tane fasulye tanesi koyulurdu. Bu ekmekler ev halkı 

                                                 
1 Cami hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Haşim Karpuz, Rize, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınla-

rı, 1993, ss. 38-39. 
2 Fatma Balcı – Hasan Kesimal, Zamanın Akışı İçinde Tunca Belediyesi, Yayın yeri yok: İber 

OfsetMatbaacılık, 1994, s. 34. 
3 Tunca Sağlık Ocağı, ilk kez 1960’lı yıllarda Sağlık Evi olarak faaliyete geçti. 1985 yılında Sağ-

lık Ocağı olarak değiştirildi. Binanın yetersizliğinden dolayı 1997 yılında yıkılarak aynı yerde yeni-
den inşa edilmiştir. 2000 yılında da hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Balcı-
Kesimal, a.g.e.,s. 35. 

4 Konak,  Hicri 1300 yılında tamamlanmış ve yapımı yedi yıl sürmüştür. Konağın kapılarına 
Koçbaşı figürlü kilit ve menteşe bulunmaktadır. Konağın tavanındaki tahtalarda ise Ay yıldız ve 
koçbaşı desenleri bulunmaktadır.  

5 “Peygamber ayak izleri” uğuruna hayrına inanılan izlerdir. Topkapı Sarayında Hz. Muham-
med’in ayak izlerinde olduğu gibi, İran’da Gademgah denilen mevkide Hz. Hüseyin’e ait olduğu 
ifade edien ayak izlerine rastlanılmıştır ve bu izlere kutsal muamelesi yapılmaktadır. Yaşar Kalafat, 
Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları V-VI, Ankara: Berikan Yayınevi, 2006, s. 266. 

6 Kaynak kişi: Mustafa Döne, 49 yaşında, İlkokul Mezunu. 
7 Kalafat, a.g.e., ss. 273-275. 
8Fatma Yılmaz, “Osmanlı Öncesi Dönemde Rize ve Çevresinde Türklük İzleri”, (Basılmamış-

Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010), s. 123. 
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arasında paylaştırılır ve içerisinde fasulye tanesi olan parça ev üyesinden kime denk gelirse 
bir dahaki Nevruz’a kadar yıl boyunca evden bütün tohumları o çıkarırdı. Bu seçilen kişi 
tohumları evden bahçeye çıkarırsa bütün yıl bereketli olacağına inanılırdı.9 Ayrıca yakılan 
açık ateşten gelecekle ilgili de öngörülerde bulunurlardı. Ateş patlaması denilen olay ger-
çekleştiğinde havanın güneşli olacağını düşünürlerdi. Bir insanın sırtının kaşınması ise 
yağmur yağacağına işaretti.10 Türklerde ateşe bakıp kehanet etme geleneği çok eski bir 
uygulamadır. Türklerin büyük hükümdarlarının muayyen gününde yakılan büyük ateşte 
kurbanlar kesilir ve dualar okunurdu. Bu ateşten yükselen alevler yeşilimsi renkte olursa 
bereketli yağmur ve iyi mahsul olacaktır, alev kırmızı renkte olursa savaş olacaktır, sarı 
renkte olursa hastalık ve salgın olacaktır. Eğer siyah olursa hükümdarın ölümüne yahut 
uzak yolculuğuna işaret etmektedir. Bu ateş kültü Kıpçaklar arasında da bulunmaktadır.11 

Araştırma yapmış olduğumuz yörede güneş ile ilgili değişik bir uygulamaya sahip ol-
duklarını tespit ettik. Güneş tutulması esnasında tüfek, tabanca atılır herkes uyandırılırdı. 
Herkesin uyanıp dua yapması sağlanırdı. Cami hocaları dâhil herkes dua yapardı. Amaç ise 
güneşin tutulmasını önlemekti. Yani güneşi kurtarmaya çalışırlardı.12 Türk inanç sisteminde 
güneş, koruyucu vasfı itibariyle gök, ay ve yıldızlar gibi bir iye mevkiindedir. Hun çağın-
dan beri Türkler güneşi, Kün diye adlandırmıştır. Bugün ise gün anlamında kullanılmakta-
dır. Güneş tutulması sırasında göğe doğru tüfek, tabanca atılması, davul veya teneke çalın-
ması, gürültü çıkarılması Türk inanç sisteminde görülen ak ve kara iyeler ile ilgili inançtan 
kaynaklanmaktadır. Güneşin yüzünü kara iyelerin kapattığına ve ışığın yeryüzüne inmesi-
ne engel olduklarına inanılır. Bu yüzden onları korkutup kaçırmak için bu yollar uygulanır-
dı.13 Slavlaşmadan önceki dönemin Bulgarlarında, Kırgızlarda, 12. yüzyılda Kimeklerde de 
Kara Hitaylarda da rastlanması bu kültün Kimeklerle iç içe olan Kıpçaklar arasında da 
olabileceği inancını meydana getirmektedir.14 Kıpçaklardan kalma olan bu inanç sistemine 
Trabzon ve Rize yaylarında rastlanmaktadır. Sistem ve karakter olarak Şamanizm’in bir 
unsurudur. Azerbaycan’da yapılan güneş duasına da benzemektedir.15 

Ğesti Rakkani (bugünkü adı Düzmahalle Mahallesi)’nin olduğu yerin arka tarafında 
mezar olarak bilinen yere gelip geçenler buldukları odun veya taş parçalarını üzerlerine 
atarlardı. Yakın tarihlerde de oradan altın bir heykelin çıkarıldığı söylenmektedir.16 Bazı 
kutlu mekânlar vardır bunlar çok kere yerleşim yerlerinin dışında olurlar Bunlar mezar 
olarak bilinirler ama mezar değillerdir. Çok kere taş yığını şeklindedirler. Alevi inançlı 
İslam kesimde bunlar Dede Ayağı, Dede Durağı, Dede Yatağı olarak bilinirler. Dedenin 
burada soluklandığı gibi inançlar vardır. Defineciler bunları eşerler, altından kemik dâhil 
hiç bir şey çıkmaz. Bunlar Bozkır İnanç kültüründe, Altaylarda Ovo/Oboo olarak bilinirler 
ve bu taşlar inananların yaptıkları taş saçılardan oluşur.17 Orta Asya’da ve Türklerin yaşa-

                                                 
9 Kaynak kişi: Musa Terzi, 59 yaşında, İlkokul mezunu. 
10 Kaynak kişi: Salih Fırıncı, 66 yaşında, İlkokul mezunu. 
11 Ahmet Gökbel, Kıpçak Türkleri (Siyasi ve Dini Tarihi), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000, ss. 

226-228. 
12 Kaynak kişi: Fethiye Ayçiçek, 67 yaşında, okur-yazar değil. 
13 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, sy. 112, Ankara: Atatürk Kül-

tür Merkezi Yayını, 1995, ss. 37-38. 
14 Ünver Günay-Harun Güngör, Türk Din Tarihi, Kayseri: Laçin Yayınları, 1998, s. 50. 
15 Ahmet Caferoğlu, Kuzey-Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize ve Yöresi Ağızlar, c. 1, Ankara: TDK, 1994, s. 16. 
16 Kaynak Kişi: Osman Aytemiz, 87 yaşında, İlkokul mezunu. 

17 Yaşar Kalafat, “Anadolu Türk Mitolojisinden Yapraklar-Karşılaştırmalı Bodrum Halk İnançla-
rı II”,  www.yasarkalafat.info 
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dığı birçok adak bölgeleri taş yığınlarından meydana gelmektedir. Özellikle de dağ geçitle-
rinden ve dağ bellerinde geçen yolcuları buralara bir kazaya, bir felakete uğramamak için 
yol ve geçit iyelerinin gönüllerini hoş etmek için bir taş parçasını oraya bırakırlardı. Kıpçak 
mezarları üzerinde yoğun olarak görülen Balballar da kutsallık atfetmektedirler.18 

Ardeşen Dereyayla ile Yusufeli’nin ayrıldığı Kaçkar Dağlarının uzantısı olan tepede 
demir halka bulunmaktadır. Rivayete göre Nuh Peygamber’in gemisi bu halkaya bağlan-
mıştır. Uzaktan görülmesine rağmen, halka tepenin zirvesinde olduğu için bu halkaya ula-
şılmamaktadır.19 

Köyün sakinlerinden elde ettiğimiz bilgilere göre köyü üç kardeş kurmuş. Kafeli, Orta 
Kafeli20 ve Mapipere21 olarak üç sülale adından bahsetmektedirler. Bunun yanı sıra Koçiva-
lar22 diye adlandırdıkları başka bir aile daha yaşamaktaydı.  

Kalefi olarak belirtilen aileler Liko’lar23 ve Çebi’ler24 olarak bilinmektedir.  Orta Kafe-
li olarak bilinen aileler de Tolunoğlu, Türütoğlu, Topaloğlu, Demircioğlu, Saraloğlu,25  
Kumbasar,26 Çolak, Ayçiçek, Tonyalı, Eyüpoğlu, Aytemiz, Balcı, Okumuş, Sarı, Terzi 
soyadlarında varlıklarını sürdürmektedirler. Biberoğlulları olarak bilinen aileler de, Corda-
noğlu, Uzunoğlu, İnceoğlu, Sakaoğlu, Zenginal, Zenginbal, Zenginalp, Zenginler, Demir,27 
Sandıkçı, Ataseven, Çukur, Biberoğlu, Biber, Alemdar, Pertek, Tibuk, Döne, Pune, Ku-
yumcu ve Hurşitağaoğlu soyadlarında varlıklarını sürdürmektedirler.28 Bahsettiğimiz bu 
ailelerden bazıları ekonomik, eğitim veya özel sebeplerden dolayı başka yerlere göç etmiş-
lerdir. Kafeli, Orta Kafeli ve Mapipere olarak bahsettiğimiz bu üç sülale birbirlerine karşı 
özellikle kız alıp vermede dikkatli davranmışlardır. Her sülale kendi içinden kız almıştır. 
Diğer sülaleden kız almak aile yapılarına ters düşmektedir.  

                                                 
18 Gökbel, Kıpçak Türkleri, s. 225. 
19 Kaynak kişi: Köy İmamı Hasan Fazıl Çukur, 46 yaşında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-

si Mezunu. 
20 Kafeli olarak kullandıkları kelimenin “kafile”,  “kavim”, “kafa”, “kahve”  anlamlarına geldi-

ğine dair değişik görüşler bulunmaktadır. Ancak neden tam olarak bu adları kullandıkları konusunda 
bir bilgiye ulaşamadık. 

21 Mapipere kelimesini Biberoğulları olarak kullanmaktadır. Mapipere kelimesi Lazca bir keli-
medir.  

22 Koçivalar şuan Bayrak, Kurtoğlu, Çakırusta, Çakır, Yakıcı, Gül ve Çakırterzi soyadlarında ya-
şamaktadırlar. Kaynak kişi: Cengiz Köse, 60 yaşında, İlkokul mezunu. 

23 Liko’lar Aşağı Sofuoğlu/Sofuzade/Sofizade’ler olarak, Fırıncı, Büyüksofuoğlu, Delibaş, Top-
çu, Selamet, Şeker, Kurtuluş ve Köse soyadlarında varlıklarını devam ettirmektedirler. Yukarı Sofu-
oğlular, Yılmaz, Topçu, Koyun, Beşli, Sofuoğlu, Gümüş ve Çebi soyadlarında varlıklarını devam 
ettirmektedirler. Kaynak kişiler: Aydın Köse, 70 yaşında, İlkokul mezunu; Salih Fırıncı, 66 yaşında, 
İlkokul mezunu ve Aydın Yılmaz, 71 yaşında, İlkokul mezunu. 

24 Kaynak kişiler: Aydın Köse, 70 yaşında, Salih Fırıncı, 66 yaşında, İlkokul mezunu ve Aydın 
Yılmaz, 71 yaşında, İlkokul mezunu. Çebi’ler Yukarı Sofuoğlular olarak, Yılmaz, Topçu, Koyun, 
Beşli, Sofuoğlu, Gümüş ve Çebi soyadlarında varlıklarını devam ettirmektedirler.  

25 Bu aile hakkında bilgi almak için bkz. Mehmet Bilgin, Sarıali-Zâdeler (Sarallar), Esen Ofset, 
Trabzon 2006. 

26 Bu aile hakkında bilgi için bkz. Mehmet Bilgin, Bir Cumhuriyet Milletvekili Sami Kumbasar 
Kitabı, Ofis Yayın Matbaacılık, 1. Baskı, İstanbul 2014. 

27 Günümüzde Hopa, İspir ve Çayeli’nin Çilingir Köyü’nde yaşamakta olan aileler de bulunmak-
tadır. Kaynak Kişi: Çilingir Köyü sakinlerinden Tamer Demirci, 30 yaşında, Üniversite mezunu. 

28 Kaynak kişi: Köy İmamı Hasan Fazıl Çukur, 46 yaşında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Mezunu.  
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Bahsetmiş olduğumuz bu ailelerde yaşlılara hürmet etmek önemli olarak görülen bir 
davranış biçimidir. Her sülalenin önde gelen saygın kişileri bulunmaktadır. Bu kişiler ge-
nellikle en yaşlı, en tecrübeli veya en bilgili insanlardır. Aileler; evlenme, hudut davaları, 
kız kaçırma, arazi paylaşımı gibi mevzularda bu yaşlıların bilgisinden faydalanır. Bu ve 
buna benzer konularda yaşlıların vermiş oldukları karara saygı duyulur ve verilmiş olan 
karara uyulur. Bilgisine başvurulan insanlar genellikle erkekler olur. Kadınların bu tür 
durumlarda pek söz hakkının olmadığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra erkeklerin ön planda 
olduğu bir başka durum ise erkeklerin soyu devam ettirdiğine inanılması ve ona göre dav-
ranılmasıdır. Erkek çocuğu olmayan aileler toplum tarafından yadırganmaktadır. Bir kadı-
nın ne zaman ki erkek çocuğu olursa o zaman tam manasıyla yuvasını kurduğuna hükme-
derler. Erkek çocuklar doğduğu zaman Hekike/Akîka29 dedikleri Allah’a şükür mahiyetin-
de kurban kesilir. 

Oğuz Kağan Destanında, Oğuz Kağan’ın İt Barak ülkesini fethi esnasında askerlerin-
den birisinin eşinin hamile kalması ve kocasının savaşta öldürülmesi sonucunda savaş ye-
rinde doğumunun yaklaşması sebebiyle yakınlardaki içi oyulmuş bir ağacın içinde çocuğu-
nu doğurması anlatılmaktadır. Evlatlık edinilen bu çocuğa Oğuz Kağan tarafından ağaç 
kovuğu anlamına gelen Kıpçak (qıpçaq) adı konulmuştur.30 Türklerde ve Kıpçak Türkle-
rinde köklü bir “ağaç kültü” nün olduğu bilinmektedir. Kıpçaklarla iç içe yaşayan Pomak 
Türkleri Akîka veya Harkeke diye bilinen yeni doğmuş çocuk için kesilen kurban kemik-
lerinin hiç kırılmadan toplanarak bir kayın ağacının dibine gömülmektedir. Başkurt Türkle-
rindeki ağaç kültüründe de Kayın Ağacı’nda izi/ruhların varlığına inanılır.31 

Su ve ekmeğin kutsiyeti tüm Türk Dünyasında ortaklık arz eden bir kültür değeridir. 
Azerbaycan ve Kuzey Mezopotamya’daki su ve ekmekle ilgili tespitler Anadolu’da da 
yaşamaktadır. Ekmek üzerine yemin ederler. Ekmeği temiz yere koyarlar, ayakaltına almaz-
lar, yerde görenler kaldırıp üç kere öper göz üstüne koyarlar. Ekmeğe haram katmazlar. 
Ekmeği sofraya erken getirirler. Korkan adama su içirirler. Kötü rüyayı sabah erkenden 
suya anlatırlar. Yola çıkanın ardından su atarlar. Suya ve ekmeğe ant içerler.32 Bütün bu 
özellikler bizim araştırma yapmış olduğumuz bölgede de var olmasının dışında, sofrada 

                                                 
29  Yenidoğan çocuğun başındaki tüyüne Akîka denir. Böyle bir çocuk için Cenab-ı Hak’a şükür 

yerine geçmek üzere kesilen kurbana da Akîka adı verilmiştir. İslam’dan önceki cahiliye devrinde 
Araplar kız çocuğu istemezler, hatta kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Erkek çocukları için de 
Akîka kurbanı keserlerdi. Peygamberimiz; Kurbanı, Allah’a şükür maksadıyla hem erkek hem de kız 
çocukları için kesilmesi şekline getirmiştir.  Akîka mubah ve güzeldir. Üç imama göre ise sünnettir. 
Zahiriye mezhebinde vaciptir. Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına erinceye kadar 
kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi, ziyafet verilmesi ve çocuğun saçının tıraş edilmesi daha 
faziletlidir. Kurbana elverişli olan olan hayvanlar Akîka’ya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kur-
ban kesilebileceği gibi, kız çocuk için de kesilir. Akîka kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve 
selametine bir hayır dileği olsun diye kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu 
yapmak müstahabdır. Diğer bakımdan da, çocuğun mütevazı olmasına ve kötü huylardan korunmuş 
olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür. Akîka kurbanının etinden 
sahibi yiyebilir, başkalarına da yedirebilir, sadaka da verilebilr. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer Nasuhi 
Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İstanbul: Bilmen Basım ve Yayınevi, 1990, ss. 421-422; Lütfi Şentürk-
Seyfettin Yazıcı, Diyanet İslâm İlmihali, Ankara: TTK, 2001, ss. 330-331. 

30 Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznamesi, Tercümesi ve Tahlili,  İstanbul: 
Enderun Kitapevi, 1982, s. 26. 

31 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, s. 57. 
32 Yaşar Kalafat, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak Halk İnançları Hattı, Ankara: Berikan Yayıne-

vi, 2012, s. 535. 
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ekmek kırıntıları bırakmamanın doğacak çocuğun renkli gözlü olmasını sağladığı düşünü-
lürdü.33 

Erkek çocuğun Türk illerinde olduğu gibi ele aldığımız insanlarda da önemi fazladır. 
Erkek çocuk doğuran anne yuvasını kurmuş olur ve kendi itibarını korumuş, devam ettirmiş 
olur. Erkek çocuğu olmayan anneye yuvasını kuramadı gözüyle bakılır. Ancak ne zaman ki 
erkek çocuğu olur o zaman tam manasıyla yuvasını kurmuş olmaktadır. Hatta bazen kız 
verilirken bile erkek tarafının soyuna bakılır, yani soylarındaki erkek sayısına bakılır da kız 
verilir. Erkek çocuğu olmayan ailelere genelde kızlar verilmemektedir. Bazen erkek çocuk 
doğurmanın algısı da faklılaşabilmektedir. Şöyle ki, ilk erkek çocuk doğuran anne kendi 
yaşıtlarından olup erkek çocuk doğurmayan kadınlara göre üstün addedilir ve bu da anneyi 
diğerlerine karşı veya ailesine karşı itibarlı yapmaktadır.34 

Araştırma yaptığımız bölgede, yeni doğan çocukların kırkı çıkana kadar, çocuğun kötü-
lüklerden korunması için yastığının altına “köpek pisliği, nane35 ve bıçak” koyulur.36 Do-
ğum esnasında inanılan bazı dini uygulamalar eski inançların bakiyeleridir. Bazılarına ise 
halkımız İslami giysiler giydirmiştir. Bunların bir bölümü doğum yapan anne ile bebeğin 
korunmasıyla alakalıdır. Korunmak için demir, bıçak, maşa, süpürge, taş, kaya, su ve ateş-
ten medet umulur. Bunlar Türklerin ilk inanç sistemlerinden olan Gök Tanrı inanç siste-
minde birer Kutsal Kültürler Korunma, alkarısı, karakura, cin gibi görünmeyen ve fenalık 
yapabileceklerine inanılan güçlere karşı yapılır. Kişioğlundan kaynaklanan ve zararlı olabi-
leceklerine inanılan kuvve doğum sonrası için de söz konusudur.37 

 Çocuğun çarpılmasını önlemek için, kırkı çıkana kadarki süreçte gece yıkanılan çocu-
ğun suyu dışarı dökülmez. Suyun dökülmesi için günün aydınlanması beklenir.  Bunlara 
ilaveten çocuğun basılması olarak adlandırdıkları çocuğun yürüyememesini engellemek 
için ise çocuğun kırkı çıkana kadar kurban etinin eve girmesiyle çocuğun üç kez havaya 
kaldırılması dikkat çeken diğer bir inanç şeklidir.38 Kırk inancı Türk halkları ve birlikte 
yaşadıkları diğer halkların arasında çok yaygındır. Tasavvuf bilgileri, ana rahminde bebeğin 
oluşumu, doğumdan sonraki ruhi oluşum süreci, ölümden sonra ruh-beden-âlem ilişkileri 
itibariyle açıklık getirilen bir konudur. Kırk, Kırklı ve Kırkın çıkarılması ile ilgili birbirini 
tamamlayan çok sayıda inanç ve uygulama vardır.39 Kırklı kadının bulunduğu eve daha 
ziyade odaya çiğ et, dışarıdan getirilmiş etin sokulmaması Özbekistan Türklerinde de var-
dır. Et getirilme zarureti varsa, et ilkin yere konulur. Kırklı çocuk evin üst başına götürülür 
ve yukarıya kaldırılır. Böylece etin çocuğu veya annesini basması önlenmiş olur. İnanca 
göre, bütün canlıların doğum münasebeti ile Kırk’ı vardır. Kırkların karışması bebeğe zarar 
verebilir.40 Yaşar Kalafat’ın Doğu Anadolu’dan yaptığı tespitte bebeğin kırkı çıkarılırken 
bilinen birçok hayvanın ismi sayılarak kırklarının karışmaması istenir. Ek olarak kırkı çık-
mamış bir bebeğin rahatsızlığının giderilebilmesi için sağaltıcı kadının tedavi süresinde 

                                                 
33  Kaynak kişi: Fatma Ayçiçek, 44 yaşında, İlkokul mezunu. 
34 Kaynak Kişi: Havva Topçu, 85 yaşında, İlkokul mezunu. 
35 Naneyi güzel kokmaları için Köy halkı sürekli yanlarında taşırlar. Özellikle göç esnasında 

mutlaka yanlarına alırlardı. Mitolojik verilere göre kara iyeler pis ve ak iyeler güzel kokudan hoşlan-
maktadırlar. 

36 Kaynak kişi: Fethiye Ayçiçek, 67 yaşında, Okur-yazar değil. 
37  Kalafat, Halk İnançları Hattı, s. 385. 
38 Kaynak kişi: Musa Ayçiçek, 49 yaşında, Ortaokul mezunu. 
39 Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançları İtibariyle Doğu Anadolu ve Toroslarda (Kırk) Motifi”, 

Milli Folklor, Yaz 1994, ss. 15-21. 
40 Yaşar Kalafat, “Hazara Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları”, www.yasarkalafat.info 
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birçok hayvanın ismini söyleyip onları adeta sesleri ile taklit ederek dua ettiğini kendi aile-
sinde tespit etmiştir.41 

Yeni doğan bebeğin ilk banyosu yapılırken göğüs uçlarına ve göbeğine, su alıp yara 
olmaması için tereyağı sürülürdü. Ondan sonra bebek yıkanırdı. Bebek üç aylık olana kadar 
her gün sabah akşam iki kere yıkanırdı. Üç aydan sonra ise iki veya üç günde bir yıkanırdı. 
Çocuk suyla büyür anlayışıyla bu kadar sık yıkanırdı. Bebeğin göbek bağı ise bir haftalık 
olunca düşerdi. Kopan göbek bağı eğer uzağa gömülürse kadın geç hamile kalır, yakın bir 
yere gömülürse de erken hamile kalacağına inanılırdı. Ayrıca bebeği ilk beşiğe yatırmadan 
beşiğe,  erkek çocuklarının sayısının artması için bir miktar yani bir avuç kadar fındık ko-
yulurdu.  Çocuk kırk günlük olana kadar da anne saçının kesilmemesi günah sayılırdı.42 
Saç, Türk kültüründe herhangi bir kıl olmaktan farklı bir mana taşımaktadır. Doğumdan 
evvel oluşan ve bebekle birlikte gelen Karın saçı, ilk saç tıraşında yapılan Saç toyu saçla-
rın taranma şekli ile sahibinin medeni haline dair verilen mesaj, dökülen tarak artığı saçla-
rın saklanılması, saç kılından hareketle büyü yapılması ve benzeri inanç ve uygulamalar saç 
etrafında bir inanç yumağı oluşturmuştur.43 

Türk hayatının neredeyse her döneminde ad kazanma ve ad alma işlemleri önem teş-
kil eden bir meseledir. Şartları çerçevesinde meydana gelen anlayışların, inançların, davra-
nış biçimlerinin yarattığı işlemlerin çoğunluğu, yakın zamana kadar hayatımıza yön veren 
önemli bir anlayış konumunda olmuştur.44 Çocuklara ad, kulağına Ezan okunarak ve üç kez 
adı söylenerek verilir. Çocukların adının belirlenmesini genelde kaynana veya kayınpeder 
yapar. Bunların belirledikleri adlar konulur. Bu adlar da genellikle büyüklerinin adını ya-
şatmak amacıyla konulmaktadır. Yani yeni ölen dedesinin veya babasının, annesinin ve 
büyükannesinin gibi birinci dereceden yakınlarının adı tercih edilmektedir. Bu adlar dönü-
şümlü şeklide yaşatılmaktadır.45 

Çocuğa ad verirken bu adın çocuğa hayırlı olup olmaması da düşünülmektedir. Araş-
tırma yapmış olduğumuz bölgelerde zamanı geldiğinde yürüyemeyen çocuk için basılmış 
olabileceğini düşündüklerini tespit ettik. İsim çocuğa gelişmedi tabiri kullanılmaktadır ve 
verilen ismin çocuğa iyi gelmediği düşünülmektedir. Basılmış çocukların düzelmesi için 
çocuklarının adları değiştirmektedir ve bu tezin yazarının yürüyemeyen kardeşimin adı da 
bu manada değiştirilmiştir. İkinci adlar verilirken tanınan, sağlıklı, güçlü, kuvvetli, örnek 
alınan insanların adlarını vermeye dikkat edilir. Bu sadece yürüyemeyen çocuklar için değil 
devamlı olarak hastalık geçiren, dili tutulan çocuklar için de geçerlidir.46 Anadolu ve Bal-
kanlar Türk halk sufizmine göre, çocuklara iki ad verilmesi onları büyüden korumaktadır. 
Büyü yapıldığı zaman birinci ad büyü kapsamına girmektedir. İkinci ad ise büyünün etkisi-
ni gidermektedir. Büyüden korunmak için adın ebcetinin yüksek olması gerekmektedir. Fal 
münasebetiyle açıklandığı gibi büyü halk inançlarının araştırma alanına girmesine inanç 
muhtevalı olmasına rağmen, büyü din değildir.  Dinin koruyucu ve şifa verici gücünden 
büyüye karşı ve büyünün tahribatlarına karşı istifade edilmektedir.47 

                                                 
41 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI,  s. 269. 
42 Kaynak kişi: Fethiye Ayçiçek, 67 yaşında, okur-yazar değil. 
43 Yaşar Kalafat, “Balkan Türklerinde Örneklemelerle Halk İnançlarında Saç”, Bal-Tam Türklük 

Bilgisi, Mart 2005, ss. 208-212. 
44 Kalafat, Halk İnançları Hattı, s. 393. 
45 Kaynak kişi: Salih Fırıncı, 66 yaşında, İlkokul mezunu. 
46 Kaynak kişi: Musa Ayçiçek, 49 yaşında, Ortaokul mezunu. 
47 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 399. 
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Çocuğun ilk çıkan dişini gören her kim ise, çocuğa hediye vermek zorundadır. Bu he-
diyenin ne olacağı, veren kişiye bağlıdır. Bu hediyeler, çocuğa yakınlık derecesi veya kişi-
nin maddi durumuna göre değişmektedir. Verilen hediyeler altın, kıyafet, para veya oyun-
cak gibi şeyler olabilmektedir.48 Doğu Anadolu’da bu uygulama Diş Hediği şenlikleri ile 
yapılır. Komşular hedik yemeğe davet edilir ve çocuğa hediye alınır. Adet çocuğun dişini 
ilk görene hediye alınması şeklindedir.49 

Türk toplum hayatında evlilik, çocuk sahibi olmak önemli kurallar arasında sayılmak-
tadır. Ev-bark sahibi olarak başlatılan itibarlı dönem, çocuk sahibi olunarak daha da ehem-
miyetli bir hal almaktadır. Türk hayatının her dönemine yön veren inançlarımızın rolü de-
vamlılığını sürdürmektedir. Evlilikte Ak ve Kara iyelerin, ata ruhlarının, ev iyelerinin ata 
ruhlarının, eş bulmada, iyi bir ocak sahibi olmada etkili oldukları inancı günümüzde de 
mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bu inançları nişan, düğün, zifaf ve evlilik sonrası dö-
nemlerde karşımıza çıkmaktadır.50 

Evliliklerde kızların sülale dışına verilmediği göze çarpmaktadır. Bundaki amaç, aile 
dışına kız vermeyip bütünlüğü sağlamaktır. Bunun yanı sıra anlaşamadıkları sülalelere de 
kız vermemektedirler. Yukarıda da bahsettiğimiz Kafeli, Orta Kafeli ve Mapipere sülaleleri 
kendi içinde evlilik yoluyla akrabalık kurmaktadırlar. Bu durum günümüzde dahi etkinliği-
ni göstermektedir.51 Mesela, Orta Kafeli olarak adlandırılan bizim sülale, Mapipere’lerle 
mecbur kalmadıkları sürece evlilik yoluyla akrabalık kurmamaktadırlar. Çünkü eskiden 
gelen anlaşmazlıkların halen daha sürdüğü görülmektedir. Kızın dışarıya verilmemesi yok 
olmaya karşı bir korunma şeklidir. Bunlar farklı toplumlarda değişik şekillerde olabilirler. 

Evlilik yaşına gelmiş bireylerin evlendirilmesi kararı anne-babanın veya ailenin büyük-
lerinin kararı doğrultusunda gerçekleşirdi. Kızlar 5, 8, 10 yaşlarına geldiklerinde “bu kız 
benimdir” denip kızın başına mandil (yazma/başörtüsü) takarlardı. Bu yapıldıktan sonra ve 
kızın ailesi de onayladıktan sonra o kıza başka kime talip olmazdı ve herkese duyurulurdu. 
Düğün için bu kızlar evlilik yaşına gelene kadar beklenirdi. Bu evlilikler Başlık Parası 
karşılığında yapılmaktaydı. Hatta kızın güzelliğine göre bu paranın miktarı artmaktaydı. 
Başlık Parası adı altında sadece nakit para değil, toprak, hayvan veya altın verilebilmektey-
di. Bu tür evliliklerin yanında bir de menemdi dedikleri değiş tokuş şeklinde de evlilikler 
yapılmaktaydı. Bu evlilikte, kız verilen aileden kız alınıyordu. Ancak bu uygulamaların 
günümüzde etkinliğini yitirdiği görülmektedir.52 

Kızlar evlenme çağına geldiği zaman nişan düğünü yapılırdı. Erkek babası veya erkek 
tarafından gönderilen kişiler kız evine giderler ve kız isteme gerçekleşirdi. Burada kıza 
yüzük takılır ve erkek tarafının maddi durumuna göre altın takılır veya geline bir kat kıyafet 
alınırdı. Damada da bıçak, tabanca, saat gibi hediyeler verilirdi. Ayrıca kestane, fındık ve 
cevizlerden kolyeler yapılıp damadın boynuna takılırdı. O kadar çok takılırdı ki damat 
ayağa kalkmakta zorlanırdı.53 Bu uygulamada geçmişte kalmış ve günümüzde nişanlar artık 
salonlarda yapılmaktadır.  

Şimdi düğün salonlarında yapılan düğünlerin eskiden tam olarak nasıl yapıldığı konu-
sunda elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen, düğün gününe yakın gelin sandığı hazırla-

                                                 
48 Kaynak kişi: Hatice Köse, 76 yaşında, İlkokul mezunu. 
49 Kalafat, Halk İnançları Hattı, s. 405. 
50 Kalafat, a.g.e., s. 415. 
51  Kaynak kişiler: Mustafa Topçu, 69 yaşında, Lise mezunu; Ahmet Beşli, 85 yaşında, İlkokul 

mezunu. 
52 Kaynak kişi: Musa Ayçiçek, 49 yaşında, Ortaokul mezunu. 
53 Kaynak kişi: Ayşe Delibaş, 77 yaşında, İlkokul mezunu. 
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nır. Düğün için yemekler hazırlanırdı. Bunlar genellikle baklava, laz böreği, lahana sarma, 
pilav ve el makarnasıydı. Düğüne sabah saatlerinde başlanırdı. Sonra davetliler gelmeye 
başlardı. Büyük sinilere (sofralara) el yapımı makarna üzerine pilav, üzerine yine makarna, 
onun üzerine de pilav yine konulurdu. Bu yemek verme işi düğün sahibinin de zenginliği-
nin göstergesiydi.  Sonra, karşılamalar söylenir, oyunlar oynanır, türküler söylenir; tulum, 
kemençe veya saz çalınırdı, silahlar atılırdı.54 Akşama doğru da erkek tarafında insanlar kız 
evine gider. Erkek tarafından söz sahibi olarak belirlenen üç kişi (Dade)  ve kızı evden 
çıkarmadan önce hazırlanmasına yardım edecek olan iki kadın, gelinin yanına gider. Bunla-
rın yanında da erkek tarafından yakın akrabalar giderdi. Eskiden maddi sıkıntılardan dolayı 
köyde bir gelinlik bir damatlık bulunurdu. Bunlar ihtiyacı olan insanlar tarafından dönü-
şümlü şekilde giyilirdi. Kadınlar gelini bu gelinliği giydirerek hazırlarlar. Sonra odadan 
çıkarılması beklenirdi. Gelini odadan çıkarmadan önce sandığının üzerine genellikle çocuk 
olmak üzere biri oturtulurdu. Sandığın üzerine oturan kişiye para verilmeden sandık üzerin-
den inilmezdi. Buna Sandık Hakkı denirdi. Daha sonra ise gelin evden çıkarılırken bıçak, 
kılıfına dualar eşliğinde üç kez sokulup çıkartılırdı, sonra da bıçak yedi kat iple bağlanır, 
ertesi gün düğümler açılırdı. Bunu yapmalarındaki amaç ise bağlanmayı önlemekti.55 Daha 
sonra evden gelini çıkarmadan önce kapı önünde durulur ve gelin çıkarılmazdı. Kapı Hak-
kı denilen para istenir, para verilirse gelin kapıdan çıkarılırdı. Bunu varsa kızın ağabeyi, 
yoksa da kızın dayıları veya yakın akrabalarından biri yapardı. Gelinin yolu üzerine halılar 
serilir, gelin onun üzerinden geçerdi. Gelin, baba evinden çıkarılırken inançları gereği bazı 
uygulamalarda bulunulurdu. Gelin ve damadın bağlanmasını önlemek amacıyla gelin evden 
çıkarken yolu üzerindeki bütün sular kaldırılır veya kapların içindeki sular boşaltılır ve 
kaplar ters çevrilirdi. Bu sular birbirine karışırsa yani birbirinin üzerine dökülürse bağlanma 
olurdu. Sular birbirinin üzerine dökülmesin diye boşaltılırdı.56 Ayrıca askere gidenin arka-
sından da su gibi ömrü olması istenerek su dökülürdü. Yaşar Kalafat’a göre, uğurla yola 
konulmak istenilen kimsenin ardı sıra ayna tutulur, su dökülür ve yolun açık olsun denirdi. 
Su halk kültüründe aydınlık anlamındadır. Bütün suların gelinin ardı sıra dökülmesi başka 
bir haneye, ocağa gittiği için evinden tamamen ayrıldığı için yapılmış alabilir. Bir kimsenin 
ardı sıra dökülen bütün sular da ona aydınlık dilenmiş anlamına gelebilir.57 Gelin, evin 
damlasından yani evin sınırlarından çıkınca Damla parası alınırdı. Kızı buraya kadar geti-
ren ağabeyi veya yakın akrabaları, gelini erkek tarafına teslim ederdi. Bu teslim etme esna-
sında da Kolçırası denilen para alınırdı. Eğer gelin, evlenmek istemezse yani verdikleri 
adamda gönlü yoksa razı değilse damadı bağlamak amacıyla evden çıkmadan kimse gör-
meden giydiği içliğin ipini söküp bağlardı. Bu başka bir iple de olurdu. Böylelikle damat 
bağlanırdı. Düğüm çözülmedikçe damat bağı kalırdı. Bu bağlanma olayını çözmek için de 
hocalara gidilirdi. Bu iple bağlamanın kendiliğinden etkisini yetirmesi ise yedi yıl sürerdi.58 
İplikle ve düğümle bağ büyüsü yapmak Türk Kültürlü halklarda çok yaygındı.59 

Gelin, koca evine geldiği zaman kucağına bir erkek çocuk oturtulurdu. Bunun yapılma-
sındaki amaç ise, gelinin erkek çocuğunun olmasıdır. Gelin, çocuğa kumaş mendil verirdi. 

                                                 
54 Kaynak kişiler: Ahmet Köse, 69 yaşında, İlkokul mezunu; Hasan Büyüksofuoğlu, 91 yaşında, 

İlkokul mezunu. 
55 Kaynak kişi: Musa Ayçiçek, 49 yaşında, Ortaokul mezunu. 
56 Kaynak kişiler: Pervin Yalnız, 44 yaşında, İlkokul mezunu; Ahmet Çakırterzi, 92 yaşında, İl-

kokul mezunu. 
57Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, Ankara: Berikan Ya-

yınları, 2007, ss. 38-48. 

58 Kaynak kişi: Fethiye Ayçiçek, 67 yaşında, okur-yazar değil. 
59 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, s. 239. 
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Çocuk, gelinin ayakkabısının içindeki parayı almak için gelinin ayakkabısını çıkarıp parayı 
alırdı. Bunun ardından da gelinin yüzünün açılması için bir miktar para verilir ve yüzü 
açılırdı. Gelin koca evinde bırakılırken yanına bir veya iki kadın da bırakılırdı. Sabah ise 
gelinden çevre/mendil çıkarılması istenir, duruma göre de gelinin orada kalıp kalmaması 
belirlenmiş olurdu. Eğer herhangi bir sorun oluşursa gelini, yanındaki kadınlar alıp baba 
evine geri getirirdi, eğer bir sorun oluşmazsa gelin orda bırakılır, yanındaki kadınlar evleri-
ne geri dönerdi.60 

Sıkça değindiğimiz bağlama veya bağlanmak, kavramları bekâr kızların kollarını gö-
ğüs altında bağlamasının kısmetlerini kapatacağı ve uğursuz sayıldığı konusunda da karşı-
mıza çıkmaktadır. Bağlama bir büyü türüdür. Gelin ve damat bağlanırlar. Kötü niyetliler 
onların mutlu olmamaları için onları bağlarlardı. İyi niyetliler de onları kötü niyetle bağla-
maya karşı korumak için bağlarlardı. Bağlama sadece gelin ve damat için olmaz, hastalık da 
bağlanır, çok bozuk havalara yol açan faktörler de bağlanırdı. Bağdan korunma ve kurtulma 
yöntemleri vardı.61 

Bağlama veya bağlanmanın yanı sıra ters ile ilgili bazı inançların da mevcut olduğu 
görülmektedir. Küçük çocuğun bacaklarının arasından arkaya doğru ters bir şekilde bakma-
sı birinin öleceği manasına gelirken, giyilen kıyafetin ters olması işlerinin olumsuz anlamı-
na gelmektedir.62 Ayrıca, kız istemeye gidildiği zaman kız tarafı kıyafetleri ters giyerse kızı 
vermeye gönüllerinin olmadığının işaretiydi.63 Cenazelerde kara elbiseler giyinilir, bazen de 
kıyafetler ters giyinilirdi. Bunlara ilaveten sabahları önemli bir iş yapmaya gidilirken veya 
yolculuk yapmak için evden çıkılırken karşımıza çıkan kişi erkekse işlerin yolunda gidece-
ği, eğer kadınsa işlerin ters gideceği inancı mevcuttur.64 Kısmen de kara kedinin görülme-
sinin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Herhangi biri bir yere giderken kara kedi ile karşılaşır-
sa uğursuzluk ihtimalini ortadan kaldırmak için kişi kendi saçını tutmaktadır. 65 Kara kedi 
Türk kültürlü halkların genelinde uğursuz olarak kabul edilmektedir ve “aralarına kara kedi 
girdi” deyimi bunun iyi bir misalini teşkil eder. Kara dedi Halaç Türklerinde de uğursuz 
sayılmaktadır.66 

Yaz aylarına girerken Nisan ayında67 Kuku kuşunun kuku kuku şeklinde ötmesiyle68 
birlikte toprağa ekinler ekilmeye başlanır.69 Bu kuku sesini açken duyan insan bu kuşa 

                                                 
60  Kaynak kişiler: Bilal Büyüksofuoğlu, 59 yaşında, Ortaokul mezunu; Halil Fırıncı, 81 yaşında, 

İlkokul mezunu. 
61 Yaşar Kalafat, “Alanya Yöresinde, Kilit-Bağ-Kitlenmek-Bağlanmak”, Erdem, Türk Halk Kül-

türü Özel Sayısı-III, c. 13, sy. 39, Ankara: Can Ofset, 2002, ss. 589-597. 
62 Kaynak kişi: Emine Balcı, 85 yaşında, İlkokul mezunu. 
63 Kaynak kişi: Ayşe Yılmaz, 85 yaşında, İlkokul mezunu. 
64 Kaynak kişi: Selime Ayçiçek, 92 yaşında, İlkokul mezunu. 
65 Kaynak kişi: Fethiye Ayçiçek, 67 yaşında, okur-yazar değil. 
66 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, ss. 298-327. 
67  Eskiden halk kendine göre takvim kullanmaktaydı. 1. Yağmurun, rüzgârın, güneşin saatinin 

tahmin edilmediği Deli Gucuk (Şubat), 2. Mart, 3. toprağı kazıma zamanı April (Nisan), 4. Mayis 
(Mayıs), 5. kiraz zamanı Çerez (Haziran), 6. her şeyin çürüdüğü Çuruk (Temmuz), 7. Ağustos, 8. 
Şğalva (Eylül), 9. Gumva (Ekim), 10. tüm ürünlerin tarladan toplanması Çzilva (Kasım), 11. kar 
zamanı Karakış (Aralık), 12. kışın en ağır geçtiği Büyük ay (Ocak) ayları şeklindedir. Burada geçen 
yabancı kelimeler Lazca’dır. 

68  İnanışa göre bu kuş, “Ğhaşki bozope ğhaşki (kazıyın kızlar kazıyın) , gaçananen lazutti (mı-
sırınız olacak), incirat do paçuma (otlukta uyuyunca), ti goyogaçananen (başınızda büyüyecek)” 
demektedir. Bu kuşlar Bağdat’tan, April (Nisan) ayının yedisi ve onu arasında gelmektedir. Burada 
geçen yabancı kelimeler Lazca’dır. 
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yenilmiş olur ve bir yılı halsiz ve hastalıklı geçer. Eğer tokken duyulursa kuşu yenmiş olur-
sun, bir yıl çok güzel ve sağlıklı geçer. Bu olaya da Kuş yenkmesi adı verilir.70 

Şükür’ün simgesi veya nazarın değmesini önlemek gibi amaçlarla geyik, koyun, keçi 
gibi hayvanların kafatasları evlerinin önüne daha doğrusu evin giriş kapısının üzerine asılır. 
Ayrıca nazardan korunmak için yumurta kabuklarının asıldığı da görülmektedir.71 

Gece, Lazca olarak ifade edilen “Mğu”nun Türkçe karşılığı olan Baykuş, kimim evinin 
önünde sert bir şekilde üç kez ötmesi o evden birinin ölmesi manasındaydı. Bu kuş böyle 
öttüğü zaman onu öldürmeye çalışırlardı. Eğer öldürülürse ölüm atlatılmış olurdu yani 
kimse ölmezdi.72 Sürmene yöresinde Baykuş de vik-vik diye öterse hamile kadının bebeği 
kız olurmuş, hu-hu diye öterse de erkek olurmuş. Baykuş, Türk kültür coğrafyasının bir 
kısım Kıpçaklar hariç diğer yörelerde uğursuz sayılmaktadır.73 

Köpeğin74 kurt gibi uluması iyi karşılanmazdı. Köpek kimin evini önünde veya kimin 
arazisinin üzerinde kurt gibi ulursa o aileden birinin öleceği manasını taşımaktadır.75 Ka-
mizmde angır diye bilinen kuş kutsaldır. Öterken ağlar gibi ses çıkarır, avlanılmaz ve eti 
yenmez. Öldürülmesi halinde bir felaketin olacağına inanılır. Köpeğin uluması gözüne kötü 
ruhların görünmesi sebebiyledir. Bütün köpeklerde kötü ruhları görme hassası yoktur. Sa-
dece alnında Görmekçi denen iki beneği olan köpekler bu kara iyeyi görür ve görünce 
ağlarlar.76 Anadolu’da köpeğin kurt gibi uluması iyi sayılmaz. Alevi inancında da köpeğin 
uluması ölüm geleceği manasını taşımaktadır. Şırnak Tatarlarında köpeğin bir evin yanında 
kurt gibi uluması o evden bir cenaze çıkacağı anlamındadır. Böylelikle hayvanattan bazıla-
rının değişik organları vasıtasıyla insanların görmedikleri, sezemedikleri bazı şeyleri görüp 
sezebildikleri anlaşılmaktadır. Adeta görünmeyeni görme veya geleceği okuyabilme gibi 
yetenek veya özellik söz konusudur.77 Kuzey Kafkasya’da Kumuk ve Avar gibi Türk kül-
türlü halklarda da köpeğin kurt gibi uluması ölüm haberi olarak algılanmaktadır.78 

Ayrıca Lipardi veya Pardi denilen dişi çakalın da kurt gibi uluması ölüm anlamına 
gelmektedir.79 Doğu Karadeniz halk kültürü Türk kültürlü halkların çeşitlilikleri itibariyle 
adeta Türk kültürünün çok kültürlülüğünü yansıtır. Kıpçak ve Oğuz halk kültürünün esasta 
fazla farklılık arz etmeyen birlikteliğini görmek mümkündür. Kırım Türkleri genelinde 

                                                                                                                            
69 Kaynak kişi: Fatma Ayçiçek, 44 yaşında, İlkokul mezunu. 
70  Kaynak kişiler: Fatma Çolak, 82 yaşında, İlkokul mezunu; Hatice Büyüksofuoğlu, 88 ya-

şında, İlkokul mezunu. 
71  Kaynak kişiler: Resime Pertek, 85 yaşında, İlkokul mezunu; Fatma Fırıncı, 77 yaşında İlkokul 

mezunu. 
72 Kaynak kişi: Ümmühan Ayçiçek, 55 yaşında, İlkokul mezunu. 
73 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, ss. 286-298. 
74  Köpek ayrıca sürüleri koruduğu için özellikle beslenirdi. Mısır koçanlarının üçlü olması bere-

ketin simgesi olduğuna ve ikisinin köpeğin nasibi olduğuna inandıklarında dolayı köpeklere yedirilir-
di. Ayrıca köpek öldürmek insan öldürmek kadar toplumun bakış açısına göre önemli bir suçtu. 

75 Kaynak kişiler: Ümmühan Ayçiçek, 55 yaşında, İlkokul mezunu; Hatice Ayçiçek, 54 yaşında, 
İlkokul mezunu. 

76 Yaşar Kalafat, “Altay Kamizminin Anadolu Türk Halk İnançlarındaki İzleri”, Altaylar’dan 
Anadolu’ya Kamizm, Ekim-Kasım 1999, sy. 2, ss. 102-108. 

77 Yaşar Kalafat, “Barak Baba ve Hayvan Ata Miti”, Erciyes Dergisi, sy. 408, Aralık: 
2011, ss. 21-25. 

78 Yaşar Kalafat, Kırım Kuzey Kafkasya, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi, 1999, s. 124. 

79 Kaynak kişiler: Ümmühan Ayçiçek, 55 yaşında, İlkokul mezunu; Rukiye Büyüksofuoğlu, 81 
yaşında, İlkokul mezunu; Fahriye Büyüksofuoğlu, 81 yaşında, İlkokul mezunu. 
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köpeğin kurt gibi ulumasının uğursuzluk olduğu inancı çok yaygındır. Yol gösterici ve 
geleceğin iyi haberlerinin müjdeleyicisi olarak bilinen kurdun, kendisini ifade ediş şeklinin, 
köpek tarafından isteyerek veya istenmeyerek taklit edilmesi halinin, uğursuzluğa yol açtığı 
şeklinde yorumlanmasıdır.80 

Derelerin üzerinde veya kenarlarında, evinin damlalarının bulunduğu yerlerin üç harfli-
lerin evlerinin veya sofralarının olduğuna inanıldığı için buralara idrar yapılmazdı. Ayrıca 
gece de dışarı idrar yapılmazdı. Eğer idrar yapılırsa tu tu tu denilerek oraya tükürülür. Eğer 
bu yapılmazsa insanın çarpılacağına inanılır.81 Ayrıca yeni evlilerin 40 güne kadar gece 
evden çıkması sonucunda da çarpılma meydana gelirdi. Eğer çıkarlarsa da dualar eşliğinde 
çıkılması gerekirdi.82 

Türkçede yas âdeti içinde değerlendirilen ölü gömme törenine yuğ ve bu törende söy-
lenenlere ağıt denilmektedir. Ancak bunu yerine, ağıtmak, ağıtlama, ağat, ağut, avut, deme, 
deşek, deyiş, diyeşek, mersiye, sagu, sağı, sağunç, savu, sayma, şivan, türkü, yakım, ağıt 
etmek, ağıt düzmek, ağıt havası, ağıt koparmak, ağıt söylemek, ağıt tutmak, ağıt yakmak, 
ağıt yapmak, ağıt yitirmek, bayatı söyleme, sağu kılmak, sağu sağma, sağı sağmak, şivan 
etmek, yakım yakmak, yas çağırmak, yas etmek, yas kaldırmak gibi kelime ve deyimler 
kullanılmaktadır.83 Türk kültüründe yasta sesli ağlamak Gök Türk çağına kadar uzanmakta-
dır. İslamiyet fazla abartılı ağlamayı İslam olarak kabul edip onaylamamıştır. Türk kültürlü 
coğrafyada ağlamak, ağlayarak ağıt yakmak, ağıt-destanlar meydana getirmek, ağlama 
merasimine yuğ ve ağlamayıcı kafiyeli ve coşkulu hale getirmeye sığıtcı denilmektedir. 
Ancak Rize yöresinde bu tabire henüz bir mana verilememiştir.84 Ele aldığımız bu ailelerde 
sesli ağlamak Lazca okoresğu kelimesinin Türkçe karşılığı sayma/sayı yapmak/sayı kur-
maktır. Günlerce sesli bir şekilde ağlanır. Bu ağlamada ölen kişi hakkındaki fikirler, yaşar-
ken yapmış olduğu şeyler, ölmesiyle insanlara ne gibi üzüntüler verdiği gibi konulara yo-
ğunlaşır. Genellikle ölen insanın birinci dereceden akrabaları olan kadınlar tarafından yük-
sek sesle gerçekleştirilir ve sırayla yapılır. Hatta bu ağlama şekli sonraki kuşaklara kalsın 
diye küçüklükten beri kızlara öğretilmektedir. Bu şekilde ağlanılmayan cenaze törenleri 
yadırganmaktadır.85 Anadolu’nun çoğu kesiminde ölü başında taziyeyi makamla zikrede-
rek ağlamak âdeti ağıt kelimesiyle zikredilmektedir. Bu yörede ise sayı ismi ile telaffuz 
edilmektedir. Bu değişiklik, eski Türklerde ölü başında makamla mezayasını sayarak ağla-
mak anlamına gelen sagu86 kelimesinin sayıya dönüşmesi ile meydana gelmiştir. Bu da eski 
Türklerin bu yörelerdeki etkileri olarak görülmektedir.87 İslam’dan sonra Kıpçaklarda, ölen 
insanların ardından yüksek sesle ağlarlardı ve özel ağlayıcılar getirtilirdi.88 Kıpçak kızı 
                                                 

80 Yaşar Kalafat, “Denizli ve Çevresinde Kurt ve Ulumak ile İlgili Halk İnançları, Denizli Kültür 
Sempozyumu, 06-08 Eylül 2006. 

81 Kaynak kişiler: Fatma Selamet, 103 yaşında, İlkokul mezunu; Ferdane Kumbasar, 76 yaşında, 
İlkokul mezunu. 

82 Kaynak kişiler: Şerife Ayçiçek, 92 yaşında, Okur-yazar değil; Taksime Çebi, 83 yaşında, İlko-
kul mezunu. 

83 Süleyman Uludağ, “Ağıt”, DİA, c. 1, Ankara: 1988, s. 471. 
84 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, s. 277. 
85 Kaynak kişiler: Havva Şeker, 60 yaşında, İlkokul mezunu; Hatice Bayrak, 83 yaşında, İlkokul 

mezunu. 
86 Sagu, Türkçede ölü için söylenen melodili ağıt ve mersiye anlamına gelmektedir. Arapça, 

nevha, menaha, Farsça mûye ve hunya karşılığı olarak söylenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bahaed-
din Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş IX, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, s. 471. 

87 A. Adnan Saygın, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malu-
mat, İstanbul: 1937, s. 30. 

88 Gökbel, Kıpçak Türkleri, s. 257. 
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Prenses Tamara babasının ölümüyle saçlarını yolmuş, yumuşak elleriyle yanaklarını tırma-
lamış, gözyaşlarına kan karışmıştır.89 Bu yas ve matem şekli Kıpçaklarda bulunmaktadır ve 
günümüzde şekil değiştirerek varlığını devam ettirmektedir.90 

Üzüntüyü belirtmenin diğer bir şekli de ölen insanlara ait eşyaların atılması veya kırıl-
masıdır. Ertesi gün ise bu kırılan şeylerin yeri doldurulur, atılan eşyalar geri getirilir.91 
Ayrıca, ölen insanların bazı şahsi eşyaları yakınlarına verilmektedir. Eşyaları alan insanlar 
bu eşyaları gördükçe ölüyü tekrar anmaktadır ve rahmet dilemektedir.92 Tul inancı, mitolo-
jik derinliği olan geniş bir konudur. Ruh ve ruhun ölümsüzlüğü içeriklidir. Dul olma ile 
ilişkilendirilebilirken halk inanmalarında ölen kimsenin bazı eşyaları etrafında, çok yakınla-
rı tarafından yasın yenilenmesi olarak açıklanabilmektedir.93 

 Herhangi bir aileden bir ölmüşse, o aile bir süre eğlencelere gitmez, sesli gülmez veya 
etrafındakiler de aynı şekilde davranır. Ölenin ailesine saygısızlık yapmamak için bir süre 
bu tür davranışlar yapılmamaktadır.94 Ölenin ardından, defnedildikten sonra hatırlamak ve 
öbür dünyada rahat etmesi için, ölümünün üçünde, kırkında ve yıldönümlerinde ölüyü an-
ma günleri olarak mevlid yapılmaktadır. Bu mevlidlerde mevlid şekeri dağıtılmaktadır.95 
Doğum anlamına gelen Mevlid’in cenaze sonrası yapılıyor olması tezat gibi görünse de 
Türklerin yuğ törenlerinde verilen yemek gibi İslami bünyeye bürünmüştür. Yine bunlar 
içinde Türklerin eski Şamanizm inançlarından, kansız kurban geleneklerinden biri olan 
saçı, ölünün ardından okunan mevlid töreni gibi İslami bir gelenek olarak düşünülmektedir. 
Mevlit töreni esnasında çeşitli otların bekletildiği su, dinleyicilere serpilmekte ve buna saçı 
denilmektedir. Bunun dışında mevlidlerde mevlid şekeri olarak ayrı bir ad alan şekerlerin 
de bu törenlerde dağıtılması bir saçıdır. 96 

Ölen insanların günahlarının hafifleyeceği inancıyla para dağıtılırdı.  Ölen bir kimse 
için dağıtılan paraya Isgat97 denilmektedir. Nitekim ölünün odasına su serpilir ve bazı 
önemli eşyaları yakınlarına dağıtılır. Ayrıca ölen insanın kullandığı sabunun kullanılması 
da uygun görülmezdi. Çünkü sabunu kullanan insanın erken yaşlanacağına inanılırdı.98 
Yaşar Kalafat’a göre, Türk kültürlü halklarda cenaze evden çıktıktan sonra, onun yıkandığı 
suyu kaynatan kazanda su bırakılmaz hatta evdeki bütün sular dahi dökülebilmekteydi. Ev 
temizliği yapılırken evin belirli bir seviyede duvarları da silinirdi. İnanca göre ölüm meleği 

                                                 
89 Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar, Ankara: TTK, 1992, s. 131.  
90 Gökbel, a.g.e., s. 258. 
91 Kaynak kişiler: Mehmet Ayçiçek, 55 yaşında, İlkokul mezunu; Muhammet Ayçiçek, 57 yaşın-

da, İlkokul mezunu. 
92 Kaynak kişi: Fatma Ayçiçek, 44 yaşında, İlkokul mezunu. 
93 Yaşar Kalafat, “Karşılaştırmalı Gerede/Salur Halk İnançları I”, www.yasarkalafat.info 
94 Havva Şeker, 60 yaşında, İlkokul mezunu. 
95 Kaynak kişi: Mehmet Ayçiçek, 55 yaşında, İlkokul mezunu. 
96 Mehmet Ali Hacıgökmen, “Türklerde Yas Âdeti Temelleri ve Sonuçları, , Prof. Dr. Nejat Gö-

yünç Armağanı, ss. 397-398. 
97 Bir hak veya mükellefiyeti düşürme anlamında fıkıh terimidir. Sözlükte "düşmek" anlamına 

gelen sukut kökünden türemiş olup "düşürmek, atmak, izale etmek" manasına gelir. Iskat namaz, 
oruç, kurban, adak, kefaret gibi ibadet ve borçları ifa etmeden ölen bir kimseyi bu borçlarından kur-
tarmak için fakirlere fidye ödenmesi işlemini ifade eder. Literatürde daha çok namaz ve oruç borcunu 
düşürme anlamına gelen ıskât-ı salât ve ıskât-ı savm terimleri kullanılır. Burada fidyeden maksat, söz 
konusu ibadetlerin yerine geçmesi ve mükellefi onların terkinden doğan uhrevî sorumluluktan kur-
tarması amacıyla yapılan nakdî veya aynî ödemelerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Diyanet İslam Ansik-
lopedisi, “Isgat” Mad., c. 19.  

98 Kaynak kişi: Fatma Ayçiçek, 44 yaşında, İlkokul mezunu. 
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bu suda kılıcını yıkayabilirmiş veya ölüm meleğinin kılıcından sıçrayan kanlar bu suya 
gelebilirmiş. Bu itibarla suların dökülmesinin gereğine inanılır.99 Ölü toprağa hasrettir diye 
ölen insan ilk üç gün içinde akşam olmadan gömülür. Yaşar Kalafat’a göre ölünün gece 
defnedilmemesi adet ve inancı Türk kültür coğrafyasında çok yaygındır. Akşam güneş batıp 
hava kararmaya yüz tutunca, yerlerin bağlanılmasının söylenmesinden dolayı ve akşam 
saatinden sonra bir şey yapılmamasında güneş kültü ile ilgili inançlar saklıdır. Mesela be-
bek bezi dışarıda bırakılmaz, eşikten dışarıya su dökülmez, ağaç dikilmezdi. Akşamın hayrı 
sabahın şerrine tercih edilir. Akşam tırnak kesilmez, gece aynaya bakılmaz, idrar dışarıya 
dökülmez, tarak artığı saçlar dışarı atılmaz, bebeğin ve loğusanın çamaşırı kırkı çıkana 
kadar dışarı asılmaz.100 Saçların atılmaması, gece aynaya bakılmaması ve gece tırnak ke-
silmemesi Tunca köyü halkı tarafından uygulanan bir inanç sistemidir.  

Ölen insanlar genellikle sağ omuzu üzerine sağa dönük şeklide mezara yatırılır. Üzerle-
ri Lazca mesvarapu diye adlandırdıkları tahtalardan örtülür. Bunun yapılmasındaki amaç 
ölünün bir anda toprak altında kalmamasıdır. Toprağı örttükten sonra çatı şeklinde mezar 
yapılır ve toprağın üzerinde ölenin suya ihtiyacı olduğu düşüncesiyle su dökülür. Bazı ileri 
gelenlerin ise şahsi eşyalarıyla gömülmektedirler.101 

Gagauzlarda ölü defnedildikten sonra varsa şarap yoksa bir testi su mezarın üzerine 
dökülmektedir. Anadolu’nun birçok yerinde ise mezar sulanır, rahmet dilenir ve mezar 
ziyaretine giden kimse kesinlikle su taşır, “su rahmettir, su kabir ateşini söndürür” denir. 
Yapılı mezarlara kuşların su içmeleri için yapılan özel su yerleri de sacı inancının bir so-
nucudur.102 

Kadınların mezar başlıklar çiçeğe benzer şekilde olur, erkeklerinki ise yuvarlak sade 
şekilde olurdu ve böylelikle kadın erkek mezarlıkları ayırt edilebilmekteydi. Çocukların 
mezarlarının ayakuçlarına ise takunya/nalin koyulurdu. Bu da çocuk olduklarını simgeler-
di. Bir mezarlığın üzerinde gece ışık görünmesi ise o mezarda yatan kişinin iyilerden oldu-
ğuna işaret sayılırdı.103 

 

 

SONUÇ 

Konargöçer Türk toplulukları arasında en geniş alana yayılan Kuman-Kıpçaklar, Kara-
deniz’in kuzeyindeki topraklarda geniş avlanma alanlarına sahip olmuşlardır. Göçebe ol-
dukları için de bozkır coğrafyasına değer vermişlerdir. Tarihleri boyunca geniş coğrafyalar-
da adlarından söz ettiren Kuman-Kıpçaklar, komşu devletlerde gerek ticari, siyasi, sosyal 
gerekse evlilik yoluyla kurdukları ilişkilerde kendilerinden söz ettirerek derin etkiler bı-
rakmışlardır. Devlet kuramayıp bağımsız boylar şeklinde yaşamış olan Kuman-Kıpçaklar 
Rusların Karadeniz’e inmelerinin önünü keserek, Karadeniz kuzeyindeki toprakların Türk 
yurdu olmasında önemli roller üstlenmişledir. Bunun yanı sıra göç ettikleri yer adlarının da 
Türkçeleşmesini sağlamışlardır. Balkanlarda, Anadolu’da, Türkistan’da Kuman-
Kıpçaklardan kalma birçok yer adları bulunmaktadır. Ayrıca komşu milletlerin dillerine de 

                                                 
99 Kalafat, Türk Halk İnançları V-VI, ss. 153-154. 
100 Kalafat, a.g.e.,s. 277. 
101 Kaynak kişi: Hikmet Ayçiçek, 52 yaşında, İlkokul Mezunu. 
102 Kalafat, Halk İnançları Hattı, s. 529. 
103 Kaynak kişiler: Musa Ayçiçek, 49 yaşında, Ortaokul mezunu; Musa Terzi, 59 yaşında, İlko-

kul mezunu. 
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Türkçe kelimelerin sokulmasına katkı yapmışlardır. Kuman-Kıpçaklar Kazak, Kırgız, Öz-
bek, Karakalpak, Kumuk gibi halkların etnik oluşumlarında da katkıları büyüktür. 

Dış baskılardan dolayı sürekli göç eden Kuman-Kıpçaklar, Karadeniz’in kuzeyinde Hı-
ristiyanlarla komşu olmaları sebebiyle zamanla yenik düşüp bu dine mensup olmuşlar ve 
böylece öz benliklerini kaybetmişlerdir. Kuman-Kıpçaklar yerleştikleri alanlarda Hıristi-
yanlığı ve İslamiyet’i benimsemiş olmalarına karşın Şamanist inançları hiçbir zaman bı-
rakmamışlardır. 

Diğer bölgelerde olduğu gibi Doğu Karadeniz bölgesinde de Kuman-Kıpçaklardan ka-
lan kültürel izlere rastlanılmaktadır. Bu izlerden yola çıkılarak bu Türk kavminin yaşadıkla-
rı yerleri tespit edebilmekteyiz. Bunun yanı sıra özellikle Rize, Artvin ve Trabzon yörele-
rinde hem Kuman-Kıpçaklardan kalma yer adlarına hem de Kıpçak kökenli aile adlarına 
rastlamaktayız.  

Bölgede Kuman-Kıpçak soyadı, aile adı ve sülale adlarına baktığımıza Kıpçak izlerini 
taşıyan aile soyadlarına rastlanılmaktadır. Tolunoğlu, Türütoğlu, Topaloğlu, Demircioğlu, 
Saraloğlu,  Kumbasar, Cordanoğlu, Uzunoğlu, İnceoğlu, Sakaoğlu, Demir başta olmak 
üzere yada önce belirtmiş olduğumuz diğer ailelerde de Kıpçak izleri olduğu daha önce 
tespit edilmişti. Bu ailelerin de araştırmamız kapsamındaki köyde yer alması bizim amacı-
mızı destekler niteliktedir. 

Kıpçaklardan kalma “ağıt” yani ölü başında taziyeyi makamla zikrederek ağlama gele-
neği Tunca köyünde yoğun bir şekilde geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettir-
mektedir. Bölgede bu ağlama geleneği Lazca “okoresğu” olarak adlandırılırken Kıpçaklar-
daki gibi yüksek sesle ifade edilmektedir. Bu kültür de Kıpçakların bölgedeki izleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bölgede karşımıza çıkan bir husus da tabiatta bazı güçlerin bulunduğu inancıdır. Böl-
gedeki insanlar arasında yaygın olan Güneş Kültü, Yer-su Kültü, Taş Kültü ve Ateş Kültü, 
zamanın da getirmiş olduğu değişikliklerde bölgede varlığını sürdürmektedir. Kıpçaklar’da 
Şamanî gelenek-göreneklere göre bazı yeryüzü şekillerini kutsal kabul ediyorlardı. Kıpçak-
lar, Şamanî inanış şeklinin unsurları olarak taş heykellere, göğe, güneşe, yıldıza, ateşe ve 
tabiat olaylarına tapınarak dini ritüellerini gerçekleştirirdi. Kıpçaklarda var olan bu kültlerin 
de bölgemizde varlığını sürdürmesi Kıpçakların izlerinin var olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Kıpçaklarda kurt ve köpek önemli figürlerdendi. Şamanizm etkisiyle hayvanlar ruhani 
dünyayla iletişime geçen ruh rehberi olarak düşünülmekteydi. Bölgede de köpeğin kurt gibi 
ulumasının neticelerine inanılması Kıpçaklardan kalma Şamani inanışların etkileri olabil-
mektedir.  

Erkek çocuklara “oğul (bere)”, kız evlatlara “kız (bozonta)”, erkek kardeşlere “erkek 
kardeş (cuma)”, kız kardeşe “kız kardeş (mda), anneye “anne, ana (nana)”, babaya “baba”, 
babaanneye/anneanneye “babaanne/anneanne (nandidi )”, dedeye “dede (bpabpu), üveye 
anne için “analık”, üvey baba için “babalık”, aynı memeden süt emen kişilere “emir-
deş/emildeş”, hamile kadınlara “yüklü” denilmektedir. Ayrıca kadınlar kocalarına “Bey, 
Ağa, Adam (Koçi), Kocam (Badişkimi) gibi kelimeler kullanılırken, erkekler de kadınlara 
“Hanım, Hatun, Karım (Ohğorca) gibi kelimlerle hitap etmektedirler. Buna ek olarak sahip-
lik bildiren kelime manasında da “Şkimi (benimki), Skani (seninki)” ekleri kelime sonunda 
kullanılmaktadır. Örneğin; kız=bozo, kızım=bozontaşkimi, kızın=bozontaskani gibi. Bey, 
Ağa, oğul, kız, emildeş, ana, analıh, yükli,  gibi kelimelerin de Kıpçaklarda var olması 
Kıpçak izlerinin bölgede var olduğunun göstergesi olabilir.  
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Bölgede Kıpçaklardan kalma diğer bir uygulama da güneş duasıdır. Yaylalarda rastla-
nılan bu dua, sistem ve karakter olarak Şamanî dinin bir unsurudur. Ayrıca Karadeniz Böl-
gesini bir unsuru olan Kemençe Kıpçak Türklerinde bir müzik aletiydi. Kemençeye bölgede 
ayrı bir önem verilmektedir. Örneğin; ortalama 100-150 kiloluk taşı taşırken bile kemençe 
çalıp şarkı söylenmesi bu verilen önemi göstermektedir.  

Türk kültürlü halkların inançlarında bir kod oluşturan ters ile ilgili inançlar bölgede 
karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Özellikle ağıtlarda ters oturma ve kıyafetlerin ters giydiril-
mesi veya kara iyelerin şaşırtılması için yapılan tersle ilgili uygulamaların bölgede yaşatıl-
ması Kıpçakların izleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu ters ile ilgili uygulamalar 
da Kıpçaklarda yoğun olarak bulunmaktadır. 

Halk inanç kültüründen hareketle kültür alanlarının sınırlarını belirlemede, kültür kod-
ları ve kültler gibi, kültür hayatının köşe taşları önem teşkil etmektedir. Doğu Karadeniz’in 
bir bölgesinden, Tunca (Dutha) bölgesinden alınan örneklerle bölge halkının kültürünü 
tamamen yansıtabilmek mümkün olmamıştır. Ancak elde edilen bulgular sonucunda Kıp-
çak izlerine rastlamış bulunmaktayız. Coğrafyayı daha geniş tutarak Karadeniz bölgesinde-
ki diğer bölgelerde Kıpçak izlerinin olup olmadığı yeni çalışmalarla ortaya çıkarılabilir. Bu 
gibi çalışmalarla amaç çerçevesinin sınırları genişleyebilmektedir. 
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Xülasə 

Tədqiqat işində psixologizmi şərtləndirən vasitələr arasında  bədii dil ilə yanaşı estetik 
dəyərə xidmət edən əsərdəki bədii ad da psixoloji portretin və  ya mənzərənin şərti bədii 
işarəsi kimi məsələyə daha çox diqqət yetirilir. Bu cəhətdən  görkəmli Azərbaycan nasiri və 
dramaturqu İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı nümunəsində nəzərdən keçirilən bədii dil və ya 
pyes adları ümumilikdə əsərin arxitektonikasını, mahiyyət və məzmununu, mövzu-ideya, 
süjet, kompozisiya və obrazlar aləmini əhatə edən lirik-romantik qatla yüklənmiş psixoloji 
portretin şərti bədii işarəsi kimi təhlildən keçirilir, əsərdə  iştirak edən personajların davra-
nışlarına, hərəkətlərinə və səviyyələrinə uyğun  gələn və  intonasiya ilə üzə çıxan söz və 
ifadələrdə  obrazların daxili dünyasının ümumiləşmiş obrazının və ya bədii portretinin üzə 
çıxarılması ilə bağlı elmi təhlil aparılır  və konkret elmi nəticələr əldə olunur. 

Açar Sözlər: bədii, dil, ad, sərti, psixoloji, portret  

 

 

 Öz 

Araştırma çalışmalarında psixologizm'ı gerektiren araçlar arasında sanatsal dil ile bir-
likte estetik değere hizmet eden eserdeki sanat ad da psikolojik resmin veya görünümün 
şartı sanatsal işareti gibi konuya daha çok önem veriliyor. Bu açıdan seçkin Azerbaycan 
nasri ve dramaturgi İlyas Efendiyev'in yapıtları örneğinde gözden geçirilen sanatsal dil 
veya piyes isimleri genellikle eserin arxitektonikasını, içerik ve içeriğini, konu-fikir, öykü, 
kompozisyon ve imajlar alemini kapsayan lirik-romantik katla yüklenmiş psikolojik portre-
nin şartı sanatsal işareti gibi analizden geçiriliyor, eserde yer alan karakterlerin davranışla-
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rına, hareketlerine ve. Düzeylerine uygun gelen ve tonla ile ortaya çıkan kelime ve ifadeler-
de karakterlerin iç dünyasının ümumiləş'mış karakterinin veya sanatsal portrenin ortaya 
çıkarılması ile ilgili bilimsel analiz yapılıyor ve somut bilimsel sonuçlar elde ediliyor. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, dil, isim, serdi, psikolojik, portre 

 

Abstract 

  Research in psychology and psychological portrait or picture in terms of character as 
being more attention to the issue of artistic  and aesthetic values, serving along with artistic 
language among the tools contributing to the product name. Prominent Azerbaijani writer 
and playwright Ilyas Efendiyev’s literary language, nature and content, plot, composition 
and psychological portrait of a literary character, works as a condition of participating in 
the behavior of the characters and their actions are downloaded images covering the whole 
of the work or play in this regard, the work of the names considered architectonics of the 
topic-ideas world lyrical-romantic crease, analysis. According to the generalized image of 
the inner world of the characters in connection with concrete scientific results achieved and 
scientific analysis to identify or artistic portrait of speech and expression, the next level and 
with intonation. 

Keywords: Art, language, name, tough, psychologically, portrait 

 

Резюме 

Исследования в области эстетической ценностью, служащие наряду с 
художественной и психологическим портретом или больше внимания уделяется 
вопросу, как знак художественной картины условное название əsərdəki средства 
художественного языка, обуславливающие между психологизм. С этой точки зрения 
выдающегося прозаика и драматурга Ильяса Эфендиева, рассматриваемый в целом, 
суть и содержание сюжетов и образов с психологическим портретом условный знак, 
участвующих в произведении действия и поведение персонажей, как проводится 
анализ художественного произведения художественного языка или имена, 
композиция мир, охватывающих лирические-романтические слоем, из-под, 
архитектоники пьеса на примере творчества Азербайджана. Со слов и образов 
внутреннего мира обобщенный образ или художественный портрет выявления и 
конкретные научные результаты достигнуты в связи с научный анализ проводится в 
соответствии с уровнем и интонации, вышедший в выражениях. 

Ключевые слова: Художественный язык, имя, sərti, психологической, портрет, 

 

 Psixologizmi şərtləndirən bədii vasitələrdən – bədii dil və ya  səhnə dili, yaxud ad 
psixoloji  portretin şərti bədii işarəsi kimi gerçəklənir. Artıq əvvəlinci fəsildə «Sən həmişə 
mənimləsən» pyesi  üzərində onun  bədii dili ilə  əlaqəli aparılan  müşahidələr  göstərdi ki, 
əsərdə əksini tapan dil və  ya səhnə dili, ümumilikdə hadisə, prosesin, davranışların, müna-
sibətlərin, hərəkətin bədii məntiqi və dramaturji ifadəsində İlyas Əfəndiyevin dram əsərləri 
nümunəsində nəzərdən  keçirilən lirik-romantik psixologizmin formalaşmasına zəmin yara-
dır. 

“Bədii dil böyük tarixi inkişaf prosesində cilalanmış və formalaşmış bədii təsvir va-
sitələri sisteminə malik obrazlı dildir. O, insanlar arasında ünsiyyət yaradan, müəyyən bir 
fikri başqasına çatdıran, insanların dərdlərini, sevinclərini, əzablarını bildirən, onların ün-
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siyyətinin, fikirlərinin, keçirdikləri bütün ruhi vəziyyətlərinin özünü yaratmaq vasitəsidir. ... 
sənətkar öz qəhrəmanlarının əzablarını sadəcə olaraq bildirmir, o, bu əzabların özünü bədii 
nitq formasında yaradır” [1, s.142]. 

 Bu baxımdan  əsərdə  iştirak edən obrazlar davranışlarına, hərəkətlərinə və 
səviyyələrinə uyğun  gələn  intonasiya ilə söz və ifadələr işlədərək özünəxas danışıq tərzi 
nümayiş  etdirməklə  bütövlükdə  özünün daxili dünyasının ümumiləşmiş obrazını və ya 
bədii portretini üzə çıxarır. 

 Buradakı bədii portret psixoloji portretin şərti bədii ifadəsi kimi meydana  gəlir və  
qavranılır. Başqa cür ifadə etsək, bu halda psixologizmi şərtləndirən bədii üsul və va-
sitələrdən biri kimi reallaşan bədii dil və ya səhnə dili psixoloji portretin şərti bədii işarəsi 
kimi qabardılır.  

Milli dramaturgiyamız tarixində,  xüsusən ötən əsrin  müasir Azərbaycan ədəbiyyatın-
da xidmətləri  olan İlyas Əfəndiyevin dram əsərləri nümunələrində psixologizmi 
şərtləndirən bədii üsul və vasitələr sırasında özünə yer alan bədi dil və ya səhnə dili, yaxud 
adda psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi qabardılan cəhətlər üstünlük qazanır. 

Bu cəhətdən Nurcahanın (“Mənim günahım”) dilində  və ya   daha konkret deyilirsə, 
nitqində işlənən söz və ifadələrə pyes boyu nəzər yetirildikdə, ömrünü, gününü ruhən 
incəsənətə bağlayan, hərəkət, davranışlarında, ətraf gerçəkliyə  münasibətində zərif məxluq 
kimi diqqəti çəkən obrazın lirik-romantik qatla yüklənmış  incə  zövqlü, həssas ürəyə  ma-
lik danışıq tərzi ondakı  daxili aləmin ümumiləşmiş  bədii-psixoloji  portretinin üzə 
çıxarılmasına yardımçı olur. 

  Nurcahan  yaşlaşdıqca əvvəlki gənclik  təravətinin itirilməməsinə çalışsa da, yaş, za-
man,  vaxt öz sözünü deyir və qəddar hökmünü  həyata  keçirməkdən çəkinmir. Nurcahan 
həmişə və indilikdə  sənəti yolunda  və ya şəxsi,  intim həyatında gənclik  eşqi, ehtirası ilə 
alışıb yanmaq, alovlanmaq istəyi ilə  çırpınan anda qarşı tərəfdən eyni cavab hissləri ilə 
yaşamağı da görmək və ya ona yönələn cavab məhəbbəti varsa, əzizlənmək, ovunmaq, 
sevib-sevilmək ümidində idi: 

Nurcahan: Bir zaman bu gözəlliyi qoyub gedəcəyini düşündükcə elə bil ki,    ayaqları-
nın altında dibsiz bir  boşluq açılır.…Mən dənizdə batan o günəş kimi qürub etmək 
istəmirəm. O, səhər yenə qayıdacaqdır… Mənim  gəncliyim, rəqslərim isə bir də heç zaman 
qayıtmayacaqdır. Bir zamanlar tamaşaçıların susmaq  bilməyən alqış səsləri məni qanad-
landırıb göyün yeddinci  qatına qaldırırdı…İndi gurlayan alqış sədaları məni dəhşətə salır. 
Sanki on doqquz-iyirmi yaşlarımda məni xoşbəxt eləyən bu sevinc, bu heyrət nidaları indi 
məni əbədi bir heçliyə, bir qaranlığa yola salır… [2, s.208-209]. …Mən vaxtı ilə canımdan 
artıq sevdiyim gənc qəhrəmanlarımı öz tamaşaçılarımın gözləri qarşısında qocaltmaq  
istəmirəm. Bu mənim üçün  hər şeydən ağır olardı, mən istəyirəm ki, tamaşaçıların coşqun 
alqış nidaları adi bir hörmətə, soyuq bir nəzakətə çevrilməsin… həqiqi və böyük məhəbbət 
nə qədər güclü də olsa, qızılgül yarpağı kimi zərifdir. Kiçik bir yalan, əhəmiyyətsiz bir 
sünilik belə onun üçün dəhşətli zərbə olur. Onu bədbəxt edir…Biz bir-birimizi sevirdik. Bu 
məhəbbətin gecəsi-gündüzü yox idi. Bizim üçün saat dayanmışdı. Biz nağıl, bir əfsanə 
içindəydik… [2, s. 237]. …Mən öz məhəbbətinin yalqızlığından, ümidsizliyindən dəhşətə 
gələn bir qadın haqqında danışıram… [2, s. 210].  …İndi sədr olmusan…Böyüklərlə otu-
rub-durursan. İndi sənə Ayqız kimi on doqquz yaşında gözəl lazımdır. Nurcahan köhnəl-
mişdir. Nurcahan daha sənə lazım deyil, Nurcahan qocalıb. Nurcahan səhnədən gedir.   
Nurcahanın günəşi batır…(Halı xarab olaraq divana yıxılır)  [2,s.223]. 
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Həmin əsərin digər iştirakçısı olan Ayqız da Nurcahanda olduğu kimi hərəkətlərində, 
davranışlarında, ətraf gerçəkliyə münasibətində zərifliyə, incəliyə daha çox üstünlük  verir. 
Bu baxımdan  ondakı danışıq tərzi, nitqi lirik-romantik qat üzərində köklənərək daxili 
aləminin ümumiləşmiş obrazını və ya bədii portretini üzə çıxarır. Burada dil və ya nitq 
vasitəsi ilə formalaşan və üzə çıxan bədii portret estetik mahiyyət daşıyaraq psixoloji port-
retin şərti bədii işarəsi kimi gerçəklənir və qavranılır: 

Ayqız: (xəyala dalaraq) Nurcahan xanımın rəqslərinə tamaşa eləyəndə  mənə elə gəlir 
ki, birdən-birə tamam başqa  aləmə uçuram…Elə bil ki, mən öz-özümə ifadə eləyə bilmədi-
yim hansı fövqəladə duyğunu isə onun ecazkar hərəkətləri aydınlaşdırır, eyni bir gözəlliklə 
tamamlayır. Elə bil ki, o uçan ulduz kimi öz ardınca nəhayətsiz bir işıq zolağı qoyub ge-
dir…Mən on üç-on dörd yaşlarımdan başlayaraq daim səhnə və Nurcahan xanım haqqında 
düşünmüşəm. Onlar mənim yuxusuz gecələrimin xoşbəxt xəyalları olublar… [2,s.206]. 
…(çox kədərli və yavaş səslə)  Atam   mənim teatra getməyimə  razı deyil. Mənim isə bu 
dünyada ən böyük arzum, ən böyük səadətim insanlar üçün rəqs etməkdir. Mən öz 
sənətimlə ən qəddar adamların belə qəlbinə daxil olmaq istəyirəm. Nə üçün? Bu mənim 
nəyimə lazımdır? Bilmirəm, lakin mən belə istəyirəm. İstəyirəm mənə milyonlar tamaşa 
eləsin, mütəəssir olsun, riqqətə gəlsin! Mənim əsl həyatım bundan ibarətdir… [2,s.226]. 

Pyesin digər iştirakçısı olan Səxavət də hərəkət, davranışlarına uyğun  danışıq tərzi 
nümayiş etdirir. Bu obrazın dilində və ya  nitqində  işlənilən söz və ifadələr ondakı daxili 
aləmin ümumiləşmiş obrazını və ya bədii portretini üzə çıxarır. Obrazın nitqində ifadə  
olunan hadisə, vəziyyət, özünü və ətraf aləmi təhlil bədii portretlə şərtlənir, bu isə, psixoloji 
portretin şərti bədii işarəsi kimi  təsdiqini tapır. Başqa sözlə,  personajın danışıq tərzi, dili 
və ya nitqində  işlənən söz və ifadələr hərəkət, davranışlarda, münasibətlərdə bədii-estetik 
şərtlərlə gerçəklənən   psixoloji aləmin, durumun birbaşa bədii  işarəsi, göstəricisi, yaxud 
onun «maddi»  səslənməsi olmaqla əsərdə estetik həlllini tapır. 

Səxavətin danışıq tərzi, onun nitqində diqqəti çəkən söz və ifadələr  də bu baxımdan 
obrazın psixoloji portretinin şərti  bədii göstəricisi,  işarəsi kimi meydana  gəlir.Nitq burada  
qəhrəmanın ümumilikdə psixoloji durumunun, vəziyyətinin ifadəçisi olur: 

Səxavət: Mən bu gözəl qızılgülləri şəhərimizin təzə sədrinə yox, sizə təqdim edirəm, 
çünki onun üçün gətirsəydim dostum Almurad məni  yaltaqlıqda təqsirləndirərdi  [2,s.184]. 
…Sahibin sözləri mənə yaman təsir elədi. Bir nəfər məndən min manat borc almışdı. Sək-
kiz ay saxlayandan sonra zor-güc gətirib verdi… Srağagün yenə  gəlib ki,  beş yüz manat 
ver bir ayacan  qaytararam, dedim, yoxdur… Sağlığına niyə yox idi. Qəsdən  vermədim. 
Borcu məndən alır, amma xeyri başqalarına verir. İnsan gərək yaxşılığı başa düşsün 
[2,s.188]. …o gözəl kişinin də adı qardaşının dəftərində var (cib dəftərini çıxarıb oğlanın 
adını göstərir) Gəray Kərəmzadə. Səksən manat. 1965-ci il, fevralın 25-i. Bəli yüz  yetmiş-
cə nəfərdirlər…Bəs sən qardaşını nə hesab eləmisən (Burnunu  tez-tez çəkərək) Amma 
əclaflar vaxtında gətirib vermirlər ki…Gəlib istəyirlər, adamın üzündən gəlmir…Sizdən nə 
gizlədim, belə gözəl  geyimli oğlanların, kişilərin gəlib məndən utana-utana borc 
istəmələrindən aldığın ləzzəti heç nədən almıram. Səbəbini yəqin başa düşürsü-
nüz…[2,s.200-201]. 

Səxavətin nitqi hər kəsdən hər hansı münasib vəziyyət müqabilində üstün  və ya öncül 
olmaq cəhdi ilə müşayiət olunur. Əvvəllər o, yüksək vəzifələrdə çalışmış, vaxtı ilə kömək 
etdiyi adamın  indilikdə mühüm vəzifədə olduğu üçün ondan yüksək vəzifə  istəməyi  
yuxarıda nəzərə çarpdığımız üstün  və öncül olmaq cəhdinə  bağlanır: 
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Səxavət: (əlini sinəsinə vurur)  Əjdaha kimi adamlar qalıb burda, o cür vəzifəni götü-
rüb verir hələ ağzından süd iyi gələn bir uşağa…Bu da bizim yetişdirib ortaya çıxartdığımız 
dostumuz [2,s.193]. 

Anjelin («Məhv olmuş gündəliklər»)  nitqi isə həyatın ağrı-acılarını  vaxtsız öz 
üzərində  hiss edib yaşayan, hər cür  çətinliyə, bərkə-boşa düşən  sərtləşmiş adamın psixo-
loji vəziyyətinin, durumunun ümumiləşmiş ifadəsi kimi  qavranılır. Burada əksini tapan dil 
faktı və ya  obrazın nitqi psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi əsərdə estetik həllini 
tapır. Anjelin nitqində  işlənən sərt psixoloji durumun ifadəsi olan sözlər daha çox işlək 
xarakter alır: 

Anjel: ...Mən bütün əzabların, təhqirlərin, iztirabların kökü olan məhəbbətə  nifrət 
edirəm!...Tüpürüm mən müqəddəs  adlanan bütün hisslərə! …Elə bilmə ki, mən istədiyim 
adama aldandığım üçün bu fikrə gəlmişəm! Yox! Əgər mənə biri xəyanət etmişdisə, mən  
beşinə xəyanət etmişəm…Əgər məni biri aldatmışsa, mən üçünü aldatmışam …Yazıq 
Fəridə …Sən məndən ürksən gərək yaşamayasan! Çünki mən əsl həyatın özüyəm! ...Əgər 
mən  sübut eləsəm? Faktlarla! Görüb tanıdığım canlı insanlarla…zarafat eləyirəm. Qoy 
sənin xəyalında yaratdığın səadət sarayı uçub dağılmasın…Axı sən həyata yenicə  qədəm 
qoyursan. (zarafatyana)  Mənim kimi yüz yırtıq-deşiyə girib-çıxmamısan…Dedim ki, mənə 
fikir vermə…Olub-qalan ağlımı da Fransada qoyub gəlmişəm…  [2,s.261-262]. … Sən ki, 
mənim  hərdən axmaq hərəkətlər elədiyimi bilirsən… [2,s.260].  

Anjel indilikdə  həyatını yaxşılığa doğru dəyişdirən adamla tanış olduqda onu bürüyən  
daxili rahatlığın verdiyi şirinliyin ömrünü daha da uzatmaq fikrindədir. Çoxdan unudulmuş 
və ya qəribsənmiş duyğuların yenidən işartılanıb üzə çıxması ilə Anjel yenidən   itirilməmiş  
əvvəlki şirin duyğuların alovunda çırpınaraq yaşamaq ümidindədir. Bu baxımdan psixoloji 
cəhətdən üzə şıxan Anjeldəki daxili  rahatlıq  nitqdə  işlənən sözlər vasitəsilə ifadə və işarə 
olunur.Söz və ifadələrlə işarə olunan obrazdakı ümumi daxili vəziyyət əsərdə inikasını 
tapan psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi mənalanır: 

Anjel: (Siqaretini külqabına qoyaraq) Yox, Fəridə məni maraqlandıran onun  xarici gö-
rünüşü deyil.  Şmotkalar üçün özünü öldürən  duzsuz oğlanların  söhbətini  eşidəndə daha 
ürəyim bulanır. Sənin rəssamında indiyə qədər başqalarında görüb-hiss eləmədiyim nə isə 
var və bu «nə isə» …məndə qəribə hisslər doğurur. Elə bil ki, mənim həyatım indi  geriyə, 
on altı –on yeddi yaşlarıma qayıdır, mən özümdə anlaşılmaz bir həvəs, bir yüngülük  hiss 
edirəm…Onun qızı var? …Yaxşı, sevgilisi,  nişanlısı olsun… [2,s.266].  

Bununla belə Anjelin nitqində qabardılan söz və ifadələr  bəzən ondakı uzun sürməyən 
daxili rahatlığın yox, əzab- əziyyətlərin bədii-psixoloji işarəsi kimi  meydana gəlir.  Anjelin 
Ədalətlə qarşılaşmasındakı söz və ifadəyə bu baxımdan diqəti artırmaq olar: 

Anjel: Elə bilirsən, mən sənə görə susuram? Mənim əlimdə  əlac olsaydı sənin boynu-
nu elə vurardım ki, qanın  yerə dammazdı! …Heyif ki, otaqda Fəridə vardır..Mən onun  
xəyallarını, arzularını alt-üst etmək istəmədim. Bu daha  gecdir.  Lakin əgər sən ona da  
xəyanət eləsən , mənim intiqamım dəhşətli olacaq. Mən bura sənin ikiüzlü sözlərini eşitmək 
üçün gəlməməişəm. Mənim səndən tələbim vardır! …Mənim oğlumun atasının sən olduğu-
nu rəsmiləşdirmək lazımdır …Uşaq sabah böyüyüb məndən atasının kim olduğunu soruşa-
caq, aydındırmı? [2,s.267]. … Axı sən bilirsən ki,  biz tanış olanda  mən bakirə qız idim. 
Mənim on səkkiz yaşım hələ tamam olmamışdı… (alma ilə dolu vazanın yanında şiş bıçağı 
götürərək) Mən and içmişəm ki, əgər  sən uşağı öz familinə yazdırmağa razı olmasan  bu 
bıçağı sancam düz ürəyinin başına, lakin bu etirafından sonra sənin ölüb-ölməməyin nə 
mənə lazımdır, nə oğluma (Bıçağı yerə tullayaraq) Gedə bilərsən …[2,s.293-294] və s.  
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Aynur obrazının («Büllur sarayda») işlətdiyi söz və ifadələr Anjelin nitqində  olduğu 
kimi, ətraf gerçəkliklə yaşanılan  münasibətlərin  dərinliyindən boy atıb rişələnərək sərt və 
istehzalı baxışlarla müşayiət olunmaqla ümumilikdə ondakı psixoloji durumun şərti bədii 
işarəsi kimi  qabardılır: 

Aynur:... Mən çox istərdim ki, sizin kabinetinizdən izzəti-nəfsi təhqir olunmuş çıxan o 
şikayətçilər indi sizin bu halınızı görəydilər!… Əyilmisiniz! O qədər əyilmisiniz ki,  belini-
zin belə şax qalmasına təəccüb eləmək olar. Vəzifəcə özünüzdən böyüklərin…. Siz mənim 
o cür həvəslə tikdirdiyim binanı paylatdırdınız anaş toyuqlara! Amma o binanın tikilişində  
hər gün dörd-beş adamın işini görmüş, səkkiz baş ailə sahibi usta Qaraya kvartira vermədi-
niz. [3,s.83-84] … Deyirlər, sizin sahələrdə möhkəm yoxlama gedir, Qədim müəl-
lim….Namərdlər? (Bərkdən gülür) …Sədaqət tutulmamışdan qabaq sizin bütün sirlərinizi 
mənə danışdı… Siz cürbəcür kələklərlə onu da necə tora salıb özünüzə əlaltı eləmisiniz. 
Son günlər o qorxusundan gecələr evdə yata bilmirmiş, orqanlar izinə  düşdüyü üçün siz 
onu öldürə bilərdiniz…  Siz dəhşətlisiniz! Sizinçin bu dünyada  müqəddəs heç bir şey 
yoxdur! Siz hər şeyi  satmağa öyrənmisiniz! Adamları satırsınız, vəzifələri satırsınız, namu-
sunuzu satırsınız…. Toxunmayın mənə, mən sizə nifrət edirəm!...Uçub dağılmalı idi bu  
büllur saray, bu xaniman, çünki o çürük sütunlar üzərində qurulmuşdu. Biz bunu hiss edi-
rik, amma həqiqəti görmək istəmirik.  Brilyantın soyuq  parıltısı gözlərimizi qamaşdırıb kor 
etmişdi! Biz unuduruq ki, xalqa xəyanətin cəzası amansız olur! [3,s.104-106]. 

“Dramaturq...surətlərinin daxili aləmini, xarakterini, düşdükləri vəziyyəti daha qabarıq 
gostərmək üçün çox yerinə düşən maraqlı ifadələr seçib işlətmiş” [4, s.187], “danışıq və 
hərəkətləri vasitəsilə əsərdə qüvvətli psixologizm, psixoloji atmosfer yaratmağa müvəffəq 
olmuşdur” [5, s.91]. Bu baxımdan pyesin digər iştirakçısı olan büllur saraylı bağ evinin 
sahibi Aynurun atası Ağahüseynin nitqi, danışıq tərzi özünəxas həyat təcrübəsinə əsasən 
formalaşan psixoloji durumun şərti bədii göstəricisi və ya işarəsi kimi ifadə olunur. 

Ağahüseyn: (Gülümsəyərək Farizə işarə ilə Qədimə) Bu  yaman tündməcazdı. De-
yirəm, ədə, zəmanəyə  uyğunlaşmaq lazımdı, mən də  cavanlıqda sənin kimi idim. Amma 
görürsən indi ipək kimi olmuşam. Şair deyib: «Sənə saz olmasa zəmanə, çalış sən saz ol 
zəmanəyə». İndiki əyyamda baş çıxarmaq üçün gərək həyat professoru olasan. Gördün biri  
bozarır üstünə, denən «çox sağ ol, buyur, qulluğunda olaq?» Adam işinin xatirəsi üçün quş 
da götürər, öküz də. (gülür) Mənim  bir demaqoq işçim var, böyük-kiçik tanıyan deyil. Elə 
ki, görürəm yenə nə isə mısmırığı yerlə gedir, demaqoqluğa bir bəhanə axtarır, gülə-gülə 
soruşuram: «Cümü müəllim, nə var, nə yox? Uşaqlar necədi…». O saat qırışığı  açıldı (gü-
lür) Gərək həyat professoru olasan, adamların nazik damarlarından tutmağı bacarasan. Mən 
Cümüyə  «müəllim» deməklə əksilmədim ki…[3,s. 66]. 

Pyesin digər iştirakçısı Ağahüseynin qohumu tipində təqdim olunan Bayandur obrazı-
nın nitqi, danışıq tərzi, işlətdiyi söz və ifadələr, hərəkət, davranışlarında, ətraf gerçəkliyə 
münasibətlərində üzə çıxan psixoloji xüsusiyyətlərin şərti bədii  işarəsi və  ya göstəricisi 
kimi qabardılır.  Başqa sözlə, Bayandurun  nitqi, danışıq tərzi ümumilikdə əsərdə əksini 
tapan  obrazakı daxili aləminin ifadəçisi kimi qavranılır: 

Bayandur: (bir anlığa nəzərədən keçirərək, Aynura)  Salam, dayıqızı! … Deyəsən  sən 
tanımadın? ..Sərvinaz bibinin oğluyam da…Bıy…Əlbəttə…Bəs Ağahüseyn  dayım 
deməyib? … Düzü hələ daimi bir qulluğum yoxdur, dayıqızı. Mədəniyyət klubunda 
həvəskar uşaqların   verdikləri konsertlərdə daş oynadıram. Hərif düşəndə 
güləşirəm…Ancaq, dayıqızı, düzü daş qaldırmaq-zad açmır məni. Orta məktəbi qurtaran-
dan sonra gəldim, istədim girim yurfaka, kəsdilər. Zalım uşağı…Anam elə demişdi ki, get 
dayının yanına, kömək eləsin, ancaq, dayıqızı, düzü məndə bir az lovğalıq var, istədim öz 
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gücümlə girim. Siz də görəsiniz ki,  qohumunuz necə oğlandı…Olmadı. Utandığımdan  tay 
sizə də görünməyib çıxıb getdim əsgərliyə…Sözüm  belədir ki, dayı, rayonda mənimlə düz 
sarımırlar…gedib ispalkomun sədrinə şikayət eləyirəm, deyir, eybi yoxdur, sən də get 
çayxanada işlə, dedim, mən ölsəm də arvad kimi döşlük taxıb çay paylama-
ram…Tüpürməkdən zəhləm gedir, yoxsa dayıoğlunun hər əclaflığı, dayı da bağışlasın, 
götürən deyil…Anam dedi,  maşallah o cür dayın var, get kömək eləsin, gir oxu… [3,s.74-
76]. 

Dramaturqun  digər pyeslərində  mahiyyətcə Bayandur  obrazı ilə yanaşı  eyni danışıq 
tərzi və səviyyəsi  nümunəsində  diqqəti çəkən personajlardan Gülgəz («Mahnı dağlarda 
qaldı»), Bəyim və Daşdəmir («Xurşudbanu Natəvan»)  özünəməxsus daxili psixoloji  aləmi 
ilə yadda qalır.  Onların nitqi və ya işlətdiyi söz və ifadələr, hərəkət, davranışlarında, ətraf 
gerçəkliyə  münasibətlərində üzə  çıxan  psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi reallaşır. 
Məsələn, Gülgəzin  («Mahnı dağlarda qaldı») nitqi, danışıq tərzində üzə çıxan sadə və 
sadəlövh cəhətlərin əsərdə psixoloji portretin şərti bədii göstəricisi kimi qabardırlır: 

Gülgəz:  Vallah mənim də  bəxtim bir gün açılacaq. Uşaqlıqda  o qədər eşşəyə min-
mişəm ki… Axı deyirlər, qız uşağı eşşəyə minəndə bəxti açılır. Mütləq açılacaq. Görərsi-
niz! Ölmüşdü Xankişi. Mənə nə olub? (Güzgüyə baxır). Göz məndə, qaş məndə…Boy 
məndə…İntəhası rəngim bir az qaradır. O da keçər. Qoca  nənəm deyərdi ki,  qara kişmişi 
cibə tökərlər, ağ ayranı itə…(oxuyub oynayır) [6,s.71].  

Ümumiyyətlə,   obrazların bir-biri ilə ünsiyyətdə, təmasda olmalarına başlıca amil on-
lardakı  daxili hərəkətverici  və ötürücü qüvvə  rolunda gerçəklənən tələbat və ya instinktin 
əsasında formalaşmış  müəyyən psixoloji  proses, vəziyyət, hal və xüsusiyyətləri ilə 
şərtlənir. Psixoloji proses, vəziyyət, hal və xüsusiyyətlər daxilində personajlar hərəkət, 
davranışlarında, ətraf mühitə münasibətlərində əsərboyu bəzi mühüm cəhətləri ilə  üzə 
çıxaraq tam halda  qavranılır. Bu baxımdan Gülgəz obrazında olduğu kimi, Bəyim və 
Daşdəmir  surətlərində də müəyyən psixoloji proses, vəziyyətlə şərtlənən hərəkət,  davra-
nışlarının ifadəsi kimi meydana gələn nitqi, danışıq tərzi özünəməxsus  psixoloji key-
fiyyətlərin qabardılmasına zəmin yaradır: 

Bəyim: (gülür) Bah, bah…Çək özünü, Daşdəmir…[3,s.22-23]. …(birdən Daşdəmirin 
yalanını xatırlayaraq) Gopçu! …(onu yamsılayaraq) «Dədəmin qızılı xurcunla-
dı….Üçmərtəbə evlərimiz belə oldu…at ilxıları belə getdi…» 

Daşdəmir:  Axı neyləyim, başlamısan ki, hamı mənə Bəyim xanım deyir…Mən gedib 
sizin daxmanızda neyləyəcəyəm, amma görürsən, Banu bəyim kimi xan qızı Seyid Hüseyn 
kimi kasıb oğlana getdi..Axı, sən daha məni istəmirsən. 

Bəyim: (gülümsəyərək  zərif, mehriban əda ilə)  İstəyirəm. 

Daşdəmir: (bicliklə) Eşitmədim, Bəyimcan, bir də de… 

Bəyim: (bərkdən) İstəyirəm. 

Daşdəmir: Ox…nə gözəl dedin, Bəyimcan. Bəs atam … 

Bəyim: Nə olsun, mən özüm xan qızı deyiləm ki …(birdən acıqlı)  Sevən kasıblığa, 
dövlətliyə baxmaz, Daşdəmir… [3,s.49]. 

Psixologizmi şərtləndirən üsul və vasitələrdən biri də bədii dil ilə yanaşı estetik dəyərə 
xidmət edən əsərdəki bədii ad da psixoloji portretin və  ya mənzərənin şərti bədii işarəsi 
kimi simvollaşır. Bu cəhətdən İlyas Əfəndiyevin dram yaradıcılığı nümunəsində nəzərdən 
keçirilən pyes adları ümumilikdə əsərin arxitektonikasını, mahiyyət və məzmununu, möv-
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zu-ideya, süjet, kompozisiya və obrazlar aləmini əhatə edən lirik-romantik qatla yüklənmiş 
psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi meydana gəlir. 

 Pyesin adı kimi müəyyənləşmiş  «Sən həmişə mənimləsən» - əsərdə iştirak edən ob-
razların taleyində  - Nargilənin həyatında mənəvi dayaq  rolunu oynayan, dünyasını çoxdan 
dəyişmiş əziz atasının xəyali ruhu ilə bərabər indilikdə  mənəvi sığınacaq kimi qəbul etdiyi 
Həsənzadə, yaxud Həsənzadənin isə xatirəsi ilə  ovunduğu, həyatdan çoxdan köçmüş arvadı 
Xurşud  xanımın xəyali ruhu əsərin bədii adında bütövləşərək psixoloji portretin və 
mənzərənin ümumiləşmiş şərti bədii işarəsi kimi simvollaşır. 

 Başqa cür ifadə olunursa, Nargilə  pyes boyu istər atasının xəyali ruhu ilə, istərsə də 
Həsənzadə simasında ruhən özünə yaxın yaxşı, ləyaqətli  adamların əhatəsində təmasda 
olmağı xoşlayır. Atasının xəyali ruhu və Həsənzadə Nargilə həyatının və xəyalının və ya 
taleyinin həmişə yol yoldaşı, sirdaşı və mənəvi himayəçisi olur. Nargilə mənən atasının 
xəyali ruhu və Həsənzadə ilə daim dialoqa girir.  

 Həsənzadə  də  öz növbəsində arvadı Xurşud xanımın xəyali ruhu ilə yaxın ünsiyyətdə 
olmağı həyatının əvəzsiz mənəvi səadəti hesab edir. Xurşud xanım Həsənzadə xəyalının 
həmişə yol-yoldaşı və sirdaşı olmaq etibarı ilə  əsərin adında ümumiləşərək estetik dəyər 
qazanır. 

 Digər pyesin  adı kimi   müəyyənləşən  «Məhv olmuş gündəliklər» - əsərin arxitekto-
nikasını, süjet, kompozisiyasını və ya obrazlar aləmini əhatə edən və birləşdirən estetik 
dəyərə  xidmət edir. Başlıca cəhət qəhrəmanın arzu, istəkləri ilə reallıq arasında  yaranan 
qeyri- tarazlıq və  böyük məsafə  nəticədə yaşanılan xoş xatirəli günlərin ömrünü anbaan 
məhvə yuvarladır.  

Fəridə ilə Anjel obrazının üzərində cəmləşən və xəyallarında cızdığı arzu, istəklərin 
gerçəkliklə toqquşması və ya üst-üstə düşməməsi əsərin adında mahiyyətcə  bütövləşərək 
ümumilikdə  estetik funksiyanı yerinə yetirən psixoloji portretin və ya mənzərənin şərti 
bədii işarəsi kimi qabardılır. 

Pyesin adı kimi  təyin olunan «Büllur sarayda» da əsərin ideya- məzmununu aydınlaş-
dıran məqam kimi diqqəti çəkir. Zahirən cəlbedici, gözqamaşdırıcı, parıltılı təəssürat oya-
dan büllur saray qəhrəmandakı hərəkət, davranışlarında, ətraf gerçəkliyə münasibətlərində 
üzə çıxan mənfi keyfiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaratsa da,  zaman keçdikcə həmin  
mənfi xüsusiyyət  ondakı arzu, istəklərin reallaşması yolunda bəzən hədsiz böyük  və qarşı-
sıalınmaz çətinliklər yaradır. Əsərin qəhrəmanı Aynur büllur sarayın cəlbedici sehrindən  
qurtula bilmədiyi üçün həsrəti ilə çırpındığı Həbiblə qovuşa bilmir. Buradakı «Büllur sa-
ray» Həbiblə Aynuru ayıran məqam və ya detal kimi psixoloji  portretin şərti bədii işarəsi 
kimi  simvollaşır.  

Beləliklə, İlyas Əfəndiyevin dram əsərləri nümunəsində nəzərdən keçirilən psixolo-
gizmi şərtləndirən üsul və vasitələrdən olan bədii dil və ad ümumilikdə psixoloji portretin 
və mənzərənin şərti bədii işarəsi kimi əsərdə estetik funksiyanı yerinə yetirir. 
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“KİTABI-DEDE KORKUT” DESTANLARININ DİLİNDE 
KULLANILAN  SIFAT FİİL VE ZARF FİİL EKLERİ 

 
PARTICIPLE AND VERBAL CONJUNCTION SUFFIXES IN “KI-

TABI-DADA GORGUD”  EPOPES LANGUAGE 
 

АФФИКСЫ ПРИЧАСТИИ И ДЕЕПРИЧАСТИИ В ЯЗЫКЕ 
ЭПОСА «КНИГА ДЕДE КОРКУТА» 
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Öz 

Dilbilimi açısından “Kitabi-Dede Korkut” destanları kendine özgü özelliklere sahiptir. 
Destanın gramattik yapısında morfolojik birimler – ekler önemli  yer tutuyor. Eserin dilinde 
həm yapı ekleri, hem de çekim ekleri geniş kullanım alanına sahiptir. Şunu da belirtelim 
ki,“Dede Korkut” dilindeki yapı ve çekim eklerinin bir kısmı artık arkaikleşmiş, bir kısmı 
ise ses değişimine uğrayarak modern Türkçemizde şimdi de kullanılmaktadır.   

Çağdaş Azerbaycan Türkçesindeki morfolojik birimler içeriside sözdəyişdirici 
şəkilçilər arasında  sifat fiil ve zarf fiil eklerinin önemli rolü  vardır. İşte bu yüzden de  işbu 
makalede “Kitabi-Dədə Korkut” destanlarının dilindeki  zarf fiil ve sıfat fiil eklerinin 
gramer özellikleri aynı zamanda  bu eklerin diğer eski türk yazıtlarıyla karşılaştırmalı 
incelenmesi,onun bilimsel araştırılması ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: “Kitabi-Dede Korkut” destanı, morfolojik birim, sıfat fiil, zarf 
fiil, Orhun-Yenisey yazıtları, Azerbaycan Türkçesi, eski Türkçe 

 

Abstract 

From linguistics point of view “Kitabi-Dada Gorgud” eposes have specific 
grammatical, morphological and syntactical units. İn morphological structure, mainly, 
morphological units – suffixes have special place according to parts of speech. Either 
grammatical or lexical suffixes were widely used in the language of eposes. İf we take into 
consideration grammatical and lexical suffixes used in “Dada Gorgud” language, we can 
notice that some of these suffixes have already changed phonetically and are used in 
modern language. Among grammatical suffixes used in modern Azerbaijani language 
participle and verbal conjunction (non – finite forms) suffixes have special role. From this 
aspect in this article grammatical features, also usage ways of  participle and verbal 
conjunction suffixes used in “Kitabi-Dada Gorgud” eposes and usage of these suffixes in 

                                                 
* Nahçıvan Öğretmenler Enstitüsü öğretim görevlisi/AZERBAYCAN 
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other ancient turkish written monuments (Orkhon-Yenisey writings) and scientific 
explanation comparatively were stated.  

Keywords: “Kitabi-Dada Gorgud” epos, morphological unit, participle, verbal 
conjunction, Orkhon-Yenisey writings, the Azerbaijani language, ancient turkish written 
monuments 

 

 

Müasir türk ədəbiyyatının, mədəniyyətinin genetik əsasında qədim türk mədəniyyəti 
dayanır. Bu faktı qədim türk yazılı abidələri də təsdiq edir. Qədim türk yazılı abidələri türk 
xalqlarının milli düşüncə tərzini, mənəvi dünyasını və zəngin dil tarixini əks etdirən 
möhtəşəm sənət nümunələridir. Azərbaycan və digər türk dillərinin tarixi inkişaf 
istiqamətləri, fonetik, leksik və qrammatik kateqoriyalarının yaranması və inkişafı bu 
yazılar əsasında formalaşır. Bu yazılar vasitəsilə türk dillərinin qrammatik və sintaktik 
quruluşlarının nə qədər zəngin və sözyaratma imkanlarının nə qədər geniş olduğu ortaya 
çıxır.  

Bu cəhətdən türk xalqlarının bir qrupunu təşkil edən oğuzların tarixini, dilini, milli və 
mənəvi dəyərlərini araşdırmaq daha maraqlıdır. Bu araşdırmanı da, təbii ki, yazılı 
mənbələrə əsaslanaraq  aparmaq daha məqsədəuyğundur. 

Oğuzların, xüsusilə Azərbaycan türklərinin qədim və erkən orta əsrlər tarixini, dilini 
araşdırmaq baxımından “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı bir tarixi mənbə kimi əvəzsizdir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarındakı çox qiymətli məlumatlar, real tarixi faktlar, bu 
istiqamətdə aparılan müqayisəli elmi araşdırmalar sübut edir ki, oğuz türkləri dünyanın ən 
qədim, həm də çox zəngin milli və mənəvi mədəniyyətə malik olan xalqlarındandır.   

 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dilimizin ululuğu, gözəlliyi, təmizliyi şərəfinə 
ucaldılmış möhtəşəm, fəth olunmaz bir qalanı xatırladır. Sehrli bir qatla örtülmüş bu 
qalanın söz hörgüsü nə qədər zəngindirsə, onun quruluşu, xüsusiyyətləri bir o qədər 
mürəkkəbdir.  

Dilçilk baxımından “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının özünə xas qrammatik, 
morfoloji və sintaktik vahidləri vardır. Morfoloji quruluşda, əsasən, nitq hissələri üzrə 
morfoloji vahidlər – şəkilçilər ayrıca yer tutur. Dastanların dilində həm sözdüzəldici, həm 
də sözdəyişdirici şəkilçilərdən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. “Dədə Qorqud” dilində 
işlədilən sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçiləri nəzərdən keçirsək, görərik ki, bu 
şəkilçilərin bir qismi artıq arxaikləşmiş, bir qismi isə fonetik dəyişməyə uğrayaraq müasir 
dilimizdə indi də işlənir.   

Müasir Azərbaycan dilində işlədilən sözdəyişdirici şəkilçilər arasında feili sifət və feili 
bağlama (feilin təsriflənməyən formaları) şəkilçilərinin xüsusi rolu vardır. İstər qədim türk 
dillərinə məxsus yazılı abidələrdə, istərsə də Azərbaycan dilinin müxtəlif inkişaf 
mərhələlərini özündə əks etdirən yazılı mənbələrdə bu şəkilçilər fəal işlənmiş, müasir 
Azərbaycan dilində malik olduğu səciyyəvi cəhətləri özündə əks etdirmişdir. Bu şəkilçilər 
bir sıra türk dillərində işlənsə də, türkoloji ədəbiyyatda haqlı olaraq oğuz qrupu dillərinə, o 
cümlədən Azərbaycan dilinə məxsus formalar kimi izah edilir. Bu cəhətdən də “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənən feili sifət və feili bağlama şəkilçilərinin 
qrammatik xüsusiyyətlərini, həmçinin işlənmə məqamlarını və bu şəkilçilərin digər qədim 
türk yazılı abidələrinin (Orxon-Yenisey yazılarının) dilində hansı formalarda işlənməsini və 
müqayisəli şəkildə izahını nəzərdən keçirək. 
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Xatırladaq ki, feili sifət feillərə xüsusi şəkilçilər artırmaqla düzəlir: isimlərin və 
isimləşən sözlərin əvvəlində gəlib, onların əlamətini bildirir: təyin olunan sözlə yanaşma 
əlaqəsi əsasında birləşib zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə təsriflənmir; növ, təsirlilik, 
inkarlıq şəkilçilərindən sonra gəlir, hərəkət məzmunu ifadə edir (4, 364). 

Dastanların dilində aşağıdakı feili sifət şəkilçiləri işlənmişdir:           

-ar, -ər. Bu şəkilçi formaca qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisinə uyğun gəlsə də, 
məzmunca ondan kəskin şəkildə fərqlənir. Belə ki, -ar2 şəkilçisi vasitəsilə adət, xasiyyət və 
keyfiyyət bildirən feili sifətlər düzəlir. Məsələn: Görər gözüm aydını oğul! Tutar belim 
qüvvəti oğul! (3, 66), “Axar sular” deyib qarğıma (3, 67), Yürəginə qaynar yağlar 
qoyulubdır (3, 61).  

Müasir dilimizdə -ar (-ər) feili sifət şəkilçisi daha çox inkarlıq şəkilçisi ilə qovuşmuş 
vəziyyətdə işlənir: tükənməz xəzinə, alınmaz qala... Bu forma birbaşa “Kitabi-Dədə 
Qorqud”la şəsləşir: ... yüzünü qan bürimiş. Turmaz qanın silər (5, 313). 

-ar, -ər feili sifət şəkilçisi Orxon-Yenisey yazılarının dilində -ar, -er formasında 
işlənmişdir. Məsələn: Bir todsar, açsık ömezsen (KTk12) – Bir dəfə doysan, açlığı 
fikirləşməzsən (2, 133). 

-an, -ən. Bu feili sifət şəkilçisi daha çox oğuz türk dillərində  işlənməsinə görə fərqlənir 
və bu şəkilçinin bir çox fonetik variantları mövcud olmuşdur: -qan, kan, -ken, -ğan. 
Məsələn: İti axan gözəl suyu üzüb keçin (3, 68). Çox öyünən kişilərdə bir kişilik 
görmədim (3, 34).  

Bu şəkilçi Orxon-Yenisey abidələrinin dilində -ür/ur, -ir/ır, -yür/yur formasında özünü 
göstərir. Məsələn: Körür közim körməz tək, bilir biligim bilməz tək boltı (KTb47) – Görən 
gözüm görməz, bilən biliyim bilməz kimi oldu(2,132).   

-an, -ən şəkilçisi dilimizin bütün inkişaf dövrləri üçün səciyyəvidir. 

-mış, -miş şəkilçisi -ar2 və -an2 şəkilçiləri kimi feillərin sonuna artırılaraq feili sifət 
düzəldir, əşyanın keçmiş zamanla bağlı olan hərəkət əlamətini, keyfiyyətini ifadə edir. Bu 
şəkilçi dilimizdə və eləcə də digər oöuz  türk dillərində öz formasını saxlamış və sabit 
qalmışdır. Bu şəkilçinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənmə məqamlarına 
nəzər salaq:  

Xan qızı aydır: “Qazan, oğlan avda idügin andan biləyin kim, yorğun atunla, güdəlmiş 
cidanla ardına düşəsən”, - dedi (3, 74).    

Orxon-Yenisey yazılarında –mış/miş şəkilçiləri ilə əmələ gələn feili sifətlər 
birləşmələrdə təyin olunmuş və tək-tək hallarda substantivləşərək isim kimi işlənmişdir. 
Məsələn: Künədmiş kuladmış bodunığ, türk törisin ıçğınmış bodunığ eçüm, apam törüsincə 
yaratmış (KTb34) – Kəniz, qul olmuş xalqı, türk qanun-qaydasını itirmiş xalqı mənim 
əcdadımın qanunları əsasında yaratmış (2, 132).  

-acaq, -əcək şəkilçisi müasir dilimizdə ən fəal işlənən bir forma olub, istənilən feil 
kökünə qoşularaq, əşyanın gələcək zamanla bağlı olan hərəkət əlamətini bildirir.  

Dilçilik ədəbiyyatlarında bu şəkilçinin tarixən iki tərkib hissədən əmələ gəldiyi 
göstərilir: -acaq, -əcək şəkilçisinin -a feili bağlama şəkilçisinin arzu, modallıq mənaları 
bildirən -ca//-cə şəkilçisi və -ar//-r gələcək zaman feili sifət şəkilçisinin birləşməsindən, 
yaxud -a iltizam forması və ya -an feili sifət forması ilə zaman bildirən çağ sözünün 
birləşməsindən, yaxud da iltizam formasının əlaməti -ay//-əy//-ac//-əc ilə feili sifət düzəldən 
-at//-ək şəkilçisinin birləşməsindən əmələ gəldiyi göstərilir. Bu şəkilçinin çağ sözü ilə deyil, 
tarixən -a şəkilçisi ilə bağlı olması buna əsas verir (4, 374).    
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-acaq, -əcək şəkilçisi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində də fəal işlənən 
şəkilçilərdəndir. Məsələn: Oğul, sən varacaq yerün  

 Tolamac-tolamac yolları olur (3, 86). 

Nümunələrə əsaslanaraq demək olar ki, bu feili sifət şəkilçisi Orxon-Yenisey 
yazılarında tam fərqli formada -taçı/-teçi, -daçı/-deçi formasında işlənmiş və gələcək zaman 
mənası ifadə etmişdir. – Olurtaçı (oturacaq), ölteçi (öləcək). 

Məsələn: Ol eki kişi bar erser, sini tabğaçığ ölürteçi tir men, önre kıtğanığ ölürteçi, -tir 
men, - bini oğuzuğ ölürteçi – ok, -tir men (Ton 6). Əgər o iki adam var olsa, onlar səni 
tabğaçı öldürən olacaqlar, - mən deyirəm, -məni, oğuzları öldürən olacaqlar, - deyirəm mən 
(2, 133). 

-malı, -məli feili sifət şəkilçisi XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimizdə, demək olar ki, 
işlənməmişdir. Deməli, gələcək zaman mənası ifadə edən -malı2 şəkilçisi müasir ədəbi dili-
miz baxımından səciyyəvidir: yazılmalı əsər, içməli su və s. 

Orxon-Yenisey yazılarına gəlincə isə, -malı2 şəkilçisindən burada  istifadə 
olunmamışdır. 

-ası, -əsi şəkilçisi müasir Azərbaycan dilində təsdiq fellərə qoşularaq gələcək zaman 
feili sifəti düzəldir. XVIII əsrdən sonra dilimizdə sabitləşən -ası2 feili sifət şəkilçisi daha 
çox məchul növdə olan feillərə qoşulur: gediləsi yol, baxılası sərgi və s. 

Bu feili sifət şəkilçisi nə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində, nə də Orxon-
Yenisey yazılarında işlənmişdir. 

-dıq4, -dığı, -digi şəkilçisi keçmiş zamanı ifadə edən feili sifət şəkilçisidir. Bu 
şəkilçilərə bütün şəxslər üzrə mənsubiyyət şəkilçilərini artırmaqla feili sifətlər yaranır. 
Ə.Tanrıverdiyə görə bu feili sifət şəkilçisi -dı (şühudi keçmiş zaman şəkilçisi) + -q, -k (isim 
düzəldən şəkilçi); -dıq  mənsubiyyət şəkilçisi modeli əsasında yaranmışdır (5, 314).  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənmiş bu feili sifət şəkilçisinə aid 
nümunələrə diqqət yetirək: 

Ayğır verüb alduğım, tozlu qatı yayım. 

Buğa verüb alduğım boğma kirişim (3, 63). 

Sevişdigin Bamsı Beyrək mən degilmiyəm? – dedi (3, 65).   

Orxon-Yenisey yazılarına gəlincə, bu şəkilçi -dük/duk, tük/tuk formasında işlənmiş və 
bu şəkilçilərlə yaranan feili sifətlər cümlədə təyin, zərflik və tamamlıq rolunda çıxış 
etmişdir. Məsələn: Barduk yirdə edgük ol erinç – getdiyin yerlərdə (ölkələrdə) yaxşısı idi 
(6, 45). 

Feili bağlamaların tədqiqinə XIX əsrin birinci yarısında ilk dəfə Kazımbəy başlamışdır. 
M.Əfşarın əsərində feili bağlamaların on iki növündən bəhs edilmişdir (4, 378). 

Feili bağlamalar həm feilin, həm də zərfin xüsusiyyətlərini daşıyan sözlərdir. Müasir 
Azərbaycan ədəbi dilində işlənən feili bağlamalar tarixən müxtəlif  inkişaf  prosesi 
keçirmiş, tərkibcə çoxcəhətli olmuşdur. Bunların bəziləri arxaikləşərək müasir ədəbi 
dilimizdən çıxmış, digərləri isə ədəbi dilimizdə işlənməkdədir. 

Qədim yazılı abidələrimizin dilində başlıca olaraq, aşağıdakı feili bağlama şəkilçiləri 
işlənmişdir: 
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-ıb, -ib, -ub, -üb şəkilçisi. Qədim abidələrimizin dilində -ib, -ub, -üb formasından daha 
cox istifadə olunmuşdur. Məsələn: Qazan bəg baqub tamaşa edərdi (3, 69). Həmən yayı 
biləgindən çıqarardı, buğanın – sığının boynuna atardı, çəküb turğızardı (3, 36). 

Orxon-Yenisey yazılarında feili bağlamalardan geniş şəkildə istifadə olunmuş və bu 
feili bağlamalar abidələrdə köməkçi bir vasitə kimi işlənmişdir. -ıb4 şəkilçisi Orxon-
Yenisey yazılarında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilindən fərqli olaraq, -p 
(saitlərdən sonra), -ip/-ıp (samitlərdən sonra) formasında öz əksini tapmışdır. Məsələn: 
körip (görüb), yayıp, kazğanıp (qazanıb). 

Bu feili bağlamalar abidələrdə çox işlənmiş və xəbərlə ifadə olunan hərəkətdən əvvəlki 
hərəkəti ifadə edir.  

Orxon-Yenisey yazılarında bu feili bağlamanın -pan/-pen formasına da təsadüf edilir. 
Məsələn: olurıpan, sülepen və s. Yağı bolıp, yana içikmiş – Yağı olub... yenə tabe olmuş. 
Olurıpan türk bodunın ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş – Taxtda oturub türk xalqının 
qəbilə birliyini, qanun-qaydasını mühafizə etmiş (2. 130). 

Bu feli bağlamanın -ibən, -ubən, -übən variantı M. Kazım bəyə görə -ıb4+an2 modeli 
əsasında yaranmışdır və qədim abidələrimizin dilində işləkliyi ilə seçilir: Ərə varan qız 
qalqa, qol saluban oynaya, mən qopuz çalam, - dedi (3, 64). Dədəm Qorqut gəlübən boy 
boyladı, soy soyladı (3, 115). 

Bu şəkilçinin -ubanı/-übəni modelinə də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində 
rast gəlirik: Gəlübəni qarşuladılar, qara otağa qondurdılar...(3, 35). Alubanı qalın kafər 
ellərinə yönəldilər (3, 69). 

Bu şəkilçilərin hər üçü də bu günkü dilimizin şivələrində işlənməkdədir.  

-anda, -əndə şəkilçisi zaman məzmunu ifadə edən feili bağlama şəkilçisi olub, yalnız 
Azərbaycan və türkmən dilləri üçün səciyyəvidir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
dilində və digər yazılı abidələrimizdə işlənən bu şəkilçiyə aid nümunələrə nəzər salaq: 
İkisini atanda üçin-dördin yıqdı (3, 43).  

   Qaranqu axşam olanda güni toğan! 

   Qar ilə yağmur yağanda ər kibi turan! (3, 45) 

-kən, -ikən şəkilçili feili bağlamalar istər dilimizin keçmiş dövrlərində, istərsə də 
müasir ədəbi dilimizdə geniş şəkildə işlənir. Bu şəkilçi digər feili bağlama şəkilçilərindən 
fərqli olaraq feilin kökünə deyil, başlıca olaraq, indiki, gələcək və nəqli keçmiş zaman 
şəkilçisini qəbul etmiş feillərə qoşulur və cümlədə feili bağlama vəzifəsində işlənir. 
Məsələn: Əlünə girmişkən, mərə, kafər, öldür məni, yetür məni (3, 118)! Basat altunlu 
günlügin tiküb oturar ikən gördülər ki, bir xatun kişi gəlür (3, 99). 

-kən morfemi -arkən2 feili bağlama şəkilçisinin tərkibində də müşahidə olunur. Müasir 
dilimizdə işlənən -arkən2 şəkilçi “Kitabi-Dədə Qorqud” dili ilə səsləşir: Taş oğuz bəgləri 
oturarkən girib səlam verdi (3, 124). Av avlayu gəzərkən önindən bir yaralu keyik çıqdı 
(3, 105). 

-dıqda, -dikdə, -duqda, -dükdə şəkilçisi -dıq (feli sifət şəkilçisi) və -da (yerlik hal 
şəkilçisi) şəkilçilərin birləşməsi əsasında yaranmışdır. Zaman məzmunu, daha doğrusu, işin 
baş vermə anını bildirən -dıqda4 şəkilçisi dilimizin bütün dövrləri üçün səciyyəvidir: 
Oğuzun ala gözlü qızı-gəlini boyladıqda, ər kişi sözün söylədikdə sən orada durasan (3, 
45)   
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-ınca, -incə, -unca, -üncə. Zaman məzmunlu bu şəkilçi dilimizin bütün inkişaf 
mərhələlərində öz  məhsuldarlığı ilə diqqəti cəlb edir:  

  Paralanub Qazlıq atımdan enməyincə, 

  Yenümlə alca qanım silməyincə, 

  Qol-put olub yer yüzinə düşməyincə, 

  Yalnuz oğul xəbərin almayınca 

  Kafər yollarından dönmiyəyin! – dedi (3, 73) 

-alı, -əli. İş və hərəkətin yerinə yetirilməsi vaxtının çıxış nöqtəsini bildirən -alı2 
şəkilçisi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində daha çox -əli formasında işlənmiş, 
XIX əsrə qədərki ədəbi dilimizdə daha məhsuldar olmuşdur. Məsələn: Beyrək gedəli Bam-
bam dəpə başına çıqdınmı, qız?! Mən bu yerdən gedəli dəlü olmışsan, dəli (3, 65). 

Bu şəkilçi müasir ədəbi dilimizdə zəifləsə də, qərb şivələrində eynilə -alı2, şimal-şərq 
şivələrində isə -anı, -əni formasında mühafizə olunur: alanı (alalı), gedəni (gedəli)... 

-gəc, -cək, -caq, -icək şəkilçili feili bağlama feildəki iş və hərəkətin icra olunma vaxtını 
və səbəbini bildirir. Məsələn: Bunı eşidcək Banıçiçək qaqdı (3, 65). Oğuz bəgləri bunı 
göricək əl-ələ çaldılar, gülüşdülər (3, 63). Çoban böylə digəc Qazan ah etdi, əqli başından 
getdi (3, 45).  

Yuxarıda göstərdiyimiz feili bağlama şəkilçilərinin heç biri Orxon-Yenisey yazılarında 
işlənməmişdir. 

-ar, -maz; -ər, -məz. Bu şəkilçi XIX əsrə qədərki Azərbaycan yazılı abidələrinin 
dilində, o cümlədən Orxon-Yenisey yazılarda müşahidə edilmir. Zaman, həm də hal-
vəziyyət məzmunu bildirən bu feili bağlama şəkilçisi müasir Azərbaycan, türk və türkmən 
dilləri baxımından səciyyəvidir: gələr-gəlməz, çatar-çatmaz... (Azərbaycan dili). 

-madan, -mədən, -madın, -mədin. Bu şəkilçinin -ma (inkar şəkilçisi) və -dan (çıxışlıq 
hal şəkilçisi), yaxud -maz (feili sifət şəkilçisi) və -dan (çıxışlıq hal şəkilçisi) şəkilçilərinin 
birləşməsi əsasında yarandığı göstərilir. Müasir ədəbi dilimizdə isə -madan2 şəklində 
sabitləşmişdir. Yazılı abidələrimizin, o cümlədən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
dilində həm -madan2, həm də -madın2 formasında rast gəlinir: Savaşmadın, uruşmadın 
qayıdayım – gerü dönəyim (3, 48). Qanturalı aydır: “ Baba, mən yerimdən turmadın ol 
turmış ola! Mən qaraquc atıma binmədin ol binmiş ola! Mən qanlu kafər elinə varmadın 
ol varmış, mana baş gətürmüş ola!” - dedi (3, 85).  

Orxon-Yenisey yazılarında isə -madan2 şəkilçisi -matı, -meti, -madı/-medi, habelə -
matın/-metin, -madın/-medin formasında işlənmişdir: sakınmadın (fikirləşmədən), udımatı 
(yatmadan), olurmatın (oturmadan).  

Məsələn: Bunca isik küçig birtükgeri sakınmatı. “Türk bodun ölüreyin, urığsıratayın” – 
tir ermiş, yokadu barır ermiş. – Beləliklə, türk xalqı düşünmədən işini, gücünü düşmənə 
verdiyi halda demiş: “türk xalqını öldürəyim, soyunu məhv edəyim” deyir imiş, məhv 
etməyə yürüyür imiş (2, 131). 

-araq, -ərək. “-a (feli bağlama əlaməti) + -raq (müqayisə dərəcəsinin forması)” modeli 
əsasında yaranmış araq2 şəkilçisinə XIX əsrə qədərki ədəbi dilimizdə az rast gəlinir. Bu 
şəkilçi ayrı-ayrı feillərin kökünə qoşularaq, tərzi-hərəkət, hal, vəziyyət, bəzən də səbəb 
məzmunu ifadə edən feili bağlamalar əmələ gətirir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
dilində işlənmiş bəzi nümunələrə nəzər salaq: Qanlı Qoca gedərək gəldi, Oğuza çıqdı (3, 
86). Kafərlər, sağ olanları, qaçaraq təkura gəldilər (3, 89). 
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araq2 şəkilçisinin məzmunu Orxon-Yenisey yazılaraında müxtəlif formalarla ifadə 
olunur: 

1. -u/-ü samitlərdən sonra, -yu/-yü saitlərdən sonra: kazanu (qazanaraq), sakınu 
(fikirləşərək), köru (görərək), başlayu (başçılıq edərək) və s. Bu feili bağlamaya da çox 
təsadüf olunur.  

2. -a, -e (samitlərdən sonra). Məsələn: aça (açaraq), bata (bataraq), keçə (keçərək), ine 
(enərək) və s. 

Misallar: Kanqım uça barmış – Atam uçaraq getmiş (ölmüş, o dünyaya getmiş). İnçü 
ögüzüg keçe Temir kapığka tegi süledimiz  – İnci çayını  keçərək, Dəmir qapıyadək qoşun 
çəkdik (2, 130).  

   Yazılı abidələrimizin dilində -a, -ə; -ı, -i feili bağlama şəkilçilərinin işlənməsinə də 
təsadüf  edilir: Qanturalı yerindən turı gəldi (3, 91). Dəli Domrul qırq yigid ilən yeyüb-içüb 
oturarkən nagahandan Əzrayil çıqa gəldi (3, 79).  

Buradakı “çıqa gəldi” gəlib çıxdı, “turi gəldi” isə durub gəldi mənasındadır. 

Müasir ədəbi dilimizdə işlənən -a2, -ya2 feili bağlama şəkilçisi təkrar olunan feillərə 
qoşularaq iş və hərəkətin tərzini bildirir: baxa-baxa, oynaya-oynaya və s. 

Bu cür şəkilçilər “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili üçün səciyyəvidir: Yata-yata 
yanımız ağrıdı. Tura-tura belümiz qurudı (3, 42). 

Buradan aydın oldu ki, Azərbaycan dil tarixinin öyrənilməsində bütün türk xalqları 
üçün ortaq olan, türk dillərinin bir çoxunu əhatə edən Orxon-Yenisey abidələri, 
M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsəri, oğuz abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi 
mənbələr mühüm rola malikdir. Dilimizin qrammatik, yəni morfoloji və sintaktik 
quruluşunun qədim forma və modelini öyrənmək baxımından isə “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının rolu əvəzsizdir.  
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AZERBAYCAN TIP TARİHİNDE YERİ  

OLAN DOKTOR YAZARLAR 
 

AZƏRBAYCAN TİBB TARİXİNDƏ YERİ OLAN  
HƏKİM YAZARLAR 

 
DOCTOR WRITERS PLAYED ROLES IN THE HISTORY OF THE 

AZERBAIJANI MEDICINE 
 

ИЗВЕСТНЫЕ ДОКТОРА В ИСТОРИИ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
 

Sonaxanım Həmidqızı HADİYEVA* 
 

 

Öz  

Azerbaycan tıp tarihinin birçok önemli temsilcileri vardır ki, onlar yaşadığı dönemde 
hem doktor olarak çalışmış, hem de kendilerinden önceki âlimlerin eserlerinden öğrendikle-
rine kendi tec-rübe ve teorik bilgileri ekleyerek değerli tıbbi eserler yazmışlar.  

Bunlardan İsa ur Raqı Tiflis'i, Kafiyeddin Ömer Osman oğlu, Nasreddin Tusi Mu-
hammed bin Hasan, Abdül Mecid Tabip, Yusuf bin İsmail Xoyi, Ramazan bin Şeyh Ali 
Lenkerani, Muhammed Bərgüşadi, Rükneddin Mesud Mesih'i, Mir Muhammed Zaman 
Hüseyni Deylemi, Hasan ibn Rza Şirvani, Muhammed Yusuf Arslan-vani ve Ebülhesen el 
Merağı’yi gösterilebilir 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan tıbbı, doktor yazarlar, tıp tarihi, tıbbı eserler. 

 

Xülasə 

Azərbaycan tibb tarixinin bir çox örkəmli nümayəndələri vardır ki, onlar yaşadığı 
dövrdə həm həkim kimi çalışmış, həm də özlərindən əvvəlki alimlərin əsərlərindən öyrən-
diklərinə öz təcrübə və nəzəri bilikləri əlavə edib dəyərli tibbi əsərlər yazmışlar. Bunlardan 
İsa ur Raqi Tifli-si, Kafiyəddin Ömər Osman oğlu, Nəsrəddin Tusi Məhəmməd ibn Həsən, 
Əbdül Məcid Təbib, Yusif ibn İsmail Xoyi, Ramazan ibn Şeyx Əli Lənkərani, Məhəmməd 
Bərgüşadi, Rüknəddin Məsud Məsihi, Mir Məhəmməd Zaman Hüseyni Deyləmi, Həsən ibn 
Rza Şirvani, Məhəmməd Yusif Şirvani və Əbülhəsən əl-Marağini göstərmək olar.  

Açar Sözler: Azerbaycan tibb, həkim yazarlar, tib tarixi, tibbi eserler. 

 

 

                                                 
* Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Fuzuli adına Elyazmalar Enstitüsü. Bakü/AZERBAYCAN 
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Absract 

Most of the well-known representatives of the history of Azerbaijani medicine used to 
work not only as doctors, but also they wrote valuable medicinal works by adding their 
experiments and theoretical knowledge to the works of the previous scientists. Among 
these representatives we can give the names of Kafiyaddin Omar Osman oglu, Nasiraddin 
Tusi Mahammad ibn Hassan, Abdul Majid Tabib, Yussif ibn İsmail Khoyi, Ramazan ibn 
Sheikh Ali Lankarani, Mahammad Bargushadi, Ruknaddin Masud Masihi, Mir Mahammad 
Zaman Husseyni Deylami, Hassan ibn Rza Shirvani, Mahammad Yussif Shirvani and 
Abulhassan al-Maraghi.  

Keywords: Azerbaijan medicine, doctor writers, history of medician, medical Works. 

 

 

Azerbaycan'da tıp eski dönemlerden gelişmeye başlamıştır. Yaygin olan ve gelişmiş 
tedavi yöntemlerinin temeli Türk Şahmanlığına dayanır. Daha sonra "Azerbaycan'da yer-
leşmiş Bulgar, Kıpçak ve Oğuz boylarının bilginleri pek çok şifa verici otları (pelin, yarpız, 
papatya, dazıotu vb.) tanıyor ve onlardan tedavi amaçlı kullanıyorlardı, acı yavşan en yay-
gın ilaç bitkilerinden biridir. Acı yavşan mide ve bağırsak hastalıklarını iyileştirmek ve 
karından kurt tedavisi için kullanıyorlardı. Eski Türklerin Öleng tanrıçası doktorların hami-
si ve Gök tanrının karısı sayılırdı. Geçmişte Oğuzlar ilaca "ota", doktora ise "otaçi" diyor-
lardı" (1, s.13).  

X. yy'da Azerbaycan'da tıp bilimi gelişmiştir. Doktorlar hastaları tedavi ediyor ve gere-
ken ilaçları kendileri hazırlıyorlardı. Özellikle bitkisel ilaçlara tercih olduğunda, ilk önce 
ilaç bazı hayvanların vücudlarında test ediliyordu.  

X. yüzyıl tıp tarihinin önemli temsilcilerinden biri İsa ur Ragı Tiflisi'dir. Onun "Tıp" 
eseri  X. yy'da Azerbaycan tababetinin durumunu yansıtmak açısından yazılan eser tıp tari-
himizde özel bir yer tutar. Tabip yazar pek çok Doğu ülkelerine seyahat etmiş, bir takım 
tıbbi eserleri tercüme etmiştir. Yazar "Tıp" eserinde insan vücudunda meydana gelen bir 
çok patoloji değişikliklerin nedenlerini anlatmış, ateşli hastalıkları, mide-bağırsak, akciğer, 
karaciğer, deri, cinsiyet üyeleri, zihinsel, zehirlenmeler olarak bölümlere bölmüş, tedavi 
için çeşitli gıda, bitki ve mineral maddeleri, diyet, kan alma gibi tedavi yöntemlerini sun-
muştur (2, s.314). Ebu'l-Hasan Behmenyar Merzban oğlu büyük Azerbatcan filozofu (993-
1066) İbn-i Sina'nın talebesi olmuştur. Bazı yazarlar onu ateşperest düşünüyor, bazıları ise 
sonradan İslam'ı kabul ettiğini kaydediyorlar. "Doğu panteizminin XI yüzyılın ortalarına ait 
aşaması doğrudan Bahmanyar'ın adı ile bağlıdır. O, bir takım değerli eserlerin yazarıdır: Et-
tahsil” (“Tahsil”), “Əz Zinə fi-l-məntiq” (“Məntiqə dair zinət”), “Əl-Bəhcə və-s-səadə” 
(“Gözəllik və səadət”), “Kitab fi-l-musiqa” (“Musiqi kitabı”), “Maudu ilm mə bəəd ət-
təbiə” (“Metafizikanın mövzusu”), “Məratib əl-maucudət” (Möbcudatın mərtəbələri”). 
Behmenyar'ın sorduğu sorular ve İbn Sina'nın onlara verdiği cevaplardan oluşan mektuplar 
da önemli felsefi içerik taşıyor "(3,s.496). Onun "Et-tahsil" eserinde tebabetle ilgili konu-
lardan bahsedilmektedir. İnsanın sinir sisteminin faaliyetinin vücut üyeleri ile bağlı olduğu 
kanaatine gelen alim, duygu faaliyetin vücuda dış dünyanın etkisi ile gerçekleştiğini belirtir. 

Orta Çağ Azerbaycanı'nın Şirvan bölgesinde de tababetin gelişmesi için büyük çalış-
malar yapılmıştır. Ünlü tabip Kafiyeddin Ömer Osman oğlu (1080-1150) Şamahı yakınla-
rında Merhem adlı arazide (günümüzde Şamahının Merhem köyü vardır - SH) ilk kez aka-
demi düzeyinde bilim ocağı kurmuş, doğal ilaçlar hazırlanmasıyla teknolojisinin temelini 
atmıştır. XI. yüzyılda Azerbaycan tıp okulunun temelini astronom, filozof, matematikçi, 
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kimyacı, cerrah ve eczacı Kafiyeddin Ömer koymuşdur. Xaqani Şirvani kendi şiirlerinde 
amcası Kafiyeddinin ona örnek olduğunu, ona çok şey öğrettiğini belirtmiş, amcasının 
hünerini övgü etmiş, vefatına da mersiye yazmıştır. Kafiyeddin ilk kez stasionar teşkil et-
miş, bir çok çaresiz dertlere çare olmuşdur. Muayenehaneye Tebriz'den, Gence'den ve diğer 
şehirlerden doktorlar, attarlar davet ediliyordu. Onun nezdinde faaliyet gösteren tıbbi med-
resenin öğrencileri dağlardan, bağlardan, ormanlardan ilaç bitkilerini topluyorlardı.        

Bu malzemelerden muayenehanenin eczanesinde ilaçlar yapılıyordu. Ömer Osman oğ-
lunun görüşlerine göre, hastalığın türenmesinin temel sebebi sağlıksız beslenmedir. O, 
hastalığın tedavisi sürecinde kaliteli gıda ve uygun diyet tutmayı tavsiye ediyordu (4, s.44). 
Tıp Tarihine göz gezdirdikte anlaşılıyor ki, orta çağda yaşamış Ömer Osman oğlu bir takım 
kalp hastalıklarını bal, şerbet, meyve suyu ile tedavi etmiştir (5, s.28). Kafiyeddin Ömer 
Şamahı yakınlarında güneşli bir yerde gömüldü. Anlatılanlara göre, ölümünden sonra bile 
onu düşünen hastalar bu yerde güneşin ışınları altında, ağaçlar, çeşmeler arasında dolaşıp 
şifa bulmuşlar. Bu yer ziyaretgah haline gelmiş ve Kafiyeddine "Dede"adı verilmistir, bu 
güneşli yerde yatdığı için de "Dedegüneş" adlandırılmıştır. Doğal olarak, XII. yüzyılda 
böyle bir muayenehanede, bilgili hekimleri olan Şirvan'da tıp alanında bir çok bilim adam-
ları yetişmiş ve değerli tıbbi kitaplar yazılmıştır. 

Tarihten bildiğimiz, gelip günümüze ulaşan tababete ait kitaplarda değerli bilim tabip-
leri hakkında bilgileri incelediğimizde, orta çağda Azerbaycan'ın tıp tarihinin ne kadar 
zengin olduğunu görüyoruz. En çok güney bölgesinde, özellikle başkent olan Tebriz'de 
önemli bilim adamları, usta tabipler yetişmiştir ki, bunlardan biri Mühzebeddin Ali ibn 
Ahmet Tebrizi'dir. XII. yüzyılda yaşayıp yazmış bu büyük şahsiyeti tarihçiler Azerbay-
can'ın İbn-Sinasisi adlandırmışlardır. Mühzebeddin Ali Tebrizi'nin "El-Muhtar" ve "Kitab-
tıp ül-cemali" adlı değerli tıbbi eserleri meşhurdur. 

Tebriz'de yaşayıp faaliyette bulunan ünlü doktorlardan biri de Ebu Abdullah Muham-
med bin Nemvar Tebrizi (1194-1245) olmuştur. Bu hekim hakkında internet sitesinde de, F. 
Elekberlinin ve Ş. Mikayılovanın kitaplarında çok kısa bilgi vardır. O, kendi döneminde 
birçok tıbbi eserleri ile ünlü olmuştur ki, onlardan en çok yaygın olanı "Edvarül-
hamiyet"dır. Burada ateş önleyici ilaçlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Nahçıvan'da da tıbbı geliştiren üstad doktorlar yetişmiştir. Onlardan biri de Necmeddin 
Ahmed Naxçıvani (öl. 1253). Nahçıvan'da doğup büyümüş ve faaliyet göstermiştir. Tıbbi 
ve doğa bilimlerine, felsefeye dair bir takım eserler yazmıştır. Aynı zamanda İbn Sina'nın 
"Kanun fit-tıp" eserine birçok açıklamalar yapmış, hatta onu eleştirmiştir. Bu yorumlarıyla 
tüm Ortadoğu'da tanınmış ve ünlü olmuştur. Ayrıca Celaleddin Rumi'nin doktoru ve yakın 
dostu, ortaçağda "doktorların ağası", "dünya hekimlerinin reisi" vb. bu gibi adlarla anılan 
Ekmeleddin Naxçıvani gibi, Fahreddin Ebu Abdullah Ahmed b Ərəbşah ibn Ali ibn Cebrail 
en-Naxçıvani gibi ünlü doktorlar da olmuştur (3, s.470). 

Azerbaycan'ın dev bilim adamlarından biri de Nasreddin Tusi Muhammed ibn Ha-
san'dır (1201-1274). Tus şehrinde doğmuştur. İlköğretim eğitimini babası Hasan'dan almış, 
sonra Behmenyar bin Merzba ve İbn Sina okulunun yetiştirdiği bilginlerden yararlanmıştır. 
Tusi 1232 yılında Kuhistana gelmiş, burada Nasreddin Muhteşemin önerisiyle "Ahlaki-
Nasiri" eserini kaleme almıştır. Eseri beğenmeyen hükümdar alimi Alamut kalesine salmış 
ve o burada on iki yıl korkunç zaman geçirmiştir. Fakat tüm bu hakarete, eziyetlere rağmen 
Tusi sarsılmamış, bilimsel çalışmalarını hapiste de sürdürmüş ve birkaç eser yazmıştır. 
Elhani hükümdarı Hülagü Han kaleyi aldıktan sonra Tusini tahliye yapmış ve kendisine 
müşavir tayin etmişdir. Hülagü vefat ettikten (1265) sonra da Tusi ömrünün sonunadek 
oğlu Abaga Han'ın veziri görevinde çalışmıştır. Tusi aynı zamanda Marağa rasathanesinde 
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rehberlik yapıyordu. Celal Himayi "Müntehibi-"Ahlaki-Nasiri" eserinde yazıyor ki, fizik ve 
matematik konuları alanında XIII. yüzyılın en büyük alimi Hace Nasiruddin Muhammed 
Tusi idi. O, Doğu'nun iftihar ettiği Farabi, Ebû Ali ibn Sina ve Ebu Reyhan Biruni gibi 
alimlerin safında durur. Salih Zeki ise "Asari-bagiye" eserinde gösteriyor ki, Nesireddin 
mütalâayı çok sevmiş, hikmet, felsefe, ahlak, doğa ve özellikle matematiğe dair Arap ve 
Farsça bir çok güzel eserler yazmıştır. Onun bir kütüphaneye sığacak kadar ancak matema-
tiğe dair yazdığı eserler vardır. 

Tusinin tababetle ilgili "Gevaidi-bilimsel tıp" (6, s.125) ve Risaleti-tıp"(...) vardır. "Ri-
saleti-tıp" denilen bu eserde yazarın bir takım doğal maddeler dahil olmak üzere mineralle-
rin şifasının öneminden bahsediyor. Tusinin birçok el yazma eserleri Muhammed Fuzuli 
adına Elyazmaları Enstitüsü'nde muhafaza ediliyor. Gafar Köylü Tusinin "Tensugnameyi-
Elhanı" veya "Cevahirname" eserini fars dilinden çevirmiş, 1984 ve 1989 yıllarında eser 
"Bilim" yayınlarında yayımlanmıştır. Yazar burada değerli taşlardan yakut, elmas, firuze, 
süleyman taşı, inci, ametist, farizehr, malaxit, kristal, mayın, markazit, manyetik hakkında 
bilgi ve şifasının özellikleri verilmiştir. Yazar üç kemik: kırmızı öküzün kemiği, eşek ke-
miği ve ilan boynu kemiği ve üç bitki: narvek, gesebül-zerire ve sünbüli-hindi hakkında da 
bilgi veriyor (7). 

Tusinin en ünlü eseri "Ahlaki-Nasiri"dir ki, tüm Yakın ve Orta Doğu okullarında ders 
kitabı olarak özel bir öneme sahip olmuştur. "Ahlaki-Nasiri" de yazar patoloji durumları 
cismani ve nefsani ikiye ayırmıştır. Eserde tıbbi-biyolojik fikirler çoktur ve bunlardan bili-
nen  o ki, yazar hekimliği, canlılar âlemini güzel biliyormuş (8). Tusi. Ahlaki-Nasiri, Bakü 
Bilim 1989, 256 s. 

Alimin 800 yıldönümü ile ilgili olarak enstitü çalışanlarından Arif Ramazanov "Zici-
Elxani", Kamandar Şerifov "Edebü'l-müteellimin", Emirşah Emirahmedov "Tezkire" vb. 
eserlerini Arap-Fars dillerinden tercüme edip yayına hazırlamışlar. 

Abdül Mecid Tabip de XIII yüzyılın seçkin alimleri sırasındandır. O da Marağa rasat-
hanesinde çalışmış, Nasreddin Tusi'nin talebesi olmuştur. Anlatılanlara göre "Kitab-ül-tıp" 
veya "Kitab-ül-müdavat" eserini yazarken Mahmud ibn İlyas'ın "Bilimsel tıp" eserinden 
yararlanmıştır. "Kitab-ül-tıp" eseri bir takım hastalıkların tanı ve tedavisine ayrılmıştır. 
Burada solunum sistemi hastalıkları, jinekolojik hastalıklar, gebelik, göz hastalıkları hak-
kında zengin bilgiler vardır. Yazar daha çok sinir sistemi hastalıklarından, ruhsal hastalık-
lardan, insanın zihinsel hallerinden bahsetmiştir. 

XIII-XIV. yüzyıl Azerbaycan bilim adamlarından biri de Yusuf bin İsmail Hoyi Do-
ğu'da İbn Kebir gibi popüler olmuştur. Güney Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğdu, eğitimini 
de orada tamamlayan Yusuf bin İsmail bir süre sonra Bağdat'a gitmiştir. O, halifelerin sara-
yında hekim olarak çalışmış, 1311 yılında ona tüm Doğu'da eşsiz şöhret kazandıran "Ca-
meyi-Bağdadi" adlı ilaç ensiklopedisını yaratmıştır. Arapça yazılmış bu eser "Me le yeseüt-
tabip cehlehu" ("Eğitimsiz doktorlar için gerekmeyen [kitap]" olarak da adlandırılmıştır. 
"Eserde birkaç bin ilaç bitkisinden, hayvanı tedavi araçlarından ve minerallerden bahsedili-
yor (1, s.9). 

Kendi döneminin bilinen doktorlarından olan Ramazan ibn Şeyh Ali Lenkerani XIV-
XV. yüzyıllarda yaşayıp faaliyet göstermiştir. Şeyh ailesinde büyüyen Ramazan din bilim-
leri ile birlikte tıp bilimini de derinden öğrenmiş, bu alanda faaliyet gösterip tecrübe edin-
miştir, bu tecrübelere dayalı 1409 yılında Arapça "Ferruxnameyi-Cemali" adlı eser yazmış-
tır. Yapıtın ilk kısmında bir takım iç hastalıklardan, onların tedavisinden, kullanılan deva-
lardan, bir takım gerekli besin maddelerinden söz etmiştir. İkinci yarıda bitkilerden, özellik-
le de onların köklerinden alınan ilaçdan bahsedilmiştir. Yapıtın üçüncü kısmında yazar ilaç 
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olarak kullanılabilecek mineral maddeler, maden suları vb. hakkında bilgi vermiştir. "Fər-
ruxnameyi-Cemali"ni 1594 yılında doktor Möhüb Ali İbn Ahmed farsçaya çevirmiştir (4, 
s.73). 

Muhammed Bergüşadi XIV. yüzyılda yaşayıp faaliyet sergilemiş Azerbaycan doktorla-
rındandır. Onun ilaç mümessilinin gelişiminde kendine özel yere sahiptir. Bergüşadi dok-
torluk etkinliğinde hazır ilaç reçetelerinden kullanmakla birlikte, bir takım ilaç bitkilerinden 
yeni ilaçlar hazırlamış, aynı zamanda mineral maddelerden de kullanmıştır. Bergüşadi ken-
di deneyimlerine dayanarak bir takım eserler yazmıştır. Onun eserleri içerisinde "Tıbbi-
nevebi" ("Tıp haberleri") daha yaygındır. Eserin ilk bölümü Arapça, ikinci bölümü Azerice 
yazılmıştır. Birincide terapötik hastalıklar ve bunların tedavisi hakkında bilgi verilmiştir. 
İkincide bitkisel ve mineral ilaç maddelerinden, üçüncüde gidalanma, hastalıklar sırasında 
diyet yemeklerinden bahsedilir. 

XV-XVI. yüzyıllarda Azerbaycan'da tıp gelişme aşamasındaydı. "Azerbaycan tari-
hi"nde verilen bilgiye göre I Şah Tehmasibin özel doktorlarından olan Ebulfeth Tebrizi 
hastalıkları tanımlamakta özel yetenek ve beceriye sahipmiş. O, ömrünün son yıllarını I Şah 
Abbas'ın sarayında geçirmiştir (6, s.296). F.Alekberlinin yazdığına göre Ebulfeth Tebrizi 
İsmail Mirza Sefevinin (öl. 1557) saray doktoru olmuştur, küçük boylu olduğu için halk 
arasında "Küçük doktor" olarak biliniyordu. İsmail Mirze'nin ölümünden sonra ise Tebriz 
Valisi Amir Han'ın sarayında hekim olarak çalıştı (1, s.13). 

Bu dönemin ünlü doktorlarından biri de Aladdin Hekim Tebrizi olmuştur. O, Tebriz'de 
doğmuştur. Onun babası Mirze Muhammed kendi döneminde "Fehrül-Etibba" (Hekimlerin 
onuru) adlandırılmıştır. Aladdin Tebrizi'nin "Kamili-Elaia" adlı ünlü esere sahiptir, burada 
alfabetik tıp terimleri kullanmış ve sözlük tertip edilmiştir. Aladdin Tebrizi Şah İsmail 
Hatai ile yakın olmuştur, bazı kaynaklarda onun doktoru olduğu belirtiliyor (1, s.21). 
"Azerbaycan Tarihi"nde Mükemmel Tebrizi adlı doktorun Şirvan hakimi Abdullah Han 
Ustaclının doktoru olması konusunda bilgi vardır (6, s.296). 

Ünlü doktorlardan Yusuf'u Muhammed ibn Yusuf'un da tıp tarihinde değerli hizmetleri 
olmuşdur. Onun "Fevaidel-mevad" ("Maddelerin faydası"), "Ketabi- fevaid der bilimsel 
tıp" ("Tıp biliminde tavsiyeler kitabı"), "Cameul-fevaid" (Yararlı ipuçları mecmuası ")," 
Elacel-emraz" ("hastalıkların tedavisi"), "Fevaidel-ehbar" ("Haberlerin hayırlıları"), "Risa-
le-Muhammed Yusuf" ("Muhammed Yusuf'un risalesi"), "Tıbbi-Yusuf'u", "Sindirim ve 
gıdalar",   "Salgı hakkında risale", "Tıp ilkeleri", "Sağlık hakkında kaside", "Çeşitli kriz hali 
hakkında",  "Ayrı baharatlar hakkında kaside", "Yusuf'un rübaileri" gibi eserlere sahiptir. 
Elyazmaları Türk, Fars, Özbek, Tacik dillerinde defalarca aktarılmış, birçok kütüphaneler-
de, aynı zamanda, bizim Elyazmaları Enstitüsü'nde, Özbekistan da EA Şarkiyat Enstitüsü 
Elyazmaları fondunda muhafaza ediliyor (4, s.79, 81). 

Ebu Talib Tebrizi (öl.1606) de XVI. yüzyılda doğmuştur. Azerbaycan görevlilerinden 
olup Kazvin'de Taş meydanında özel hastanesi vardır. Tebriz'de faaliyet sergilemiş, bir 
süreliğine Türkiye'ye gidip sonra geri dönmüştür. Tebriz hakimi Cafer Paşa'nın ona büyük 
saygısı olmuştur. Ebu Talib Tebrizi 1606 yılında Tebriz'de vefat etmiştir. 

Rükneddin Mesud Mesih'i (Hekim rükün) (1579-1655) aslen Tebrizden olup, hekimer 
soyundandır. Döneminin bilinen hekimlerinden ve şairlerinden biri olmuştur. Mesih'i ilk 
tıbbi eğitimini de babasından almış, henüz genç yaşlarından bilgisi, şifası ile ün kazanmış-
tır. "Zabitül-çare" ("Tedavi kuralları") adlı eser yazmıştır. Babası Nizamettin Ali Şah Tah-
masibin saray doktoru olmuştur. Şah Tahmasb Tebrizden Kazvine, daha sonra Şah Abbas 
başkente göç etmeden İsfahan'a taşındı. Mesih'i İsfahan'da bilgilerini daha da geliştirmiş, 
derin tıbbi bilgilere sahiplenmiş, Şah Abbas'ın sarayında hekim olmuş,  sonraları hatta onun 
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müsteşarı olarak atanmıştır. Hindistan'a sefer etmiş, Hindistan'da Ekber Şah'ın, daha sonra 
Cihangir Şah'ın sarayında Hekimbaşı olarak çalıştı. 20 yıl Hindistan'da kaldıktan sonra 
1632 yılında Azerbaycan'a dönmüştür. Ömrünün sonuna kadar doktorluk yapmış, fakat çok 
yoksul yaşam geçirmiştir. 81 yaşında Kaşan şehrinde vefat etmiştir (4, s.122). 

Mir Muhammed Zaman Hüseyini Deylemi (öl. 1698) XVII. yüzyılda Süleyman şah 
Safevi döneminde yaşamış ünlü bilginlerden biridir. Babası da Safeviler sarayında hekim 
olmuştur. İlaçlara aid malzemeler toplamış, fakat işi sona erdiremediğini anlayınca bilme-
diğinden kitap yazmayı oğluna tembihlemiştir. Mir Muhammed ilk eğitimini babasından 
almıştır. O da bir takım tıbbi kitaplarıda okuyarak tecrübe edinmişdir ve ilaç mümessilisine 
katkıda bulunmuştur. Mir Muhammed Müminin bu büyük hacimli ünlü eseri Süleyman şah 
Safeviye özveri olunmuş "Töhfeyi-hekim Mü'min"dir. Eserin çeşitli nüshaları birçok ülke-
lerin kitap hazinelerinde korunmaktadır. Elyazmaları Enstitüsü'nde eserin 24 elyazması 
muhafaza ediliyor. Elyazmadaki yazılardan anlaşılan, elyazma Feteli şah Qacarın torunu 
Behmen Mirzenin kütüphanesindedir. Burada Behmen Mirzenin mührü ve eserin kütüpha-
neye verildiği tarih (1829) vardır. Eser 1500 sayfaya yakındır. "Töhfetül-Mü'min"i Sultan 
Mahmud döneminin doktorlarından Ahmet Sani b. Hasan "Ğunyetül-muhassilin" adı ile 
dönüştürmüştür (9, s.379). Eserin I bölümünü bizim Enstitünün çalışanı Kamil Hüseynoğlu 
Farsçadan tercüme etmiş, oldukça kapsamlı önsöz yazmış, açıklama ve yorumlarla belirt-
miştir. Kitabın editörü filoloji doktoru Nesib Göyüşov'dur.  

Yazar yapıtın girişinde  söylüyor ki, bu zamana dek ilaç mümessiliğe aid Farsça mü-
kemmel bir eser bulunmadığından, sadece Hacı Zeynelabidinin "ihtiyaratı kurgu" eserinden 
kullanılıyordu ki, bu eserde çok basitmiş, orada yazar kendinden önce yazılmış eserlere atıf 
etmemiştir. Mir Muhammed Mümin kitabı yazarken karşısına hem de böyle bir amaçlamış-
tır ki, Zeynelabidinin kendi eserinde demediği bilgileri de aydınlatsın. O yüzden de tebabet-
le ilgili elde ettiği tüm kitapları okumuş, bir sıra bilim doktorlarını, dahi tabibler dahil ol-
mak üzere Hippokratın "Müalicat", Loğmanın "İlaç malzemeleri hakkında makaleler", Qa-
lenin “Mingizüs-səmum”, “Kamilüs-sənayə”, Baherin “Cuk və müstəcuk”, İbn Təlmizin 
“Müğənna”, Razinin “Tibbi-muluki”, İbn Sinanın “Qanun”, İbn Baytarın “Malayəsə”, 
“Külliyyat”, Şeyx Davud Əntakinin “Camei-Bağdadi”, “Camei-Əntaki”, Əminəddövlənin 
“Kamilül-ədviyyə” ve b. eserlere çağırış etmiş, onlardan faydalanmış ve eserinde bunu 
belirtmiştir (10, s.27-30). Birinci talimatta ilaç maddelerinin özellikleri, kabul edilebilirliği, 
etkisi verilmiştir. Yazar eserde bitkisel ilaçları hazırlarken, bu bitkileri ne zaman, hangi 
bölümde hangi bitkiyi toplamak gerektiğini, hayvan kökenli ilaçları hazırlarken hayvanın 
yaşını dikkate almayı, mineral maddeleri topraktan ne zaman çıkarmak gerekliğini vb. 
söylüyor. İkinci talimatta basit ilaçların ve besinlerin, karışımların ve onlara uygun ilaçlar-
dan bahsedilmektedir. Gıda maddelerinin özellikleri ve etkisi Arapça alfabesiyle verilir. 
Üçüncü talimatta esas yere mahiyet, ilaçların özellikleri, kalitesi, hazırlanma kuralları, 
dozaları, ilaçların zararlı yönlerinin giderilmesi yolları, aynı zamanda tıbbi terimlerin söz-
lüğü, ilaç mümessilinde çalıştırılan ağırlık birimlerinin açıklaması vb. meseleler verilmiştir. 
Yazar burada da ilaçları Arapça alfabesi sırasıyla seri dizmiştir. Eser ilaç mümessili bili-
minde bir devrimdir söylersek yanılmayız. Çünkü yazar burada bir çok tıbbi eserler gibi 
önce hastalıktan konuşup sonra tedaviyi göstermemiş, önce ilaç aracını vermiş, sonra onun 
hangi hastalıkta çalıştırılmasını kaydetmiştir. Gereken yerlerde yukarıda isimlerini belirtti-
ğimiz bilim adamlarının eserleri ile mukayeselerde  yapmıştır. Sonda ilaç mümessilinde 
çalıştırılan ağırlık birimlerinin açıklaması ve tıbbi terimlerin sözlüğü verilmiştir. Eserin II-
III bölümlerinde yayına hazırlanıyor (11). N.Göyüşov yazıyor: "Farsça yazılmış bu eser 
çağdaş İran bilginlerinin denemeleri dahil olmak üzere Dehhudanın ünlü ansiklopedisinde 
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farmakoloji alanında yazılmış en değerli kitaplardan biri sayılır ve muteber bir kaynak 
olarak anılır" (10, s.23). 

Hasan ibn Rza Şirvani de XVII yüzyılda yaşayıp faaliyet göstermiştir. Doğum ve ölüm 
tarihleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Elyazmaları Enstitüsü'nde "Tıp" adlı Tezkire'de 
verilmiş "Siracüt-tıp" (Tıbbın çırağı) adlı eserini yazmıştır (1864). Eser Farsçadır. Enstitü 
çalışanı İrade Qayıbov eseri tercüme etmiş, önsöz, açıklamalar, notlar ve sözlük yazmıştir. 
Kitabın editörü Rauf Şeyxzamanlı'dır. Eseri okudukta yazarla ilgili bazı bilgiler elde edile-
bilir. Öyle ki, Hasan Rıza Şirvaninin eğitimli, derin, kapsamlı bilgi sahibi, imanlı bir kişi 
olduğu sonucuna varmak oluryor. Birçok dilleri bilmiş, bir sıra bilim tabiblerin eserlerini 
okumuş, doktorluk faaliyetinde büyük tecrübe edinmişdir, yeni ilaç araçları elde etmiş, yeni 
reçeteler hazırlamıştır. Bütün bunları bir araya getirip "Siracüt-tıp" eserini yazmıştır. Eseri 
Allah'ın adı ile başlıyor, Muhammed (s) peygambere ve onun ailesine ve özellikle Hz.Ali'ye 
(as) salavat gönderiyor ve yazıyor: "...qafil ve eşsiz nazarım ve dar düşünmcem bu karara 
vardı ki, büyük üstadımız ve yüksek makamlı mevlâmız Mirza Ahmet Ahmedabadi ve 
cömertlik, fayda dolu parmaklarını öpmek şerefine nail olduğum diğer İran tabiblerinin 
deney ve test geçirdikleri yöntemlerden bazılarını, ayrıca bu hakir bendenizin - benim ken-
dimin deneyip tetkik yaptıklarımı kaleme alayım ki, din kardeşlerimiz ve inanç dostlarımız 
ondan yararlanmış bulunsunlar. Ve bununla güzel mükafatları, sevabı üstad ve velilerimize 
mübarek kısmetine ulaşmış olsun ". Bu kayıtta yazarın ne kadar asil, mütevazi, mümin bir 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. Hasan ibn Rza Şirvani yazıyor ki, eserin bölümlerinin alfabeye 
uygun olarak tertip etmiştir ki, ondan kullananlar zorlanmasınlar ve çok vakit kaybetmesin-
ler. Eserin ilk bölümünü okurken bir takım alimlere müracaat edildiğini görüyoruz: Mu-
hammed Bağır Kummî, Hipokrat, Kalen (Calinus), Zehiyeddin İmadülislam Farsi, Mu-
hammed Cerrah, Mir Muhammed Mümin, Mirza Celal, Muhammed bin Zekeriya, Ağa 
İsmail, İmadəddin Mahmud, Mirza Etaullah, İbn Sina, Sefayi, Kamil, Muhammed Hüseyin 
Han Məliküşşüəra. Yazar bazen Bektaşi tabiblerinin tecrübelerinden de kullandığını belirt-
mişdir. Eserde bir ilaç da dikkati çekiyor: "Bu akşam ilacı Emir el-müminin Osedullah el 
Galip Ali ibn Ebu Talib aleyhisselama aid ediyorlar. Bu ilaç keskin oftalmiyaya karşı, özel-
likle de, kızgın güneşin hararetinden doğan oftalmiyaya karşı faydalıdır. Malzemeler ve 
hazırlanma kuralı: Sokotta ezvayı altı miskal, Qeysur kafuru altı miskal, afyon beş miskal. 
Bu maddeler üzerine su ilave edip mum yapsınlar. (12, s.90). İkinci bölüm "baharat" (Deva-
lar) kitabıdır. Bu kitap da önceki gibi alfabe sırası ile tertip edilmiştir. Burada yazar hiçbir 
bilim adamının, tebibin adını çekmiyor. Görünür ancak kendi tecrübelerinden bulunmuştur. 
Kitabın sonunda ağırlık birimleri verilmiştir. Kitap bu günümüzde de faydalıdır. 

Muhammed Yusuf Şirvani (Şirvanlı Muhammed) XVII-XVIII yüzyıllarda yaşayıp faa-
liyet göstermiştir. Elyazmaları Enstitüsü'nde onun "Tibbname" adlı elyazması muhafaza 
ediliyor. Eser Nasr hattıyla yazılmış, 114 yapraktan oluşan, 120 kıtadan ibarettir, 1124 
(1712)'de aktarılmıştır. Muhammed Yusuf Şirvaninin elyazmanın öncesinde Farsça yazdığı 
küçük kaydından hem kendisi hakkında hem de eser hakkında net bilgi alıyoruz: "Bu bir 
hikmet kitabıdır. Malum olsun ki, derecesi yüksek ve makamı ali olan Şirvanın kahya Lüt-
feli bey Şamahı hakemi Hüseyin Han ile çarpıştığı tarihte bu mesele padişahın veliün-
nemine iletildi ve o kızıp benim ağam Lütfeli beyi hapse alıp Hörmüz kalesine gönderdi. 
Ben zavallı Lütfeli beyin öğrencilerinden olduğum için korkudan kaçak düşüp bir süre Irak 
ve Azerbaycan toprağını dolaştıktan sonra zalim felek beni  dekul Muhammed Yusuf Şir-
vanini Dağıstan'a attı. Bir süre bu zavallı ömrümü aralarında harcadık, sonunda Terek kale-
sine geldim.  Keyfimin son derece kötü zamanında bu nüshayı (kitabı - MS, AF) ele geçirip 
birkaç gün içinde aynısını bakarak yazdım ki, benden sonra belki bir kişinin eline geçer 
Müslümanların karına geir ve bana hayır dua edeler. Tarih sahibi şöyle rivayet etmektedir 
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ve onun katibi şöyle yazıyor ki, bu kitap Sultan Murat'ın hakimiyeti yıllarında Erivan kale-
sinde Sultan Murat'ın doktor başkanının kütüphanesinden alınmış ve nihayet, Terek kale-
sinde benim elime ulaştı. Ben de onu büsbütün yazdım ki, bir gün işe yarasın. O nüsha 
Türkçe yazılmıştır, ben de türk alfabesi ile yazdım. Tarih bu zaman bin yüz yirmi dörde 
ulaşmıştı. (13, s.4-5). Elyazmanı Elyazmaları Enstitüsü çalışanı Arif Ramazanov tercüme 
etmiş, Memmedağa Sultanov ve Akif Farzeliyev yayına hazırlayıp, önsöz yazmışlar. Yo-
rum, sözlük ve metin değişikliği Ferid Elekberovun'dur.   

Ebulhasan el merakı XVIII yüzyılda yaşayıp faaliyet sergilemiş Azerbaycan doktorla-
rından, "Müalicati-münferide" adlı bir kitap ortaya çıkmışdır. Eseri "bismillah"la başlayan 
yazar yazıyor: "Duaları işiten, bela, musibet ve zararlardan koruyan Allah'a hamdolsun. 
Peygamber'in sonuncusuna ve paklarin secdegahın salavat ve selamlar olsun. Bundan sonra 
ise küçük ve uysal bendeniz Ebülhasan el merakı - ebedi olan Allah onun günahlarını affet-
sin böyle söylüyor ki, hicri takvimi ile 1139 yılında İbn Konyenin "Töhfe ve Mefatih" 
(Töhfe ve anahtarlar) eseri gibi Arapça olan kitaplar, belli sıkıntılara maruz kalmış vb. 
eserlerden topladığı bilgilere dayanarak bazı mezacların deneme ve deneyden çıkmış basit 
ilaç ve araçlarla tedavisine dair özet bir eser yarattı ve onu "Müalicati-münferide" (Basit 
tedavi yöntemleri) adlandırdı. (14, s. 10). Yazar nedense kullandığı yazarların isimlerinden 
söz etmez. Eserde ayrı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi yazılmıştir. Başka kitaplardan 
farklı olarak burada bir sistematiklik vardır. Örneğin, yazar "Baş-beyin hastalıkları" bölü-
münde 31, "Göz hastalıkları" bölümünde 25, "Kulak hastalıkları" bölümünde 10 hastalıkla 
ilgili bilgi veriryor. Böylece burun, boğaz, ağız boşluğu, göğüs, kalp, mide, karaciğer, da-
lak, bağırsak, göden, böbrek, mesane, genital organları, eklem hastalıkları, vücudun dış 
hastalıkları vb. ayrı ayrı bölümlerde verilmiştir. Sonra hayvan zehirleri. Bazı ilaç araçları 
sunulmaktadır.  

XVIII yüzyılda yaşayıp faaliyet göstermiş Azerbaycan tebiblerinden biri de Hacı Sü-
leyman Kaçar ibn Süleyman İrevanidir. Onun ilaç mümessiline ait "Fevaidül-hikmet" adlı 
yapıtı vardır ki, burada 600 civarında ilaç bitkisi hakkında bilgi vermiştir. Hem de onları 
tesnifleştirmiştir. Hacı Süleyman çeşitli dilleri öğrenmiş ve eserinde kullandığı tıbbi bitkile-
rin çeşitli dillerde isimlerini kaydetmiştir: Arap, Fars, Latin, Yunan, Fransız. Yazar her bir 
ilaç bitkisinin hangi hastalıklarda, ne şeklinde, hangi dozda kullanılmasını göstermiştir. 
Eserde ağırlık taşları hakkında da bilgi verilmiştir. 

Kayıbov Mirze Muhammet Mollahasan oğlu Karabağı (1818-1879) Azerbaycan'ın tıp 
tarihinde yeri olan seçilmişlerdendir. Aslen Şuşalı, ilk eğitimini de Şuşa'da almış, sonra 
İsfahan şehrine okumaya gitmiş, oradaki Darüşşafada eğitimini sürdürmüş ve yeniden 
Şuşa'ya dönmüştür. Xurşidbanu Natevanın kişisel doktoru olmuştur. Eski tıp edebiyatını 
toplayıp zengin kütüphane yaratmıştır. Karabağı, Said Muhammed Hüseyin'in "Mehzenül-
baharat" adlı elyazmasının yüzünü aktarmıştır. 

Mirza Muhammed Hüseyin Afşar XIX yüzyılın seçkin cerrahi, pratik faaliyeti ile cer-
rahide çığır açan alimlerimizden. Tehran darülfünunun eğitimini bitirdikten sonra İran'ın 
Fransa'daki Büyükelçiliği'nde doktor olmuş, bilimsel araştırmalar yaparak tıp bilimi için 
doktora derecesine yükselmiş, beş yıl Paris'te çalışmış, Tahran'a dönerek darülfünunun 
medresesinde hocalık etmiştir. Az zaman sonra Nasreddin Şah'ın saray doktoru olmuştur. 
kendisinden sonra bir takım eserler bırakmıştır ki, onlardan "Mehzenül-fevaid" ("Faydalar 
hazinesi") kendi asaleti ile seçilir. Eser diğer tıbbi eserlerden farklı olarak, bir tıbbi soruna 
adamıştır. Yapıtın başında üyelerin "yapışma, bitişme ve örtüşme" meselelerinden bahseden 
yazar, daha sonra hastalıkların tedavisinde gereken yahmalardan, təpitmələrdən, tedavi 
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yasaklarından, çözeltiler, cevherlerden, tozlardan, onların hazırlanma yöntemlerini konuşu-
yor. (102, s.4). 
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Öz 

Türkçe yaygın olarak konuşulan bir dildir. Bu nedenle Türkçeyi yabancı dil olarak öğ-
retmek çok önemlidir.  Bu yazıda, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hakkında Fidan 
Türkmen, Fidan Türkmen-Meryem Yılmaz tarafından yayına hazırlanmış olan yedi ders 
kitabı hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Türkçe, dil, öğretim, Türkçe öğretimi, yabancı dil, ders kitabı.  

 

Abstract 

Turkish language is the most widely-spoken language, and so it is very significant to 
learn Turkish as a foreigh language. In this writing, we will be given seven text books 
which is edited out about learning Turkish as a foreign language by Fidan Türkmen, Fidan 
Türkmen-Meryem Yılmaz.  

Keywords: Turkish, language, learning Türkish, foreign language, text book. 

 

 

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkçe Öğretim Merkezi, 1992 
yılından itibaren yürüttüğü çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Lisans, yüksek 
lisans, doktora alanlarında olmak üzere öğrenimlerini Türkiye’de yapmak isteyen öğren-
cilere veya başka sebeplerle Türkçe öğrenmek isteyen bursiyerlere Türkiye Türkçesi 
öğreten kuruluşlardan biri olan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 
Türkçe Öğretim Merkezi, bu alanda bugüne kadar çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve 
bulunmaya da devam etmektedir. Enstitünün yayınları arasında Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi adında bir süreli yayın da bulunmaktadır. Türkçe Öğretim Merkezinde öğretim 
materyali olarak kullanılan ders kitapları da 2009 yılından itibaren Enstitü yayınları arasın-
da yerini almıştır. Enstitünün kitap anlamında ilk yayını, Fidan Türkmen tarafından yabancı 
uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış olan Yabancılar İçin Tü-
rkçe/Okuyorum Öğreniyorum (İzmir 2009, 570 s. Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
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Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 1) adlı kitaptır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 
önemli bir kaynak olan bu kitap, Türkçe Öğretim alanında 30 yılı aşkın bir süre boyunca 
aktif olarak üniversite bünyesinde görev almış olan Okutman Fidan Türkmen’in  derin 
tecrübe ve bilgilerinin bir ürünüdür. 

 Bu serinin ilk kitabı “Yabancılar İçin Türkçe/Okuyorum Öğreniyorum” 2009 yılında 
Ege Üniversitesi tarafından basılmış, Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi 1, 2, ve 3 adlı ders 
kitapları ile dört cilt olarak tamamlanmıştır.  

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlanmış olan kita-
plar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 

I) Fidan TÜRKMEN-Meryem YILMAZ, Yabancılar İçin Türkçe Metinler/Okuyorum 
Öğreniyorum A1-A2, 2. Baskı, İzmir, 2015, XV+237 sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no: 5 

 

Türkçenin temel kullanımında sıklıkla 
başvurulan anlatımları (kişi ve aileyle ilgili 
bilgiler, alışveriş, iş, tanışma vb.) öğretmeyi 
esas alan bu yayın, temel sözcükler, cümleler ve 
kalıp ifadeleri içermektedir. Kitapta tanışma, 
hava durumu, yol ve zaman sorma, zaman 
ifadeleri, telefonda görüşme, taşıtlar,  trafik 
işaretleri, renklere ait bilgilerin yanı sıra lokan-
tada, manavda, eczanede, okulda, karakolda, 
hastanede, kuaförde, fotoğrafçıda, davette, 
pastanede, alışverişte, yolculukta, otelde, 
bankada vb. ortamlarda iletişimin nasıl 
sağlandığını anlatan orijinal metinlere ve soru-
cevap şeklinde alıştırmalar yer almaktadır. 

Kitapta ayrıca 211’inci sayfadan itibaren bazı alıntılarla başlangıç düzeyinde dil öğre-
nenlerin anlayabileceği metinler de bulunmaktadır:  Mesnevi’den “İyi Kalpli Sağır Adam”, 
Nasreddin Hoca’dan “Marifet Kavukta” ve “Eşeğin Sözü”, Emin Çakıroğlu’nun “Uzun 
Mehmet”, Hasan Pulur’un “Olaylar ve İnsanlar”, Seyit Kemal Karaalioğlu’nun “Yanık 
Çocuk”, “Para Kazanmak Kolay mı?”, La Fontaine’den “Özgürlüğün Değeri” ve “Yaşa-
mak” adlı parçalar sayılabilir. Metinlerle ilgili sorular, metnin hemen arkasında yer alan 
sorular konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak mahiyettedir. 

Kitaptaki metinlere ilişkin bilgiler, “Kaynaklar”da verilmektedir.  “Kaynaklar” kısmın-
dan önce, “Ülkeler” başlığı altında sırasıyla “Ülke”, “Millet”, “Dil”, “Başkent” sütunların-
dan oluşan bir tabloya yer verilmiştir.  

II) Fidan TÜRKMEN, Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi A1-A2, İzmir, 2014, 
XIII+265 sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no: 6 
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Temel Türkçe seviyesinde bilinmesi 
gereken dil bilgisi kuralları içeren bu 
kitap; Türkçenin fonetik özellikleri, iyelik 
ekleri, ek-fiil, isim cümleleri, isimler, 
yardımcı sesler, çekim ekleri, tamlamalar, 
fiiller, geçmiş zaman, şimdiki zaman, 
sıfatlar ve birleşik sıfatlar, gelecek zaman, 
geniş zaman, emir ve istek kiplerine yer 
verilmiştir. Yeterlik fiili ve -(y)ip, -meden, 
-(y)erek, -meden önce, -dikten sonra, -mek 
için, -mek üzere ve isim fiillerle bağlaçlar-
dan örnekler verilmiştir. Konuşma dilinde 
çok kullanılan “diye sormak” ile dolaylı 
ve doğrudan anlatım cümleleri de bu 
kitapta yer almıştır.. Metinlerin sonunda 
çeşitli alıştırmalar bulunmaktadır. Kitabın 
sonunda Türkçede çok kullanılan fiillerin 
listesi nesne ve tümleç alma özelliklerine 
göre yer almış, bu şekilde öğrencilerin 
cümle kurmaları kolaylaştırılmıştır. Dil 
Bilgisi A1-A2 ve Okuyorum, Öğreniyorum 
A1-A2 kitapları birlikte kullanılması 
öğretim açısından daha da iyi olacaktır.  

III) Fidan TÜRKMEN, Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi B1, İzmir 2015, XI+157 
sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no: 7 

Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi B1 adlı ki-
tap, bağımsız dil kullanımı öğretisindeki ilk basa-
mağı oluşturan B1 düzeyinde, bir kitaptır. Kişinin 
anlaşılır ve standart bir dille konuşulduğunda; iş, 
okul, boş zaman etkinlikleri vb. alanlarda söyleneni 
ana hatlarıyla anlayabilecek şekilde dil becerisine 
sahip olmasına yönelik bir eserdir. Türkçe öğrenen 
bir kişinin, Türkiye’ye geldiğinde, kendini ifade 
etmesi, duygu ve düşüncelerini günlük dilde anlata-
bilmesi, önceki deneyimleri hakkında bilgi vermesi, 
hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilmesi, 
tasarı ve görüşlerini gerekçeleriyle gösterebilmesi 
ve açıklayabilmesi için gerekli olan gramer yapıla-
rını metin destekli olarak anlatan bir kitaptır. Bu 
kitap, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Metin Ekici’nin “Sunuş”yla başlamaktadır.  

 

 “Sunuş”tan sonra kitabın yazarı Fidan Türkmen’in kaleme aldığı “Ön Söz”de; Ensti-
tünün kurulduğu tarihten bu yana Türkiye Cumhuriyetleri ve Türk ve akraba topluluklardan 
30.000 civarında öğrenciye Türkçe öğretildiğini belirtilmiş ve bu kitapta Türkçenin ses, 
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şekil ve anlam özelliklerinin B1 düzeyine uygun olarak verildiğini ifade etmiştir. Yalın ve 
anlaşılır bir anlatımın esas alındığı bu kitapta, özel durumlar ve hatırlatmalar, yıldız işare-
tiyle (*) belirtilen notlarda ifade edilmiştir. 

Dil bilgisi konularının B1’e uygun olacak şekilde ele alındığı kitap sırasıyla şu konuları 
içermektedir: “Gereklilik Kipi”, “Gereklilik Kipinin Hikâyesi ‘-meliydi’ ”, “Kuvvetlendir-
me ve İhtimal Eki ‘-dir’ ”, “iken”, “Ek Fiilin Şartı”, “Dilek Şart Kipi ‘-se’ ”, “Dilek-Şart 
Kipinin Hikâyesi ‘-seydi’ ”,  “İstek Kipinin Hikâyesi ‘-(y)eydi’ ”,  “Şart Birleşik Zamanı”, 
“Zamirler”, “Fiil Çatısı””Faktitif Ekleri (Oldurma ve Yaptırma Ekleri)”. Konuların hemen 
altında çeşitli alıştırmalarla konunun öğrenilmesine çalışılmıştır. Kitabın sonundaki “Kay-
nakça”da konuyla ilgili kaynaklara yer verilmiştir. 

IV) Fidan TÜRKMEN, Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi B2, İzmir, 2015, XV+215 
sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no: 8 

 

Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi B2 adlı 
kitapta, bağımsız dil kullanımı konusundaki 
soyut ve somut konular, ikinci basamağı 
oluşturan B2 düzeyi dil bilgisi çerçevesinde 
anlatılmaktadır. Bu kitapta da Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin 
Ekici’ye ait  “Sunuş” ve kitabın yazarı Fidan 
Türkmen imzalı bir “Ön Söz” yer almaktadır. 

Kitapta, sırasıyla şu konulara yer ver-
ilmiştir: “Sıfat-Fiiller (Partisipler)”, “Zarflar”, 
“Zarf-Fiiller (Gerundiumlar)”, “Edatlar”,  
“Bağlaçlar” ve “Ünlemler”. Bu kitapta da 
konuların hemen altında yer alan çeşitli 
alıştırmalar, öğretime yönelik önemli çalışmalar 
olarak dikkat çekmektedir.  Kaynaklara ilişkin 
liste, “Kaynakça” kısmında verilmiştir. 

V) Fidan TÜRKMEN, Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi C1, İzmir, 2015, XIII+213 
sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no: 9 

Yabancılar İçin Türkçe/Dil Bilgisi C1 yet-
kin dil kullanımı alanına yönelik olarak hazır-
lanmıştır. Bilindiği üzere C1 seviyesindeki bir 
kimse; Öğrendiği dille yazılmış geniş çaplı ve 
iddialı, uzun metinleri anlayabilmekte ve ima 
edilen anlamları kavrayabilmektedir. Bu dü-
zeydeki bir kimse sözcüğün anlamı için sözlüğe 
bakmaya ihtiyaç duymaksızın kendini anında 
ve akıcı bir dille anlatabilmektedir. Karmaşık 
konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı 
biçimde anlatabilmektedir.  

 
Kitap Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici’in “Su-

nuş”uyla başlamaktadır. Daha sonra kitabın yazarı Fidan Türkmen’in kaleme aldığı bir “Ön 
Söz” yer almaktadır. 
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Dil bilgisi konularının C1’e uygun olacak şekilde verildiği kitapta sırasıyla şu konular 
bulunmaktadır: “Hikâye Birleşik Zamanı” ve “Rivayet Birleşik Zamanı” olarak iki alt baş-
lıkta incelenen “Birleşik Zaman”, “Birleşik Fiil”, “Dolaylı Anlatım-Doğrudan Anlatım”, 
“Yapım Ekleri”, “Cümle Bilgisi” ve “Anlatım Biçimler”. “Cümle Bilgisi” başlığı altında şu 
konular tek tek ele alınmıştır: “Cümlenin Ögeleri” ve “Cümlenin Türleri”. “Yapım Ekleri” 
bölümünde konular: “İsimden İsim Yapma Ekleri”, “İsimden Fiil Yapma Ekleri”, “Fiilden 
İsim Yapma Ekleri” ve “Fiilden Fiil Yapma Ekleri”. Konu anlatımının hemen arkasından o 
konuyla ilgili çeşitli alıştırmalar yer almaktadır. Kitapta bir de genel tekrar bölümü bulun-
maktadır. Sonda yer alan “Kaynakça”da dil bilgisi ile ilgili kaynaklar içermektedir. 

VI) Fidan TÜRKMEN-Meryem YILMAZ, Yabancılar İçin Türkçe Metinler/Okuyorum 
Öğreniyorum B1, İzmir 2016, X+214 sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü Yayınları, no:10 

Bağımsız dil kullanımında ilk aşamayı 
oluşturan B1 seviyesine göre anlaşılır ve 
ölçünlü bir dille konuşulduğu zaman; iş, okul, 
boş zaman vb. etkinlikler ile ilgili olarak 
konuşmanın ana hatlarının anlaşılması ve 
bilinen konularda ve ilgi duyulan alanlarda 
kişinin kendini basit ve bağlantılı olarak ifade 
edebilmesine yönelik olarak deneyimlerini 
aktarabilmesi ve olaylar hakkındaki bilgileri-
ni, hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anla-
tabilmesi ve açıklayabilmesi hedeflenerek 
hazırlanmış olan Yabancılar İçin Türkçe 
Metinler/Okuyorum Öğreniyorum B1  adlı 
kitap, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici’ye ait “Sunuş” 
yazısıyla başlamaktadır. “Sunuş”tan sonra da 
kitabın yazarı Fidan Türkmen tarafından 
kaleme alınan bir “Ön Söz” yer almaktadır. 
Daha sonra; Türk tarihi, kültürü ve edebiya-
tıyla ilgili pek çok unsuru içinde barındıran 
çeşitli metinlere yer verilmiştir. 

 

Öğrencilere saygı, hoşgörü, insan sevgisi vb. konularda Türk kültürünü yansıtan konu-
ların canlı ve akıcı bir dille aktarıldığı, anlaşılırlık için çeşitli alıştırmaların konun altında 
verildiği bu kitapta yer  alan metinlerden bazıları şunlardır: Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Ana-
lar, Babalar” (s. 18-19), Falih Rıfkı Atay’ın “Atatürk ve Çocuk” (s. 28-30), Peyami Sa-
fa’nın “Okuma Mutluluğu” (s. 56), “Nasrettin Hoca” ve Nasrettin Hoca Fıkraları” (s. 90-
100), Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” (s. 103), Behçet Necatigil’in “Gizli Sev-
da” (s. 135), Muhittin Sevilen’in “Karagöz’e Dair” (s. 171), “Kaşıkçı Elması” (s. 191-192), 
Figen Gürdöl’ün “Kuşluk Kahvesi” (s. 196-198). Kitapta yüz yirmi metin vardır. Kitaba 
alınan metinlere ilişkin kaynaklar, kitabın sonundaki “Kaynaklar”da, metinlerin kitapta yer 
alış sırasına göre verilmiştir. 

 
VII) Fidan TÜRKMEN-Meryem YILMAZ, Yabancılar İçin Türkçe Metin-

ler/Okuyorum Öğreniyorum B2, İzmir 2016, X+219 sayfa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, no:11  
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Türkçe dil bilgisi öğreniminde A1, A2, B1, B2 ve 
C1 seviyelerini tamamlamış olan kişilerde okuduğunu 
anlama yeteneğinin gelişmesi amacıyla hazırlanmış 
olan bu kitap, çeşitli kaynaklardan seçilen yazılarla 
birlikte kültürümüzü tanıtan özgün metinleri de içer-
mektedir. Yazıların seçilmesinde dünyadaki önemli 
coğrafi bölgelerin (örnekler: Tanrı Dağları, Yangtze 
Boğazı, Uluru Kayası, Victoria Şelaleleri Yazıları) ve 
Türklere ait özgün unsur ve kişilerin (Örnekler: Keyif 
İçkisi Kahve, Kahve Kültürü, Lokum, Yoğurt, Türki-
ye’nin Turistik Değeri, Özbekistan’da Nevruz, Evliya 
Çelebi, Kâtip Çelebi yazıları) tanıtımına önem veril-
diği görülmektedir. Özenle seçilmiş yazılar arasında, 
gazetelerden alınan metinler de vardır. Metinlerin 
sonunda konuyla ilgili çeşitli sorulara yer verilmiştir. 
Güzel Türkçe kullanan şairlerimizin (Örnekler: Arif 
Nihat Asya, Ahmet Kutsi Tecer, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Âşık Vey-
sel Şatıroğlu) eserlerinin de nesirler arasında yer 
alması kitaba farklı bir edebî zenginlik katmaktadır. 

Ayrıca, C1 seviyesi ile ilgili bir diğer yayınla ilgili çalışma devam etmekte olup bu ya-
yının da en kısa sürede okuyucuyla buluşması temennimizdir. 

Diğer taraftan Türkçe, dünyada konuşulan diller arasında, konuşurların sayısı açısından 
beşinci sırada yer almaktadır. Bu noktada Türkçe öğretimi ile ilgili çabaların gerek ana dili, 
gerekse yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalar, özellikle de Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimiyle ilgili çalışmalar, öğretim hayatımızda ayrı bir yere sahiptir. Dördü Fidan 
Türkmen (Yabancılar için Türkçe/Dil Bilgisi serisi), üçü ise (Okuyorum, Öğreniyorum 
serisi) Fidan Türkmen’in yanı sıra Meryem Yılmaz’ın katkılarıyla hazırlanan bu yedi yayın, 
hem seviyelere uygun dil ve konu anlatımı hem de alıştırmalarıyla tecrübe ışığında hazır-
lanmış olmanın getirdiği bir ayrıcalıkla raflarda yerini almış ve okuyucusuyla buluşmuştur. 
Bu serideki dil bilgisi kitaplarının öğretmeye yönelik önemli bir özelliği, her konuya ilişkin 
örnek cümlelerin ve alıştırmaların konunun hemen altında yer almasıdır. “Okuyorum, öğre-
niyorum” serisinde kullanılan metinlerin, uygun resimlerle zenginleştirilmesi de yayının 
değerini artırmaktadır. Ayrıca kitapla birlikte metin ve alıştırmalara ait bir sesli CD’nin 
hazırlanmış olması, öğrencilere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu kitapta aktarılan öğretimle 
ilgili konulara ilişkin video veya ses kayıtlarına, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma-
ları Enstitüsü sitesinde yer verilmesi de Türkçenin öğretimine önemli bir katkı oluşturacak-
tır.  

Son olarak titiz bir çalışmanın ve büyük bir emeğin eseri olan bu kitapların yazar ve 
yazarlarına, tecrübelerini yansıtarak oluşturdukları bu yayınları için kendilerine teşekkürü 
bir borç bilmekteyiz.  



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2016 / Sayı-Number-Число 28 

 128

KÜLTÜR EVRENİ DERGİSİ 

ISSN: 1308-6197 

Yayın İlkeleri 
1) Kültür Evreni Dergisi yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir 

dergidir. 

2) Kültür Evreni Dergisinde [halk bilimi, dil bilimi, müzik, edebiyat, Türklük 
bilimi, mitoloji] alanında makalelerin yanısıra; söyleşi (sohbet, röportaj), eleştiri, 
tanıtım ve haberler yer alabilmektedir. 

3) Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir ya-
yın organında, 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 yayımla-
nacak 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 
kelimeler 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 anah-
tar kelimeler ile o lehçeyle özet ve o lehçeyle anahtar kelimeler mutlaka eklenecek-
tir. 

8) İngilizce kaleme alınmış yazılara, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelime-
ler ile Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

9) Rusça kaleme alınmış yazılara, Rusça özet ve Rusça anahtar kelimeler, İngi-
lizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelime-
ler mutlaka eklenecektir.  

10) Özetler, hangi dilde ve hangi lehçede olursa olsun; 100-250 kelime arası ve 
tek paragraf olmalıdır. Tek cümlelik özetler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 100 
kelimenin altında veya 250 kelimenin üstündeki özetler de kabul edilmeyecektir. 

11) Özetler; hangi dil ve hangi lehçede olursa olsun, makaledeki bilginin kısa-
ca bir tanımıdır. Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, 
tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermelidir. Okuyucunun makalenin 
içeriğini; kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisi-
ni saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymaya-
cağına karar vermesine imkân vermelidir. 

12) Özetlerde; araştırmayı yapılmaya değer kılan neden ve çözülmeye çalışılan 
proplem belirtilir. Araştırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve 
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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 araştırma alanına kattığı bilginin önemi belirtilir. Sonuçların 
genellenebilir olup olmadığı, potansiyel olarak genellenebilir olup olmadığı ya da 
belirli bir duruma bağlı olarak ortaya konulup konulmayacağı belirtilir. Bilgiler 
genellikle birer cümle olarak verilir, bulgu ve sonuç kısmı birkaç cümleden oluşa-
bilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenir. Cümle-
ler açık ve anlaşılır olmalıdır. Cümlelerde geçmiş zaman kipi kullanılır. Özette; 
tablo, şekil, atıf ve referans kullanılmaz. 

13) Anahtar kelimeler (keywords), yayının elektronik ortamda taranmasına, di-
zinlenmesine yardımcı olduğu gibi yayına hazırlama süreçlerinde hakem ve editör-
lere katkı sağlamaktadır. Anahtar kelimeler, ilişkili terimler dizini (gö-
mü=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 yapıl-
malıdır. Anahtar kelime sayısı makalenin erişimine imkân verecek alanları içerecek 
sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle edebiyat alanında makalede incelenen yazar 
ve eser adlarının erişim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

14) Yazıların (makalelerin) başlıkları 12 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık, maka-
leyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve savını (te-
zini, iddiasını) yansıtmalıdır. 

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmış olursa olsun; Türkçe 
başlık, İngilizce 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) 
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17) Yazılar, (Microsoft World) programıyla gönderilecektir. Yazı, Türkçe veya 
İngilizce ise, Times New Roman; Azeri lehçesinde ise, Times Roman Azlat (veya 
benzeri); Rusça ise Times Cyr (veya benzeri) olmalıdır. Gönderilen yazının yanın-
da, yazının fontları mutlaka olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb. var ise baskı-
ya uygun yüksek çözünürlülükte gönderilmelidir. 

18) Yazılar (makaleler), başlıklar, özetler, metin, dipnotlar, kaynakça vb. dahil 
minimum 2000 kelimeden az olmamalıdır. Yani, Kültür Evreni dergisinin sayfa 
standardına göre 5 sayfadan daha az olmamalıdır. 

19) Makale metninin içindeki alıntılar ve göndermeler; yazar soyadı, yayın yılı, 
sayfa numarası biçiminde parantez içeride belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987:9) 

20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle 
daha küçük punto ile yazılacaktır. 

21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; “KAYNAKÇA” 
başlığı altında soyadı başta olmak üzere alfabetik sıraya göre sıralanacaktır. 
“KAYNAKÇA” yazının (makalenin) en 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 konuyla ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre 
yayımlanacak veya yayımlanmayacaktır. Düzeltmeler varsa yazı sahiplerine dü-
zeltmelerin yapılması amacıyla geri gönderilecektir. İncelenmek üzere yazı gönde-
rilen uzmanların (hakemlerin) adları yazarlara, yazarların adları, uzmanlara (ha-
kemlere) 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 kararlaştırıla-
caktır. 

25) Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti 
ödenmeyecektir. 
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UNIVERSE CULTURE JOURNAL 

ISSN: 1308-6197 

Publication Principles 
 1) Universe Culture published four times a year is an international peer rewi-

eved journal. 
2) Universe Culture journal includes scientific articles about [folklore, linguis-

tics, 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 Cultu-
re journal: at the any printed, net and magnetic facilities.  

4) The languages of the Universe Culture journal are Turkey Turkish, the ot-
her dialects of Turkish (dialects of Azerbaijani, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turk-
men, Crimean Tatars etc.), English and Russian. 

5) Writings and articles which will be published (with 4th article will be men-
tioned in the specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic 
and Arabic alphabet. The article (writing) should be include abstract, and key 
words Turkish and English and also general bibliography in Latin letters. 

6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abst-
ract 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 abst-
ract 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. Abst-
ract, 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. 
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Non-specific statements such as “So, little, big, little” etc. are not used. The im-
portance of the results and their contribution to the research area are indicated. 
There are also indications about whether these results can be generalizable or po-
tentially generalizable or whether to be put forward due to a particular situation. 
Information is usually given in one sentence. Some of the findings and conclusi-
ons may consist of a few sentences. Sentences are arranged so as to ensure integ-
rity 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 publica-
tion process as well as to the publications scanned in electronic media and in-
dexing process. Key words schould be chosen from associated terms index (burial 
= thesaurus), index and so on but not chosen randomly. For accessing to informa-
tion they schould also be selected having significantly stenosis or sizes. The choi-
ce of the term and concept of access as possible should be done in a way that ma-
kes 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 na-
mes 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 sho-
uld be descriptive for the article and schould reflect the article's basic concepts, 
discussions and arguments (thesis, the claim). 

 15) Regardless in which language and dialect the article is written; there must 
be Turkish, English and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 
a) Writings the title 
- Turkish title 
- English title 
- Russian title 
Note: The text should be written in which language and dialect is written be-

fore 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) 
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17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or Eng-
lish 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. inc-
luding 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 publica-
tion, 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 “Bibliog-
raphy”. 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), befo-
re appendices.  

a) For the books; 
In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Muta-

savvıflar, Ankara, Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 
b) For the articles and proceedings;  
In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacı-

larda 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 "Submis-
sion 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 abso-
lute way. 

23) However articles submitted to the Journal of Representatives, will also be 
sent to the current e-mail channel.( kulturevrenidergisi@gmail.com)  

24) Articles submitted for publication to the Journal will be delivered by at le-
ast 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 Edi-
torial Board. The Editorial Board will decide whether these articles will be publis-
hed or what changes schould be made.  

25) There will be no royalty payment after the publishment of these articles. 
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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.  

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.  
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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), (in-
dex) 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 
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азербайджанском диалекте - Times Roman Azlat ( или т.п.), на русском - Times 
Cyr (или т.п.). Вместе со статьёй должны высылатся фонты. Рисунки, ноты и 
т.п. из статьи должны высылатся соответственно с высокой растворимостью. 

18)Статья, включая заглавие, аннотация, текст, сноски, источники и т.п. 
должна состоятся не менее из 2000 слов, т.е. по стандартам журнала “Мир 
культуры” не менее 5 страниц. 

19) Заимствования в тексте пишутся в скобках следующим образом 
(фамилия автора, год издания, номер страницы. К примеру (Boratav 1987:9) 

20)Сноски должны приниматься только для разьяснений. Они пишуться 
малым шрифтом, а основной текст крупным шрифтом.  

21) Место заимствований и препровождений в тексте; В “источниках” 
сначала указывается фамилия автора и список определяется по алфавиту. 
“Источники” пишуться в конце стятьи, перед примечаниями.  

a) для монографий 

[KÖPRÜLÜ, M.Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 
Akçağ Yay.,s.209-210.] 

b) Для статей и докладов 

[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, 
Cem, V(49), s. 44-45] 

22) Статьи должны отправлятся по e-posta (e-mail). На электронной 
странице (www.kulturevreni.com) клыкая над “makale gönder” надписью и 
заполняя форму “Makale Gönder Formu”. Готовая стятья, вместе с 
заполненной формой исключительно должна отправляется по адресу 
(kulturevrenidergisi@gmail.com) 

23) Представительям журнала статьи должны отправлятся тоже 
исключительно по адресу (kulturevrenidergisi@gmail.com) 

24) Каждая статья, принятая для публикации, будут отправлятся двум 
специалистам, членам совета редколегий для рассмотрения и она будет 
печататся на основе заключения указанных специалистов. В случае 
отрицательного заключения статья не будет опубликована. Для исправления 
ошибок статьи будут отсылаться к авторам. Члены совета редколегий не 
будут осведомлены по именам и фамилиям авторов статей, информация 
будет конфидециальным. Принцип двусторонней конфидециальности (double 
blind referee) будет сохранён. Заключения специалистов будут переданы 
членам редколегий. Окончательное решение о публикации статьи будет 
приниматся редколегией. 

25) Авторы статей не будут вознаграждаться. 
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