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EDİTÖRDEN 

Değerli Okuyucularımız, 

Kültür Evreni dergisinin 32. sayısını elinizde bulunduruyorsunuz. Bu demektir 
ki derginin yayın hayatına başlayışının 9. yılına girdik. 

Bu az bir süre değildir. Aralıksız ve aksamadan yayına devam ediyoruz. 

Bu sayımızda 14 adet uluslararası nitelikte yazı (makale) yer alıyor. Prof. Dr. 
Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mahmud Kamaloğlu HACIXELİLOV, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet YARDIMCI, Prof. Dr. Celal DEMİR, Hayrettin İVGİN, Doç. Dr. 
Mehmet Ali YOLCU, Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, Saltanat TAŞİMBAY, Doç. Dr. 
Mzsia BUSKİVADZE, Şafak ALİBEYLİ, Doç. Dr. Gülnara GOCAEVA-Prof. Dr. 
Şureddin MEMMEDLİ, Saadet ŞIXIYEVA, Doç. Dr. Ruhaniyet MUSAYEVA-
Doç. Dr. Aynur QEZENFERQIZI, Maia MELANASHVİLİ’ye ait makaleler ile 
Nail TAN’a ait 2 adet kitap tanıtımı yazısı bulunuyor. 

Değerli yazarlardan, araştırmacılardan ve bilim insanlarından makalelerini bek-
liyoruz. Ancak makalelerini dergimizin sonunda bulunan yayın ilkelerine göre 
hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. 

 

Hayrettin İVGİN  Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

         Editör     Editör 

     

 

 

 

FROM THE EDITOR 

Our Esteemed Readers, 

You have the 32nd issue of Universe of Culture magazine in your hand. Thise-
ans that we entered the 9th year of the publication of the magazine. 

This is not a short time. We continue to go on without interruption. 

In this issue, we have 14 international qualified writings (articles). There are 
the articles of Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mahmud Kamaloğlu HA-
CIXELİLOV, Asst. Assoc. Dr. Mehmet YARDIMCI, Prof. Dr. Celal DEMİR, 
Hayrettin İVGİN, Assoc. Dr. Mehmet Ali YOLCU, Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, 
Saltanat TAŞİMBAY, Assoc. Dr. Mzsia BUSKIVADZE, Şafak ALİBEYLİ, As-
soc. Dr. Gülnara GOCAEVA-Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ, Saadet ŞIXIYE-
VA, Assoc. Dr. Ruhaniyet MUSAYEVA- Assoc. Dr. Aynur QEZENFERQIZI, 
Maia MELANASHVILI and 2 book introductions of Nail TAN. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 10

We look forward to see articles from you, valuable researchers and scientists. 
However, we recommend to prepare your articles according to the publication gui-
delines that are written at the end of our magazine. 

 

Hayrettin İVGİN  Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

          Editor                  Editor 

 

 

ОТ РЕДАКТОРА 

Değerli Okuyucularımız, 

Kültür Evreni dergisinin 32. sayısını elinizde bulunduruyorsunuz. Bu demektir 
ki derginin yayın hayatına başlayışının 9. yılına girdik. 

Bu az bir süre değildir. Aralıksız ve aksamadan yayına devam ediyoruz. 

Bu sayımızda 14 adet uluslararası nitelikte yazı (makale) yer alıyor. Prof. Dr. 
Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mahmud Kamaloğlu HACIXELİLOV, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet YARDIMCI, Prof. Dr. Celal DEMİR, Hayrettin İVGİN, Doç. Dr. 
Mehmet Ali YOLCU, Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK, Saltanat TAŞİMBAY, Doç. Dr. 
Mzsia BUSKİVADZE, Şafak ALİBEYLİ, Doç. Dr. Gülnara GOCAEVA-Prof. Dr. 
Şureddin MEMMEDLİ, Saadet ŞIXIYEVA, Doç. Dr. Ruhaniyet MUSAYEVA-
Doç. Dr. Aynur QEZENFERQIZI, Maia MELANASHVİLİ’ye ait makaleler ile 
Nail TAN’a ait 2 adet kitap tanıtımı yazısı bulunuyor. 

Değerli yazarlardan, araştırmacılardan ve bilim insanlarından makalelerini bek-
liyoruz. Ancak makalelerini dergimizin sonunda bulunan yayın ilkelerine göre 
hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. 

  

Хайреттин Ивгин   Професор Эрдоган Алтынкайнак 

      Редактор                Редактор 
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HİNT-İRAN: AJ; TÜRKÇE: AS / A(R)S KELİMELERİ 

VE HAYVAN ADLARINA GELEN +LAN VE +LAK EKLERİ 
 

INDO-IRANIAN: AJ; TURKISH: AS / A (R) S WORDS 
AND +LAN AND+LAK SUFFIXS FOR ANIMAL NAMES 

 
СУФФИКСЫ ИНДО-ИРАНСКОГО ПРОСХОЖДЕНИЯ AJ И 
ТУРЕЦКОГО ПРОИЗХОЖДЕНИЯ AS / A(R)S В СЛОВАХ И 

НАЗВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ 
 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 
 
 

Öz 

Türkçe’de ARS ve AS kelimeleri bir hayvanın adıdır. Sincap olarak da bilinir 
ama sözlüklerde “Gelincik adı verilen bir hayvan” olarak karşılığı verilir. 

Hint-İran dillerinde AJ; yılan veya sürüngen, hatta ejderha anlamına gelen bir 
kelimedir. 

Bu yazıda; ARS, AS Türkçe kelimelerine ve AJ Hint-İran ekleriyle elde edilen 
ve türeyen kelimeler açıklanmaktadır. Bu kelimelerin; Azerbaycan, Uygur, Baş-
kurt, Tatar, Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız Türkçesindeki anlamlarına açıklık 
getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, ARS ve AS kelimeleri, +lan ve +lak ekleri, Hint-
İran kökenli Türkçe, AJ. 

 

Abstract 

 In Turkish ARS and AS words are the names of an animal. It is also known as 
squirrel, but in dictionaries it is given as an animal called “weasel”. 

In Indian-Iranian languages; AJ means a snake or a reptile, or even a dragon. 

In this article; some deriving Turkish words such as ARS and AS that are ob-
taıned by AJ Indo-Iranian suffixes are explained. The meanings of these words in 
Azerbaijan, Uighur, Bashkir, Tatar, Kazakh, Uzbek, Turkmen, Kirghiz Turkish are 
clarified. 

Keywords: Turkish, ARS and AS words, + lan and + lak suffixes, Indo-Iranian 
Turkish, AJ. 

                                                 
* Erciyes Üniversitesi Em. Öğretim Üyesi. Ankara/TÜRKİYE 
(t.gulensoy@gmail.com) 
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Erciyes Üniversitesi’nde görevli olduğum yıllarda “Altayistik” - “Moğolca” 
Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdiğim çalışkan ve gayretli Galip Güner adlı 
bir öğrencim vardı. Ben 2006 yılında emekli olduktan sonra o da doktora tezini de 
tamamlayarak bulunduğu bölüme Yrd. Doç. olarak atanmıştı. Çalıştı ve sonunda 
“Doçent” unvanını da aldı.  

Bu genç Türkolog son zamanlarda Eski Türkçe, Codex Cumanicus, etimoloji 
konularında ilgi çekici araştırmalar yaparak Türkolojiye katkıda bulunuyor; ben de 
ilgi ile okuyorum. Son yazılarından birisi internet ortamında yayınlanan “TEKE 
Uluslar arası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi”nin 4/1 (2015) sayısının 39-
44. sayfalarında “DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN 
DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR?” adlı yazısı ilgimi çekti. Yazıyı iki kez okudum, 
notlar aldım ama yazının bütünü beni tatmin etmemiş, ilmî olarak doyurmamıştı. 
Yazıda eksik olan bazı şeyler vardı: Meselâ “Anadolu ağızları” araştırılmamış, 
[Hint-İran: aj ~ Türkçe (Anadolu ağızları) as~ ars] kelimeleri hakkında bilgi ve-
rilmemişti. Ayrıca Mehmet Kaya’nın kaleme aldığı “BİLGE TONYUKUK MU, 
DEMİRCİ GAVE Mİ?” (Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 2002, 207 s.) adlı 
araştırmada geçen [Zahak (Dehhak) çelişkisi: Zahak ve Dehhak adlarının ayrı 
kimlikler oluşu; -Kültekin / Tun-Bağa Tarkan (Dokak); Tukak (Dokak) ve Sel-
çuk’un Abu’l-Faraç tarihinde anlatılışı] bölümlerinin görülmemiş olması idi. On 
üç yıl önce basılmış bir kitabın bugün raflarda bulunmayabileceği göz önüne alına-
rak [ZAHAK-DAHHÂK (DEHHAK/DEKHAK) = KÜLTEKİN- TUN BAĞA 
TARKAN/DOKAK (TUKAK)] ile ilgili bilgiler aşağıya alınacak, “dip notlarında 
gösterilen eserler” de aynen verilecektir. 

Gelelim Türkiye Türkçesi (Anadolu) Ağızlarındaki bilgilere: 

Türk Dil Kurumu’nun yayını olan “DERLEME SÖZLÜĞÜ”nde (C.I, s. 331, 
332) [ARS (I), AS (II)] başlıklı bir madde var: “(I) Gelincik denilen hayvan” ve 
“(II) Sincap” olarak açıklanmış. Bana göre ARS = AS’tan başka bir şey değildir. 
Çünkü “arslan” < aslan kelimesinde olduğu gibi buradaki -r- de türeme olup ke-
limenin aslı AS’tır. Bu da Hint-İran kökenli olduğu iddia edilen AJ’la yakından 
ilgilidir. Şimdi burada iki soru sormak gerekiyor: 

1) Hint-İran kökenli AJ > Türkçe AS /ARS mı? 

2) Türkçe AS /ARS > Hint-İran kökenli AJ mı?  

Bu sorulara cevap vermeden önce G. Güner’in yazısında geçen bazı hükümle-
rine değinmek istiyorum. Güner: “Bu araştırmada AJLAN kelimesi açıklanacaktır” 
diyor. 

Avesta’da geçen Ažı Dahâka  Yeni Fars. ajdaha….. 

ajlaŋ < Hint-İran. aj “yılan” > “sürüngen” +laŋ “ek” diyor.  

ajlan alıntı bir kökten türemiş bir kelimedir. < Hint-İran aj [Bu aj’ın aynı za-
manda Hint ve İran mitolojisinin ortak motifi olan Dahhâk’ın ismi ile bütünleşerek 
yaygınlık kazanmış bir kelime olduğunu söylemek yanlış olmaz.] demektedir. 
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AJDAHA kelimesi, Osmanlı Türkçesinde EJDER [elif+je+de+re], EJ-
DERHÂ [elif+je+de+der+he+elif] ve EJDEHÂ [elif+je+de+he+elif] biçimlerinde 
yazılmış ve “1) Büyük yılan; 2) Korkunç ve hayalî bir hayvan; 3) (mecazî) hid-
detli, şiddetli, cesur ve merhametsiz [adam]” (OTAL, 211) anlamlarında kullanıl-
mıştır. 

A J D A H A kelimesi Türkçede: 

E J D E H Â [Farsçadaki gibidir, ancak -a-‘lar -e- olmuş; nazımda kullanılmış-
tır.] 

E J D E R H Â [ -r- ünsüzü türemiştir.] ve 

E J D E R [ a’lar e olmuş; -r- türemiş; +hâ hecesi düşmüştür.] 

biçimlerinde yazılmıştır.  

Bu kelimeden ejder-i kâhir “ölüm ejderhası” ve 

ejder-i münakkaş “alaca derili büyük yılan” 

ejder-dehân “dev ağızlı” terkipleri de yapılmıştır. 

Elimizdeki bilgilere göre Aži Dahâka adı Yeni Farsçadaki biçimini alıncaya 
kadar bazı ses olaylarının içinden geçmiş olmalıdır. Mesela DAHHÂK adı “DA-
HA” oluncaya kadar (H) ünsüzlerinden birisini kaybetmiş, son ses -K’yı da dü-
şürmüştür. 

Şimdi de AJDAHA kelimesinin öteki Türk şivelerindeki biçimlerine bakalım: 

1) ÄJDAHA (Azerbaycan Tü.) 

2) ÄJDAHA (Uygur Tü.) 

3) AJDAHA (Başkırt Tü.) 

4) AJDAHA (Tatar Tü.)Ā 

5) AJDAHA (Kazak Tü.) 

6) ÄCDÄHÀ (Özbek Tü.) 

7) AJDARHĀ (Türkmen Tü.) 

8) AYDAHAR (Kazak Tü.) 

9) ACIDAR (Kırgız Tü.) 

10) AJDAR (Türkmen Tü.) (bk. KTLS) 

Yukarıda da görüldüğü gibi 1, 2 ve 6’da A > Ä olmuş. 3, 4 ve 5 aynı; 6’da iç-
sesteki -A-  

-Ä- ; sonses -A da -À olmuş; 7’de [R] türemiş; 8’de -J- > -Y- olmuş; son seste 
[-R] türemiş; 

9’da -J- > -C- olmuş, [I] türemiş, [-HA] düşmüş, [-R] türemiş; 10’da Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi AJDAR biçimini almıştır. 
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Burada Kazak Türkçesinde AJDAHA ve AYDAHAR, Türkmen Türkçesinde 
de AJDAR ve AJDARHĀ biçimleri olmak üzere ikişer yazılış ve söylenişi oldu-
ğunu unutmayalım. 

Yukarıdaki örnekleri başka bir açıdan ele alacak olursak, kelime: 

AJ / ÄJ / AC / ÄC /AY + DAHA / DÄHÀ/ DAHA[R] / DAR / DA[R]HA 

biçimlerinden oluşmaktadır. Burada şu soruyu sorabiliriz: Aži Dahâka nasıl 
olmuş da bu kadar farklı biçimlere girebilmiştir? Acaba en eski Farsçada / Pehlevi-
cede ve Hintçede de bu kadar farklı biçimleri olmuş mudur? Ayrıca DAHHÂK 
(ZEHAK) ile TUKAK ( > DOKAK) arasında ne kadar mitolojik benzerlik vardır? 
Sonra, Farsça-Hintçe AJ ile Türkçe AS / ARS arasında bir bağ kurabilir miyiz? 

Gelelim AJLAN [ < AJ “yılan > sürüngen” +laŋ “ek”] kelimesine.  

Bana göre AJLAN ile Aži DAHHÂK kelimesi arasında ne etimolojik ne de 
anlam bakımlarından hiçbir benzerlik yok. Türkiye Türkçesi ağızlarında yaşayan 
AS /ARS kelimelerinin taşıdığı “1) Gelincik; 2) Sincap” anlamlarını da çözmek 
gerekecek. Bu kelimeler AJ’dan mı bozularak alındı? Yoksa Türkçedeki AS 
(/ARS)’tan mı AJ oldu? Bu çözüm işini eski ve yeni Farsçayı çok iyi bilen bir uz-
mana havale etmek gerekecek. 

+LAN eki (aslan/arslan, kaplan, sırtlan, yılan, kulan] gibi hayvan adları ile 
Ruslan [ < er+aslan (> raslan > ruslan)] erkek adında yaşamaktadır.  

Bazı dilciler (Osman F. Sertkaya’nın ifadesiyle) çok iyi Çince bilmedikleri ve 
Çin karakterlerini tanımadıkları halde, pek çok Türkçe kökenli kelimeye Çin etiketi 
vurmaktan çekinmemişlerdir. Türkçe kökenli ASLAN adı da bunlardan birisidir.  

Türkçede ASLAN ve [R] türemesiyle ARSLAN biçimlerinde yaşayan bu güç-
lü ve yırtıcı hayvanın adı Moğolca da ASLAN ve ARSALAN biçimlerinde yaşa-
maktadır. Görünüşe göre bu hayvanın adı AS / ARS “1) Gelincik, 2) Sincap” + 
LAN kök ve ekinden oluşmaktadır. 

ASLAN adının başka Türk şivelerindeki biçimleri şöyledir: 

1) ASLAN (Türkiye Tü., Azerbaycan Tü., Uygur Tü., Türkmen Tü.; Moğol-
ca) 

2) ÄRSLÀN (Özbek Tü.) 

3) ARSTAN (Kırgız Tü.) 

4) ARISLAN (Başkırt ve Tatar Tü., Tıva Tü.) 

5) ARISTAN (Kazak Tü.) (bk. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, s. 29) 

6) ARSALAN (Moğolca) 

7) ARZILAN (Tıva Tü.) 

8) OROSZLÁN (okunuşu: oroslan) (Macarca) 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Türk şivelerinde: 

A S + L A N 
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A( > Ä) [R]S+ L ( > T ) A N 

A [R+I] S (>Z) [I] + L ( > T) AN  

biçimlerinde yaşamaktadır. Moğolcadaki A[R]S[A]LAN’ı da bu tabloya ekler-
sek görünüşte pek fazla değişiklik olmamaktadır. Macarcaya Türkçeden geçtiği 
kesin olarak bilinen OROSZLÁN kelimesindeki O (< A) [RO]S [Z] fonetik farklı-
lıklar aslında AS’tan başka bir şey değildir. +LÁN eki Türkçedeki gibidir.  

NOT: Türkiye Türkçesi ağızlarında TAY “1) Babasız çocuk; 2) Üvey çocuk” 
(DS. V, 3852) ve TAY “Toy” manalarında kullanılmaktadır. TAYLAN [< 
TAY+LAN] “Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak” (DS.V, 
3855) kelimesindeki TAY ve +LAN nedir? Ne olabilir?  

TERLAN [ < T(E/A)R+LAN] “Sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzer bir 
çeşit avcı kuş” (DS. V, s. 3894) 

TERRAN [ < TER+LAN > (gerileyici benzeşme ile): TERRAN] “ Yırtıcı bir 
çeşit kuş, tarlan” 

(DS.V, s. 3896) 

NOT: TT’nde ad ve soyadı olarak kullanılan TARLAN kelimesindeki TAR 
“Genç hayvan” demektir. (DS. V, s. 3832)] 

TOYLAN (I) “1) Yele açık olan alan; 2) Ormansız, çıplak alan; (II)Tipili, fır-
tınalı bozuk hava” (DS. V, s.3977) 

TUĞLAN “Kabarık (saç için) (DS. V, s. 3988) 

Türkiye Türkçesindeki DALYAN (gibi) kelimesi de{bana göre: 
TAY+LAN}dan başka bir şey değildir. 

+LAN eki, Türkiye Türkçesi ağızlarında, hayvan adlarının dışında da kullanıl-
maktadır: OKLAN [ < OK+LAN]“1) İnce çam ağacı; 2) İnce, uzun sırık” (DS. V, s. 
3277) [NOT: Türkiye Türkçesi ağızlarında yaşayan OLDURUK [ < 
OĞUL+DURUK] “1) İnce, genç çam ağacı; 2) Ağaç filizi, sürgün” (DS. V, s.3279) 
ve OĞULDURUK (I) “1) Dölyatağı; 2) Soy sop”; (II) “Güç yanan, yaş, budaklı, 
sert (çam vb. ağaçlarının odunu için)” (DS.V, s. 3272) kelimeleri, taşıdıkları anlam 
bakımından OKLAN ile benzerlik taşımaktadır.]  

*** 

+LAK Ekinin +LAN Eki İle Akrabalığı Olabilir mi? 

Türkçenin Türkmen, Azerbaycan ve Türkiye (Anadolu) şivelerinde yaşayan 
hayvan adlarında görülen +LAK eki ilgi ekici bir ektir. Yalnız, yukarıda örneklerini 
verdiğimiz hayvan adlarına getirilen +LAN eki ile akrabalığı var mı? Bu soru da 
açıklanması gerekli önemli konu. 

Elimizdeki bazı bilgilere göre “TAY, TAYLAH, TAYLAK, TAYSAK, TOY-
LAK” kelimeleri “TOY” anlamına geliyor. (DS. V, 3852) 

TAYLAK (I). “1) Yeni doğmuş at yavrusu; 2) Biniye gelmiş iki yaşında at 
yavrusu; 3) Bir yaşında at yavrusu; 4) Dört yaşında at yavrusu; 5) Binmeye alıştı-
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rılmamış at; 6) Çok güçlü ve iri hayvan; 7) Deve yavrusu; 8) Üç ya da dört aylık 
tavşan yavrusu” (DS.V, 3854) 

[NOT: Afganistan Türkmencesinde “Bir yaşında deve yavrusu”na TAYLAK; 
Azerbaycan Türkçesinde DAYLAK adı verilir.], Krş. TOSLAK (I) ( < 
TOS+LAK) / TONGALAK, TORLAK, TOSLAH, TOSMAK, TOSMALAK 
“Yaşından iri, gürbüz çocuk.”; TOSLAK (II) “Bir yaşını geçkin dana.” (DS. V, 
s. 3974)] 

TAYLAK (II). “Erinlik çağına girmiş kız.” 

TIRLAK (I) “1) Kızmış erkek deve; 2) Üç yaşında deve”; (V) “Çabuk alevle-
nip sönen dikenli çalı” (DS. V, s. 3924) 

TIYLAK “Zayıf” (DS. V, s. 3930) 

TORLAK (I) [< TOR+LAK] “1) Tor; 2) Güzel, genç, yakışıklı; (II) İki ile üç 
yaş arasındaki deve; (IV) İyi gelişmiş ağaç fidanı” (DS.V, s. 3970) 

TOSLAK (I), bk yukarı. 

OYLAK “Çukur yer” (DS. V, s.3303) 

+LAK ekinin +LAN eki ile yakın bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Her ikisi-
nin de sözcük yapısı içinde “Gençlik, güçlülük, irilik” anlamları bulunmaktadır. 
+LAN’ın -N > -K değişmesi ile +LAK olması düşünülebilir. 

*** 

SONUÇ: Türkiye Türkçesi ağızlarındaki verilere dayanarak, bana göre AJ-
LAN hayvan adı [ < AS/A(R)S + LAN Türkçe kök ve ekinden] gelmektedir. Bu 
güzel ve güçlü kelimeyi Hint-Fars. + Çin’e bağlamak için biraz daha beklememiz 
gerekecektir.  

*** 

DAHHÂK ~TUKAK~ DOKAK ADLARI Meselesi: 

TUKAK (DOKAK) ve SELÇUK’UN “Ebu’l-Farac Tarihi”nde Anlatılışı: 

 “Yunanlıların 1347 (m. 1036) yılı içinde ‘Guz’lar adını taşıyan kimseler Hyr-
cania’dan gelen Selçuk emirleri ile birlikte Hun diyarından çıktılar. Burası şimal-
dedir ve Hazarların memleketidir. 

Mülk-nâme adını taşıyan bir Farsça kitapta şu sözlere tesadüf edilmiştir: ‘Yaşlı 
ve yaşı çok ilerlemiş bir zat olan Emir İnâig (İnânâg) Bey der ki: Hazarlar hakanı-
nın hareketi sırasında kendisine “TUKAK” adı verilen bir muharip yanında idi. Bu 
adama kuvveti yüzünden “Temüryalıg” yani “Demiryaylı” adı verilmişti. Bu ada-
mın bir oğlu oldu ona “SELÇUK” adı verildi. Kısa bir zaman sonra Emir Tukak 
öldü, hakan da Selçuk’u aldı sarayında yetiştirdi ve onu çok sevdi. Bir gün bu ço-
cuk her zaman yaptığı gibi Hakanın huzuruna çıktı. 

Kraliçe ona bakarak ‘Bu genç henüz çocuk olduğu halde bize karşı bu derece 
serbest söz söylerse, büyüdüğü zaman bize karşı nasıl hareket edecek?’ dedi. Bu 
sözler emir Selçuk’a gizlice bildirilmiş olduğu için o da kabilesinin adamlarını 
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gizlice topladı ve yanına birçok atlar, develer, koyunlar ve inekler alarak hareket 
etti ve TURAN (yani TÜRK) diyarından İRAN diyarına çobanlık etmek bahane-
siyle geçtiler. Bunlar İranlıların Müslüman olduklarını görerek birbirleri ile konuş-
tular ve ‘Biz içinde yaşamak istediğimiz bu memleket halkının dinini kabul etmez 
ve biz tek başımıza yaşamaya mahkûm bir azınlık hâlinde kalırız” dediler. 
(Abu’Farac Tarihi, 2. baskı, I. C., Ankara 1987, s. 292) 

BUKU HAN’A KARŞI YAPILAN İÇ DARBE HAREKETİ:  

Bu bölümde “Demirci GAVE” İsyanı: İç Darbenin Uygur Kültürü içinde 
Anlatımı (Bk. B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1988, s. 181; 
Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Çağları, İstanbul 1988, s. 17); İç Dar-
benin Selçuklu Kültürü İçinde Anlatımı (bk. İ. Kafesoğlu, Türk Dünyası El Kita-
bı: (Coğrafya-Tarih). I.C., Ankara 1992, s. 248); İç Darbenin II. Göktürk Kültürü 
İçinde Anlatımı (bk. Osman F. Sertkaya, Göktürk Tarihinin Meseleleri, Ankara 
1995, s.16); İç Darbenin “ŞEHNÂME”de FERİDUN’un ZAHAG’ı Öldürmesi 
Şeklinde Anlatımı (bk. Firdevsi, (Çeviren: Necati Lugal; Düzenleyen: Kenan Ak-
yüz), Şehnâme, İstanbul 1974, s. 71-79) adlı başlıklarda Kök Türk tarihinin aile 
içi meseleleri, devlet içindeki kargaşalıklar, Selçuk Bey’in babası TUKAK 
(DOKAK); İnal (Bögü) Kağan’ın bütün akrabalarının öldürülüşü; İlteriş-
Kap(a)gan-Kül Tekin-Bilge’nin başlarından geçen olaylar… 

*** 

 “ŞEHNÂME”de anlatılan DAHHÂK efsânesi bu makalenin konusu ile ya-
kından ilgilidir. Firdevsî bu efsaneyi şöyle anlatıyor: 

 “DAHHÂK’ın bir köle gibi sadık, değerli bir adamı vardı. Dahhâk, başka bir 
yere gitmek için memleketinden ayrıldığı zaman, sarayını, tahtını, hazinelerini bek-
leyen ve ödevini hayrete değer bir istekle yapan bu adam, onun kethüdasıydı. Zul-
mün önünde daima ihtiyatlı adımlar attığı için ona Kendrev, yani ‘ihtiyatla yürü-
yen’ derlerdi. Kendrev koşa koşa saraya girdiği zaman orada yeni bir taç sahibinin, 
servi gibi boyu, ay ışıkları saçan göğsü ile ön tarafta rahat rahat oturduğunu gör-
dü… Bütün şehir onun askerleriyle dolmuştu. Kulları kapılarda saf tutmuşlardı. 

Sabah olunca Kendrev, yeni padişahın huzurundan ayrıldı. Yürük bir ata bine-
rek, DAHHÂK’ın bulunduğu yere doğru yola çıktı. Ve yanına gelince bütün gör-
düklerini ve işittiklerini anlattı… 

SARAYINDA BULUNAN HERKESİN, ERLERİN VE DEVLERİN KAFA-
LARINI, ATININ ÜZERİNDEN EZİP YERLERE YUVARLADI, BEYİNLERİNİ 
KANLAR İÇİNDE BIRAKTI… 

Dahhâk bu sözleri duyunca, son derece heyecana geldi (aklı başına geldi) ve 
derhal yola çıktı… 

Dahhâk erkek devlerden ve savaş erlerinden toplanmış ordusuyla, kızmış kö-
pürmüş bir halde sapa yollardan yürüyerek sarayın kapısını, damını, her yetini tut-
tu. Feridun’un askerleri bunu duyunca, Dahhâk’ın geldiği sapa yollara doğru gitti 
ve savaş atından inerek savaşa giriştiler… 
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Dahhâk da gayrete gelip bir çare aradı. Askerlerinden ayrıldı ve saraya doğru 
yürüdü. Kendisini kimsenin tanımaması için, baştanbaşa bir zırh giydi. Elinde 
ALTMIŞ YAZİLİK bir KEMENT le yüksek saraya çıktı… 

Sarayın damında kendini aşağı bırakıp da ayağı yere basar basmaz, Feridun 
rüzgâr gibi hemen koşup geldi. ÖKÜZ KAFASI BİÇİMİNDEKİ GÜRZÜ kaptığı 
gibi başına indirdi, tulgasını parçaladı. Bu sırada MUBAREK NEFESLİ MELEK 
geldi, yetişti ve Feridun’a: ‘Onu öldürme, daha zamanı gelmedi…Şimdi o bitkin bir 
hâlde… Onu taş gibi sağlamca bağla ve iki dağın darlaştığı yere kadar götür. 
Onun dağlar arasında bağlı kalması daha iyidir…’ Bunun üzerine Feridun, 
Dahhâk’ı oraya getirdi. Demavent Dağına bağladı… Böylece Dahhâk’ın adı topra-
ğa karıştı’ (Şehnâme, s. 71-79) 

 

KISALTMALAR 

DS: Derleme Sözlüğü (I-VIII. Ciltler, TDK yay.) 

KTLS: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. 
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TAŞKÖPRÜ’NÜN YENİ NESİLLERE KAZANDIRDIĞIMIZ 
KÜLTÜREL MİRASINDAN BİR BÖLÜMÜ 

 
A SECTION FROM CULTURAL HERITAGE OF TASHKOPRU 

THAT WE ARE TRANSFERED NEXT GENERATION 
 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТВОРЧЕСТВА ТАШКЮПРЮ ДЛЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
 

Nail TAN 
 
 

Öz 

Hasan Altan’ın Belediye Başkanlığı yıllarında (2002-2003) Kaymakamlığın da 
desteğiyle bir ilçe yıllığı çıkarılmasına karar verildi. Kültür Bölümünü hazırlamak 
üzere; ben, Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu ve Taşköprülü Öğretim Görevlisi 
Süleyman Şenel Taşköprü’ye davet edildik. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü vasıtasıyla bir öğretmen grubuna halk kültürü derleme 
bilgileri verildi. İlçe çapında sözlü kültür, gelenek ve göreneklerin derlemesi yapıl-
dı. Derlenen ürünler Ankara’da bana gönderildi. Üniversitelerde yapılan tezlerin de 
değerlendirilmesiyle Taşköprü’nün somut olmayan kültürel mirasının bir bölümü 
baskıya hazırlandı, yok olmaktan kurtarıldı. 

Süleyman Şenel’in gayretiyle Taşköprü 2003 Kültür ve Sanat Yıllığı adıyla 
2004 yılında kitaba dönüştürülen iki ciltlik, 1500 sayfaya yakın bu çalışma ne ya-
zık ki Taşköprü Belediyesince bastırılmadı. 

Derlemeleri değerlendirip baskıya hazırladığım bazı kültürel ürün başlıkları 
şunlardır: Taşköprü Kelimeler Sözlüğü, Taşköprü Atasözü ve Deyimleri, Taşköprü 
Dua ve Bedduaları, Taşköprü Mânileri, Taşköprü Masalları, Taşköprü’de Komşu-
luk-Misafirseverlik, Taşköprü Ninnileri, Taşköprü Satıcı Sözleri, Taşköprü’de Hı-
dırellez Kutlamaları, Taşköprü’de Düğün Âdetleri. 

Bildirimizde, Taşköprü’nün kültürel değerleriyle ilgili olarak tarafımdan bas-
kıya hazırlanan bilgiler özet olarak, ana hatlarıyla açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Taşköprü Kültür ve Sanat Yıllığı, Taşköprü Belediyesi, 
Hasan Altın, Süleyman Şenel, 2003. 

                                                 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme E. Genel Müdürü. Halk 

Bilimci. Ankara/TÜRKİYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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Abstract 

During the mayoralty of Hasan Altan (2002-2003), it was decided to publish a 
yearbook. I, Prof. Dr. Abdulkarim Abdulkadiroğlu and Instructor Süleyman Şenel 
from Taşköprü have been invited to prepare the section of culture to Taşköprü. A 
group of teachers were given information about the compilation of folk culture 
through The Directorate of National Education and Public Education Center. Oral 
culture, traditions and customs of district have been compiled. This Compilations 
were sent to me to Ankara. After evaluating of the thesis in the University, a part of 
Ankara’s intangible cultural heritage was reducted and were rescued from destruc-
tion. 

This studies named of “Taşköprü 2003 Culture and Art Yearbook” has been 
transformed into a book by Süleyman Şenel. This book consists of two volumes 
and approximately 1,500 pages. Unfortunately, this book was published by Muni-
cipality of Taşköprü. 

The title of some cultural material wich have been eveluated and prepared to 
published are as follows: “The Dictionary of Taşköprü’s Words”, “The Proverb 
and Phrases of Taşköprü”, “The Prayers and Curses of Taşköprü”, “The Mâni of 
Taşköprü”, “The Tales of Taşköprü”, “The Neighborhood-Hospitality in Taşköp-
rü”, “The Lullabies of Taşköprü”, “The Dealer Word of Taşköprü”, “Hıdırellez 
Celebrations in Taşköprü” “The Wedding Customs of Taşköprü”. 

In our paper, the information edited by me regarding Taşköprü’s cultural va-
lues will be outlined as summary. 

Keywords: Taşköprü Culture and Art Annual, Taşköprü Municipality, Hasan 
Altın, Süleyman Şenel, 2003. 

 

Giriş 

TBMM 23. Dönem (2007-2011) Kastamonu Milletvekili Hasan Altan'ın Taş-
köprü Belediye Başkanlığı yıllarında 2003 yılında Kaymakamlığın da (Kaymakam 
Yılmaz Kurt) desteğiyle Taşköprü 2003 Kültür ve Sanat Yıllığı'nın hazırlanıp ya-
yımlanmasına karar verildi. Galiba 2003 yılı Mart ayı başlarıydı. Ben, Prof. Dr. 
Abdulkerim Abdulkadiroğlu ve Taşköprülü Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel 
Taşköprü'ye davet edildik. Kâğıt Fabrikası sosyal tesislerinde ağırlandık. Kayma-
kam ve Belediye Başkanından yıllığı hazırlamak amacıyla çağrıldığımızı öğrendik. 
Bir çalışma planı hazırladık üçümüz. İlçe yöneticilerinin onayıyla çalışmaya başla-
dık.  

Taşköprü'nün kitaplara geçmiş kültür ve sanat unsurlarından özellikle somut 
olmayan kültürel miras (SOKÜM) ürünlerinin çok eksik olduğunu belirledik. Bu 
eksikliği gidermek amacıyla yeni derlemeler yapmak ihtiyacını duyduk. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü vasıtasıyla bir grup ilk ve 
orta dereceli okul öğretmeni bir salonda toplandı. Onlara halk kültürü derleme tek-
nikleri anlatıldı. Neler derleneceği öğretildi. Bu rehber öğretmenler, diğer meslek-
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taşlarını yetiştirdi. İlçe çapında bir halk kültürü derleme seferberliği başlatıldı. Der-
lenen malzeme, kararlaştırıldığı üzere Ankara'ya bana gönderildi. Bunları; tasnif 
etmek, kitaplardan kopya edilenleri ayıklamak, Taşköprü'ye özgü olanları belirle-
mek gibi sorumluluğu büyük bir görevi üstlendik. Yazdığım her bölüm bir bayan 
tarafından bilgisayar ortamına aktarıldı. Editör Süleyman Şenel'e gönderildi. Bu 
çalışma sonucunda Taşköprü'nün somut olmayan kültürel mirasından bir bölümü 
yok olmaktan kurtuldu. İşim bitince Taşköprü'den gelen derleme dosyalarını Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim ettim.  

Aramızdaki görev bölümüne göre Taşköprü'nün kültürel değerlerinden bir bö-
lümü de Prof. Dr. Abddulkerim Abdulkadiroğlu (Gazi Ü, Gazi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi) ve Süleyman Şenel (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Öğretim Görevlisi) tarafından baskıya hazırlandı. Süleyman Şenel'in editörlüğünde 
İstanbul'da baskıya hazırlanan, grafik tasarımı yapılan Taşköprü 2003 Kültür ve 
Sanat Yıllığı yaklaşık 1500 sayfa ve iki ciltlik bir kültür hazinesi oldu. Hiçbir ilçeye 
nasip olmayan bir eser ortaya çıktı. Ne yazık ki, ne Sayın Altan ne de ondan sonra-
ki belediye başkanları bu eseri değerlendirme zahmetine katlanmadılar. Sarımsak 
Festivali’nde bir sanatçı eksik çağırıp bu eseri bastırmadılar. Başlattıkları işi ta-
mamlamadılar. Yıllığın tasarımını yapan grafikere parası ödenmedi. Bu yüzden 
basımevi, tasarım malzemesine el koydu. İflas edince bu malzeme de yok oldu. 
Yaklaşık 500 sayfalık bölümü ben hazırladım. Sayfası dört liradan 2000 TL bilgi-
sayar ortamına aktarma parası da söz verilmesine rağmen Belediyece ödenmedi. 
Ben ödemek zorunda kaldım. Telif ücreti ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetme-
liğine göre yapılacaktı. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Kastamonu'ya hizmet terti-
binden sayıldı.  

Yıllığın ana planında şu bölümler bulunmaktadır. 

Genel Konular: 

Tarih, coğrafya, idari yapı, basın hayatı, eğitim hayatı, ekonomik hayat, eski 
eserler, turizm, Taşköprü ünlüleri vb. konular. 

Dil Anlatım: 

Âşık Edebiyatı, Tekke Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı: 

Anlatmalar: 

Destan, efsane, menkıbe, halk hikâyesi, fıkra, masal gibi. 

Anonim Şiirler: 

Destan, türkü, mâni, tekerleme vb. ürünler. 

Kalıplaşmış Sözler: 

Atasözü, deyim, bilmece, dua, beddua, yemin, okşamalık, nasihat, satıcı sözleri 
vb. ürünler.  

Dayanışma Yardımlaşma ve Eğitim Kurumları: 

Ahîlik, imece, misafirperverlik, vakıflar vb. 

Hayatın Dönüm Noktalarıyla İlgili Gelenek Görenekler: 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 22

Doğum, sünnet, evlenme, ölüm, askere uğurlama, hacı karşılama vb. 

Halk Bilgisi: 

Halk hekimliği, halk baytarlığı, halk meteorolojisi, halk hukuku vb. 

Bayramlar, Törenler, Kutlamalar: 

Halk İnanışları: 

Halk Tiyatrosu: 

Oyun Eğlence Spor: 

Halk Oyunları: 

Halk Müziği: 

Giyim Kuşam Süslenme: 

Halk Sanat ve Zanaatları: 

Halk Mimarisi: 

Halk Mutfağı:  

Yapılan iş bölümü çerçevesinde yıllıktaki bazı alt bölümler ben, Süleyman Şe-
nel ve rahmetli A. Abulkadiroğlu dışında çoğu Taşköprülü şahıslar tarafından ya-
zıldı: Ahmet Bekdemir, Ömer Güner, Necati Doğanç, Eyüp Akman (şimdi Prof. 
Dr.), İsmail Ünver, Yakup Uzun, Harun Reşit Şimşek, Mehmet Türkan, Hasan 
Yücel, Yılmaz Kurt, Ali Yılmaz, Huricihan Boyacıoğlu, Mustafa Turan, Ülkü 
Ayan Özsoy, Celal Karadaş, Mehmet Sayan, Mahmut Ak, Hüsnü Acar, Adnan 
Torun.  

Yıllığın Yayın Kurulu ise şu şahıslardan oluşmaktaydı: Editör/Koordinatör Sü-
leyman Şenel. Üyeler: Prof. Dr. A. Abdulkadiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eski, 
Erol Sayan, Nail Tan, M. Sabri Koz, Zühtü Yaman, Yılmaz Kurt (Kaymakam), 
Hasan Altan (Belediye Başkanı). 

Taşköprü 2003 Kültür ve Sanat Yıllığı'nda halk kültürümüzle, somut olmayan 
kültürel mirasla ilgili bölümleri hazırlarken üniversitelerimizde yapılmış yüksek 
lisans ve bitirme tezlerinden, yayımlanmış veya yayımlanmamış hazır derlemeler-
den de yararlandık. Yani, sadece yeni derlemelere dayalı basit bir çalışma olmadı. 
Söz gelimi, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Saim Sakaoğlu vasıtasıyla Taşköprü 
masalları getirttik. Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Doğanç'ın der-
lemelerini değerlendirdik. Kimden, hangi bilgiyi aldıysak kaynağını mutlaka gös-
terdik. 

Baskıya hazırladığım Taşköprü halk kültürüyle ilgili bölümler 

Yıllık için kendi imzamla hazırladığım ilk makale ''TDK'ce Taşköprü'den Der-
lenen Kelimeler Sözlüğü''dür. Bu makale, Türk Dil Kurumunca 1952-1959 yılları 
arasında Taşköprü'den derlenip gönderilen Derleme Sözlüğü'ne girmiş kelimeler-
den oluşmaktadır. Yıllık çıkmayınca Kastamonu Araştırmaları adlı kitabımızda yer 
almıştır (Tan, 2007: 53-62). Bu derleme kampanyasında Taşköprü kelimelerini 
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TDK'ye Ahmet Cevdet Bezirci, Ergin Tüfekçi, Selahattin Ulusoy, Bedia Yumuk ve 
Hasan Yücel göndermiştir.  

Kendi emeğimizle baskıya hazırladığımız bir başka derleme makale ''Prof. Dr. 
Ahmet Caferoğlu'nun Taşköprü Ağzı Derlemeleri''dir. 1942 yılı yaz mevsiminde 
Taşköprü'ye gelip ağız araştırmaları için halk edebiyatı ürünleri derleyen Prof. 
Caferoğlu'nun derlediği malzemeyi bugün bulmak mümkün değildir. Derlediği 
malzeme içinde 2 masal, 3 tekerleme, 1 anı ve 1 yağmur duası bulunmaktadır (Ca-
feroğlu, 1943: 5-76).  

Baskıya hazırladığımız diğer halk kültürüyle ilgili bölümler şunlardır: 

*Taşköprü İlçesinin Özellikleri 

*Taşköprü Atasözü ve Deyimleri 

*Taşköprü Duaları, Bedduaları 

*Taşköprü Köylerinde Takma Adlar 

*Taşköprü'de Satıcı Sözleri 

*Taşköprü Mânileri (210 mâni) 

*Taşköprü Ninnileri (28 ninni) 

*Taşköprü Masalları (7 masal) 

*Taşköprü Menkıbeleri (2 menkıbe) 

*Taşköprü Düğün Âdetleri 

*Taşköprü'de Komşuluk, Misafirperverlik 

*Taşköprü Köylerinde Hıdırellez Kutlamaları 

*Taşköprü'de Bâtıl İnançlar 

Taşköprülü Ünlüler bölümüyle ilgili çalışmalarımız 

Yıllık için şahsıma bir görev daha verilmişti. Gurur Kaynağımız Kastamonulu-
lar (ağabeyim Özdemir Tan'la ) kitabımız ve I. II. Kastamonu Kültür Sempozyum-
larındaki (2000, 2004) bildirilerim dolayısıyla Taşköprü ünlülerini araştırdığımız 
bilindiğinden; Taşköprülü ünlü devlet, siyaset, sanat, bilim, eğitim ve iş adamları-
nın hayatlarını, hizmetlerini yazma işini de seve seve üstlenmiştik. Bu çerçevede 
değerlendirdiğimiz, Yıllık için biyografilerini yazdığımız Taşköprülü ünlülerle ilgili 
alt başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz: 

*Taşköprülü Milletvekilleri 

*Taşköprülü Valiler, Kaymakamlar: Ahmet Hilmi Ocaklı, Mehmet Gündoğdu 
vd. 

*Taşköprülü Müsteşarlar: M. İlyas Aksoy, Prof. Dr. Feridun Gökırmak 

*Medine Müdâfii Ömer Fahrettin Türkkan Paşa Ailesi: Gn. Müd. Halit Ziya 
Türkkan, Tümg. Selim Türkkan, Tuğg. M. Orhan Türkkan, Prof. Dr. Reha Oğuz 
Türkkan. 
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*Taşköprülü İstiklal Savaşı Kahramanları: M. Murat Pala, Korg. H. Abdullah 
Alptoğan, Tümg. Halit Karsıalan, Tümg. Eşref Alptoğan gibi.  

*Taşköprülü Yüksek Yargı Mensupları: Kenan Terzioğlu, Ünsal Sarıduman 
vd. 

*Taşköprülü Kaptanıderya Halil İbrahim Paşa 

*Taşköprülü Generaller: KKK Org. Atilla Ateş ve diğer generaller: Tümg. 
Necdet Sezginer, Tümg. Mustafa Yücel Tanyel, Tuğg. M. Yılmaz Tokatlı vd. 

*Taşköprülü Üst Düzey Yöneticiler: Dr. Güler Bezirci, Hasan Yıldız, Namık 
Yıldız vd. 

*Şeyh Şâbân-ı Velî/Taşköprülü Bir Velî 

*Taşköprülü Ünlü Bir Bilgin Aile: Taşköprülüzadeler 

*Taşköprülü Bilim İnsanları: Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Zeki Alpan, 
Prof. Dr. Mahmut Nedim Çiçek, Prof. Dr. Gülsen Demir, Prof. Dr. Ahmet Ekerim, 
Prof. Yaşar Sami Gökgöz, Prof. Dr. Hakkı Zafer Güney, Prof. Dr. Aysu İnsel, Prof. 
Dr. Ragıp Kılıçarslan, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof. Dr. Murat, R. Sertel, Öğr. 
Gör. Dr. Süleyman Şenel, Prof. Dr. Rıdvan Türkmen, Prof. Dr. Mustafa Üçüncü, 
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Hüseyin Yusuf Yıldız, Prof. Dr. Sulhiye Yıldız, 
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz gibi.  

*Taşköprülü şairler: Ünsî Hasan Çelebi, İbrahim Has vd. 

*Taşköprülü Klasik Türk Müziği Bestecileri/Zekâi Dede Efendi Ailesi: Ahmet 
Irsoy, M. Münir Kökten, M. Nuri Korman, Tülin Korman. 

*Taşköprülü Tanburî, Besteci Erol Sayan, Tanburî Ertan Sayan.  

*Taşköprülü Sanatçı Bir Aile: Hepşen Akar, Murat Akar, Mete Ünal, Volkan 
Ünal, Cihan Ünal, Yağmur Ünal. 

*Taşköprülü Yazar, Yayımcı, Gazeteci Ahmet İhsan Tokgöz.  

*Taşköprülü Eğitimci Tevfik Yıldız Ailesi: Gn. Müd. Aytekin Yıldız, Prof. Dr. 
Atilla Yıldız, Prof. Dr. Akın Yıldız, Müh. Yıldız İmamoğlu. 

*Taşköprülü Eğitimci Cevdet Bezirci Ailesi: Müst. Yrd. Dr. Güler Bezirci, 
Öğr. Gör. Gürler Bezirci, Özler Çaylı 

*Taşköprülü Piyano Ustası Mehmet Usta 

*Taşköprülü İş Adamları: Mustafa Sıtkı Erkek, Mustafa Kadiroğlu vd.  

*Taşköprülü Sporcular: Bahar Akgün, Hakkı Karabakal vd. 

Derlemelere bir Örnek 

Yıllık için hazırlanan bölümlere, yapılan derlemelere bir örnek olmak üzere, en 
çok ilgi duyulan halk kültürü örneklerinden atasözü ve deyimleri seçtik. A/4 kâğıtla 
on sayfayı kalan bu bölümde; o tarihteki (2005) Taşköprü Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcısı Necati Doğanç (N. D.), Edebiyat Öğretmeni Ali Yılmaz (A. Y.) 
ve Masatlar köyünden Ahmet Bekdemir'in (A. B.) derlediği atasözü ve deyimler, 
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anlamları verilmeden sıralanmıştır. Ahmet Bekdemir'in derlediği sözlerin kaynak 
kişileri gösterilmiştir. Ali Yılmaz'ın derlediği sözler, 1974 tarihli Taşköprü Ağzı 
konulu bitirme tezinden alınmıştır.  

Atasözleri ve deyimler bölümünde 232 atasözü ve 64 de derleyicilerince deyim 
diye nitelenen kalıplaşmış söz bulunmaktadır ki, incelememize göre bu sözlerden 
çok azı atasözü veya deyim değildir. Doğal olarak sıralanan sözlerin % 75-80'i 
Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan, yaygın atasözü ve deyimlerdir. Biz, az du-
yulduğuna inandığımız, yöreye ait olduğunu sandığımız bazı atasözü ve deyimleri 
gündeme getirerek yapılan işin önemini vurgulamak istiyoruz: 

A. Atasözleri:   

Acı almayı/elmayı, gırâ/kırağı çalmaz (A. B.). 

Ağustosta gölgede yatanı zemheride zivziv tutar (A. B.). 

Al denilen malda hayır vardır (N. D.). 

Anız bastı, kar bastı (N. D.). 

At üstünde kazma kazılmaz (N. D.). 

Ayı, ininde dalamaz (N. D.). 

Büyük küçüklük eder, küçük büyüklük etmez (N. D.). 

Çekerken değil, ekerken kazanılır (A. Y.). 

Çok karıştırmayla bol yağ çıkmaz (N. D.). 

Dağına göre, duman duman olur (N. D.). 

Ebem yaylaya gitmiyordu, dedem seve seve götürdü (N. D.). 

Ekin güzden, yemek tuzdan tatlanır (A. Y.). 

Elek elden, hamur bilekten çıkar (A. B.). 

Eşek yüklü olursa anırmaz (A. B.). 

Eşeğim maldan, köpeğim davardan sayılmaz (N. D.). 

Eylülden başla ekine, başvurmazsın hekime (A. Y.). 

Fiğden sonra arpa, yolum uğramaz sarpa (A. Y.). 

Gözlük uzaktan, yazlık kuraktan belli olur (A. Y.). 

Hekimden sorma, çekenden sor (N. D.). 

Her ağaçtan kazık olmaz (N. D.). 

Herkesin dağına göre dumanı vardır (N. D.). 

Isırganla taharatlanmaz (N. D.). 

Kendi düşen ağlamaz, gözü bile çıkarmış (A. Y.). 

Kesme eşeğin kuyruğunu; kimi uzun kimi kısa der (N. D.). 

On paralık fener, bu kadar yanar (N. D.). 
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Peynir, suyu buldurur (A. Y.). 

Ustanın merdiveni olmaz (N. D.) 

Yağsız yenir de tuzsuz yenmez (A. B.). 

Yavaş kaynayan tencerenin dibi tutmaz (A. B.). 

Yenecek yoğurda sarımsak dökülmez (A. B.). 

Yılan yılan iken toprağı gıdayınan (gramınan) yermiş (N. D.). 

Zamheride sür de çalıynan sür (A. B.). 

B. Deyimler: 

Aç gözünü, toz yabana gitmesin (N. D.). 

Ağzı açık ayran kepçesi gibi bakmak (N. D.). 

Alır mısın arabadan soğanı? (N. D.). 

Ben senin sübekliğini bilirim (N. D.). 

Beni dereden leyleğin yerine koyma (A. Y.). 

Burnu gibi dıkılmak (A. B.). 

Dogu gibi kabarmak (A. B.). 

Gıcırım bükmek (A. B.). 

Gıran girmek (A. B.). 

Gırodan/kırağıdan nem kapmak (A. B.). 

Gıygaşuk bırakmak (A. B.). 

Güreşi sen tutarsın, parsayı başkası tepeler (N. D.). 

İlînü cicûnü/iciğini ciciğini öğrenmek (A. B.). 

İmam yuycak/yıkayacak yerini bırakmamak (A. B.). 

Minderi gaba/kaba olmak (A. B.). 

Nevri gelmek (A. B.) 

Sarımsak gibi baş çöğürmek/çevirmek (A. B.). 

Söyünmüş/sönmüş kovana dönmek (A. B.). 

Tuzsuz helva gibi sallanmak (N. D.). 

 

SONUÇ 

Taşköprü'nün sözlü edebiyat ve somut olmayan kültürel mirasından (SOKÜM) 
bir bölümü 2003 yılı derlemeleri sayesinde unutulmaktan kurtuldu, ancak 
yayımlanmadığı için yeni nesillere intikal edemedi. Yani, ''yok hükmünde'' kaldı. 
Ne yazık ki, Taşköprülü değerli araştırmacı, bilim insanı, ELGİNKAN Vakfı 
Ödülü (2015) dâhil birçok ödülün sahibi, Kastamonu'da Âşık Fasılları ve Âşık 
Yorgansız Hakkı Çavuş gibi birçok değerli eserin yazarı Dr. Süleyman Şenel 
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basımevine ve grafikere borçlu duruma düşürüldü. Her hatanın, olumsuzluğun 
onarılması, giderilmesi imkânı daima mevcuttur. Bu çalışmayı yapanlar itibar ka-
zanır. Şayet, söz konusu Yıllık Sarımsak Festivali'ndeki bir ses sanatçısına verilen 
parayla basılabilseydi, bugün bu sempozyumda yayımlanan ürünler üzerinde de 
değerlendirmeler yapmak şansına sahip olacaktık. Bu vesileyle ilgili görevlileri, 
yetkilileri bu hatayı telafiye davet ediyorum. Kitap basılırsa, bütün alacaklarım, 
emeğim Taşköprülülere helal olsun diyorum. 
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PÎR SULTAN ABDAL’IN BORÇALI’DA İZLERİ 
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THE TRACES OF PIR SULTAN IN BORCHALI 

 
СЛЕДЫ ПИРА СУЛТАНА В БОРЧАЛЫ 

 
 

Prof. Dr. Mahmud KAMALOĞLU (HACIXƏLİLOV)* 
 
 

Öz 

Makalede Borçalı bölgesinde Gürcistan dağlarında (Yağlıca) yerleşmiş Pir Sul-
tan Abdal adlı pirden söz edilmektedir. Yerli halk için onun kimliği bilinmemekte-
dir. Halk yalnızca bu yerlerde orta asırlarda Pir Sultan adlı kutsal bir insanın yaşa-
mış olduğunu kabul ederler. Folklorcuların ve araştırmacıların düşüncesine göre; 
onun buradaki mezarı orta asırlarda Türkiye’de yaşadığı bilinen Pir Sultan Abdal’a 
aittir. Şairin bilinen hayatında onun 16. yüzyılda yaşadığı Sivas’ta idam edildiği 
malumdur. Fakat çok ilginçtir ki yaşadığı tarihten hemen sonra bile İran’da, Türki-
ye’de, Azerbaycan’da, Gürcistan’da da Pîr Sultan adına mezarlar bulunmaktadır. 
Düşüncemize göre; bu mezarlardan sadece birisi ona ait, diğerleri ise onun takipçi-
lerine aittir. Veya onun anısına düzenlenmiş makam-mezarlardır. 

Anahtar Kelimeler: Pir Sultan Abdal, mezar, ardılları, pîr. 

 

Xülase 

Məqalədə Borçalı ərazisində Gürcüstan dağlarında (Yağlıca) yerləşən Pir 
Sultan Abdal pirindən söhbət açılacaq. Yerli sakinlər üçün onun kimliyi məlum 
deyil. Sakinlər sadəcə bu yerdə orta əsrlərə aid Pir Sultan adlı müqəddəs insanın 
basdırıldığını bilirlər. Folklorçu-araşdırıcıların düşüncəsinə görə bu məzar orta 
əsrlərin Türkiyəli şair və aşığı Pir Sultan Abdala aiddir. Şairin həyatı haqqında 
məlum olan bilgiyə əsasən o onun 16-cı əsrdə Türkiyənin Sivas şəhərində edam 
olunub. Bu da maraqlıdır ki, adı çəkilən vaxtda İranda, Türkiyədə, Azərbaycanda, 
Gürcüstanda da Pir Sultan adına məzarlıq var. Fikrimizcə, bu məzarlardan biri 
onun özünə, digərləri isə müridlərinə aiddir.  

Açar Sözlər: Pir Sultan Abdal, məzarı, müridləri, pir. 

 

                                                 
* Ukrayna-Gürcistan Beynelhalk Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Marnueli/GÜRCİSTAN 
 (asad.mehdizade@mail.ru) 
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Abstract 
In the article is going a talk about a holy place called Pir Sultan that is situated in 
the mountains of Georgia (Yagldja) in the territory of Borcali. For local livers his 
identity is unknown. They just know that in this holy place was buried a holy per-
son of middle ages, called Pir Sultan. By the account of a folklorist explorer , this 
holy place might be connected with a known Turkish poet, ashiq, of middle ages 
Pir Sultan Abdal . From the life of the poet is known that he was executed in the 
beginnings of 16th century in Turkey, Sivas. This is too interesting that there is a 
place called Pir Sultan in Iran, Turkey, Georgia, Azerbaijan. We think that Pir Sul-
tan Abdal was buried in this holy place, but the poet of ashiq is one of his associate 
of his sort. 

Keywords: Pir Sultan Abdal, his grave, followers, miracle place. 

 

Резюме 

В статье ведется разговор о святом месте под названием Пир Султан, 
каторый находится в горах Грузии (Ягдлыжа) на территории Борчалы . Для 
местных жителей его личность неизвестна. Они только знают, что в этом 
месте был похоронен светой человек среднего века, по имени Пир Султан. По 
мнению фолклориста соискатели , это святое место может быть связано с 
известным турецким поэтом-ашугом среднего века Пир Султаном Абдалом. 
Из жизни поэта известно, что его казнили в начале 16-го века в Турции, 
Сивасе. Это тоже интересно, что под названием Пир Султана на данное время 
есть местность в Иране, Турции, Азербайджане, Грузии. По-нашему в этом 
кладбище его похоронили, но сам поэт-ашуга, один из его саратников своего 
рода. 

Ключевые слова: Пир Султан Абдал, могила его, соратники, очаги. 

 

 

Qarapapaq türklərinin yaşadığı ərazilərdə - Borçalı bölgəsində çox sayda 
müqəddəs hesab edilən yerlər: ocaqlar, pirlər və s. dini inanclara bağlı 
ziyarətgahlar mövcuddur. Bu cür yerlər elə ilk yarandığı gündən indiyədək öz 
müqəddəsliyində qalmaqda, əhali tərəfindən böyük hörmət və ehtiramla daima yad 
edilməkdədir. Belə müqəddəs yerlərdən Marneuli rayonunun Qasımlı kəndindəki 
Qaraürgən, Araplı kəndindəki Dəmirçi künbəzi, Qara Seyidin ziyarətgahı 
(Marneuli rayonu), Böyük Bəylər kəndindəki Türyan ocağı (Marneuli rayonu), 
Abdallı kəndindəki Pir (Bolnisi rayonu), Mollaoğlu kəndindəki Pir təpəsi, Sadaxlı 
kəndindən Qara Nər, Yetər nənənin ocağı, Mir Yunusun türbəsi (Marneuli rayonu), 
Qardabani rayonunun Candar kəndindəki Seyid Abbas ziyarətgahı, Başkeçidin 
(Dmanisi rayonu), Yırğançay kəndi yaxınlığındakı Hacıxəlil ocağı (təəssüflər olsun 
ki, hazırda Ermənistan sınırları içərisində qalmışdır) və s. misal gətirmək olar. 
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Bu dini ocaqlar arasında hamısından çox tanınan və müqəddəsliyi ilə daha çox 
məşhur olan Pir Sultan ziyarətgahıdır. Bu ziyarətgah Yağlıca dağının güneyində 
Borçalı Qarapapaqlarının yaylaqlara gedən köç yolunun üstündə Meçidli Gorarxı 
kəndinin (Marneuli rayonu) təxminən 1-2 kilometr quzey səmtində kiçik təpənin 
üzərində yerləşir. Bəs bu ziyarətgah nəyə görə digərlərindən fərqlənir? Onu 
fərqləndirən başlıca və əsas səbəb nədir? 

Təbii ki, digər ziyarətgahlar kimi ona da deyin deyirlər: qurban kəsirlər, nəzir 
verirlər. Belə ki, uzun müddət uşağı olmayan, xəstə olan, işi-gücü gətirməyən, 
səfərə çıxanlar qəbrin yanında qurban kəsər, müqəddəs övliyaya dualar oxuyur, 
ondan kömək diləyirdilər. Ziyarətgah yaylağa gedən köç yolunun üstündə olduğuna 
görə, oradan keçən hər mal-qoyun sürülərini aparanlar, orada dayanıb qurban kəsir 
və dua edirdilər ki, sürülərimizi mənzil başına sağ-salamat aparıb çıxaraq, yaylaq 
mövsümünü salamatlıqla başa vurub, qayıdanda da hökmən burada qurban 
kəsəcəyik. Bəzən də sadəcə olaraq, uğura çıxanların, yolu ziyarətgahın yanından 
keçirdisə, mütləq ora nəzir qoyurdular ki, səfərləri uğurlu alınsın. Hətta bəzən heç 
nəzir deməyən, sadəcə yaxınlıqdan keçənlər də oraya nəzir qoyar və ziyarətgahda 
uyuyan müqəddəs şəxsin ruhuna dualar oxuyardılar. Ziyarətgaha deyin deyib əməl 
etməyənlərin təsadüfən başına iş gəlsəydi, onlar çox peşmanlanar, üzülərdilər. də 
belə etməyəcəklərinə and içərdilər. Yerli Qarapapaq türklərinin söylədiklərinə 
görə, məhz bu ziyarətgahda dəfn olunan şəxs Pir Sultan Abdal dədədir (Yeri 
gəlmişkən onu da qeyd etmək istəyirik ki, Pir Sultanı yerli əhalinin çox cüzi hissəsi 
şair-ozan kimi bilir). Əksəriyyət əhali onun məşhur din xadimi kimi tanıyır və 
qəbul edirlər. Ziyarətgah haqqında çox versiyalar söylənilməkdədir. Pir Sultanın 
ərəb mənşəli, islamiyyəti yayan şəxs olduğunu, digər versiyada isə onun üç qardaş 
olduğu və hər inin Güney Qafqazda böyük kəramət sahibi olduğu söylənir. Ancaq 
təkrarən söyləyirik ki, elm sübut etmişdir ki, xalq etimologiyası dəqiq mənbə hesab 
edilmir. Qəbrin üzərində məzar daşı olmadığına görə (kim bilir, bəlkə də olmuşdur, 
ola bilsin ki, Sovet təbliğatının qadağasından dolayı yox edilmiş və ya başqa səbəb 
üzündənmi götürülmüşdür, dəqiq deyə bilmərik) onun dəqiq tarixini deməkdə 
çətinlik yaranır. Yerli yaşlı sakinlərin öz gözləriylə gördükləri belədir ki, Sovet 
hökümətinin yarandığı ilk illərdə qəbrin üzərində kümbəz olmuşdur. Şahidlərin 
söylədiklərinə görə, kümbəz o zaman rayonda rəhbər vəzifəsində çalışan 
kommunistlər tərəfindən dağıdılmışdır. Ötən yüz illiyin 80-ci illərində yaxın 
kəndlərin əhalisi tərəfindən qəbrin ətrafına hərəm (hasar) çəkilərkən, (qəbrin 
ətrafında tikintini Marneuli rayonunun Keşəli kənd sakini Nizam Qurbanov 
apartdırırmış) xəbər rayon icraiyyə komitəsinin sədrinə çatır. Rayon mərkəzindən 
təxminən 4 kilometr aralıda yerləşən ziyarətgaha dərhal adam göndərilir və hasarın 
nəzərdə tutulan hündürlüyü yarıbayarıda yarımçıq saxladılır. Bu prosesin baş 
verdiyi həmin gün çox qəribə hadisə olur. Ölkəyə Azərbaycandan gəlmiş rəsmi 
qonaqları rayon icraiyyə komitəsi sədrinin maşını paytaxta – Tbilisiyə aparır və 
geri rayona dönərkən sürücü yolda böyük qəza törədir. 

Ola bilsin ki, bu hadisələrin üst-üstə düşməsi tamamilə təsadüf idi. Ancaq yerli 
əhalidə bu hər iki hadisənin eyni gündə baş verməsi məhz ziyarətgaha edilən çox 
böyük haqsızlıq, hörmətsizlik kimi qəbul edilmiş və onun nəticəsi olaraq 
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günahkarlar cəzalarını almışlar. Görünür, zaman-zaman buna bənzər hadisələrin 
baş verməsi xalq arasında ziyarətgaha olan inamın günbəgün artmasına səbəb 
olmuşdur. Sovet höküməti dağıldıqdan sonra qəbrin ətrafında yenidən, həm də 
daha hündür, böyük ölçüdə Alget (keçmiş Alget üzümçülük sovxozu) kənd sakini 
İsmayıl Cəlilov tərəfindən daş hasara alındı. 

Ətraf Qarapapaq kəndlərinin əhalisi Pir Sultan ziyarətgahına o qədər böyük 
inam bəsləmiş və onun kəramətinə çox möhkəm inandıqları üçün ona sidq-ürəklə 
bağlı olan insanlar dünyasını dəyişərkən hətta vəsiyyət edirdilər ki, onları məhz 
həmin ziyarətgahda dəfn etsinlər. Təbii ki, əməlisaleh insanların vəsiyyətlərinə 
əməl olunurdu. Pir Sultanın qəbrinin yanında, ötən yüz illiyin əvvəllərində 3 nəfər 
şəxs də dəfn olunmuşdur. Onlar Borçalının Dəmirçihasannı nahiyyəsindəki 
Ağkeşəli kənd sakinləri Qıllözdü Anaqız nənə, Əfəndiöyündən Fatmanisə qarı və 
onun həyat yoldaşı Məmməd əfəndinin məzarlarıdır. 

Bəs bu ziyarətgahda uyuyan bu müqəddəs insan – Pir Sultan kimdir? O, nə 
zaman yaşamışdır? Pir Sultan haqqında yerli yaşlı əhalinin keçmişlərə dayanaraq 
söylədiyi (yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi) müxtəlif versiyalar vardır. Əksəriyyəti 
xalq etimalogiyasına söykənən həmin versiyalar o qədər də ağlabatan deyil. də ki, 
təkrar edirik, xalq etimalogiyası o qədər də etibarlı mənbə hesab edilmir. 

Bəs araşdırmaçı alimlər Pir Sultan haqqında hansı fikirlər söyləyirlər? 
Tanınmış Azərbaycan folklorşünas alimlərindən professor Sədnik Paşayev, 
professor Azad Nəbiyev və başqaları onun haqqında xeyli araşdırmalar aparmış, 
məqalələr çap etdirmişlər. Əlbəttə, Türkiyədə Pir Sultan araşdırmaçılarının sayı 
daha çoxdur. Onlardan professor Şərəf Bayraz, dosent doktor Ayten Kaplan, İstem 
Köçər Kələş, professor Gülağ Öz, Ali Yıldırım və s. onlarca tədqiqatçıların xeyli 
kitabları və məqalələri vardır. Bu elm adamlarının araşdırmalarından məlum olur 
ki, türk ölkələrində eyni adda neçə tanınmış şəxs olmuşdur. Bilim adamlarının 
fikirlərincə onların da hamısının kökünün eyni şəcərə ilə bağlılığı güman edilir. 

Mərhum professor Sədnik Paşayevin bu sahədəki araşdırmaları daha 
maraqlıdır. Alim-araşdırmaçı hətta özünə Pirsultanlı soy adını da götürmüşdür. 
Professor özünün “Pirsultan dağdımı, kənddimi, şəxsiyyətdimi?” adlı məqaləsində 
yazır ki, “Pirsultan Gəncə yaxınlığında dağdı, Təbriz yaxınlığında kənddi, 
Türkiyədə isə şair, aşıqdı. Həmçinin müqəddəs övliyadır. Pir Sultan Abdal 
Türkiyənin Sivas vilayətinin Banaz kəndində dünyaya göz açmış, orada böyümüş, 
şair olmuşdur...”. 

Türkiyəli araşdırmaçıların kitablarında ulu ozan Pir Sultan Abdalın Sivasda 
edam edildiyi yazılır. Onun cənazəsinin dar ağacından müəmmalı şəkildə yoxa 
çıxması da söylənilir. 

S.Paşayev Pirsultanlı şəcərəsinin tarixini XVI əsrə Pir Sultan Abdala gedib 
çıxdığını söyləyir. Bizim qənaətimizə görə, Pir Sultan toponiminin müxtəlif 
məkanlarda eyni cür adlanmaları ilə onların arasında müəyyən uyğunluq var. Elə 
Borçalı ərazisində Pir Sultan ziyarətgahının tarixi də təxminən orta əsrlərə gedib 
çıxması ehtimalı da daha ağlabatandır. Bu ziyarətgahdakı qəbrin Pir Sultan dədəyə 
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aid olub-olmaması haqqında əlimizdə heç tarixi və elmi dəlillər olmasa da, orada 
uyuyan şəxsin bəlkə də, dədənin ən yaxın övliyalarından inə aid olması versiyasına 
güman qaçır. Kim bilir, bəlkə də yanılırıq, günaha batırıq, ola bilsin ki, qə elə Pir 
Sultan dədənin özününküdür. Hər halda, yerli əhali onu uzun əsrlərdir ki, bu cür 
qəbul edib və ona tam əminliklə inanırlar. 

Uzun illərdir ki, yeddi ulu ozan haqqında aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, 
onların hər i böyük kəramət sahibi olduqları üçün sonralar bu ünlülərin qələri xalq 
tərəfindən ziyarətgaha çevrilmişdir. 
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Öz 

Geçmişteki kültürümüzü günümüze aktarmada önemli bir vazife gören cönkler 
ve şiir mecmuaları, âşık edebiyatı alanının vazgeçilmez ve aslî kaynaklarından 
birisidir. Bu eserlerde bilinmeyen nice şair ve şiirin, gün yüzüne çıkmasıyla bu 
alandaki eksiklik giderilmiş olacaktır. 

Cönklerde bilinmeyen nice şairler yahut bilinen şairlerin bilinmeyen nice şiirle-
ri kayıtlıdır. Gerek edebî metinlerimiz gerekse Türkçemiz için çok önemli kaynak 
olan cönkler ve şiir mecmuaları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların yeterli olduğu 
söylenemez. 

Cönk ve mecmualarda sıkça karşımıza çıkan şairlerden birisi de Şah Ha-
tayî’dir. Hatayî’nin şiirleri konusunda gerek Türkiye’de gerekse Azerbaycan’da ve 
İran’da önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılan her yeni çalışmada yeni bilgi 
ve şiirler ortaya konulmaktadır. Tarafımızdan ilim âlemine tanıtılan ve 1827 yılın-
da yazımı tamamlanan bir mecmuada da Hatayî’nin 300 şiirinin yer almaktadır ve 
bu şiirlerin tamamı hece vezni iledir. Mecmuanın aslı Aydın’da İsmail Gacar’da 
bulunmaktadır. Mecmuada ayrıca Kul Himmet’in 53 şiiri, Pir Sultan’ın da 68 şiiri 
bulunmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Cönk-şiir mecmuası, 7 Ulu Ozan, Şah Hatayî, âşık ede-
biyatı, Cönk arşivi. 

 

 

 

                                                 
* Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üye-

si. Sivas/TÜRKİYE 
(asad.mehdizade@mail.ru) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 34

Abstract 

“Cönk (A kind of anthology of minstrels poetry)” and poetry corpus (şiir mec-
muası), which have an important role in transferring our past culture to the present, 
are one of the indispensable and essential sources of the literature. In these works, 
many unknown poets and poems will appear in the daytime and the deficiency in 
this area will be fulfilled. 

In “cönk (A kind of anthology of minstrels poetry)”, a lot of unknown poets, or 
unknown poems of known poets are registered. It can not be said that the studies 
done about cönk (A kind of anthology of minstrels poetry)and poetry corpus (şiir 
mecmuaları) are enough which are very important resources for both literary texts 
and Turkish language. 

 Shah Hatayî is one of the most frequently encountered poets in cönk (A kind 
of anthology of minstrels poetry) and poetry corpus 8şiir mecmuaları). Important 
studies have been done about Hatayî's poems both in Turkey and in Azerbaijan and 
in Iran. However, new knowledge and poetry are introduced in every new study. In 
a portry corpus (şiir mecmuası), which had been written in 1827 and which was 
made by our presentation, there are 300 poems of Hatayî and all these poems are 
syllabic. Mecmuan's original is located in Ismail Gacar in Aydın. Mecmuada also 
has 53 poems by Kul Himmet and 68 poems by Pir Sultan. 

Keywords: Cönk (A kind of anthology of minstrels poetry)-poetry corpus (şiir 
mecmuası), 7 Great Ozan, Shah Hatayî, ashiq literature, Cönk (A kind of anthology 
of minstrels poetry)-archives. 

 

 

Cönkler ve şiir mecmuaları, âşık edebiyatının ve Türk halkbiliminin en önemli 
kaynaklarındandır. Başta halk şairlerinin şiiri olmak üzere çeşitli folklorik bilgile-
rin kaydedildiği ve uzunlamasına açılan (tulanî), sırtı dar, ensiz, deri kaplı defter-
lerdi. Benzerliğinden ve şeklinden dolayı bu defterlere sığırdili, danadili bazen de 
dil mecmua denildiği de olmuştur. Aydınlar da bu defterlere sefine-kâri demişler-
dir. 

Cönkler ve mecmualar, âşık edebiyatının ve önceki devirlerin sözlü folklor 
ürünlerinin yazıya dönüşmüş örneklerini içine aldıkları için en değerli başvuru 
kaynaklarıdır. Daha ziyade şiirleri ihtiva etmekle beraber, tamamının böyle olduğu 
söylenemez. İçinde bazı dini bilgilerin, hutbe ve vaaz notları gibi mensur metinle-
rin bulunduğu cönkler de yok değildir.  

Cönkler ve şiir mecmuaları, adı bilinmeyen veya unutulmuş nice şairin şiirleri-
ni, bilinen şairlerin bilinmeyen şiirlerini yahut bilinen şiirin farklı şeklini ihtiva 
ederler. 

Muhtelif kütüphanelerde ve yurdun değişik yöresinde muhtelif şahısların elin-
de bulunan mecmua ve cönklerde âşıklarımızın pek çok şiiri gün yüzüne çıkmayı 
beklemektedir.  
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Bu eserler, âşık edebiyatının ve önceki devirlerin sözlü folklor ürünlerinin ya-
zıya dönüşmüş örneklerini içine aldıkları için en değerli başvuru kaynaklarıdır. Bu 
cümleden olarak biz de tespit ettiğimiz bir şiir mecmuasında yer alan Şah Ha-
tayî’nin şiirlerini ilim âlemine tanıtmaya çalışacağız.  

Yedi büyük Alevî ozanından biri (Nesimî, Fuzulî, Hatayî, Pir Sultan, Viranî, 
Kul Himmet ve Yeminî) olarak kabul edilen ve ayin-i cemlerde şiirleri okunan Şah 
Hatayî (1486-22 Mayıs 1524),Türk Edebiyatının önemli bir şahsiyetidir.Bu şairle-
rin, Alevî-Bektaşî kültüründe “Yedi Ulu Ozan” olarak nitelendirilmelerinin sebebi; 
şiirlerinde Oniki İmam, Kerbelâ hadisesi, menkıbeler, Bektaşilikle ilgili inançları, 
erkân ve adetleri konu edinmeleri, inanç ve düşüncelerini ustaca ortaya koymaları-
dır. 

Hatayî’nin şiirleri konusunda, gerek Türkiye’de gerekse Azerbaycan’da ve 
İran’da önemli çalışmalar yapılmıştır. İbrahim Aslanoğlu, Nejat Birdoğan, Saded-
din Nüzhet Ergun, Şah Hüseyin Şahin, Türkiye dışından da Babek Cavanşîr-Ekber 
N. Necef, Elyar Seferli-Halil Yusifov, Turhan Gencei, Ezizağa Memmedov, İsma-
ilzade Resul, Mirze Abbasov gibi araştırmacılar Hatayî’nin şiirlerini yayımlayarak 
büyük hizmette bulunmuşlardır.* 

Hatayî’nin güçlü şair oluşundan dolayı Yunus Emre, Pir Sultan ve Karacaoğlan 
gibi farklı coğrafya ve zamanlarda aynı mahlası kullanan başka şairler de olmuştur. 
İbrahim Aslanoğlu’nun tespitine göre bunlar; Hatayî, Can Hatayî, Derdimend Ha-
tayî, Derviş Hatayî, Kul Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî, Şah Hatayî’dir. Yapılan 
çalışmalarda Hatayî adına hece ve aruz ölçüsüyle kaydedilmiş yüzlerce şiir bulun-
maktadır. İlerleyen zaman içerisinde muhtelif şahısların elinde bulunan nice cönk 
ve mecmualarda bu şiirlere yenileri eklenmektedir. 

Bu bildirimizde de böyle bir durum söz konusudur. Bildirimizin temelini de 
Şah Hatayî’nin şiirlerinin bulunduğu mecmua ile orada kayıtlı şiirlerin tanıtımı 
oluşturacaktır. 

Sözünü ettiğimiz şiirler, Türkiye’nin Aydın ilinde yaşayan emekli polis memu-
ru İsmail Gacar’da bulunan bir şiir mecmuasında yer almaktadır. İsmail Gacar, 
                                                 

*Nejat Birdoğan, Alevilerin Büyük Hükümdarı Şah İsmail Hatai, Can Yayınları, İstanbul, 1991.  
İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992. 
Şah Hüseyin Şahin, Şah İsmail Hatayî Divanı ve Diğer Hatayî Şiirleri, Pir Sultan Abdal 2 Tem-

muz Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, Ankara, 2011. 
Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatayî Divanı Şah İsmail Safevî Hayatı ve Nefesleri, İstanbul Maarif 

Kitaphanesi, İstanbul, 1956. 
Babek Cavanşîr-Ekber N. Necef, Şah İsmail Hataî Külliyatı, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006. 
Ezizağa Memmedov, Şah İsmail Hatai - Eserleri, Azerbaycan Elmler Aademiyası Neşriyatı, C. 1 

Bakı, 1966, C. 2, Bakı 1973. 
Ezizağa Memmedov, Şah İsmail Hatai 2 Ciltde, Azerneşr, Bakı, 1975, 1976 
Ezizağa Memmedov, Şah İsmail Hatai, Yazıcı, Bakı, 1988. 
İsmailzade Resul, Hetayi- Şah İsmail Safevi Kolliyat Divan, 1380. 
Mirze Abbasov, Şah İsmail Hatai- Seçilmiş Şe’rler, Bakı, 1964. 
Elyar Seferli-Halil Yusifov, Şah İsmail Hatai-Keçme Namerd Körpüsünden, Bakı, 1988. 
Turhan Gencei, Şah İsmail Hatai, Napoli, 1959. 
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Tahtacı köyü olan Bayındır Yakapınar (Eski adı: Uladı) köyündendir. Mecmuayı, 
aynı köydeki bir dede ailesinden almıştır. Köyde, bu sülâleye “Şahanoğulları” de-
nilmektedir. Söz konusu mecmuayı Necat Çetin, İsmail Gacar’dan alıp dijital orta-
ma aktarmıştır.  

Oldukça hacimli olan mecmua 297, varaktır. Mecmua 20 X 29 cm. boyutunda-
dır. Mecmua “Haza Kitab-ı Mecmua” adını taşımaktadır ve şu bölümlere ayrılmış-
tır: 

*Şah Hatayî’nin 22-234. sayfalarda kayıtlı 300 şiiri, 

*Kul Himmet’in 316-356 sayfalardaki 53 şiiri, 

*Pir Sultan’ın 416-458. sayfalarda bulunan68 şiiri, 

*580-593. sayfalarda Bektaşi uluları için dualar. 

Rika ile yazılmış olan metinlerin tamamı, aynı müstensih tarafından yazılmış-
tır. Ancak müstensih hakkında mecmuanın elimizdeki sayfaları içinde herhangi bir 
kayda rastlamadık. Cönkle ilgili olarak 458. sayfada 5 Mart 1940 tarihinde şöyle 
bir kayıt düşülmüştür:  

“Tarik-i Alevîye’ye aid Şah Hatayî, Kul Himmet, Pir Sultan ve Kaygusuz Sul-
tan’a ait nutk-ı aliyelerini can gözümle okudum. Evet, hakikat gevheri olduğuna 
imanım vardır. Hakk’a Eyvallah! Nasib olup da okuyan her kardaşa kendini ken-
dinde olduğunu bilerek okuyup mütalaasını tavsiye ederim. Ne yazık ki 1240 (M. 
1824) tarihinden beriye bu sürede sönüp gitmiştir. Tabi bu da Hakk’ın emridir. 
Emrine şükür, kahrına sabır. 5 Mart 940”  

Mecmuanın son sayfasında da şöyle bir kayıt yazılıdır. 

“İzmir vilâyeti dahilinde umum-ı millet ve diğer vilayetlerde Hatayi yozuldu 
1242 (M. 1827)” 

Bu ifadelerden hareketle, yazılmasına ne zaman başlanıldığı bilinmeyen bu 
mecmuanın, 1827’tarihinde tarihinde tamamlandığı söyleyebiliriz.  

Bu nottan ortaya çıkan bir başka sonuç da içinde Kaygusuz Abdal’a ait şiirlerin 
olduğu ancak şiirlerinin kayıtlı bulunduğu sayfanın yırtılmış olduğudur.  

Mecmuanın sayfa başları, Arap rakamları ile seri olarak numaralandırılmıştır. 
Ancak bu çok çok kıymetli eserin bazı sayfaları eksiktir. Bunlar; 63, 161-169 (8 
sayfa eksik), 235-315(80 sayfa eksik), 356-415 (59 sayfa eksik) ve 459-579 (20 
sayfa eksik) numaralı sayfalardır. Eksik sayfaların toplamı 167’dir. Bunu, kültürü-
müz için büyük eksiklik olarak görüyoruz. Eksik sayfalarda söz konusu şairlere ait 
bilinmeyen nice şiirlerin olduğu şüphesizdir. 

Şah Hatayî’nin mecmuada yer alan 300 şiirin ayağı ve diğer özellikleri şu şe-
kildedir: 
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Sayfa Şiirin Ayağı Dörtlük  
Sayısı 

Hece 
Sayısı  

Ayak  
Çeşidi 

22 Çektiğimiz cefaya bağışla bizi 5 11 döner ayak 
22-23 Ali ile Muhammed’in aşkına 5 11 döner ayak 
23 Beyan oldu sırlar bize  5 8 döner ayak 
24 Tığbendim boynumda niyaza geldim 5 11 döner ayak 
24-25 Şu ben neredeydim nereden gelirim 5 11 döner ayak 
25-26 Söyleyeyim dinlen canlar  9 8 döner ayak 
26-27 Varalım erkân üstüne 11 8 döner ayak 
27-28 Yine bizi bilen yârdır muhabbet 8 11 döner ayak 
28 Birlik makamında beraber gerek 5 11 döner ayak 
28-29 Yok meydanı değil var meydanıdır 5 11 döner ayak 
29-30 Saçtığımız pinhan olur 7 8 döner ayak 
30 Bilenler merdan-ı meydana düştü 7 11 döner ayak 
31 Ali’nin kurduğu yollar var onda 5 11 döner ayak 
31-32 Severim Muhammed Ali senden 

medet 
5 11 döner ayak 

32 Muhabbet gölüne gir de andan gel 5 11 döner ayak 
 

32-33 Âşıkların aşkıdır o yar  5 11 döner ayak 
33-34 ErişürHüda’ninarslanı Haydar 7 11 döner ayak 
34 Gerçekler makamı beli bu derler 7 11 döner ayak 
34-35 Selman’ın oduna gittiğin derim 9 11 döner ayak 
35-36 Ali’den gayrı sultan görmedim 6 11 döner ayak 
36-37 Edepsizlik etmen mihman yanında 5 11 döner ayak 
37 Kaldır kalleşliği gez eyle 11 11 döner ayak 
37-38 (Be) bize şefaat ider varınca 8 11 döner ayak 
38-39 Kalmamış eski töreler 5 11 döner ayak 
39 Kâmil iken batıl olmak hak mıdır 5 11 döner ayak 
39-40 Hile hurda ile yol olmaz 5 11 döner ayak 
40 Erenler bugün bir kumaş dokudum 5 11 döner ayak 
41 Yetiş Allah Ya Muhammed Ya Ali 5 11 döner ayak 
41 Bir ucu var şar içinde 5 8 döner ayak 
41-42 Adı güzel Ali ilen 6 8 döner ayak 
42-43 Muhabbet bezmine dayandı Ali 5 11 döner ayak 
43-44 Ali ile musahip olmaya gelmiş 7 11 döner ayak 
44 Âlem geldi benli güzel gelmedi 5 11 döner ayak 
45 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz 7 11 döner ayak 
45-46 İncinme efendim bu da böyl’olsun 5 11 döner ayak 
46-47 Merhem et sineme sen yaraladın 8 11 tek ayak 
47 Dertliyim ben senden derman dilerim 5 11 tek ayak 
47-48 Medet Allah Muhammed medet ya 

Ali 
5 11 döner ayak 

48-49 Senin Muhammed medet ya Ali 5 11 döner ayak 
49 Er mi geldi cihana Ali sen gibi 7 11 döner ayak 
49-50 Saadet eteğinde elimiz bizim 7 11 döner ayak 
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50-51 Endazeden geçti boyumuz bizim 5 11 döner ayak 
51 Hizmet ettiğine gülü bulunca 5 11 döner ayak 
51-52 Baharda akan selden ırak ol 5 11 döner ayak 
52 Mihmanlar siz bize sefa geldiniz 5 11 tek ayak 
54 Sedası geliyor görünmez nurdan 5 11 döner ayak 
54-55 Geçti ömür kanı ne hayaldesin 5 11 döner ayak 
55 Daim bir ikrarda durmak görünür 5 11 döner ayak 
55-56 Muhammed miraca gel olduğu içün 7 11 döner ayak 
56-57 Hak ismin okur dilimiz 7 8 döner ayak 
57 Zarafet eyleyüp gülmeden sakın 5 11 döner ayak 
57-58 Hak habibi Mustafa’nın aşkına 5 11 döner ayak 
59 Rabü’l-Âlemin hakikat yolu görülür 5 11 döner ayak 
59 Sinem içinde mahfi yarem var 5 11 döner ayak 
59-60 Bu cevri çekmeye dermanım mı var 5 11 döner ayak 
60 Keramet göstermek ol ere düştü 5 11 döner ayak 
60-61 Kudret nuruyla kırklar ceminde 7 11 döner ayak 
61-62 Hakk’a arzu eden bulur bu gün 5 11 döner ayak 
62 Vücut bulur ikrarda durunca 5 11 döner ayak 
62-63 Ötüşür bülbülleri güzel sesi var 5 11 döner ayak 
64 Gılman mı huri mi melek mi bilmem 5 11 döner ayak 
64-65 Muhammet Ali’yi Hak bildim bende 12 11 döner ayak 
66 Vahdet gülü gonca iken açıldı 5 11 döner ayak 
66-67 Kendinden bir zengin baya dolanur 5 11 döner ayak 
67 Şükür tarikatı gösterdin kullara 5 11 döner ayak 
67-68 Âlemi yaratan sana sığındım 5 11 döner ayak 
68-69 Gözümde gönlümde olan Ali’dir 7 11 döner ayak 
69 Hak pir Muhammet Ali’dir 7 8 tek ayak 
69-70 Beyanı tevhidi kuran Ali’dir 19 beyit 11 döner ayak 
70-71 Yedi kere konup göçen Ali’dir 5 11 döner ayak 
71 Allah pir Muhammet Ali’dir Ali 7 11 döner ayak 
72 Virane kuleyi yapsanız ne 7 11 döner ayak 
72-73 Hainlere nasip etmen Şah dedi 5 11 döner ayak 
73 Farzın içinde farzdır musahip 5 11 döner ayak 
73-74 Gözüm açtım mail oldum o burca 5 11 döner ayak 
74 Resule gösterdi kendin Ali 5 11 döner ayak 
75 Huda arslanı ejderi Ali’dir 5 11 döner ayak 
76 Emrine şükreyle kahrına sabır 5 11 tek ayak 
76-77 Nenize lazım selamın alman 5 11 döner ayak 
77 Arz edenlerin hiç yolda kalmaz birisi 5 11 döner ayak 
77-78 Hoş geldin can dediler 5 8 döner ayak 
78-79 Erenler küfrü nurdan sayılır 5 11 döner ayak 
79 Gönülden gönüle giden yolu bul 5 11 döner ayak 
79-80 Can-ı dilden talip oldum erenler 5 11 döner ayak 
80 Şah Ali’nin doğduğu gece 5 8 tek ayak 
81 Turna derler bir kuşta kaldı Ali’nin 5 11 döner ayak 
81 Birbirine vermiş hep elini 5 11 döner ayak 
82 Arıdup kalp evin geçsün otursun 7 11 döner ayak 
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83-84 Onu her kardaşa diyebilirsen 6 11 döner ayak 
83 Çekemezsin demedim mi 5 8 döner ayak 
84 İmansızlığı belli oldu 5 8 döner ayak 
84-85 La ilahe illallah yazılı 5 11 döner ayak 
85 Hak iken vara uğradım geldim 5 11 döner ayak 
85-86 Hayali gönlümden gitmez ayrılmaz 5 11 döner ayak 
86 Tuttum eteğini güzel eldir bu 5 11 döner ayak 

 
86-87 Ay doğmadan günden ezelden 5 11 döner ayak 
87-88 Hak mihman gelince ellerimize 5 11 tek ayak 
88-89 Sahip-i Zaman duvaz-ı imam değil 

mi 
10 11 tek ayak 

89 Mübarek cem gecelerinde 7 11 tek ayak 
90 Kılavuzsuz gökte uçan kuş olmaz 6 11 döner ayak 
90-91 Meded ey On İki İmamlar meded 5 11 dtek ayak 
91 İmana geldim imana 7 8 döner ayak 
91-92 Diriye kattılar bizi 5 8 döner ayak 
92-93 Sen seni ele atandan olma 7 11 döner ayak 
94 Hak içün alırlar anın elini 5 11 döner ayak 
94-95 Hilaf vardır hep senin sözünde 7 11 döner ayak 
95-96 Seni de salsınlar sahip nazara 6 11 döner ayak 
96 Cümlesinin manası birdir 5 11 döner ayak 
96-97 Musahip düşse hiç musahip düşer mi 6 11 döner ayak 
97 Söyle pirim söyle dinlesün canlar 5 11 döner ayak 
98 Divanda danışalım Ya Musa 7 11 döner ayak 
98-99 Derdine derman eyle 5 8 döner ayak 
99-100  Cebrail’im gelsin dedi 9 8 döner ayak 
100 Aşk ile sevdayı biz 7 8 döner ayak 
100-101  Seher vakti oldu kalk hacet dile 5 11 tek ayak 
101  Pir gidecek olmuş niyazını verelim 5 11 tek ayak 
101-102  Muhabbetten geçen Hak’tan geçer 5 11 tek ayak 
102  Bugün mihmanım bir can içinde 7 11 döner ayak 
103  Dört melek ana nida getürdü 9 11 döner ayak 
104  Muhammed Mustafa Ali gel yetiş 8 11 döner ayak 
104-105  Erenlerden payın ayrılmayınca 5 11 döner ayak 
105-106  Sallı ala seyyid-ana âli Muhammed 5 11 tek ayak 
106  Bir dar olup ikrarından geçemez 5 11 döner ayak 
106-107  Bunu pirden gayri kimse seçemez 5 11 döner ayak 
107  Yedim şahın elmasının birini 5 11 tek ayak 
107-108  Lâfeta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar 9 11 döner ayak 
108  Bozulmuş bunca âlem düzelmez oldu 5 11 döner ayak 
109  Döküldü indi Hizan’a 5 8 döner ayak 
110  Ya Ali karnım aç dedi 13 8 döner ayak 
110-111  Anunçün okurum lanet Ayşe’ye 6 11 tek ayak 
111  Niyaz eylen ırza ile 5 11 döner ayak 
112  Şeraitten tarikata girülür 7 11 döner ayak 
112-113  Ali nadı okuyan dillere gelsün 6 11 tek ayak 
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113-114  Dağı taşı delersin 19 8 döner ayak 
115  Mevtasıyla gezen senden haber ver 5 11 döner ayak 
115-116  Rehber kapusuna gelmez olmuşlar 5 11 döner ayak 
116  Gaflet uykusundan uyana geldim 7 11 döner ayak 
117  Eli bir gerçeğe yetemez billâh 7 11 döner ayak 
117-118  Hakikate teslim olanlar şulesin bulur 5 11 döner ayak 
118  Yapış rehbere mürşidini bul 5 8 döner ayak 
119  Kurduğu yola gitmiyor talip 5 11 döner ayak 
119-120  Âşıkların hocasını sorayım 8 11 döner ayak 
120-121  Anı tutanlara sevap yazılur 5 11 döner ayak 
121  Her köşenin yetmiş yedi yolu var 12 11 döner ayak 
122  Öter bülbül öter güle götürür 5 11 döner ayak 
123  Erkâna karışmak hakkı değildir 5 11 döner ayak 
123-124  Senin burada yerin yoktur 5 11 döner ayak 
124  Herkes usanmaz imiş 5 8 döner ayak 
124-125  Tövbe günahıma estafirullah 7 11 döner ayak 
125-126  Serveri dünyaya gelüp gittiğimde 5 11 döner ayak 
126  Elest deminin yolu geliyor 7 11 döner ayak 
126-127  Er duyaldan Şeyh Safi’den buyru-

ğum var 
5 11 döner ayak 

127-128  Ali cümleye tabip değil mi 9 11 döner ayak 
128-129  Ali’m padişahdır Salman lalası 9 11 döner ayak 
129  Can cana inanma ile 5 8 döner ayak 
129-130  Pir sana mürvete geldim 5 8 tek ayak 
130  Kalmamış hakkına kail olucu 5 11 döner ayak 
130  Mehdi zuhur etti bugün 5 8 döner ayak 
131  Açın kapuları öyle oturun 5 11 döner ayak 
131-132  Anlar hanlara indi bugün 5 11 döner ayak 
132  El vermeyince ikrar alınmaz 7 11 döner ayak 
133  Murtaza Ali’dir bizim pirimiz 5 11 döner ayak 
133-134  Anı bilen şu cihanı fark eder 5 11 döner ayak 
134  Çekerim senden ötürü 6 8 döner ayak 
134-135  Kalp kara nakız gelmiş gelmemiş 7 11 döner ayak 
135-136  Muhammed muhabbetten hâsıldır 

hâsıl 
5 11 döner ayak 

136  Üstüne yol varınca yoldan kaçarsın 5 11 döner ayak 
137-137  Bilürsen söyle görelim 5 8 tek ayak 
137138  Gördüm mihmandır her can içinde 9 11 döner ayak 
138  Ululardan ulu Allah Allah 5 11 döner ayak 
138-139  Gel gönlüm varalım mürvet diyelim 5 11 tek ayak 
139 Çağırdım üçler aşkına 5 8 döner ayak 
139-140  Yandı Şah’ın delili 5 8 döner ayak 
140  Bakınca göründü İmam ul(u)ları 5 11 tek ayak 
140-141  Ben tellalım bazar başım Ali’dir 7 11 tek ayak 
141-142  Bu cihan bir duman toz değil midir 7 11 döner ayak 
142-143  Evvel ikrar verip dönen gelmesin 6 11 döner ayak 
143  Gezen kimdir haber ver 5 8 döner ayak 
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143  Hızır Nebi gezmedi mi 5 8 döner ayak 
143-144  Arşda yeşil kandil nur olmadı mı 9 11 döner ayak 
144-145  Devranı döndüren Ali değil mi 5 11 döner ayak 
145  Bileler ummanın yol olduğunu 5 11 döner ayak 
145-146  Sabreyle gönül sabreyle 5 8 tek ayak 
146-147  Gel şunun manasını de Sofu 5 11 döner ayak 
147  Yazan Ali Muhammed okumadı mı 5 11 döner ayak 
147-148  Sakın sofuluğuna kanmayasınız 6 11 döner ayak 
148-149  Mümin arif isen dinle andan 11 11 döner ayak 
149-150  Dört kapunun hangisinden girdin sen 5 11 döner ayak 
150  Merhaba dedem safa geldin  5 11 tek ayak 
150-151  Haydar-ı Kerrar’dır Ali 5 8 tek ayak 
151  Ulu divan kurulunca n’edersin 5 11 döner ayak 
151-152  Aman Dede’m beni talip etsen olma 

mı 
5 11 tek ayak 

152  Padişah eylemiş ilin üstüne 5 11 döner ayak 
153  Gül deyüp dikene dağlattı bizi 5 11 döner ayak 
153-154  Cümle dertlere derman olan Şah 5 11 döner ayak 
154  Aşkın sevdasına uydum sonradan 5 11 döner ayak 
154-155  Düvazdeh İmam derler ana 5 8 döner ayak 
155-156  Cümlenin dersin veren Ali’dir 7 11 döner ayak 
156  Dört gönülü bir edelim 6 8 döner ayak 
157-157  Yükü lâl gevher pacından gayrı 5 11 döner ayak 
157-158  Meded Şah imdad eylen talibe 8 11 tek ayak 
158  Biri akıl bir kemal ille marifet 5 11 tek ayak 
158-159  Var mı müminliğin nişanı kardaş 7 11 döner ayak 
159  Edin erenler eylen niyazı 5 11 tek ayak 
160  Ol ürfana gelse gerek 5 8 döner ayak 
160-161  Dünyadan ahirete fethi bulunmaz 

billah 
   

 (3. dörtlükten sonra 161-169. sayfa-
lar yok) 

11  döner ayak 

170  Acep ol yalan kısmet yer miydi 6 11 döner ayak 
170-171  Çeker misiniz On İki İmam yasını 7 11 döner ayak 
171  Mihman hoş geldin hoş geldin 5 11 tek ayak 
172  Gülmez muheyyer muhayyer 5 11 tek ayak 
172-173  Hakk’a kail olanlar gelsin giyelim 5 11 döner ayak 
173  Hatır kalsun yol kalmasun 5 8 tek ayak 
173-174  Tevekkülle fark eyleye özünü 6 11 döner ayak 
174-175  İncinmedi Hak’tan gelen cefaya 10 11 tek ayak 
175  Sakın ustaz seni kabul eylemez 5 11 döner ayak 
176 Yolunu sürerim yoldan içeri  7 beyit 11 döner ayak 
176  La seyfe illa Zülfikar belinde tığ-ı 

Haydar’ı  
9 beyit 15 döner ayak 

177  Her dem vücüdu pak olur 5 8 döner ayak 
177-178  Cahdimiz vaktimiz gevherkân üstüne 5 11 döner ayak 
178  Al giyin (âl)i devridir 5 8 tek ayak 
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178-179  Hali gerek yol ehlinin 5 8 döner ayak 
179  Evvel başdan hali gerek 5 8 döner ayak 
179-180  Aklı yok bilisi yok kimi canların 5 11 döner ayak 
180  Dönerse destinin damanı yoktur  9 beyit 11 döner ayak 
181  Mürşid-i kâmile varmayınca olmaz 5 11 tek ayak 
181182  Yorulup yollarda kalmaz inşallah 5 11 döner ayak 
182  Kelamullah imiş insan bildim 7 11 döner ayak 
182-183  Hak deyip tuttuğum elden ayrılmam 5 11 tek ayak 
183-184  Can evinde kal olmasın 5 8 döner ayak 
184  Ala gözlü Şah değil mi 7 8 tek ayak 
184-185  Erenler bin kan ettim bir mürvete 

geldim 
5 11 döner ayak 

185  Dinleyin erenler zar işide öyle olur 5 11 döner ayak 
186  Şah Ali dünyaya geldiği zaman 5 11 döner ayak 
186-187  Varıp bir hal bilmeze halin sorarsın 5 11 döner ayak 
187  Ben okumayı uludan aldım 7 11 döner ayak 
188  Cem gecesini geçürmesünler 5 11 döner ayak 
188-189  Ak üstünde akı görebilürsen 7 11 döner ayak 
189  Makam dergahıdır Abdal Musa’nın 5 11 döner ayak 
189-190  Anın çün okurum lanet Yezid’e 7 11 döner ayak 
190-191  Yalan dünya değil misin 5 8 döner ayak 
191  Can cana inanmayan 5 8 döner ayak 
191-192  Gel kardaş seninle aşna olalım 9 11 tek ayak 
192  Muhammed Ali’nin nurudur vallah 7 11 döner ayak 
193-194  Temelim Muhammed Ali’den oldu 7 11 döner ayak 
194  Şah-ı Murtaza Ali geldi 5 8 tek ayak 
195  Düvazdeh İmamı söylesene 5 11 döner ayak 
195-196  Er duyurdun Şeyh Sofi’nin buyru-

ğum 
5 11 döner ayak 

196  Bir derdim var bin dermana değiş-
mem 

5 11 tek ayak 

196-197  Canı fena dünyadan göçtüğün içün 8 11 döner ayak 
197-198  Güllük gülistanlık olsun cemimiz 5 11 tek ayak 
198  Ne vardı bu dünyada vardan haber 

ver 
5 11 döner ayak 

198-199  Ezeldendir ezeldendir ezelden 11 11 döner ayak 
200  Gafil gafletten uyan dediler 5 11 döner ayak 
200-201  Evladına eğri bakma ziyandır 5 11 döner ayak 
201  Göçü nur kervanı nur ili nur 5 11 döner ayak 
201-202  Her kaçan baksam âlem nur olur 5 11 döner ayak 
202  Yetemediğim yerin ibtidasıyım 5 11 tek ayak 
202-203  Ol hâk-i payına yüzler sürerim 6 11 döner ayak 
203-205  Yerin göğün binasını kurunca 20 11 döner ayak 
205-206  Gel yetiş çarıma İmam Hüseyin 5 11 tek ayak 
206  İmam Hüseyin’e gönderin bizi 5 11 döner ayak 
206-207  Gördüm dört köşede dört can oturur 7 11 döner ayak 
207-208  Ali’den gayrı kim var kim 6 8 tek ayak 
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208  Şu dağlar yerinden ayrılur bir gün 5 11 döner ayak 
208-209  Deme demez var vana geçmek isti-

yor 
5 11 döner ayak 

209  İkinin birisi pirim Ali’dir 5 11 döner ayak 
209-210  Arzulayalım On İki İmam aşkına 5 11 döner ayak 
210-211  Hak ile birlikte yektaş idim men 15 11 döner ayak 
212  Emek zayi olmaz ola 8 8 döner ayak 
212-213  Aç göçzün can gafletten uyandır 5 11 döner ayak 
213-214  Çok şükür birliğine Yâ Rab (ilahi) 

çok şükür 
9 11 döner ayak 

214-215  Kelamı tevhid okuya dilinden 11 11 döner ayak 
215-216  Müşkülümüz oldu bize göründü 5 11 döner ayak 
216  Kandilde nur eyledi 5 8 döner ayak 
216-217  Şimdi türlü türlü yol eylemişler 5 11 döner ayak 
217  İbtida rehberin var kapusuna 7 11 döner ayak 
217-218  Ol ürfana gelse gerek 5 8 döner ayak 
218-219  Seçilüp geriye kalmış görünür 10 11 döner ayak 
219-220  Nacileri katarına almıyor 7 11 döner ayak 
220  Hasılattan delil yakar dükkânım 5 11 döner ayak 
221  Kırk günde on beş yaşına girdi Ali 5 11 döner ayak 
221-222  Gelin Murtaza Ali’dir Ali 5 8 döner ayak 
222  Sakın ikrarından dönme divane 5 11 döner ayak 
222-223  Ümmetlerim size elveda dedi 5 11 döner ayak 
223  Tarıkat hakikat yoluna gire gör 5 11 döner ayak 
223-224  Dinlemeyenin hakkı hak olmaz 5 11 döner ayak 
224-225  Himmeti pirimden alalıdan beri 5 11 döner ayak 
225-226  Hutbe-i Duvazdeh İmam yazıldı 12 11 tek ayak 
226-227  Ali’ye ermenin dermanı nedir 7 11 tek ayak 
227-228  Güzellerden güzel bir güzel gördüm 7 11 tek ayak 
228  Hiç kalsız kul bulamadım 6 11 döner ayak 
228-229  Ulaşır katara zaman gerekmez 6 11 döner ayak 
229  Ser çeşmeden gelür suyun durusu 5 11 döner ayak 
230  İndiriyorlar Şah-ı Merdan Ali’yi 5 11 döner ayak 
230-231  Gökte melek yerde insan ağladı 5 11 tek ayak 
231  Delilim Mustafa geldi 9 8 döner ayak 
231-232  Her ne arasan pulda bulunur 5 11 döner ayak 
232  Ol kalanın yarısı yoktur 5 11 döner ayak 
232-233  Hal içinde hal bulalım 5 11 döner ayak 
234  Yetiş Muhammed ya Ali yol elden 

gitti 
5 11 tek ayak 

 

Yukarıdaki Hatayî’nin şiirlerinin dökümünden hareketle ortaya çıkan sonucu 
şöyle sıralayabiliriz: 

* Şiirlerin 265’i döner ayak, 35’i tek ayaktır. 

* Şiirlerin 251’i 11 heceli, 48’i 8 heceli, bir tanesi de 15 hecelidir. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 44

*Şiirlerin 4’ü beyitler, 296’sı da dörtlükler halinde ve koşma tipindedir. Koşma 
tipindeki şiirlerin dörtlük sayıları şöyledir: 

5 dörtlük : 197 şiir, 

6 dörtlük : 17 şiir, 

7 dörtlük : 46 şiir, 

8 dörtlük : 9 şiir, 

9 dörtlük : 12 şiir, 

10 dörtlük : 3 şiir, 

11 dörtlük : 6 şiir, 

12 dörtlük : 3 şiir, 

13 dörtlük : 1 şiir, 

15 dörtlük: 1 şiir, 

20 dörtlük: 1 şiir. 

* Beyitlerle vücuda getirilmiş dört şiirden 2’si 9 beyit, diğerleri de 7 ve 19 be-
yittir. 

* İncelediğimiz 300 şiir içinde aruz ölçüsüyle söylenmiş olanı yoktur. 

 

SONUÇ 

Bu şiirlerin okunması, daha önce yayımlanmış olanların edisyon kritiğe tabi tu-
tulması, bilinmeyenlerin de olduğu gibi yayımlanması ayrı bir çalışma konusudur. 
Çünkü söz konusu şiir mecmuası ve bu mecmuada yer alan Şah Hatayî’nin şiirleri-
nin tanıtılması amaç edinilmiştir. Yukarıda tasnife çalıştığımız şiirlerin teknik özel-
liklerini şöyle özetlememiz mümkündür: 

*Şiirlerin tamamı Alevî-Bektaşî itikadı ile söylenmiştir. Şiirlerde, konu gereği 
sık sık Ehl-i Beyt’ten, 12 İmam’dan, Hz. Ali’den, İmam Hüseyin’den ve Ker-
belâ’dan, Hacı Bektaş’tan söz edilmiştir.  

*Şiirlerin tamamında mahlas bulunmaktadır ve mecmuada kırmızı renkle ya-
zıylmıştır. 

*Şiirlerin pek çoğunda ölçü sağlamlığı yoktur. Bunun, müstensihten mi yoksa 
bilginin alındığı kaynaktan mı kaynaklandığı meçhulümüzdür. 

Bildirimizi bitirmeden önce sözkonusu mecmuadaki başta Kul Himmet’in şiir-
leri olmak üzere, Pir Sultan ve Şah Hatayî’nin şiirlerinin günümüz alfabesine ak-
tarmakta olduğumuz müjdesini de vermek istiyoruz. 
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Öz 

Şair Rahmetli Cahit Külebi 9 Ocak 1917’de Zile’nin Çeltek köyünde doğmuş-
tur. İlkokulu Artova’da ve Niksar’da tamamladı. Sivas’ta ortaokulu, liseyi ise Bur-
sa ve Sivas’ta bitirdi.İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümünde Yükseköğrenimini tamamladı. Yurdun çeşitli il ve ilçelerindeki liselerde 
edebiyat öğretmenliği yaptı. İsviçre’de kültür ateşeliği görevinde bulundu. Milli 
Eğitimde müfettişlik, Kültür Bakanlığında müsteşar yardımcılığı yaptı. 1973 yılın-
da emekli oldu.  

20 Haziran 1997 tarihinde Ankara’da vefat etti. 1933 yılından itibaren şiir ya-
zan Cahit Külebi 1992 yılında Altın Şeref Madalyası ile ödüllendirildi. 1996 yılın-
da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne lâyık görüldü. 

8 adet şiir kitabı yayımlandı. Çağdaş Türk Şiirinin önde gelen bir şairidir. 

Yazıda; Cahit Külebi’nin şiir sanatı ve şiirle ilgili görüşleri anlatılmaktadır. 
Ayrıca şiir dili tahlil edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk şiiri, Cahit Külebi, Cumhuriyet Şairi, Tokat-Zile. 

 

Abstract 

The deceased poet Cahit Külebi was born on 9 January 1917 in the village of 
Çeltek of Zile. He graduated from elementary school in Artova and Niksar and than 
from middle school in Sivas, and the high school in Bursa and Sivas. He completed 
his higher education in the Department of Turkish Language and Literature at the 
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Istanbul Higher Teacher School. He worked as a literature teacher in various scho-
ols and provinces of Turkey. He was a cultural attaché in Switzerland. He also 
worked as Inspector of the Ministry of National Education and after that he worked 
as undersecretary at the Ministry of Culture. He retired in 1973. 

He died on 20 June 1997 in Ankara. Cahit Külebi, who had been written poem 
since 1933, was awarded the Gold Medal of Honor in 1992. In 1996 he won the 
Presidential Culture and Art Grand Prize. 

8 poetry books have been published. He is a leading poet of contemporary 
Turkish poetry. 

In the paper; Cahit Külebi's poetry and views on poetry are explained. In addi-
tion, the poetry language is being analyzed. 

Keywords: Turkish poetry, Cahit Külebi, Cumhuriyet Poet, Tokat-Zile. 

 

 

İlk şiirini 1933’te yayımlayıp 1938’den sonra gerçek edebî kimliğine kavuşan 
Cahit Külebi, o yıllardan beri Türk şiirinin ön sıralarında yer alan şairlerinden biri-
dir.  

Yaşamı boyunca, sadece şiirle uğraşan Külebi, altmış yılı aşan sanat hayatı bo-
yunca, hiçbir şiir topluluğuna girmemiştir. Bir süre Hisarcılarla Hisar dergisinin ilk 
sayısını çıkarmış fakat Hisarcıların dildeki tutumları nedeniyle onlarla da yolunu 
ayırmış, sanat çizgisini kendi düşüncesinde yürütmüştür. Anadolu coğrafyası ve 
insanını en iyi biçimde şiirleştirip büyük ölçüde halk dilinin söyleyiş kıvraklığın-
dan yararlanmıştır.  

Cahit Külebi, 9 Ocak l9l7'de Zile'nin Çeltek köyünde dünyaya gelmiştir. Kendi 
doğum tarihi için, “Babamın Kur’an üzerine yazdığı not 1332 Aralık ayı Miladiye 
çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü oluyor” ifadesini kullanmıştır.1  

Külebi’nin annesi Erzurum’un Pasinler ilçesinin Aşağı Tayhoca köyünden Ka-
rabeyoğulları’ndan Feride Hanım, babası da Erzurumlu Gullebiler’den Necati 
Efendi’dir.  

Külebi, 7 Kasım 1996’da Münevver Oğan ve Nuray Altıntaş’la yaptığı söyleşi-
de “Tokat’ın Zile ilçesine 12 km uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde doğdum. Ailem 
I. Dünya Savaşında Rus orduları Doğu Anadolu’yu işgal edince göç etmiş. Kış 
kıyamet günlerinde kağnı üzerinde uzun bir yolculuktan sonra gelip o köye yerleş-
mişler. Annem ateşli bir hastalık geçirmiş, saçları tamamen dökülmüş ama ölme-
miş ve beni doğurmuş. 

Annem zengindi. Zamanla ekonomik durumumuz bozuldu. Babam, parasal du-
rumumuz kötüleşince önce Zile’de memur oldu. Daha sonra Tokat’ın Çamlıbel 

                                                 
1 Cahit Külebi, Çocukluğum, Türkiye Yazıları, Mayıs 1977, s. 26. 
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(Artova) ve Niksar ilçelerinde çalıştı.”2 biçiminde özel yaşamı ile ilgili bilgiler 
vermiştir.  

 Külebi’nin doğumu, Vecihi Timuroğlu tarafından ise şöyle anlatılmaktadır: 
“Cahit Külebi’nin doğduğu gece, babası Zile Çeltek’te, Şeyh Mahmut’un türbesin-
deymiş. Muştuyu götürmüşler, Necati Bey çok keyiflenmiş, büyük sevinç duymuş. 

 Necati Bey o dönemin ünlü yazarı Hüseyin Cahit Yalçın’a çok büyük hayranlık 
duymalı ki, kendi kendine, ‘Oğlum olursa adını Cahit koyacağım.’ dermiş.  

Muştuyu Şeyh Mahmut’un türbesinde alınca, bunda bir keramet olmalı ki, Şeyh 
Efendi’nin adını da ekleyerek Mahmut Cahit koymuş. Soyadı kanunu çıkınca da 
aile Erencan soyadını almış.” Külebi’nin okul hayatı Mahmut Cahit Erencan ola-
rak geçmiştir. Cahit Külebi, “Külebi” soyadını baba tarafının lakabı olan Gulle-
bi’den alıp tescil ettirmiştir.  

Üç yaşında Zile'nin Dutlupınar mahallesindeki anaokuluna başlayan Mahmut 
Cahit, bir süre Dutlupınar (İstiklâl) okuluna gitmişse de asıl olarak ilkokula yedi 
yaşında iken babasının nüfus memuru olarak atandığı Zile’ye yakın bir ilçe olan 
Artova’da başlamıştır.  

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

 Sonra yine Zile’de Numune-i Terakkî adlı Allah’ın belası güya modern bir 
okula verdiler. Orada hiç ders yapılmazdı. Bizi davar gibi sınıfa kapatırlardı ben 
de pencereden kaçardım.”3 sözleriyle anımsamaktadır. Külebi’nin yüreği, ilköğre-
time başladığı Zile’de Dutlupınar İlkokuluna ilişkin iyi anılarla doludur. Bunları 
“Pamuk Hoca, hiçbir derste bizi kapatıp gitmez, çok sevgi gösterir ve elişi kâğıtla-
rından levhalar yaptırırdı. Hele elişi kâğıtlarından hasırlar ördürürdü ki bugün 
ilkokullarımızda niçin yaptırılmaz, şaşarım. Pamuk Hoca beni öyle bir bağladı ki, 
bir daha hiçbir okulda dersten kaçmadım. Hâlâ unutamadığım; örneğin: ‘Maarif 
Ruh-i Millettir’. ‘Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir’ gibi levhalar da Zile’deki 
okul hayatımın bende kalan izleridir.”4 biçiminde anımsar. Yine bir yazısında “O 
günleri, annem, büyükannem ve iki ablam o denli çok konuşmuştur ki, Zile’den 
ayrıldığımız yılara dek hemen birçok şeyi yarı imgesel yarı gerçek olarak yaşamış 
gibiyim. Daha doğrusu belleğimde küçük pembe-toz bulutlar, hoş kokular var. O 
küçük yaşıma karşın Zile’den yüzlerce sayfalık anım var.”5 demektedir. Aynı yazı-
da yer alan “Çeltek Köyü benim için haşhaş çiçeği, mısır tarlası, eşkıya baskını 
tüten damlarla dolu bir yer.” İfadesi Hikaye şiirindeki “Benim doğduğum köyleri 

                                                 
2 Münevver Oğan - Nuray Altıntaş, “Yazınımızın Kuvayı Milliyeci Şairi Cahit Külebi.” (Söyle-

şi), Cumhuriyet Kitap Eki, 7 Kasım 1996, s.5 
3 Cahit Külebi, Çocukluğum, Türkiye Yazıları, Mayıs 1977, s. 26. 
4 Cahit Külebi, a.g.y., s. 27.  
5Cahit Külebi, Çocukluğum, Türkiye Yazıları, sayı: 2, Mart 1977 
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akşamları eşkıyalar basardı” dizesinin kaynağını oluşturmuştur. Zile’de kaldıkları 
yıllarda Zile İsyanı’yla ilgili bilgileri İçi Sevda Dolu Yolculuk kitabında anlatmış-
tır.  

Zile’de bir süre okuduğu bu okuldan, babasının memuriyeti gereği Artova ilçe-
sine gitmeleri nedeniyle birinci sınıfın yarısında ayrılan Külebi, ilkokulun ilk üç 
sınıfını burada okur. Babasının Niksar nüfus memurluğuna atanmasıyla ilkokulun 
dört ve beşinci sınıflarını Niksar'da tamamlar. Niksar’daki hayatı sadece iki yıldır. 
Çünkü yatılı olarak Sivas’a ortaokula gitmiş, ailesinin o yıl Niksar’dan ayrılması 
nedeniyle bir daha Niksar’a dönmemiştir. 

Sivas'ta ortaokulu, Bursa ve Sivas'ta da liseyi bitirmiş, 1936’da birincilikle ka-
zandığı İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne gir-
miştir. Dil eğitimi için Almanya’ya gönderilen Külebi, 1939-1940 ders yılı Eylül 
döneminde (Haziran döneminde yurt dışında olduğundan sınavlara giremediği için) 
okulu bitirmiş, 1 Ekim 1940’ta Trakya’daki 46. Süvari Alayı Yedek Subay Oku-
lunda başladığı askerliğini 17 Aralık 1942’de Kırklareli’nde tamamlamıştır.  

Tarih öğretmeni Süheyla Tarkan Hanım ile stajyer öğretmen olarak atandığı 
Antalya Lisesi’ndeyken evlenmiş, 28 Ocak 1943’te de asil öğretmen olarak Antal-
ya Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanmıştır. Külebi’nin iki şiirinde adından söz 
ettiği ilk oğlu Mehmet Ali, 13 Mart 1945’te Antalya’da dünyaya gelmiştir.  

Bir şiirinde: 

Mehmet Ali’yi anası 
İşe giderken doğurdu 
Savaş bitiminden üç ay önce. 
Az süt emdi Mehmet Ali, 
Az ışık gördü, 
Az ısındı, 
Duydu anasının yorgunluğunu, 
Bol bol uyudu Mehmet Ali 
Çocukların bedava uykusunu.6 

biçiminde söz ettiği ilk oğlu Mehmet Ali, şiirde iyi beslenmediği dile getirilse 
de gençlik yıllarında kara kuşak sahibi güçlü bir karateci olmuş; önemli kuruluşlar-
da yöneticiliklerde bulunmuş, aynı zamanda gençlik romanları da yazan saygın bir 
iş adamı olmuştur.7 

İkinci oğlu Ahmet ise 2 Mart 1947’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bir bilim 
adamı iken genç yaşta vefat etmesi aileyi çok sarsmış ve Külebi’yi derinden üz-
müştür.  

1943’te Antalya Lisesi edebiyat öğretmenliğiyle başlayan memuriyet hayatı, 
1951’de atandığı Ankara Devlet Konservatuarı edebiyat öğretmenliği, 1954’te 

                                                 
6 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, Bilgi Yay., Ank., 2006, s. 67. 
7 Mustafa Şerif Onaran, “A’dan Z’ye Cahit Külebi”, Kitap-lık, 70. Sayı Armağanı, Mart 2004, s. 

4.  
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Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmenliği, 1961’de İsviçre bölgesi bölge müfettiş-
liği ve kültür ateşeliği, 1964’te Millî Eğitim Bakanlığı başmüfettişliği, 1969’da 
Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı, 1971’de de yine başmüfettişlik görevleriy-
le sürmüş, 1973 yılında da kendi isteğiyle emekli olmuştur. 

20 Haziran 1997’de vefat eden Külebi -ne ilginçtir ki- 1938 yılında “Alman-
ya’da iken Varlık’a gönderdiğim ‘Haziran’ şiirinde ilk kez Külebi adını kullan-
dım.”8 dediği “Haziran” adlı bir şiir yayımlamıştır.  

Rüzgâr adlı kitabında da yer alan bu şiirde:  

Her akşam bulutlar 
Bilmez telaşımı 
Her akşam bulutlar 
    
Belki de haziran 
Bulacak naaşımı 
Belki de haziran9 

dizeleri ile sanki ölümünün haziran ayında olacağını bilmiş gibidir.  

Cahit Külebi, yaşamın bütün ağır koşullarına karşın yaşama sevincini hiç yi-
tirmeyip tıpkı, anılarına koyduğu isim gibi, 80 yıl, içi sevda dolu bir yolculuk yap-
mıştır.  

Cahit Külebi’ye vefatından kısa bir süre önce, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Senatosu tarafından “Fahri Doktor” unvanı verilmiştir. Ayrıca adı DEÜ Buca Eği-
tim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde bir dersliğe verilmiştir.  

Niksar Belediyesinin talebi ve ailesinin izni sonucu, eşi ile birlikte Külebi’nin 
naaşı, 12 Haziran 2010’da Niksar’a taşınmış; anıt mezarı da 25 Haziran 2010’da 
yapılan bir törenle açılmıştır. 

Sanatı 

Metin Turan’ın Külebi’nin sanatı için: “Cahit Külebi’nin Zile’de dünyaya gel-
miş olması, ilk bakışta onun şair kimliğini anlamak için belirleyici bir neden olarak 
görülmese de, şiirine damıttığı memleket duygusu gerek tematik olarak gerekse 
biçim olarak yeni ama geleneğe de ayrıksı durmayan özellikleriyle modern Türk 
şiirinin odak noktasında yer almasını sağlamıştır. 

Dikkat edilirse, hayak hikayesini ilişkin anlattıklarının çok önemli bir bölümü 
çocukluğunun geçtiği Zile’de yaşadıkları üzerinedir. Esasında, onun şiirinin omur-
gası da bu gerçekliğe dayanır. Memleket sevgisiyle memleketlisini bütünleştirip, 
bir ulu Türkiye sevdası çıkarması körpe dünyasında anlamlı izler bırakmış olaylara 
dayanır. Neresinden tariflemeye kalkarsak kalkalım, anımsadıklarımızın canlılığı, 
anlamlandırdıklarımızın da önemini işaretler. Külebi’nin çocukluğuna, dolayısıyla 
da Zile’ye ve burada yaşadıklarına ilişkin anımsadıkları, onun yeteneğinin azımsa-
                                                 

8 Münevver Oğan - Nuray Altıntaş, “Yazınımızın Kuvayı Milliyeci Şairi Cahit Külebi”, (Söyle-
şi), Cumhuriyet Kitap Eki, 7 Kasım 1996, s. 12 

9 Cahit Külebi, Şiirler, Varlık Yay., II. bas., İst., 1985, s. 90. 
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namayacak genişlikteki sınırlarını zorladıkça yetkin bir estetik/sanatsal çerçevede 
evrenselleştir; o bakımdan da Zile’den, Tokat’tan, Sivas’tan, Ankara’dan çıkarak 
anlamlı bir Türkiye şiiri olur. .”10 deyişi doğru bir yargı olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Oğlu Mehmet Ali Külebi’nin “Şiir yazma yöntemi ise herhalde öteki şairlerin 
çoğundan farklıydı. Az yazardı. Bir ressam gibi uzun emek verip şiirini işlerdi. 
Şiirlerinin malzemesinin çoğunu özellikle ilk zamanlarında yazdıklarında doğadan 
ve büyüdüğü topraklardan almıştı. Kullandığı kaynaklar da herhalde başka şair-
lerden etkilenmek yerine yaşadığı, yaşamış olduğu çevrenin anonim anıları, ürün-
leriydi.”11 deyişi de Metin Turan’la parelellik göstermektedir. 

Zile'nin 1920-1930’lu yıllarındaki büyülü havasından büyük ölçüde etkilenen 
Cahit Külebi, sanat tutkusunu bu büyü ile mayalayan bir şairdir. Bu tutkunun baş-
langıcını şöyle anlatır: 

"Zile'de bir akşam babam bana Altın Işık, Altın Çiftlik ve Çocuklar Cenneti ad-
lı üç kitap getirdi. Ben de onları okumaya çaba gösterdim. Yazına karşı ilk tutkum 
o günlerde başladı sanıyorum. İhtimal o yaşımdan hatırladığım tek gün olan o 
aydınlık gecede edebiyatı sevmişimdir. …Belki de her akşam, yassı kalesinden tel-
lallar çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca mısırlar, tenteneli 
uzun kavunlar taşınan, sabahlara kadar büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu 
yüzden kışa kadar sokakları sıcak üzüm kokan ve geceleri uzaktan (Şu Zile'den 
gece de geçtim görmedim aman) diye türküler duyulan Zile bana sanatı sevdirdi." 

12 

Sanata olan tutkusunun Zile’de başladığını vurgulayan Cahit Külebi, Zile’den 
sonra Çamlıbel’in, sanatı üzerine etkisini de Naci Güngör’le yaptığı söyleşide “Es-
ki bir handa oturduğumuz Çamlıbel yıllarında, hanın önündeki arkta bent yapıp 
değirmen çevirdiğim, iç avluda kubbeli fırınlar, sağlam köprüler yaptığım sıralar-
da hep tek başımaydım. O sıralar içime bir cılga su gibi akan duygusallığı, karşı-
mızdaki demirci dükkânında, altımızdaki dispanserde ve gelip geçen jandarmaların 
atlarının nallarından parıldayan yaşamı uzun uzun izlediğimi şimdi çok belirgin 
olarak anımsıyorum. İşte böyle şiire başladım.”13 biçiminde dile getirmiştir.  

Ağaç nasıl kökü ile beslenerek büyürse kimi şairler de kendi köklerini oluştu-
ran çocukluk yıllarının deneyimlerinden beslenerek kişiliklerini kazanırlar. Şiir 
yazmaya 13-14 yaşlarında başlayan Cahit Külebi, ilk şiirini babasının ölümü üzeri-
ne yazmıştır.  

İlk şiirlerini, l933'te Sivas Erkek Lisesi'nin dergisi olan Toplantı'da, M. Cahit 
imzasıyla yayımlayan Külebi, Toplantı’da yayımlanan “Gurbet Acısı”14 adlı bu 

                                                 
10Metin Turan, Zile’nin Yetiştirdiği Memleket Şairi Cahit Külebi, Tarihi ve Kültürüyle Zile 

Sempozyumu Bildirileri, 9-12 Ekim 2008, s.280  
11Ali Külebi, “Babam Cahit Külebi”, Kümbet, 2009, S. 14, s. 8-9. 
12 Cahit Külebi, Şiir Her Zaman, Kelebek Yay., İst., 1985, s. 59-99. 
13 Naci Güngör, “Cahit Külebi’nin Yaşamı” (Söyleşi), Cumhuriyet, 10 Eylül 1977. s.11 
14 M. Cahit, “Gurbet Acısı”, Toplantı, S. 8, Nisan 1933, s.20. 
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şiirinden sonra aynı derginin Şubat 1934 sayısında, Mahmut Cahit imzasıyla “Ke-
man” adlı şiirini, Mart 1934’teki sayısında da “Son Bahar” adlı şiirini yayımlamış-
tır.15  

Cahit Külebi’nin, Yâdigâr Kansel’le yaptığı bir mülakatta belirttiğine göre, 
“Toplantı’dan sonra Mayıs 1935’te Yücel dergisinde, Sivas Erkek Lisesinden Ah-
met imzasıyla Gidene adlı şiirini yayımlamıştır.”16 Bu şiir, şairin büyük dergilerde 
yayımladığı ilk şiiridir.  

İstanbul’a geldikten sonra Gençlik dergisinde, Mahmut Cahit imzasıyla iki ve 
Nazmi Cahit imzasıyla yine iki şiiri yayımlanmıştır. Cahit Erencan adı ile Sokak, 
Gençlik ve Varlık dergilerinde de şiirleri çıkmıştır. Cahit Külebi adı ile şiirlerini, 
Varlık (1938’den sonra), Sokak (l940), İnsan (1941), Türk Dili (l951-l980), Türk 
Dünyası (l954) ve kurucuları arasında olduğu, sonraları dil ve düşünce farklılıkları 
nedeniyle aralarından ayrıldığı Hisar'ın ilk sayılarında; son yazılarını da yalnız 
Varlık ve Türk Dil Kurumundan ayrılıp kurum dışında yayımladıkları Türk Dili 
dergilerinde yayımlamıştır.  

Şairin, Cahit Külebi adı ile şiir yayımlaması, İstanbul Yüksek Öğretmen Oku-
lu’nda sınıf ve sıra arkadaşı Behçet Necatigil’in telkiniyle olmuştur.17  

Cahit Külebi'nin Yeşeren Otlar adlı şiir kitabı l955 yılında Türk Dil Kurumu 
Edebiyat Ödülü’nü, Yangın adlı şiir kitabı da 1981 Yeditepe Şiir Armağanı’nı ka-
zanmıştır. 

1992’de Türk Yazarlar Derneği tarafından edebiyata yaptığı katkılardan dolayı 
Altın Şeref Madalyası ile taltif edilen Külebi’ye, Türk toplumunun kültür ve sanatı-
na verdiği hizmet için Cumhurbaşkanlığı, 1996 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü’nü vermiştir. Ayrıca, Nüvit Kodallı, Atatürk Kurtuluş Savaşında adlı 
eserini Atatürk Oratoryosu olarak bestelemiştir. 

Cahit Külebi, yalın ve rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz 
bir şair olarak hem Türk edebiyatında hem de Türk dünyası edebiyatlarında18 çok 
sevilmiş, okunmuş, izlenmiş bir şairdir.  

Türk şiirinde, Anadolu insanının yaşam zorluklarını çiğ bir realizmle değil, do-
yurucu ve tutarlı bir gerçekçilikle anlatması açısından Ataol Behramoğlu başta 
olmak üzere birçok toplumcu şaire örnek olmuştur. Duru dili, halk şiiri ile modern 
şiiri harmanlayan üslubuyla Türkiye dışında da etkileri sürmüştür. Feyyaz Sağ-
lam’ın verdiği bilgilere göre, şairin “Hikâye” adlı şiiri başta olmak üzere, Azerbay-
can’dan Makedonya, Kazakistan’a; Kosova ve Romanya’dan Bulgaristan ve Kuzey 
Kıbrıs’a dek birçok ülkede şiirleri çevrilmiş veya yayımlanmıştır. Azerbaycan’da 

                                                 
15 Mahmut Cahit, “Keman / Son Bahar”, Toplantı, S. 9/10, Şubat/Mart 1934, s. 12/18. 
16 Yâdigâr Kansel, “Cahit Külebi” (Söyleşi), Kemalist Ülkü, S.12, Ekim 1969, s.15. 
17 Feyzi Halıcı, Bir Şiirin Hikâyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ank., 1996, s. 122-124. 
18 Bu konuda bkz. Feyyaz Sağlam, Türk Dünyası Edebiyatında Anadolu'dan İki Cahit; Cahit 

Sıtkı Tarancı-Cahit Külebi, İzmir, 2012, s.71 
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Elçin İskenderzade, KKTC’de Özker Yaşın gibi şairler onun şiirinden etkilenerek 
şiirler yazmışlardır.19.  

Ahmet Oktay’ın işaret ettiği gibi20 Cahit Külebi’nin şiir yazmaya başladığı yıl-
larda Türk şiiri, dört ayrı düşünce çerçevesinde gelişimini sürdürmekte idi. Bunlar-
dan birincisi; Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ömer Bedrettin Uşaklı, 
Kemalettin Kâmi Kamu vb. memleket edebiyatı çerçevesinde ürün verenler; ikinci-
si, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hâşim’den beslenen Necip Fazıl Kısakürek, 
Ziya Osman Saba, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Hamdi Tan-
pınar vb. sembolist ögelere önem veren, saf şiir anlayışı çerçevesinde yazanlar; 
üçüncüsü, Nâzım Hikmet Ran, İlhami Bekir, A. Kadir, Rıfat Ilgaz vb. şiirin top-
lumsal ve siyasal işlevi de olduğuna inanan, halkın yoksulluğunun yansıtılmasını 
savunanlar; dördüncüsü de Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu, Melih Cevdet 
Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı vb. bu üç anlayışa da karşı çıkan 
şairlerin yazdıkları şiirler, şiir ortamında varlıklarını sürdürüyordu. Cahit Külebi 
böyle bir ortamda şiirler kaleme almış ve hiçbir gruba girmeden kendine özgü bir 
yol tutturmuştur.  

Şiir dili, konuşma diline ve halk söyleyişlerine yakın olan Cahit Külebi’nin şi-
irleri; duygu, düşünce, dil ve söyleyiş bakımından kendine özgü bir karakter taşır. 
Onun temaları yaşamından, doğadan, toplum koşullarından izler taşır. 

Şiirini, halk şiirinin gür kaynağından besleyen, yalın şiirden yana olan Cahit 
Külebi, dil devriminden, çağdaş eğitimden ve şiir sanatından hiç ödün vermemiştir. 
Onun şiiri günceldir. O, günceli geniş boyutuyla özümsemiştir. Türkçenin duru 
şiirlerini yazmış; içimizi ışıtan, bize umut ve güç veren şiirler kaleme almıştır. Ya-
şanmış olan bir duyarlığı hep hissettirmiştir. 

Elif Kap’ın: “Cahit Külebi’nin, Sivas Lisesi yıllarında edebiyat öğretmeni olan 
Ahmet Kutsi Tecer, halk ozanlarını bir araya toplayarak güzel etkinlikler düzenle-
miştir. Bu Anadolu’ya ve Türk folkloruna açılış rüzgârıdır. Cahit Külebi de yapılan 
bu etkinliklerden yararlanarak, şiirinin kaynağını oluşturur. Cahit Külebi, halk 
şiirinin önemini ve severek şiirlerini okuduğu şairlerle ilgili bilgileri Şiir Her Za-
man kitabında belirtir: “Ben iki-üç yıl, bu ozanlarla beraber yaşadım. Ders arala-
rında, okul bahçesinde taşlar üzerinde saatlerce konuşurduk. Hiçbir zaman halk 
şiirini taklit etmedim ama bu rastlantı benim yapımı oluşturdu.”21 Biçimindeki 
yazısı Külebi’nin şiirlerine halk şiirinin etkisinin belirgin ifadesidir. 

Küleb'nin şiirleri, tematik açıdan özgün olduğu gibi teknik yönden de kendine 
özgü özellikler taşır. Şiirlerinin çoğunda varlık ve nesneler hareket halindedir. 
Edebiyatımızda batı etkisinin görüldüğü yıllarda şiire giren hareket öğesini sürdü-
ren Külebi, bir yandan da bu teknikle Halk şiirinin hareketli şiir örneklerinden ya-

                                                 
19 Feyyaz Sağlam, a.g.e., s. 46-58. 
20 Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, (1923-1950), Kültür Bak. Yay., Ank., 

1993, s. 1042. 
21Elif Kap, Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Sosyal Problemler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Ocak 

2013 Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 27  
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rarlanmıştır. Bu hareketlilik Tokat’a Doğru ve Sivas Yollarında adlı şiirlerinde 
belirgindir. 

Cahit Külebi’nin, l946'da yayımladığı ilk kitabı Adamın Biri'nde umutlu öz-
lemler, küçük kırılışların ardından iyimser direnişler, insanlara sevgi ve acımalarıy-
la yaklaşımlar, gerçekçi bir yurt sevgisi, Anadolu insanının güçlü bir tasviri ve 
tertemiz aşklar görülmektedir.  

1940 kuşağının en iyi temsilcilerinin başında yer alan Külebi için Kâzım Yetiş 
“(...) bir tarafıyla, bazı özellikleriyle memleketçi şiirin içindedir; diğer tarafıyla da 
memleketçi şiirin çerçevesini aşmıştır. Memleketimizi, güzelliklerimizi sever ve 
anlatır; bununla beraber şiirini, sanatını her zaman ön plana çıkarır.”22 görüşün-
dedir.  

Külebi’nin sanatı için 1940 sonrası bağımsız şairler arasında yer veren Ahmet 
Kabaklı doğru bir saptama ile “1940 nesli içinde kendi üslûbunu bulduktan sonra 
yenilik peşinde koşmayan nadir şairlerdendir.”23 demektedir. 

Adamın Biri'ndeki şiirleriyle önemli bir çıkış yapan Cahit Külebi, 1940 top-
lumcu edebiyat hareketi içinde etkin bir rol oynamamasına, hiçbir gruba ve eğilime 
katılmamasına karşın şiirini kabul ettirmiştir. İçten dili ve doğal söyleyişiyle bu 
dönemde kabul görmüş, doğa ve memleket sevgisi yüklü şiirleriyle benimsenmiş, 
umut vaat etmeye devam etmiştir.  

“Hikâye” şiirinde “Benim doğduğum köylerde” derken, tüm Anadolu köyleri-
nin gereksinimlerini, akşamları eşkıyaların köyleri basmasını, gülmesini unutmuş 
insanları, bıçak gibi esen rüzgârlarda Sivas yollarındaki kağnı gıcırtısını ve sürücü-
leri, buğday tarlaları bile olmayan köylüleri, tüm yalınlığıyla gözlerimizin önüne 
sermiştir. Büyük kentte olmasına karşın köyden ve küçük kent yaşamından kopma-
yan aydınlardandır.  

l949'da yayımladığı ve Garipçiler’den izler taşıyan “Cebeci Köprüsü”,24 “Bi-
zim Dağlar”,25 “Denizin Getirdikleri”26 gibi şiirlerin bir araya getirildiği hissini 
veren Rüzgâr'daki şiirlerin, Adamın Biri'ndekilerden daha usta işi olduğu da hemen 
sezilmektedir. Nitekim “Çare” şiirindeki: 

Türkiye uçsuz bucaksız ağacığım! 
Bu yerlerin havası bize yaramadı, 
Kalkıp başka şehirlere gidelim artık 
Çare kalmadı.27 

                                                 
22 Kâzım Yetiş, “Cumhuriyet Dönemi Şairi Cahit ”, Bizim Kümbet (Cahit Külebi Özel Sayısı), 

Aralık 2006, S. 6, s. 9.  
23 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., 

İst., 1991, C.4, s. 121. 
24 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 7. 
25 Cahit Külebi, a.g.e., s. 64. 
26 Cahit Külebi, a.g.e., s. 65. 
27 Cahit Külebi, a.g.e., s.18. 
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deyişinde olduğu gibi Adamın Biri'ndeki şiirlere göre Rüzgâr'daki şiirlerin daha 
uzun ve duygulardan düşüncelere yönelen bir tutum aldığı görülmektedir.  

Rüzgâr'da, Anadolu coğrafyası, tarihi ve insanı daha bilinçli olarak gözler önü-
ne serilir. Savaş yıllarının getirdiği bazı güçlükler de ustaca şiirleştirilmiştir. 

Köyü ve köylü duyarlılığını en iyi anlattığı eserlerinden biri olan Rüzgâr'da, 
Cahit Külebi'nin derdinin de sevincinin de hep yurt için olduğu sezilir. Ağladığı, 
güldüğü hep Anadolu uğrunadır. Rüzgâr, aşkın, romantizmin, içli düşlerin kaygıla-
rıyla yüklü şiirlerden oluşmaktadır.  

Halk diliyle yazması, çocukluğunda halk şairlerinin en yoğun olduğu Zile, Ar-
tova ve Niksar gibi yörelerde yetişmesinden kaynaklanmaktadır.  

Cahit Külebi, Atatürk Kurtuluş Savaşında adlı eserinde hiç de karamsar değil-
dir. Tersine bilinçli ve umutludur. Şiirleri elle tutulurcasına canlı ve gümbür güm-
bürdür. Sanki bu kitapta Kurtuluş Savaşı'nın panoramasını çizmiştir. Cahit Küle-
bi'de sonsuz bir Atatürk hayranlığı vardır. Bu hayranlık gün geçtikçe artarak büyür 
ve Atatürk için: 

Önce adını öğrenir çocuklarımız 
Eli kalem tutup yazanda 
Binler yaşa yurdumuza hizmeti büyük 
Kemal Paşa! Ölümsüz insan, Şanlı Atatürk28 

dizelerini yazar. 

Dördüncü kitabı Yeşeren Otlar'da Külebi'de yeni bir değişme sezilmekte, 
Adamın Biri'ndeki olanaklar bizce daha gelişkin bir biçimde görülmektedir.  

Yeşeren Otlar'daki şiirler incelendiğinde, sıradan insanların şiirini yazan, sevi 
ilişkilerini dile getirirken de yaşanmış bir duyarlılığın şairi olan Külebi'nin değişik 
konulara değindiği görülür. “Bir Gemi Bir Adam” adlı şiirde olduğu gibi kötümser 
ve umutsuz söyleyişlerle yüklü dizelerde Adamın Biri'ndeki mizahın gerilerde kal-
dığı, mizahın yerine güçlü bir lirizmin geçtiği ve bu kitapta “Yeşeren Otlar”, “Eski 
Bahçe”, “Tokat'a Doğru”, “Çoban”, “Avrat”, “Sevda Bahçesi” gibi unutulmayan, 
değişik ve güncelliğini yitirmeyen şiirlerin yer aldığı görülmektedir.  

Külebi, Yeşeren Otlar'la kendisini de düşünmeye başlar. Özellikle ölüm korku-
su, bu dünyayı bırakıp gitme korkusu onu üzer. Tüm acıları sevide unutmak ister. 
“Yeşeren Otlar”, “Kayıp Sevda”, “Sevda Peşinde”, “Türküler” adlı şiirleri bu dü-
şüncenin ürünleridir. 

Külebi'nin beşinci kitabı Süt'te ise, düşünce yönü daha ağır basan şiirlerin yer 
aldığı görülmektedir. 

Erzurum'dan kalkar bir uçak 
Hay benim yoksul memleketim! 
Ne orman, ne bahçe bir dilim, 
Dağlar omuz omuza kayalık çorak.29  

                                                 
28 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, s. 227. 
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biçimindeki dizelerinde yurtseverlikle uyarıcı örnekler vermektedir. Külebi, 
“Köy Öğretmenleri”, “Tek Tanrı Sevi” gibi şiirlerinde Anadolu'yu en çarpıcı biçi-
miyle verirken, “Ülser”de olduğu gibi, bazı şiirlerinde karamsar düşüncelere dal-
maktadır. Denebilir ki “Süt”, Külebi’nin yaşamında umudun yitiminin ve karam-
sarlıkların egemen olduğu bir dönemin aynasıdır. 

Şair bu kitabında; bir yandan yurt üzerine yazdığı şiirlerle dikkat çekerken, bir 
yandan da kendine dönük duyguları dile getirir. Altıncı kitabı olarak yayımlanan 
Şiirler adlı kitap ilk beş kitabın toplamı olup bir eklenti bulunmamaktadır. 

Yedinci kitabı Türk Mavisi'ndeki şiirlerini okuyunca yılların deneyimli 
şairinin usta söyleyişlerini bulmak mümkün olmakla beraber, uzun bir zaman için-
de Külebi gibi üstada göre, oldukça az şiir yazılmış olduğunu görürüz. Bu durum-
da, usta şairin zaman zaman suskunluk dönemine girdiğini düşünmemek elde de-
ğildir.  

Cahit Külebi’nin, Türk Mavisi'nden yedi yıl sonra yayımladığı Yangın ise, se-
kizinci şiir kitabı olarak, uzun bir suskunluk döneminin ardından sesini duyurduğu 
ve Yeditepe Şiir Ödülü ile ödüllendirilen önemli kitaplarından biridir. 1960-1980 
yılları arasındaki kargaşayı dile getiren kitap, son yıllarda yazdığı şiirlerden ve 
önceki kitaplarından seçtiği şiirlerden oluşmaktadır.  

Son kitabı Güz Türküleri ile kaynağına dönüp yalın anlatımın arkasındaki de-
rinliği ustaca sezdirip Türkiye coğrafyasının şiirini yazan bir şair olarak Cahit Kü-
lebi ebedîleşmiştir.  

Çağdaş şairlerden Ataol Behramoğlu, Cahit Külebi’nin sanatı ve şiir anlayışı 
hakkında “Külebi, ülke gerçeklerini, çocukluk dünyasını, halk şiirimizden ve özel-
likle türkülerimizden damıttığı yalın, aydınlık, lirik, yer yer izlenimci öğeler taşıyan 
bir şiire yansıttı. Bu özellikleriyle, çağdaş şiirimizin en çok sevilen, okunan, şiirleri 
gelip geçici modalar karşısında dayanıklılığını koruyan ustalardan biri oldu.” 30 
demektedir.  

Külebi için Feyzi Halıcı’nın “Anadolu’yu şekilleyen, nakış nakış bezeyen, tek-
mil sözcüklerin büyücek bir sözlüğüdür Külebi’nin şiirleri.”  

“Bu dümdüz, bu tam anlamıyla sade söyleyişin, musikiyle dopdolu öyle bir ya-
nı var ki, şiirden anlayanı zevkten dört köşe eder. Memleket şiirleriyle, aşk şiirle-
riyle, destanlarıyla Cahit Külebi şiirimizin bir doruk noktasıdır. Atatürk’e Kurtuluş 
Savaşı’nda milletimizin duyduğu minnet ve şükran duygusunu, resim, musikî ve şiir 
olarak nasıl da bütünleştirir. Bu görüş, bu seziş, bu duyuş ve bu deyiş gönülce al-
kışlanır.”31 biçimindeki yargısı kabul görecek bir duygunun ifadesidir.  

 

 

 
                                                                                                                            

29 Cahit Külebi, Süt, s. 5. 
30 Ataol Behramoğlu, Büyük Türk Şiiri Antolojisi, İst., 1991, s. 1122.  
31 Feyzi Halıcı, Bir Şiirin Hikâyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İst. 1996, s.121. 
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Şiirlerinin Sınıflandırılması 

a. Memleket şiirleri 

Cahit Külebi’nin bu grupta toplayabileceğimiz şiirlerini, Ahmet Kutsi Tecer, 
Ömer Bedrettin Uşaklı gibi kendinden önceki kuşağın ortaya koyduğu Anadolu 
şiirleri tarzına benzer şiirler oluşturur. Bunlar, abartıya kaçmadan doğal bir bir 
ifadeyle dile getirdiği çocukluk anılarından kaynaklanan Anadolu gerçeğini yansı-
tan şiirlerdir. 

Kalelerinin burcunda 
Uçurtma uçurmuşum. 
Çimmişim derelerinde, 
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm 
Topraklarının üstünde.32 

diyerek Zile ve yöresinde geçen çocukluk yıllarına dayalı yaşantısı ile güçlü 
bağı sergilemiş, sanki mutlu yarınların geleceğini müjdelemek istemiş;  

 Bir dikili ağacım bile yok yeryüzünde 
Ama bir memleketim var sevilecek!33 

diyerek memlekete olan sevgisini ve bağlılığının geçici bir heves olmadığını 
sezdirmiştir.  

b.  Aşk şiirleri 

Çağdaşı pek çok şair gibi, Cahit Külebi de aşk temini özenle işlemiştir. Orhan 
Veli’de hafife alınan aşk, Behçet Necatigil’de sembolleşip aile ortamına çekilirken 
Fazıl Hüsnü’de dizeler arasına gizlice yerleştirilmiş hissini uyandırır.  

Aşk şiirlerinde de Cahit Külebi’nin kendine özgü bir tavrı vardır. Onlara vur-
gun görünmeyip Karacaoğlan edasına yaklaşır, kadınların değişik hâllerini sergiler. 
Kimi zaman:  

Bir gül baygın durur bahçede 
Yaprakları serin 
Sen sarı güllerin en sarısı 
Yağmur gibisin. 34 

diyerek doğa güzelliğine büründürüp yansıtırken, kimi zaman:  

Başka türküler çağırdığım çok olmuştur 
Bir tanesi var ki o da sensin. 
Bırak yine çağırayım S. 
Nasıl olsa güzelsin.35 

biçiminde eşine sevgisini dile getirir. 

 
                                                 

32 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 69. 
33 Cahit Külebi, a.g.e., s. 63. 
34 Cahit Külebi, Yeşeren Otlar, s. 41. 
35 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 38. 
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c. Kahramanlık şiirleri / destanlar 

Cahit Külebi, “Atatürk Kurtuluş Savaşında” adı ile bir dizi destansı şiir yaz-
mıştır. 

Çağdaş destanlar olarak yorumlayabileceğimiz bu şiirler, Bizce alanında söy-
lenmiş güzel şiirlerdendir. Özel günlerde, özellikle 10 Kasımlarda seslendirilen 
Atatürk Oratoryosu şairin, Atatürk’ün tarihimizdeki yerini ve önemini vurgulayan, 
ulusal duyguları canlandıran, müzikal niteliğiyle de hafızalarda iz bırakan, sevilen 
eseridir. 

İşlediği Temalar 

a. Yalnızlık 

Cahit Külebi’nin şiirlerinin can damarı olan tema, şehre gelmiş köylünün yal-
nızlığı, özlemi, yoksulluğu ve kimsesizliğidir. Küçük yaşta Sivas'a, Bursa'ya, İs-
tanbul'a tahsil için gidip aile ocağından uzak kalışı, Cahit Külebi'nin içine öyle 
işlemiş ki yalnızlığı Türk edebiyatında en kısa, en etkili ve en güzel dizelerden biri 
ile haykırmıştır.  

Ağlamayacak kimse ardından, gülmeyecek36  

deyişiyle tek dizeye kimsesizliği, yalnızlığı ve sanki bir yaşam öyküsünü sığ-
dırmıştır. 

Artık ne pencerem var seni koyacak 
Ne masam 
Sevgilim de yok ki bu şehirde 
Çiçek seni alıp ne yapsam37 
deyişinde yalnızlığı en duygulu dizelerle anlatan şair, köyden kalkıp büyük 

kente yerleşmenin yarattığı yabancılaşma, kaybolma ve kimsesizlik duygularını; 
sevdiklerinden, baba ocağından ayrı kalan her insan gibi yaşamıştır.  

Cahit Külebi'deki yalnızlık; doğduğu, ilk anılarını unutamadığı Zile'ye olan öz-
leminin genelleşerek, Anadolu'ya duyulan yurt özlemi biçiminde yansımasıdır.  

b. Aşk ve kadın  

Aşk ve kadın sözlerine şiirlerinde çok yer veren Külebi, aşkı ve kadını hiç ba-
yağılaştırmadan kendine özgü tavrı içinde temiz ve asil duygularla işlemiştir. 

Boynun bir gelincik çiçeğinde çizgi kadar narin, 
Endamın İstanbul akşamlarının yükselişidir.38 

diyen Cahit Külebi, şiirde ilk ustasının halk, ikinci ustasının doğa, üçüncü usta-
sının kadınlar olduğunu vurgular. Külebi'ye şiir yazmayı, sevgiyi, sevmeyi öğreten 
bir bakıma sevinçler, acılar, özlemler içinde çırpınıp duran fedakâr Anadolu kadın-
ları olmuştur.  

                                                 
36 Cahit Külebi, Rüzgâr, s.63. 
37 Cahit Külebi, a. g. e., s. 50. 
38 Cahit Külebi, Türk Mavisi, s. 15. 
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Cahit Külebi, sevgi temalı şiirlerinin kiminde gençlik sevdalarının izlerini, ki-
minde gelip geçici sevgileri, kiminde ise yurt sevgisiyle karışmış sevdayı anlatmış-
tır: 

“Sevda Peşinde” şiirinde geçen: 

Birisi var yolumu bekler, 
Ömrüm günüm yalnız geçiyor 
Bir tek sevda peşinde39  

dizeleri bir kişiye bağlanmanın mutluluğunu gizler.  

 Bu mutluluğu sergilediği bir şiiri de eşi Süheyla Hanım için yazdığı ve adı-
nı “S” koyduğu şiirindeki: 

Sonra yine ev yine sen, 
Solgun bir lâmba altında oturup çalışmak. 
Ara sıra gözlerimiz bir birini bulursa 
Birden ısınıyor içim, 
Birden ışıyor kitabın yaprakları, 
Yaşadığımı hatırlıyorum 
Bakıp gülerken.40  

dizeleridir. 

Yürekten yüreğe kurulan bir köprü olan sevgiyi “Hikâye”41 adlı eşine yazdığı 
şiirinde aşk ve yurt sevgisini birlikte verdiği en güzel şiirlerindendir.  

Sevgiyi her yönüyle işlemiş, kadını da her yönüyle şiire sokmuştur, diyebiliriz 
Külebi’ye. Onun şiirlerinde bir bakarsınız anne, bir bakarsınız eş, bir bakarsınız 
sokak kadını görünümündedir kadın. Yeşeren Otlar’daki “Kayıp Sevda” şiirinde 
“Nerde evvel zaman içindeki aşklar”42 diyen Cahit Külebi, aynı şiirde, “Bir seviş-
mek kaldı romanlarda” deyip bugünün aşklarını çok yüzeysel bulduğunu belirtir. 

c. Çocuk ve çocukluk 

Cahit Külebi'nin çocukluğu, kişiliğine de çok büyük etkide bulunmuş; sanatı-
nın bir temel taşı halk şiiri, kır ve müzikse diğeri de çocukluk günleri, o günlerin 
anıları olmuştur. Zile’ye özgü çocukluk anılarına bakılırsa masumiyetin en yalın 
haliyle yaşandığı çocukluk döneminin Zile’ye özgü değerlerle anılıyor olduğu gö-
rülür. 

 Çocuklar için: 

Bir yanda, 
Masmavi dumanlar tüter 
Onların gözlerinde, 
Kara çalılara benzeyen bacakları 

                                                 
39 Cahit Külebi, a.g.e., s. 17. 
40 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 36. 
41 Cahit Külebi, Adamın Biri, s.12. 
42 Cahit Külebi, Yeşeren Otlar, s. 53. 
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Toz toprak içinde43 

diyen Cahit Külebi: 

Ve onlar yıldızlar gibi 
Gözleri ışıl ışıl yanarlar 
Oyuncak için değil kâğıt kalem 
Kitap için gizlice ağlayanlar.44 

diyerek Anadolu çocuklarının tablosunu çizerken; diğer yandan, “Kuşun 
Hikâyesi” adlı şiirinde: 

Kimimiz değnekle dürte dürte... 
Kimimiz de kaynar su döktük. 
İşedik bir güzel üstüne,  
Garip kuşu öldürdük. 
   
İnsan olduğumuzu iyice 
Garip kuşa öğrettik.45 

deyip kentlerin haylaz çocuklarını anlatır bizlere. 

d. Yurt ve doğa sevgisi 

Anadolu’yu, kadınıyla erkeğiyle, günlük yaşantısıyla veren; doğanın her yönü-
nü en gerçek, en sıcak, en açıklığıyla dizelere aktaran ve bir yazısında "En çok 
yurdumdan söz ettim" diyen Külebi Anadolu'yu:  

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! 
Benim doğduğum köyler de güzeldi 
Sen de anlat doğduğun yerleri,      
Anlat biraz.46  

biçiminde doğup büydüğü Zile’nin güzelliklerini her şaire özgü olmayan bir 
yumuşaklıkla verirken, başka bir şiirinde: 

Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde 
Ne sevdayla dolar taşar gönüller, 
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi 
El ayak şişer.47 

deyip birden sertleşiverir.  

Birçok şair vardır Türkiye'de, köyde doğmuştur. Ayakları nasır bağlamıştır 
harman yerinde. Sonra okumuş, büyük kentlere gitmiştir. Köyünü unutmuş, köylü-
sünü unutmuş, içinden çıktığı toplumun dertlerini sanki yaşamamış, sanki duyma-
mıştır. Anadolu'yu kitaplardan öğrenen çoğu şairler Anadolu üstüne şiirler yazar-

                                                 
43 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 42. 
44 Cahit Külebi, Süt, s. 16. 
45 Cahit Külebi, a.g.e., s. 102. 
46 Cahit Külebi, Adamın Biri, s. 12. 
47 Cahit Külebi, a.g.e., s. 14. 
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ken o, büyük kentlerin gürültüsüne şiirler yazmıştır. İşte bunlar arasına girmeyen, 
çıktığı toplumu, acı gerçekleri unutmayan Cahit Külebi, “Yurdumuz” şiirinde: 

Uzak köyler 
Harap köyler 
Uzak köylerimizde doğan hemşeriler 
Neler konuşurlar, 
Neler düşünürler, 
Ne yerler?48 

deyip onları anımsar. Doğanın yoksunluğu ile insanın kaderini iç içe sunar. 
“Süt” şiirinde: 

Erzurum'dan kalkar bir uçak 
Hay benim fakir memleketim. 
Yüzlerce mil ne od ne ocak, 
Ne orman, ne bahçe bir dilim, 
Dağlar omuz omuza kayalık çorak.49 

der. “Tek Tanrı Sevi” şiirinde ise Anadolu'nun tablosunu çizer. Görerek ve ya-
şayarak yazma özelliği, onun şiirine buruk, sıcak bir gerçeklik katar. “Tokat’a Doğ-
ru” şiirinde ise: 

Orda derenin içinde 
İki üç akçakavak. 
Tekerler döner, başım döner,  
Kavaklar yeşeriyor dön geri bak.50  

deyip, Anadolu’nun çorak yaylalarına çeker bizi.  

 Cahit Külebi’nin şiirlerinde müzik, ses, hareket ve folklorik motifler vardır. 
O, şiirlerinde yurt temini işlerken; olanaksızlıkları ve acı gerçekleri de katıp verin-
ce, Anadolu insanını en güzel anlatan Külebi’nin şiirleridir diyebiliriz. “Adamın 
Biri”’nde “adam” yorgundur, düşüncelidir, yalınayaktır:  

Çifte koştuğun öküzler, 
Senin kadar yorgun değil kardaş! 
Sen ki kış ve yaz düşünceli 
Sen ki kış ve yaz yalınayak!51  

Ama yine seven, yine türkü söyleyen, gerektiğinde ölen o adamdır. 

“Yurdum” şiirinde de sanki bir dost, bir sevgiliymiş gibi Anadolu'dan içtenlik-
le söz eder; 

Ağladığım senin içindir! 
Güldüğüm senin için; 

                                                 
48 Cahit Külebi, a.g.e., s. 49. 
49 Cahit Külebi, Süt, s.7. 
50 Cahit Külebi, Yeşeren Otlar, s.14. 
51 Cahit Külebi, Adamın Biri, s. 20. 
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Öpüp başıma koyduğum 
Ekmek gibisin.52 

sözleriyle kutsallaştırır Anadolu toprağını.  

e. Öğretmenlik 

Anadolu insanını yakından görüp incelemiştir. Bu mesleğin içinde yoğrulan 
Külebi öğretmenlik temini o denli güçlü bir söyleyişle dile getirmiş ki, onun “Köy 
Öğretmenleri” şiirini okuyunca ruhu ile, işlevi ile, etkileri ile Türk Millî Eğitimi'nin 
temel taşı olan Köy Enstitülerini hatırlamamak mümkün değildir. İşte: 

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar! 
Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmeseniz 
Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır 
Köylere ışık iletmezseniz.53 

biçimindeki dizelerle örülü şiirleri, Köy Enstitülerini ve Öğretmen Okullarını 
hemen aklımıza getirmekte, o büyük eğitim kurumlarının önemini gözler önüne 
sermektedir.  

Cahit Külebi, genelde Anadolu’daki zorlu yaşam koşullarını anlattığı şiirlerin-
de, eğitimi ve Anadolu’daki eğitim koşullarını dile getirmiştir. 

Müfettişlik görevi ile Anadolu’nun her köşesini gezen Külebi, buralardaki zor 
yaşamın eğitime nasıl etki ettiğini dillendirmiş, yoksulluğa bağlı olarak Anado-
lu’daki köy çocuklarının eğitim sorunlarını: 

Ve onlar, yıldızlar gibi 
Gözleri ışıl ışıl yananlar 
Oyuncak için değil, kâğıt kalem 
Kitap için gizlice ağlayanlar.54 

dizeleriyle çarpıcı bir biçimde yansıtmış; 

Çemişkezek’te, Patnos’ta, Malazgirt’te doğanlar  
Bütün bunları düşünmelisiniz. 
Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli 
Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla 
Akıp köylere gitmelisiniz! 
Yurdumuza ışık iletmelisiniz.55 

dizeleriyle de öğretmenleri yurdun her yanında göreve çağırmıştır. 

f. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 

Türk edebiyatında en çok işlenen temlerden biri de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
temleridir.  

                                                 
52 Cahit Külebi, a.g.e., s. 70. 
53 Cahit Külebi, Şiirler, s. 233. 
54 Cahit Külebi, a.g.e., s. 236. 
55 Cahit Külebi, Süt, s. 17. 
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Şairlerimizin çoğu Atatürk üstüne şiirler yazmışlar, her yönüyle işlemişlerdir 
onu. Cahit Külebi de Atatürk temine eğilmiş ve “Atatürk Kurtuluş Savaşında” des-
tanını yazmıştır. 

Nâzım Hikmet’in “Kuva-yı Milliye” destanından sonra, Kurtuluş Savaşı’nı bir 
bütün olarak, önce Külebi ele almıştır. Başından sonuna değin, Kurtuluş Savaşı’nı 
ve Atatürk’ün önderliğini dile getiren şiir, Anadolu halkının ve insanının yurduna 
sevecen bakışını, felâket karşısında kaygılanışını, sonunda Mustafa Kemal’le bü-
tünleşerek zafere ulaşmasını anlatır.  

Yurt sevgisi, halk sevgisi ve Atatürk sevgisi 13 bölümden oluşan bu destanda 
birleşmiştir. Bu destan denemesinden önce “Atatürk’e Ağıt” diye bir şiir yazan 
Külebi, bu şiiri esas alarak “Atatürk Kurtuluş Savaşında” adlı destanını oluştur-
muştur.  

Cahit Külebi, bu eseriyle ilgili “Atatürk’ün büyük nutku’nu çok sık okurum. Bü-
tün varlığımla onun etkisinde kalmış bir insanım. Benden Atatürk için yapılacak 
besteye livre istedikleri zaman çok memnun oldum. Ve ‘Atatürk Kurtuluş Savaşın-
da’ adıyla yazdığım destanımı bir oratoryo livresi olacak şekilde düzenledim. Ese-
rimde bilhassa Doğu havası yaşar. Atatürk de ilham kaynağı olmuştur”56 demekte-
dir. 

Külebi, Kurtuluş Savaşı sonrası Türk köylüsünün acıklı hâlini, sefaletini, zor-
luklarını son derece etkili bir biçimde şiire aktaran ender şairlerdendir.  

Nüvit Kodallı tarafından Atatürk Oratoryosu adı altında bestelenen bu destan, 
edebiyatımızın en önde gelen eserlerindendir. 13 bölüm olan destanın kimi bölüm-
lerinde: 

Biz yoksul bir milletiz. 
Gözlerimizde solgun ışıklar yanar. 
Nasılsa yenilmişiz bir kere  
Ama uzun sürmez o kadar!57 

örneklerinde olduğu gibi epigraf vardır. Diyeceklerini de: 

 Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük 
Kemal Paşa! Ölümsüz insan! Şanlı Atatürk!58  

diyerek yürekten ve yiğitçe söylemiştir. 

g. Ölüm 

İnsanoğlu yaşlandıkça, ölümü daha çok düşünmeye başlar. Şairler de böyledir. 
Ölüm üzerine şiir yazan çoğu şair, ya hastadır ya da yaşlı. Cahit Külebi'nin, ilk dört 
kitabında rastlayabildiğimiz ölüm temini işleyen bir iki şiirine karşılık, Süt'teki 
ölüm şiirlerinin çokluğu bu yargıyı doğrulamaktadır: 

                                                 
56 Nuran Tezcan, “Külebi’de Anadolu”, Türk Dili, Ekim 1982, s. 217-218. 
57 Cahit Külebi, Şiirler, s. 209. 
58 Cahit Külebi, a.g.e., s. 62. 
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Külebi'nin ölüm üstüne düşünceleri gerçekçidir. Her şeyin ölümle bittiğine 
inanır. 

Yakın dostu Mustafa Şerif Onaran’ın bir konuşmasında belirttiği gibi, eşi Sü-
heyla Hanım öldükten sonra pencereden uzaklara dalan, yalnızlığını hiç kimse ile 
paylaşmak istemeyen Külebi: 

Küçük gümüşten derelerdin sen, akıp gittin! 
İnce ince. 
Yitirdim seni. 
Daldırdım ellerimi gölgeni tutamadım. 
Bırakmadın yüzünü sularda bile.59 

deyişiyle eşini yitiren birinin söyleyebileceği en duyarlı sözcükleri dizelerine 
aktarmıştır. 

Ceyhun Atıf Kansu için yazdığı “Köylü Biçiminde Ağıt” şiirinde:  

Külebi der ölüm gelir yavaştan 
Ben de bıktım bu amansız savaştan 
Dağdaki geyikten, gökteki kuştan 
Beter oldum, telim teleğim bom boş60 

dizeleri ölümle ilgili özgün söyleyişlerdendir. 

10. Külebi’nin Dili 

Şiirin ana malzemesi dildir. Nasıl ki bir heykeltıraşın sanatçılığı taşı biçimlen-
dirmesiyle belli olursa bir şairin de şairliği dili kullanmadaki yeteneğiyle sergilenir. 
Külebi’nin dili kullanmadaki gücü doğallıktan kaynaklanır.  

Külebi, hareketli varlıkların çıkardığı seslerle ahengi sağladığı durumlarda çok 
başarılıdır. Örneğin, "Hamutlar şak şak eder, dön geri bak" dizesi Külebi'nin şii-
rindeki ahenge en iyi örneklerden biridir. Külebi’nin şiirde en büyük başarısı Türk-
çeyi kullanmadaki gücü, tutumu ve yeteneğidir 

Külebi, yeniliğini yitirmeyen, yalın dili ve içten söyleyişi ile beğeni kazanmış 
bir şairdir.  

Onun şiirlerinde bulduğumuz tanıdık ses, halk şiirinin sesi olmaktan öte, halk 
şiirini iyi bilen Külebi’nin kendi sesidir. Türkçenin güzelliği görülür onun şiirlerin-
de “Belleğimizde akıp giden ırmak” dediği Türkçe, doğumundan başlayarak kula-
ğına yerleşen ninnilerin, masalların, türkülerin armağanıdır. Bu nedenle Külebi’nin 
dili okuyucuyu zorlamaz. Dizeler geride şiirsel bir tat bırakarak bir film şeridi gibi 
akıp gider. 

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

                                                 
59 Cahit Külebi, Bütün Şiirleri, s. 328. 
60 Cahit Külebi, a.g.e., s., 291. 
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 “Tokat'a Doğru” şiirinde:  

Bu dere baştan başa cevizli bağ 
Cevizler şak şak eder dön geri bak 61  

bir türküde bulunan “dön geri bak” biçimindeki yinelemelerinden; “Çare” şii-
rinde “Bir fakirlik, bir yalnızlık, bir gurbet”62 dizesi, türkülerden geçmekte olup 
bunlar Cahit Külebi'nin bilerek aktarmaları değil, onun benliğinde yoğrulmuş, son-
ra da ustaca dizelere geçip bir ulusun ortaklaşa sesi durumuna gelmiştir.  

Cahit Külebi, doğaya özgü sözcükleri çok kullanan şairlerimizden biridir. Bu 
durum romantikliğini güçlendirirken, duygu ve söyleyiş yönünden resme gidişi ve 
basit imgelerle yüklü dilinin sıcaklığı da kendine özgü bir anlatım kazandırmıştır 
ona. Külebi'nin romantizmi, kendine özgü bir romantizmdir.    

Cahit Külebi şiir için "İnsanın kendi anadilinin çalgısında söylenen bir türkü 
olduğu düşünülebileceği gibi, gerçek şiirin ulusal çalgısıyla çalınan bir ezgi oldu-
ğu da düşünülebilir."63 demektedir. Bu görüşün kaynağı büyük bir olasılıkla halk 
şiiriyle olan kan bağında aranmalıdır. Külebi’nin sık kullandığı deyimler gündelik 
dilin olduğu kadar halk şiirinin de çarpıcı öğeleridir. 

Emin Özdemir’in bir yazısında aktardığı gibi Külebi’nin “Halk yazınımızın en 
değerli, en el değmemiş bölümü türkülerdir. Halk türkülerinde insansal bir derinlik 
vardır. Saptamalar, yansıtmalar, anlatımlar büyük bir özgünlük taşır. Halk yazını-
mızda benim sevdiğim ve şiirimin tabanını oluşturan varlık halk şairlerinin şiirleri 
değil, halk türküleridir.”64 biçimindeki sözleri, çocukluğunda Zile ve Artova'da 
dinlediği âşıklardan büyük haz duyduğunu sık sık belirtmesi, bu görüşümüzü doğ-
rular niteliktedir.  

Cemal Süreya'ya “Hiçbir şair bir şiiri bitirmeyi Cahit Külebi gibi bilmez.”65 
dedirten, Külebi'de temel öge olan müziktir. Cahit Külebi, dizelerindeki müzikali-
teyi ustaca yaptığı ikilemelerle güçlendirmiştir.  

Halk şiirinden ve türkülerden geçen “Gökyüzünde katar katar turnalar” gibi 
yinelemeler, onun şiirinde daha coşkulu bir söylemle kullanılmıştır. Bizce Küle-
bi'nin dili, kullandığı halk sözcükleri, doğduğu Zile'nin Çeltek köyüne, çocukluk 
yıllarının geçtiği Zile'ye ve Artova'ya özgü sözcüklerdir. Bu savı, l984'te Zile'de 
yaptığımız halk kültürü araştırmalarımız sırasında yaşlı bir kadının "Vay hayın 
oğlan vay, derede çimmiş yine" diye bağırması, Çeltek köyündeki bir düğünde 
"Güveynin sağdıcı kim olacak bacanak" biçiminde geçen bir konuşma ve Küle-
bi'nin şiirlerinde geçen çimmek, yalınayak, bebe, meyil, hark, konuk, bıldır, güleş-
mek, makat (sedir), naçar, zalım, arık, güleç, yalaz, fışkı (gübre), ağız dil vermek 
vb. sözcük ve deyimlerin Zile ve çevresine özgü sözcük ve deyimler oluşu doğru-
lamaktadır.  

                                                 
61 Cahit Külebi, Yeşeren Otlar, s. 13. 
62 Cahit Külebi, Rüzgâr, s. 17. 
63 Cahit Külebi, Şiir Üstüne, Şiir Her Zaman, s.40. 
64 Emin Özdemir, “Halk Şiiri ve Cahit Külebi”, Cahit Külebi’ye Saygı, Ank., 1998, s. 21. 
65 Cemal Süreya Seber, “Cahit Külebi’nin Çıkışı Üstüne Notlar”, Papirüs, İstanbul, l967, s.11. 
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Cahit Külebi'nin dilini, çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Niksar'a bağla-
yanlara da hak vermekteyiz; çünkü Niksar da Tokat'ın ilçelerinden biri olup Zi-
le'deki ağız özelliği ile birliktelik göstermektedir. Külebi, Anadolu gerçeğini uzak 
geçmişlerden günümüze kadar gelen çizgi içinde eşkıyası, sert rüzgârları, kağnıları, 
köylüleri, hamalları, çobanlarıyla birlikte gönül tellerini titreten yanık bir âşık edası 
ile dile getirmiştir. 

Alçakgönüllülükle kendi şiirlerini dokuyup yol üstüne attığı birer küçük köylü 
kilimine benzeten ve bir konuşmasında "Şiir dili vardır, vardır ya şiirin içinde. 
Bütün sözcükler şiirin emrindedir. Şair de bunlardan istediğini kullanabilir. Yeter 
ki gönlü hükmetsin, hükmedince de gücü yeterse her kelime şiir diline girebilir. 
Sözün kısası şiir dili ile düpedüz dil arasında ayrılık gayrılık yoktur."66 diyen Kü-
lebi: 

Bacanak senin sevdiğin 
Kızların gelinlerin 
Kemikleri sürme oldu ama 
Yaşadı türkülerin  

deyişiyle kendini Karacaoğlan’a yakın hissedip bir köylü kilimi gibi rengârenk, 
cıvıl cıvıl, el emeği göz nuru şiirlerindeki türkü dolu diliyle Türkçenin en sevilen 
şairlerinden biri olarak anılacaktır. 

 

                                                 
66 Nihat Kuşlu, “Cahit Külebi İle Şiir Üzerine Bir Konuşma”, Kaynak, S. 12, Mart l973, s.15. 
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Öz 

Hoca Ahmet Yesevî, Türklüğün cihan hâkimiyeti mefkuresiyle İslam'ın fetih 
anlayışını birleştirerek İslam'a hizmet edecek şahsiyetlerin yetişmesinde öncü ol-
muştur. Sosyal hayatımızda ise XII. yüzyıldan bu yana, daima yol gösterici, çığır 
açıcı doğruyu yanlıştan ayırmamızda en önemli yol göstericilerimizden biridir. 
Onun öğretileri, Hikmetleri aracılığı ile hâlâ bizleri etkilemekte, atalarımızla aynı 
noktalarda birleşmemizi ve aynı çizgide yürümemizi sağlamaktadır. Yetiştirdiği 
kadrolarla, yaşantısıyla ve öğretileriyle Türk dünyasında hocaların hocası olarak 
anılagelmiştir. 

Şüphesiz ki tasavvuf ehli onun fikirlerinden ziyadesiyle istifade etmiştir ve et-
mektedir. Onun kurduğu tarikatın akaidi ve şeraiti evimizde, işimizde, meclisimiz-
de ve cemiyetimizde bir yaşama biçimi olarak hep var olmuştur ve olmaya devam 
edecektir.  

Hoca Ahmet Yesevî'nin, sadece tarikat mensupları için değil, iyi insan olmayı 
arzu eden her nefis için Hikmetlerine nakşettiği öğretileri vardır. Hocamız bu öğre-
tilerini, tarikat ehli olsun olmasın huzuru arayan her insanın istifadesine sunmuştur. 

Doğru bir itikat üzerinde olmak, iyi bir insan olmak, onurlu bir entelektüel ol-
mak hatta kendi mütevazı hayatını huzurlu geçirmek isteyen her insan bu öğütlere 
"kulak tutmalıdır". 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevî, ilâhî aşk, adalet, ibadet, zaruret 

  

Abstract 

HodjaAhmetYesevi has been a pioneer in the development of personalities that 
will serve Islam by combining the understanding of the conquest of Islam with the 
goal of the world domination of the Turk.In our social life, he has always been one 
of the most important and innovative advisors in distinguishing between true and 
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false since XII.century. His teachings are still influencing us through his wisdom, 
ensuring that we are united at the same points with our ancestors and walk in the 
same line with them.He has been known as a hodja of hodjas in Turkish world with 
his staff, his experience and his teachings. 

Undoubtedly, masters of tasavvuf (Sufism) has benefited from his ideas. Doc-
trines and conditions of his cult which he established have always existed and will 
continue to exist as a form of life in our house, council and community. 

HodjaAhmetYesevi has teachings to his wisdoms not only for members of the 
cult but also for every soul who desires to be good people. 

Our hodja has offered these teachings to benefits of every person who seeks 
peace whether being a master of the cult or not. 

Everyone who wants to be on the right faith, to be a good person, to be an hon-
oured intellectual, and event to spend his humble life in peace should give heed to 
these advices. 

Keywords: Ahmet Yesevî, divine love, justice, worship, necessity 

 

Ahmet Yesevî Hocamızın tarihî kişiliği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. 
Menkıbeleri ve gerçek hayatı arasında çok girift unsurlar bulunmaktadır. Fakat 850 
yıl evvelinden günümüze uzanan "Hikmetler”i bize onun şahsiyeti ve düşünceleri 
hakkında çok değerli bilgiler sunmaktadır.  

Ahmet Yesevî Hocamız, "Batı Türkistan’daki Çimkent şehrinin doğusunda 
Şahyar nehrinin küçük bir kolu olan Karasu üzerindeki Sayram kasabasında doğ-
muştur. O zamanlarda "İsticap" ve "Akşehir" adıyla anılan şimdiki Sayram kasaba-
sının çok eski tarihlerden beri önemli bir yerleşim merkeziydi. Bu şehrin halkı 
Türklerden ve İranlılar oluşuyordu." (Eraslan, 1983: 15). 

 “Ahmed Yesevî, Türkistan’ın Sayram kasabasında dünyaya gelmiş, dinî, ta-
savvufî eğitimini tamamladıktan sonra yine o bölgedeki Yesi şehrine yerleşmiş, 
uzun yıllar halkı maneviyat yolunda irşat ettikten sonra burada vefat etmiş bir mu-
tasavvıftır… Geç dönemlere ait bazı kaynaklarda Ahmed Yesevî’nin Hicrî 562 (M. 
1166-67) senesinde vefat ettiği belirtilmiş ise de bazı araştırmacılar bu tarihin biraz 
daha ileriye alınması gerektiğini düşünmektedirler.” (Tosun / Editör, 2015: 21-22). 

Hocamızın düşünceleri ve nasihatleri, sadece yanında ve yakınında olan öğren-
cileriyle sınırlı kalmamıştır. O günden bu güne Çin Seddi'nden Adriyatik kıyılarına 
kadar Türk'ün ayak bastığı her yerde hâlâ inançlarımızı güçlü kılmakta ve hayatı-
mıza yön vermektedir.  

Atamız Ahmet Yesevî, İslami inançlarımıza millî bir perspektif kazandırmıştır. 
İslam tasavvufunu Türk'ün diliyle hem açık hem de fasih olarak anlatmayı bilmiş-
tir. (Yakıt, 1996:76) İyi baktığımızda İslami inançlarımızla töremizin kaynaştığı 
yerde Hoca Ahmet Yesevî'yi görebiliriz.  

Ahmet Yesevî Hocamız'ı şairliği ile övmek yanlıştır. Çünkü onun da daha yüce 
vasıfları mevcuttur. Onun şairliğini ön plana çıkarırsak asıl cevherin üzerini kapat-
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mış oluruz. O öncelikle bir mütefekkirdir ve Anadolu’yu ve Balkanları fethetmiş 
bir düşüncenin mimarıdır. 

Anadolu'nun Balkanların İslamlaşmasında onun talebeleri büyük hizmetler 
görmüşlerdir. Tapduk Emre'nin de, Yunus Emre'nin de, Hacı Bektaş Velinin de, 
Ahi Evran'ın da gerçek hocası, bize tasavvuf terbiyesi veren, bize güzel görmeyi, 
güzel düşünmeyi öğreten Ahmet Yesevî'dir (E. Coşan, 1996: 28). Türklüğün cihan 
hâkimiyeti mefkûresiyle İslam'ın fetih anlayışını birleştirerek İslam'a hizmet ede-
cek Müslüman Türklüğün fikrî ve fiilî temellerini atmıştır. 14. Yüzyıldan itibaren 
Türk dünyasında, Asya'da, Balkanlar'da, Hindistan'da ve Afrika'da gelişmeye baş-
layan İslam Tasavvufunun temellerinde Ahmet Yesevî'nin gayretleri yatmaktadır. 

Hoca Ahmet Yesevî, sosyal hayatımızda daima yol gösterici, çığır açıcı doğru-
yu yanlıştan ayırmamızda en önemli yol göstericilerimizden biri olmuştur (Güzel, 
2008:309). Hocamızın cihan-şümul öğretileri, Hikmetleri aracılığı ile hâlâ bizleri 
etkilemekte, atalarımızla aynı noktalarda birleşmemizi ve aynı çizgide yürümemizi 
sağlamaktadır. Yetiştirdiği kadrolarla, yaşantısıyla ve öğretileriyle Kültür hayatı-
mızda dünyasında hocaların hocası olarak anılagelmiştir. 

Eserleri 

Bugün elimizde Ahmet Yesevî’ye atfedilen dört eser bulunmaktadır. Hepsi de 
onun vefatından sonra yazıya geçirilmiştir. Bu eserlerin müellifi bizatihi kendisi 
olmayabilir, ancak eserlerin teşekkülünde çıkış noktası olan fikirlerin ve telkinlerin 
Ahmet Yesevî’ye ait olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yoktur.  

1. Dîvân-ı Hikmet: Ahmet Yesevî'nin ve Yesevî tarikatı mensuplarının söyle-
miş olduğu manzum eserlere "hikmet" denilmektedir. Ahmet Yesevî’ye atfedilen 
hikmetlerin toplandığı esere Divan-ı Hikmet adı verilmiştir. Bu divan içerisinde yer 
alan şiirlerin tümüyle Ahmet Yesevî’ye ait olmadığını, Yesevî tarikatına bağlı der-
vişlerin söylemiş olduğu şiirlerin de bu divana alınmış olabileceğini söyleyenler de 
bulunmaktadır. Bu durum, hikmetlerin farklı şâhıslar tarafından yazıya geçirildiğini 
yahut söylendiğini düşündürmektedir. “Bu intikaller esnasında katkı sağlayanlar da 
mutlaka olmuştur. Ama bunlar dahi Hikmetlerde ifadesini bulan tefekkürü anlayan-
lar tarafından söylenmiş olmalı ki birini diğerinden ayırt edemiyorsunuz. Yunus 
Emre divanında da aynı durum söz konusudur. Vesiletü'n-Necat'ta da aynı şekilde 
ilaveler olduğu bilinmektedir. Hatta "Merhaba" bölümünün orijinal yazmada olma-
dığı, başka bir şair tarafından ilave edildiği kanıtlanmıştır." (Coşan, 1996: 13). 

Bu tarikatın mensubu olan şahsiyetlerin söylediği manzum eserlerin de bu di-
vanda yer aldığını söylemek çok yanlış olmaz. "Elimizdeki en eski Hikmet yazma-
sı, Yesevî’nin ölümünden 4 yüz sene sonrasına aittir. Bu nedenle Hikmetlerin dili-
nin Ahmet Yesevî’ye ait olmadığı fakat bu hikmetleri sonradan kim biçimlendirmiş 
olursa olsun bu hikmetlerdeki düşüncelerin Ahmet Yesevî'nin inanç ve düşünceleri 
olduğu kesindir." (Eraslan,1993,34-38). Diğer taraftan Divan-ı Hikmetin birçok 
nüshası olduğunu bu nüshaların birbirini tutmadığı gibi dil özellikleri bakımından 
da farklılıklar gösterdiğini bilmekteyiz. Ahmet Yesevî, şiirlerini Karahanlı Türkçe-
siyle (Hakaniye Lehçesi) söylemiş olması gerekir. Fakat yazmaların dili incelendi-
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ğinde daha çok Çağatay Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. “Bir kısmı kay-
bolan veya zamanla değişikliğe uğrayan hikmetler derlenirken yeni hikmetler ek-
lenmiş, böylece ana metin kısmen aslından uzaklaşmıştır. Bununla birlikte, bütün 
hikmetlerin temelinde Yesevî’nin özü Kur’ân ve sünnete dayanan inanç ve düşün-
celeri ile tarîkatının esasları bulunur." (Tatçı, 2016: 18). 

2. Fakr-nâme: "Yesevî’ye izâfe edilen ve Çağatay Türkçesi ile yazılmış olan 
Fakrnâme, Dîvân-ı Hikmet’in Taşkent ve bazı Kazan baskılarında yer alır. Müstakil 
bir risâleden çok Dîvân-ı Hikmet’in mensur bir mukaddimesi niteliğindedir.” (Tat-
çı, 2016: 18). Ahmet Yesevî’nin eserlerinden biri de Fakr-nâme’dir. Bu eserde 
Yeseviye tarikatınım özünü teşkil eden “Dört Kapı Kırk Makam” düsturu açıklan-
mıştır. Dört Kapı sözüyle “Şeriat”, “Tarikat”, “Hakikat”, “Marifet” kastedilmekte-
dir. Bu dört kapının her biri kendi içinde kademelendirilmiş on makamın girişidir. 
Bu makamlar, tasavvuftaki yükselişleri anlatmak için kullanılmıştır. Fakr-nâme, 
Kemal Eraslan (Eraslan 1983) ve Abdurrahman Güzel (Güzel, 2008) tarafından 
yayınlanmıştır. 

3. Risâle der-Âdâb-ı Tarîkat: Bu eser, Ahmet Yesevî’ye ait olduğu kabul edi-
len Farsça bir risaledir. Tarikat adamının anlatıldığı bir ders kitabı niteliğindedir. 
Anadolu’da gelişen tarikatlara yeni intisap etmiş müritlere ezberletilen ve “nutuk” 
adı verilen risalelerin ilk örneklerinden sayılabilir. Eserin içeriği, "tarikat âdâbı ve 
makamları, mürîd mürşid ilişkileri, dervişlik, Allah’ı tanımak ve ilâhî aşk gibi ko-
nular’dır. Akkındadır (Tatçı, 2016: 19). Bu eseri Seypolla Mollakanagatulı, Kazâk 
Türkçesi’ne tercüme etmiştir. 

4. Risâle der-Makâmât-ı Erba‘în: "Yesevî’ye nisbet edilen Farsça yazma ve 
küçük bir eser olup, şerîat, tarikat, marifet ve hakikattan her biri hakkında onar 
makam olmak üzere toplam kırk makam ve kâideyi ihtiva etmektedir. Şimdilik 
bilinen tek nüshası Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphânesi’ndedir (nr. 
1056, vr. 112a-113a)." (Tatçı, 2016: 19). 

Şüphesiz ki tasavvuf ehli onun fikirlerinden ziyadesiyle istifade etmiştir ve et-
mektedir. Onun kurduğu tarikatın akaidi ve şeraiti evimizde, işimizde, meclisimiz-
de ve cemiyetimizde bir yaşama biçimi olarak hep var oldu ve olmaya devam ede-
cektir.  

Hem kendilerine hem de bu davayı yaşatan ve kıtadan kıtaya taşıyıp insanlara 
anlatan halifelerine Allah'tan rahmet diliyorum. 

Benim konuşmamın konusu, Hocamız Ahmet Yesevî'nin sadece talebeleri için 
değil, iyi insan olmayı arzu eden her nefis için Hikmetlerine nakşettiği öğretilerdir. 
Hocamız bu öğretilerini, tarikat ehli olsun olmasın huzuru arayan her insanın isti-
fadesine sunmuştur. Bu sözler, "Halka makul, Hakk'a makul olmak" isteyen her 
insanı hedef alan öğretileridir.  

Doğru bir itikat üzerinde olmak, iyi bir insan olmak, onurlu bir entelektüel ol-
mak hatta kendi mütevazı hayatını huzurlu geçirmek isteyen her insan bu öğütlere 
"kulak dutmalıdır". 

Hocamız şöyle buyuruyor:  
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1. Aşkı Bilmemek: Her teveccühün, her doğrunun, her mutluluğun, her huzu-
run ayrı bir kapısı vardır; fakat hepsinin ortak bir eşiği vardır; o da aşktır.  

Yüreğinde Sevgi Olmayanlar, sevmeyi bilmeyen, aşkı tatmayan, Takıyyeci1ler, 
kendileri huzur bulmadıkları gibi başkalarını da huzursuz ederler: 

"Ǿİlm kesbiyle pāye-i rıfǾāt 

Bir ārzū-yı muhāl imiş ancak 

ǾAşk imiş her ne var ālemde 

Ǿİlm bir kıyl ü kāl imiş ancak" (Fuzûlî) 

 

"Dertsiz âdem, âdem irmes munı aŋlaŋ 

Ǿışksız âdem hayvân cinsi, munı tıŋlaŋ 

Köŋlüŋizde Ǿışk bolmasa muŋa yığlaŋ 

Giryanlara hâs Ǿışkımnı Ǿâdet kıldım" (H. XIII-5) 

(Dertsiz insan, insan değil bunu anlayın 

Aşksız insan, hayvan cinsi bunu dinleyin 

Gönlünüzde aşk olmasa buna ağlayın 

Ağlayanlara hâs aşkımı bağışladım) 

 

"Zahid bolma, Ǿâbid bolma Ǿâşık bolgıl 

Mihnet tartıp Ǿışk yolıda sâdık bolgıl 

Nefsni tipip dergâhığa lâyık bolgıl 

Ǿışksızlarnı hem cânı yok hem îmânı yok" (H. XI-11) 

(Zahit olma, abit olma aşık ol sen 

Mihnet çekip aşk yolunda sadık ol sen 

Nefsi tepip dergahına layık ol sen  

Aşksızların hem canı yok hem imanı yok) 

 

" Zerre-i Ǿışk kimge tüşse nâlân kılur 

Gözyaşını akuduban Ǿummân kılur 

Her ne tapsa Hakk yolığa ihsân kılur 

 Bencilerni Ǿadâveti buğzı bolğay" (H. XXXVI-5) 

(Aşk zerresi kime düşse nalan kılar 

Gözyaşını akıtarak umman kılar 

                                                 
1 Kalben düşman olduğu halde, zarar görme korkusuyla görünüşte dostça davranıp konuşan kişi. 
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Her ne bulsa Hak yoluna ihsan kılar 

Bencillerin düşmanlığı buğzu olur) 

 

"Ǿışk tigse köydürgüsi cân u tenni  

Ǿışk tigse virân kılur mâ vü menni 

Ǿışk bolmasa tanıp bolmas Mevlâ sini 

Her ne kılsaŋ Ǿâşık kılgılPerverdigâr" (H. XIX-3) 

 (Aşk değse kavurur canı, teni 

Aşk değse viran kılar ben fikrini 

Aşk olmasa tanımak olmaz Mevlâ'm seni 

Her ne kılsan âşık kıl sen Perverdigâr) 

 

"Cândın kiçmey Ǿışk sırrını bilse bolmas 

Mâldın kiçmey men menlikni koysa bolmas 

Sivâ bolmay yalğuz özin söyse bolmas 

Andağ Ǿâşık ilk közidin pinhan bolur" (H. XXVI-2) 

 (Candan geçmeden aşk sırını bilmek olmaz 

Maldan geçmeden benlik fikrini terketmek olmaz 

Maksat olmadan yalnız kendini sevmek olmaz 

Öyle âşık halk gözünde pinhan olur) -Yesevi, bize yalnız kendini beğenen, 
malını mülkünü seven kişilerden aşık çıkmayacağını söylemektedir.- 

" Ǿışk derdini bî-derdlerge aytıp bolmas 

Bu yollarnı Ǿakbesi köp ötüp bolmas 

Ǿışk gevherin her nâmerdge satıp bolmas 

Bî-haberler Ǿışk kadrını bilgeni yok" (H. XI-6) 

 (Aşk derdini dertsizlere anlatmak olmaz 

Bu yolların engeli çok geçmek olmaz 

Aşk cevherini her namerde satmak olmaz 

Habarsizlerden aşk kıymetini bilen yok) 

 

"Sünnet imiş kâfir bolsa birme âzâr 

Köŋli katığ dil-âzârdın Hudâ bîzâr 

Allâhakkı andağ kulğa Siccîn tayyâr 

Dânâlardın işitip bu söz aydım muna" (H. I-22) 
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(Sünnet imiş kafir de olsa incitme sen 

Hüda bizardır, katı yürekli gönül incitenden 

Allah şahit öyle kula hazırdır Siccin2 

Bilginlerden duyup bu sözü söyledim işte) 

2. Adalet: Ahmet Yesevî’ye göre Adaletten ayrılmak, kişiye yeter beladır. İlim 
sahibi olup da topluma doğruları göstermek, model olmak var iken böyle yapmayıp 
adaletten ayrılan, rüşvet yiyen kadıları, haksızlık yapan yöneticileri, yalan söyleyen 
mollaları ağır bir dille eleştirir. Nezaketi elden bırakmadan onları yük eşeğine ben-
zetir. 

"Kâdî imâm bolğanlar nâ-hak dǾavâ kılanlar 

Himâr yaŋlığ boluban yük astıda kalmışlar" (H. LXVIII-7) 

(Kadı imam olanlar, haksız dava kılanlar 

Eşek gibi olarak yük altında kalmışlar) 

 

"Molla müftî bolğanlar yalğan fetvâ birgenler 

Aknı kara kılğanlar ol tamuğğa girmişler" (H. LXVIII-6) 

(Molla müftü olanlar yalan fetva verenler 

Akı kara kılanlar cehenneme girmişler) 

    

"Rüşvet alğan hâkimler harâm alıp yigenler 

Öz barmakın tişleben korkup turup kalmışlar" (H. LXVIII-8) 

(Rüşvet alan hâkimler haram alıp yiyenler 

Parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar) 

 

"Tatlığ tatlığ yigenler, türlüg türlüg kiygenler 

Altun taht oturgenler tofrak astın kalmışlar" (H. LXVIII-9) 

(Tatlı tatlı yiyenler türlü türlü giyenler 

Altın tahta oturanlar toprak altında kalmışlar) 

 

"Dünya benim diyenler, 

Cihan malından alanlar, 

Kerkes kuşlu gibi, 

O harama batmışlar. 

                                                 
2 Cehennemin en aşağı tabakası 
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Molla Müftü olanlar, 

Yalan dava soranlar, 

Akı kara yapanlar 

O tamuya girmişler. 

Kadı imam olanlar, 

Nahak dava soranlar, 

Hımar yüglüg boluban 

Yük altında kalmışlar. 

Haram yiyen hakimler, 

Rişişive (Rüşvet)alıp yiyenler, 

Öz parmağın dişleyip, 

Korku içre kalmışlar." (Çakan, 2005: 203). 

 

"Köŋül birmey dünyâğa şürû kılmay harâmğa 

Hak'nı söygen Ǿâşıklar helâlıdın yimişler" (H, LXVIII-4) 

(Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama 

Hakkı seven aşıklar, helalinden yemişler) 

Görüldüğü gibi bu mısralar bize meşhur İtalyan şairi Dante tarafından yazılan 
İlâhî Komedi’nin içinde yer alan “Cehennem-nâme” destanındaki, “Fani dünyada 
kötülük eden birinin cehennemde cezalandırılış tasvirlerini hatırlatmaktadır." 
(Ömer, Ş. 1989:80)  

3. Cehalet, Yalan ve Riya: Cahillik, tüm kötülüklerin anasıdır. Cümle kötü 
haller cehalet ile vardır. Cehaletten kurtulan kötülüğün kaynağını kurutmuş olur. 
Hele de kendi cehaletinin farkında olmayan ve yaptığını doğru sananlar, hem ken-
disi hem de cemiyet için büyük bir tehlikedirler. Bu insanlardan zarar görmemek 
için mümkün mertebe onlardan uzak durmak gerekir. Cahil ile hemhal olmak ta-
savvufta asla hoş olmayan bir iştigaldir. 

"Vây uşandağ dervîşlerdin penâh birgil 

Ol nâdânğa ülfet kılma, cânım algı 

Eyâ mahbûb yolda kaldım yolğa salgıl 

Tevbelıknı hâcem câyın bûstân kılur" (H. XXX-15) 

(Vay o türlü dervişlerden beni koru sen 

O cahile ahbab kılma canımı al sen 

Eya mehbub yolda kaldım, yola sal sen 

Tevbe edenin mahbub yolunu bostan kılar) 
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"Muhabbetsiz halâyıkdın her kim kaçsa 

Ǿâriflerni sohbetide cevlân kılur 

Örtep köyüp Ǿışk yolıda yaşın saçsa 

Sübhân İge'm Ǿarş üstide mihmân kılur" (H. XXX-1) 

(Muhabbetsiz kişilerden her kim kaçsa 

Ariflerin sohbetinde cevlan kılar 

Yanıp yakılıp aşk yolunda yaşını saçsa 

Sübhan Rabb'ım aşk yolunda mihman kılar) (H. XXX-1) 

 

"Taşdın katığ taşnı sorğan bî-haberler 

ǾUkbâ işin arka taşlap dünyâ izler 

Âyet hadîs beyân kılsam katığ sözler 

Zâhir âdem bâtınları şeytân bolur" (H. XXVI-8) 

(Taştan katı taşı soran habersizler 

Ukba işini arkaya atıp dünyayı izler 

Ayet, hadis beyan kılsam katı söyler 

Dışları insan, iç yüzleri şeytan olur)  

 

"ǾÂkil bolsaŋ nâdânlarğa sır aytmagıl 

Çın dervîşler tâǾatların pinhân kılur" (H. XXX-13) 

(Akıllı isen cahillere sır deme sen 

Gerçek derviş taatını pinhan kılar) 

 

"Dervîş min dip tâǾat kılur halk içinde 

Riyâ kılıp yügrüp yörer anda munda 

Allâh içün tâǾat kılğan dervîş kanda 

Çın dervîşler tağ u çölni mekân kılur" (H. XXX-16) 

(Dervişim deyip tâat kılar halk içinde  

Riya kılıp koşup yürür orda burda  

Allah için tâat kılan derviş nerde 

Gerçek derviş dağı, çölü mekân kılar) 
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"Ağzı aytmas tili aytmas dili aytar 

Üçyüz altmış tamurları lerzân kılur" (H. XXX-21) 

(Ağzı demez, dili demez, gönlü söyler 

Üç yüz altmış damarları lerzan kılar) 

 

"Cefâ çikmey Ǿâşık bolmas tıŋla ğâfil 

Cefâ çikip sâbir bolgıl bolma câhil 

Rızâ bolup kulluk kılğan bolur Ǿâkil 

Câhil âdem bir birdin yanmas bolur" (H. XXVIII-7) 

(Cefa çekmeden aşık olunmaz dinle gafil 

Cefa çekip sabırlı ol sen, olma cahil 

Razı olup kulluk kılan olur akil 

Cahil insanlar birbirinden ayrılmaz olur. 

 

"Zâhirlerin atı birlen bizegenler 

Bâtınların niyâz birlen tüzegenler 

Şevk otını köŋül içre kizegenler 

(Hem) mâ-sivâ birlen kaçan meşğûl bolur" (H. XXVI-5) 

(Dışlarını adı ile bezeyenler 

İçlerini niyaz ile düzleyenler 

Şevk ateşini gönül içinde gizleyenler 

O mâsivâ ile nasıl meşgul olur) 

 

"Dünyâ tifmey raks u semâǿ urgen câhil 

Hak yâdını bir dem aytmay yörür ğâfil 

Dervîş min dir dünyâ sarı göŋli mâyil 

Dünyâ üçün raks u semâʾ urdı dôstlar" (H. XXIV-3) 

(Dünya tepmeden raks ve sema kılan cahil 

Hak yadını bir an demez, yürür gafil 

Dervişim, der; dünyaya doğru gönül mayil  

Dünya için raks ve sema kıldı dostlar) 

4. Kibir: Kibr (kibir), nefsin çok sevdiği bir hâldir. Nefs terbiyesinde önce kib-
ri yok etmek gerekir. Kibirle tasavvuf asla yan yana olamaz. Çünkü tasavvufun 
özünde tevazu vardır. Kibir ise tevazuun zıddı bir hâldir. Kibirli ve nefsinin esiri 
olmuş kişiler, gerçekte huzurlu değildirler, diken üzerindedirler. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 77

"Nefs yolığa kirgen kişi rüsvâ bolur 

Yoldın azıp tayıp tozup gümrâh bolur 

Yatsa kopsa şeytan bile hemrâh olur 

Nefsini tipkil, nefsini tipkil ey bed-kirdâr" (H. XVIII-5) 

(Nefs yoluna giren kişi rüsva olur 

Yoldan azıp gezip tozan şaşkın olur 

Yatsa kalksa şeytan ile yoldaş olur 

Nefsini tep, nefsini tep ey bed-kirdar) 

 

"Bu dünyâğa binâ koyan Kârûn kanı 

DaǾvâ kılğan FirǾavn bile Hâmân kanı 

Vâmık ǾAzraâ Ferhâd, Şîrîn Mecnûn kanı 

Kahr eylese bir lahzada yeksân kılur" (H. XXX-9) 

(Bu dünyaya bina koyan Karun hani 

Dava kılan Firavn ile Haman Hani 

Vamik, Azra, Ferhad, Şirin, Mecnun hani 

Kahr eylese bir lahzada yeksan kılar) 

5. Fakr-ı Zaruret ve Mahrumiyet: Gurbet, fakirlik, hastalık ve mahrumiyet 
kişiyi olgunlaştırır. Fakr-nâme'de şöyle bir cümle geçmektedir: "Fakirlik mertebesi 
yüce bir makamdır, herkesin kolayca eline geçmez." (Güzel, 2008:292). Esasen 
Fakr, mahrumiyetin kendisidir. Bu mahrumiyet, nefsin dünyevi ihtiyaçlarından 
uzak kalmak, sevdiklerinden uzak kalmak, yerinden yurdundan uzak kalmak de-
mektir. Mahrumiyetle imtihan olmadan nefs terbiyesi olmaz. Mahrumiyetten mem-
nun olmak nefs terbiyesinin bir sonucu olup olgunluğun ifadesidir. Bu bakımdan 
Fakr, tasavvufta bir mertebedir. 

"Ğurbet tigse puhte kılur köp hâmlarnı 

Dânâ kılur hem hâs kılur köp Ǿâmlarnı 

Kiyer kîz ton tapsa yiyür tǾâmlarnı 

Anıŋ üçün Türkistânğa kildim muna" (H. VIII-4) 

(Gurbet değse pişkin kılar çok hamları 

Bilgili kılar, seçkin kılar çok cahilleri 

Keçe giyer bulsa yiyer taamları 

Onun için Türkistana geldim işte) 
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"Vâ dirîğâ netük kılğum ğarîblığda 

Ğarîblığda ğurbet içre kaldım muna 

Hoâsân u Şâm Ǿİrâk niyyet kılıp 

Ğarîblığnı köp kadrını bildim muna" (H. VIII-1) 

(Vah ne yazık ne yapacağım gariplikte 

Gariplikte gurbet içinde kaldım işte 

Horasan'ı, Şam'ı, Irak'ı niyet kılıp 

Garipliğin çok kadrini bildim işte) 

 

SONUÇ 

Ahmet Yesevî’nin esaslarını belirlediği Yeseviye tarikatı, kısa zamanda Oğuz 
kültürüyle kaynaştı ve Millî bir tarikat hâlini aldı. Türk dünyasında süratle yayıldı. 
Orta Asya’dan Horasan’a, İran ve Azerbaycan uzandı. İlk fetihlerle birlikte Alpe-
renler/Horasan Erenleri himmetiyle Anadolu topraklarına yayıldı. Anadolu’dan 
Balkanlara geçti. 13. yüzyıldan dan itibaren Anadolu’da filizlenen ve tüm Türk 
coğrafyasına yayılan Bektaşîlik, Babaîlik, Haydarîlik gibi Türk’ün tarif ettiği, 
Türk’e özgü tarikatların kaynağı oldu. 

Ahmet Yesevî’nin dervişleri, 13. yüzyıldan itibaren Türk dünyasında İslam’ın 
ve İslam Tasavvufunun tercümanı oldu. Kadim Türk kültürünün İslam inancı ile 
sentezinden Müslüman Türk kültürü ve bu izdivaçtan Türk-İslam Medeniyeti doğ-
du.  

Ahmet Yesevî, Türkün hâce-i evveli oldu. Türkler İslam’ı onun yorumuna göre 
yaşadılar. Onun öğretileri, Müslüman Türkün ahlakını biçimlendirdi.  
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ULU OZAN YEMİNÎ VE FAZİLETNAMESİ 

 
GRAND POET YEMİNÎ AND HIS VIRTUE 

 
ЗАВЕЩАНИЕ И ФАЗИЛЬНАМЕ УЛУ ОЗАНА 

 
 

Hayrettin İVGİN* 
 

 
 

Öz 

Yedi Ulu Ozanlardan biri olan Yeminî, XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın ilk 
yarısında yaşadığı sanılan tekke şairlerindendir. Şehit edildiği Manastır’da türbesi 
bulunmaktadır. Asıl adı Hafız oğlu Derviş Muhammed Yeminî’dir. 

Onun en önemli eseri Faziletnâme adı verilen mesnevi tarzında yazılmış man-
zum eseridir. 7300 beyitten oluşmaktadır. 1519 yılında yazıldığı kabul edilmekte-
dir. 

Faziletnâme’nin 38 nüshası farklı kitaplık ve kütüphanelerde yer almaktadır. 

Faziletnâme öğretici bir mesnevi olup Hz. Ali’nin erdemli kişiliği anlatılmak-
tadır. Hz. Ali’ye ait 19 erdemi tek tek ve bölüm-bölüm anlatılmaktadır.  

Faziletnâme’nin yeni yazıya çevrilmiş 4 kitap bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
doktora tezidir. 

Anahtar Kelimeler: Yeminî, Faziletnâme, Hz. Ali, XVI. yüzyıl ozanı. 

 

Abstract 

Yemini, one of the Seven Great Ozans, is thought to have lived at the end of 
the XVth century, in the first half of the XVIth century . He is a dervish poet. His 
tomb is in Manastır, where he was martyred. His real name was Dervish Muham-
mad Yeminî, the son of Hafız. 

His most important work is written in mesnevi style which is called “Fazi-
letnâme”. It consists of 7300 couplets. It is accepted that it was written in 1519. 

38 versiyon of “Faziletnâme” are located in different libraries. 

Phonetics is a teaching mathnawi, Ali's virtuous personality is described. Hz. 
Ali's 19 virtues are described one by one and chapter by chapter. 

                                                 
* Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı Araştırmacısı-Yazar. Ankara/TÜRKİYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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There are 4 books of Faziletnâme translated into new writings. One of them is 
a doctoral thesis. 

Keywords: Yeminî, Faziletnâme, Hz. Ali, Ozan (Poet) XVst Century. 

 

Alevî ve Bektaşîler tarafından yedi ulu ozanlardan biri olarak kabul edilen 
Yeminî; XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılan tekke şair-
lerindendir. Şairin doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. 
Hayatı hakkında da yok denecek kadar az bilgi bulunmaktadır. 

Ancak, Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba "Bütün Yönleriyle Bektaşîlik-
Alevîlik" adlı eserinin IV. Cildinde Yeminî'nin Manastır'da şehit edildiğini yaz-
maktadır. Buna kanıt olarak kendisinde bulunan bir yazma Faziletnâme'yi göster-
mektedir. Bu eseri kendisine Ankara'da oturan Ali Melek Bey adlı bir arkadaşının 
armağan ettiğini söylemektedir. Eser. Derviş Mustafa Sebatî adlı birisi tarafından 
istinsah edilmiş. Hattat olduğu anlaşılan Mustafa Sebatî bu yazma nüshayı 1 
Kânûn-u Evvel (Aralık) 1318 ve 1320 Hicri yılları arasında (1900-1901 Miladî) 
kopya etmiştir. Bu yazmanın sonunda "Yeminî Hazretlerinin Tercüme-i hâli" bö-
lümünde Binbaşı Mehmet Tevfik adlı bir müellifin ve tarih meraklısının notu var-
dır. Bu notta; Hicret'in 940 tarihinde, yani miladî 1539 yılında Kânûnî Sultan Sul-
tan Süleyman zamanında Manastır'da şehit edildiği yazılıdır. Yine bu notta, Saint 
Nedelâ (İsfet-i Nedelâ) adlı kilisenin güneyinde bulunan Numune Çiftliği adlı yerin 
bir tarlasının içinde ve Manastırın aşağı taraflarında Yeminî'nin türbesinin bulun-
duğu yazılıdır. Bu türbenin bugün bile ziyaret edildiği ifade edilmektedir, 

Eğer bu notlara itibar edilirse, Yeminî'nin 1539 yılında Hakka yürüdüğünü ka-
bul etmemiz gerekecektir. Muhtar Yahya Dağlı, Yeminî'nin bir gezi sırasında Ma-
nastır'da şehit edildiğini tarih vermeden Bektaşî Tomarı adlı kitabında söylemekte-
dir. 

Yeminî'nin ömrü Tuna çevresinde geçmiştir. Betova'da (Dobruca) büyük bir 
dergahı bulunan, Bektaşî azizlerinden Akyazılı Sultan'ın ardıllarındandır. Akyazılı 
Sultan döneminde yaşamıştır ve onun halifeliğini de yapmıştır. Akyazılı Sultan da 
Hacı Bektaş Veli'nin dervişlerindendir. 

Yeminî, Faziletnâme adlı eserin bir yerinde esas adı, lakabı ve şeceresi hakkın-
da önemli bilgiler vermektedir. 

Komışlar pîrler adını muhalled  

Tarîk-i fakrda Derviş Muhammed 

Bu beyitten onun adının Derviş Mehmet (Muhammed) olduğu anlaşılmaktadır. 

Lâkabdur Hâfız Oğlı ana ol ad 

İlahî cehl adından eyle azâd  

Lakabının da "Hafız Oğlu" olduğunu Yeminî kendisi söylüyor. Bazen de "İbn-i 
Hafız" lâkabını kullanmıştır. 
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Diline eyle medh-i Haydarı bend  

Atası pîr-i ferzend-i Semerkand 

beytinden ise babasının Semerkand'ın ileri gelenlerinden birisi olduğunu anlı-
yoruz. Hatta Yeminî'nin lâkabı Hafızoğlu olduğuna göre babasının adı da Hafız'dır. 
Tam adını vermek gerekirse; Hafız oğlu Derviş Muhammed (Mehmet) Yeminî 
olarak yazmak yerinde olur. 

Yeminî'nin yaşadığı dönem için şöyle söylemek mümkündür: XV. yüzyılın 
ikinci yarısı ve XVI. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı padişahlarından II. Beyazıd, 
Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamıştır. 

Faziletnâme'nin bir yerinde eserin yazıldığı tarihle ilgili de bir kayıt vardır. 

Resûlün hicretinden ba 'de bilgil  

Tokuz yüzden dahi yigirmi beş yıl 

Bu kayda göre, Faziletnâme, Hicri 925 yılında yani Milâdi 1519'da yazılmıştır. 
Demek ki bu tarihte Yeminî'nin olgun bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. 

Faziletnâme'nin Farsça mensur (düzyazı) bir eser olduğu; Yeminî'nin bu Farsça 
mensur eseri manzum hale getirerek Türkçeye adapte ettiğini eserin bazı yerlerinde 
açıkça ifade etmektedir. Ama, Farsça bir Faziletnâme şu ana kadar ele geçmiş de-
ğildir. 

Faziletnâme'nin Türkiye'de ve Türkiye dışında pek çok kütüphanede yazma 
nüshası bulunuyor. Bu nüshalar şu kütüphanelerdedir: Ankara Adnan Ötüken İl 
Halk Kütüphanesinde 4 yazma nüsha (454, 491, 568, 3390 numaralarda), Ankara 
Milli Kütüphanede 5 yazma nüsha (2254, 2269, 2748, 2861/1, 4684 numaralarda), 
Bursa il Halk Kütüphanesinde 1 yazma nüsha (730 numarada), A. Ü. Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Kitaplığında 4 yazma nüsha (133, 580, 1008, 2326 numaralar-
da), Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesinde 1 yazma nüsha (439 numarada), 
Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesinde 4 yazma nüsha (134, 245, 263, 338 numara-
larda), İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Bölümünde 3 yazma nüsha (899, 
900, 900/1 numaralarda), İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 3 yazma nüsha 
(3304, 59, 379/2 numaralarda), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde 2 yazma 
nüsha (6495, 2122 numaralarda), Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde 1 yazma 
nüsha (10567 numarada), Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesinde 1 yazma 
nüsha (297-941-931 numarada), Türk Dil Kurumu Kitaplığında 1 yazma nüsha (A. 
156 numarada), Londra British Museum'da 1 yazma nüsha (19-805 numarada), 
Almanya Tübinger Devlet Kütüphanesinde 2 yazma nüsha (1443, 1451 numaralar-
da), Marburg Devlet Kütüphanesinde 1 yazma nüsha (2725 numarada), Vatikan 
Kütüphanesinde 2 yazma nüsha (163, 169 numaralarda). 

Bunlardan başka; Manisa Lisesi Tarih Öğretmeni merhum İbrahim Gökçen'in 
özel kitaplığında 1 yazma nüsha; merhum Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba'nın özel 
kitaplığında 1 yazma nüsha, Antalya Elmalı'da bir şahsın özel kitaplığında 1 yazma 
nüsha (Bu yazmanın mikrofilmi Ankara Milli Kütüphane'dedir). Tercüman Gazete-
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si Kütüphanesinde Y-61 noda kayıtlı olup Süleymaniye Kütüphanesine devredilen 
1 yazma nüsha bulunmaktadır. 

Faziletnâme, nüshalarında beyit sayıları farklı olmakla birlikte toplam 7300 
beyitlik bir manzum eserdir. Mesnevî tarzında yazılmıştır. Faziletnâme, Erdem 
Kitabı olarak adlandırılabilir. Fazilet'in sözlüklerde anlamı; akla ve bilime uygun 
davranmak, insan ilişkilerinde ölçülü olmak, iyilik-kötülük çatışmasında iyilikten 
yana tavır almak, yapılan güzel işlerden haz almak, güzelliklere uyum sağlamak, 
olumlu davranış göstermek, dürüstlük ve onurdan yana olmak, paylaşmayı bilmek, 
sözünde durmak, güven vermek gibi insanî değerleri savunmak ve uygulamaktır. 

Yeminî'nin bu eserinin adı Faziletnâme olarak bilinmekle birlikte her yazma 
nüshada adı değişik biçimlerdedir. "'Faziletnâme-i Yeminî", "Kitab-ı Faziletnâme", 
"Faziletnâme-i Hazret-i Ali", "Kitab-ı Faziletnâme-i Ali", "Kitab-ı Fazilat-i İmam 
Ali", "Faziletnâme-i Hazret-i Yeminî", "Faziletnâme-i Haydar-ı Kerrar" gibi adlar-
la da nüshalar adlandırılmıştır. 

Faziletnâme, öğretici (didaktik) bir mesnevidir. Sanki Hz. Ali'nin bir biyografi-
si gibidir. Eserde Hz. Ali'nin 19 erdemli kişiliği tek tek ve bölüm bölüm anlatıl-
maktadır. 

Faziletnâme'de şu konular anlatılmaktadır: 

-Hz. Ali'nin doğumu ve gelişme çağları. Anne karnında konuşması, beşiktey-
ken sihirbazı altetmesi, Kabeye gidip putlara taş atması, Ebu Cehil'le mücadelesi. 
Ünlü kahraman Amr'ı bir tokatla öldürmesi. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medi-
ne'ye hicreti sırasında, Ehlibeyt'i sağ-salim götürmesi. Kabe'nin Müslümanlar tara-
fından fethedilmesi. 

-Ziram adlı bir Hristiyan büyüğünün ve onun kaviminin topluca Müslüman 
olması. Mifrak ve Aruş adlı devlerin maceraları. Cebrail'in yaşadığı bir olayı Hz. 
Muhammed'e anlatması. Hz. Muhammet'in Roma, Bizans, İran hükümdarlarına 
mektup yazarak onları İslâm'a davet etmesi. Hz. Ali'nin Rum Kayseri ile yaptığı 
savaş. İran'ın ve Anadolu'nun bir bölümünün Müslümanlar tarafından fethedilmesi. 

-Cabir adlı bir inananın Hz. Ali uğruna, çocuklarıyla birlikte fırına girmesi ama 
yanmadan çıkması. 

-Binan İbni Seman tarafından, kâfir olmadan önce; Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. 
Davut ve Hz. İsa'nın mucizelerden birkaçının Hz. Muhammed'den istenmesi. 

-Nusayr-i Tusî'nin Hz. Ali için "O Tanrıdır" demesi ve kâfir olması. Hz. Ali ta-
rafından kovulması. 

-Kereb adlı birinin Hz. Ali'ye bazı konularda soru sorması ve cevap verilmesi. 
Selman-i Farisi'nin Müslüman olmadan önce Deşt-i Erzen denilen bir yerde arslan 
elinden kurtulması. 

-Kaf dağında yaşayan bir kuşun, bir ejdarha tarafından yavrularının sürekli ye-
nilmesi üzerine, Hz. Ali'nin bu kuşu ejderhanın elinden kurtarması. Kaf dağında 
yaşayan bir İfrit'in başından geçenler. 
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-Hz. Ali'nin sabah namazına giderken yaşlı bir Yahudi ihtiyarın önüne geçme-
yerek, namaza geç kalma pahasına ihtiyara hürmet etmesi. 

-Habib adlı birinin Hz. Ali'ye onun erdemleri hakkında sorular sorması ve ce-
vab alması. 

-Horasanlı bir tüccarın borca girerek aldığı mallarını taşıyan bir geminin Um-
man denizinde batması. Hz. Ali'nin bu tüccarın bütün borçlarını ödemesi. 

-Yaşlı bir kadının tek geçim kaynağı olan hurma bahçesine dadanan bir hırsız-
dan bahçeyi kurtarması. Hırsızı yakalaması, bozulan hurma bahçesini eski haline 
getirmesi. 

-Hz. Ali'nin Hayber Kalesi fethinde gösterdiği kahramanlıklar. 

-Hz. Ali ile yedi inkarcı kişi arasındaki olaylar. 

-Hz. Peygamber'in son veda haccı ve burada söyledikleri. 

-Muaviye ile mengeneci bir ihtiyar ve Hz Ali arasında geçen olaylar. Muaviye 
ile Hz. Ali arasında olan savaş. Hz. Ali'nin vefatı. Oniki İmamın vefatları. Bir rahi-
bin Umman denizi kıyısındaki gördükleri. 

Faziletnâme'de Hz. Peygamber'e ve Hz. Aliye Yeminî tarafından söylenmiş 3 
gazel bulunmaktadır. 

Faziletnâme'nin bölümlerinin içinde çeşitli yerlerde 15 adet kaside yer almak-
tadır. 

Faziletnâme'nin çeşitli yerlerinde 3 adet terci-i bend ve 2 adet de murabbaımü-
tekerrir bulunmaktadır. Bu şiirlerin hepsi de Yeminî mahlasıyla ve aruz ölçüsüyle 
yazılmış şiirlerdir. 

Faziletnâme'nin bir mesnevi olduğunu söylemiştik. Bu mesnevi, aruzun Hezec 
Bahri'yle yazılmıştır. Yani (Mefâîlün/Mefâîlün/Feûlün) kalıbıyla ortaya konmuştur. 

Tabiki eserin değişik yerlerinde söylenen gazeller, kasideler, terciibendler ve 
murabbaımütekerrir şiirler değişik aruz kalıplarıyla yazılmıştır. Bunlarda; 
(Mefâîlün/Mefâîlün/Mefâîlün/Mefâîlün) ve (Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün) gibi 
düz kalıpların kullanıldığı görülmektedir. Ancak terciibendlerde ve murabbaımüte-
kerrirlerde karışık kalıplar da kullanılmıştır. 

Yeminî, XV. ve XVI. yüzyılın ortalama sadelikte olan Türkçesini çok güzel 
kullandığını söyleyebiliriz. Ancak, Faziletnâme'nin Farsça'dan adepte olması, aruz 
vezninin şiirlerde kullanılmış olması, Klasik Osmanlıca'nın da eserin dilinde zaman 
zaman egemen olduğunu görüyoruz. Şiirlerin dışında mesnevi bölümlerinin zama-
nına göre sade bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Faziletnâme ilk defa 1909 yılında (H. 1325) İstanbul'da Ali Haydar ve Ahmet 
Hızır Beyler tarafından Cihan Basımevinde yayımlanmıştır. 

Bu kitabın önsözünde Yeminî'den söz ederken "Hacı Bektaş Veli âstânesi hâli-
felerinden Ağrıbozlu (Eğribozlu) Tosun Baba oğlu Mehmet Yeminî" diye yazmış-
lardır. Bu kitabın ikinci baskısı 1960 yılında yeniden yapılmıştır.  
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Faziletnâme'nin üçüncü defa yayımı, Âşık Ali Adil Atalay tarafından 2007 yı-
lında Can Yayınları arasında "Hazreti Ali'nin Faziletnâmesi" adıyla yayımlanmış-
tır. Abbas Altunkaş, Yeminî'nin Faziletnâmesi'ni düzyazıya çevirmiş, Adil Ali 
Atalay da buna bazı manzumeler ekleyerek yayımlamıştır. 

Şah Hüseyin Şahin, Ankara Milli Kütüphanede kayıtlı MK.992 (26 Hk 1110) 
nolu yazma nüsha üzerinde çalışarak 2013 yılında Ankara'da Yeminî-Faziletnâme 
adıyla çıkardığı kitabında Faziletnâme'nin önemli bir nüshasını Latin harfleriyle 
yayımlamıştır. 

Asıl bilimsel çalışma Dr. Yusuf Tepeli tarafından 1994'de yapılan doktora te-
ziyle ortaya çıkmıştır. 

Yusuf Tepeli'nin 1994 yılında gerçekleştirdiği bilimsel çalışma; Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları arasında iki cilt halinde 
2002 yılında Ankara'da* yayımlanmıştır. 

Bu çalışma; "Giriş", "Gramer İncelemesi (Şekil Bilgisi)", "Metin" ve "Grama-
tikal Dizin" başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşmuştur. İlk üç bölüm 1. cild, 
son bölüm 2. cild olarak yayımlanmıştır. İkinci cildin sonuna "Ekler Dizini" ve 
"Kaynakça" da ilâve edilmiştir. 

 

FAZİLETNÂME'DEKİ ŞİİRLERDEN ÖRNEKLER 

TERCÎ-İ BEND1 

(Müminlerin Emiri ve Fazilet Sahibi Hz. Ali'nin Methi Hakkında) 

    1 

Vâris-i ilm-i Muhammed Mustafadur Murtazâ  

Hem emîn-i sâdık-ı sırrı-ı hudâdur Murtazâ 

 

Hem imâm evvel ü âhır emîn-i sırr-ı vah[i]y  

Hâmid-i hamd-ı hudâ sâhib-livâdur Murtazâ 

 

Hâzin-i'ilm ü fütüvvet mîr-i Furkân-ı resûl  

Nûr-ı zât-ı Kibriyâ disen revâdur Murtazâ 

 

Şâm-ı zulmetde kalup gümrâh olan dermândeye  

Rûşen âyetdür yakîn şems-i duhâdur Murtazâ 

                                                 
1 TERCÎ-İ BEND: Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Tercî-i bendde, bentleri birbirine 

bağlayan vasıta beyitleri bulunur. Bu beyit her bendin sonunda tekrarlanır. Tercî-i Bendlerde genellik-
le dinsel konular işlenir. Kafiye düzeni şöyledir: aa sa sa sa sa bb-cc sc sc sc sc bb -dd sd sd sd sd 
bb ... 
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Sâyıl ü bi-çârelerden olmadı lutfı diriğ 

Bahr-ı hikmet ma'den-i cüd u sehâdur Murtazâ 

 

Bil ki şah bâtın yakîn sırr-ı Muhammeddür'Ali  

Zahir ü bâtin yakîn mahbûb-ı Ahmeddür'Ali 

 

    2 

Her ki sevmez cân u dilden Haydarı bulmaz necât  

Zulmet âbâdında bulmışdur ebed cehl-i memât 

 

Nice bed-baht u şakidur Murtazâya duta kin  

Zi hayâsız bi-edebler'abid-i asnâm-ı Lât 

 

0l‘Ali kim....didi ana resûl 

Nutki 'İsi gibi bin bin mürdeye virdi hayât 

 

Zerresin itmeyenler lutf u sehâsın Haydaruñ 

Hâtem-i Tay gibi âdemden tolarsa kâyinât 

 

Vâlî-i sadr-ı şeri'at mahzen-i ilm-i kadîm  

Hâdî-i râh-ı hakikat mazhar-ı zât u sıfat 

 

Bil ki şâh-ı evliya sırr-ı Muhammeddür Ali  

Zâhir ü bâtın yakîn mahbûb-ı Ahmeddür Ali 

 

 3 

Her ki sevmez cânıla dilden Muhibb-i Haydari 

Kâfır-i bî-din durur ol şahı sevmez Hayberi 

 

Her kim evlâd-ı Aliyi cân u dilden sevmeye  

Ehl-i imândan degüldür bilmez ol peygamberi 
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Ol munâfıklar ki dutar bugz idüben şaha kîn  

Vâdî-i sekrânda gayyâ-yı cahim oldı yeri 

 

İ muhibb-i hanedan i âşık-ı divâne bil 

Er degüldür her kim olmaz Kanberinün Kanberi 

 

Her garibün derdine derman u rencine şifâ  

Nûr-i çeşm-i tûtiyâdur şu'le-i hâk-i deri 

 

Bil ki şâh-ı evliya sırr-ı Mııhammeddür  

Ali Zahir ü bâtın yakîn mahbûb-ı Ahmeddür Ali 

 

   4 

Çün emîn-i hazret-i şâh-ı şefa'at Bü'1-hasen  

Nûr-ı rahmana yakîn mahbûb-ı gayet Bü'l-hasen 

 

Sicn-i zulmetden çeküp ehl-i necâtun zümresin  

Hâdi-i pîr-i tarik sâhib-i hidâyet Bü'1-hasen 

 

Mahrem-ı sultân-ı mahşer kâdi-ı haşr-ı velî  

Sâhib-i kenz-i ulûm sırr-ı emanet Bü'1-hasen 

 

Şu'le-i envârınun bir şemmesidür âfıtâb  

Ma'ni-i şakku'l-kamerden rûşen âyet Bü'1-hasen 

 

Alem ü âdem dahi icadı evvelden kadîm  

Mustafanun yâri hem bahr-i keramet Bü'1-hasen 

 

Bil ki şâh-ı evliya sırr-ı Mııhammeddür Ali  

Zahir ü bâtın yakîn mahbûb-ı Ahmeddür Ali 

 

   5 

Hâricinim ta'm taşına olup cânum hedef  

Cân u dilden olmışamdur bende-i şâh-ı Necef 
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Her ki kılmaz Haydaruñ yolina öz cânın nişâr  

Vaktini zâyı geçürdi ömrini kıldı telef 

 

Çünki evlâd-ı nebînün ihtiyarı şâhdıır 

Andan olmışdur ayan ma'nâ-yı sırr-ı men araf 

 

Bende-i evlâd olanlar izzet ü iclâlile  

Tâli'i bahtı sa'id ü yılduzı buldı şeref 

 

İ Yeminî medh-i Haydardan dilün dûr eyleme  

Ta Hüseyniler içinde olmayasın nâ-halef 

 

Bil ki şâh-ı evliya sırr-ı Mııhammeddür Ali  

Zahir ü bâtın yakîn mahbüb-ı Ahmeddür Ali 

 

    Muhammedi YEMİNİ 

 

Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün 

 - o - - / - o - - / - o - - / - o - / 

 

GAZEL2  

(Selman'ın Haydar Şah'ın Faziletlerinden Haber Vermesi Hakkında) 

 

Muhammed Mustafâ nûr-ı hudâdur  

Aliyi sanma kim andan cüdâdur 

 

Muhibb-i hânedân-ı Ahmed olan 

Süleymân-ı zamândur ger gedâdur 

 

                                                 
2 GAZEL: Gazel bir bağımsız nazım biçimidir. Gazel beyitlerle yazılır. Birinci beyiti musarra-

dır, yani dizeleri birbiriyle kafiyelidir. Öteki beyitlerin ilk dizeleri serbest, ikinci dizeleri birinci beyit-
le kafiyelidir. Gazelin sözlük anlamı "kadınlarla âşıkane sohbet etmek"dir. Ama her konuda gazel 
yazılabilir. 

Kafiye düzeni şöyledir: aa sa sa sa sa sa 
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Muhammed Mustafâyı sevmeyenün  

Cehennem canına lâyık sezâdur 

 

Anun evlâdı nûrı hürmetine  

Günâhı mücrimün cümle atâdur 

 

Ehadden nûr-ı Ahmed fark olunmaz  

Yeminî gey hatâdur gey hatâdur  

   Muhammed YEMİNÎ 

 

(Mefâîlün/Mefâîlün/Feûlün) 

 (o - - - / o - - - / o - - ) 

 

KASİDE3 

(İmamın Methi Hakkında) 

Her kimki şek getürse emîn-i vilâyete  

Zulmetde kala irmeye şem'i hidâyete 

 

Hubb-ı habîb olanlara şâh ola destgîr  

Râh-ı necâta irgüre 'ayn-ı 'inayete 

 

İnkâr iden kerametine mîr-i mü'minün  

Yevmü'l-mezid içinde irişmez şefa'ate 

 

Nâr-ı cahim içinde kalur kim inanmasa  

Fazl-ı 'Ali hakkında olan bu rivayete 

 

Ahmed katında irmedi bir şey' bu menzile  

Haydar gibi bu 'izzete hem bu keramete 

 

                                                 
3 KASİDE: Sözlük anlamı "kastetmek, yönelmek" demektir. Türk edebiyatında din ve devlet 

büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlerdir. Esasında; nesip (teşbih), 
girizgâh, medhiyye, tegazzül, fahriye, dua bölümlerini içerir. En az 31, en fazla 99 beyit olur. 31 
beyitten az beyit sayısı olan kasideler de vardır. 

Burayı aldığımız kaside bir methiyedir . Ve gazel gibi kafiyelenmiştir 
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Bugzıla ism-i Haydara inkâr iden hara  

La'net revâdur eyle ol ehl-i şenâ'ata 

 

Eyler Yeminî şâm u seher la'net ol sege  

Ki kînile âl-i Haydarı saldı siyâsete  

     Muhammed YEMİNÎ 

(Mefûlü/Fâilâtü/Mefâîlü/Fâilün) 

( - - o/ - o – o/ o - - o/ - o -) 

 

MURABBA'I MÜTEKERRİR4 

(Allah Kendisini Aziz Kılan İmam Ali'nin Methi Hakkında) 

Halk itdi nûr-ı Ahmed/içün âdemi ehad  

Hejdeh hezâr 'âlemi ol kadir ü samed  

İşit sözümi dut didügüm hayırlu veled  

Mihr-i 'Ali hayât-ı ebeddür ebed ebed 

 

Her kim iderse diline evrâd ismini  

Sininde mâr yimeye mûrıla cismini  

Ma'mür ider fenada bekada tılısmını  

Mihr-i 'Ali hayât-ı ebeddür ebed ebed 

 

Gönlüñi virme gayra 'Alidür imâm-ı hak  

Zencir-i hubb-ı Haydarı cân gerdenine tak 

Uşşâk-ı âle cân u gönül göziyile bak  

Mihr-i 'Ali hayât-ı ebeddür ebed ebed 

 

Hakun habîbidür çü 'ulûmun hazâyini  

'îlmün kapusı kime didi düzen âyini  

Rûşen ola bu nûrıla gönlün medâyini  

Mihr-i 'Alî hayât-ı ebeddür ebed ebed 

                                                 
4 MURABBA'I MÜTEKERRİR: Murabba bent adı verilen 4 dizelik kıt'a (dörtlük)'lardan oluş-

maktadır. Kafiye düzeni (aaaa-bbba-ccca-ddda) biçimindedir. 
Bazen, birinci bendin dördüncü dizesi, öteki bendlerın dördüncü dizesi olarak tekrarlanır. Yani 

bir nakarat oluşturulur. Böyle murabbalara murabba'ı nıütekerrir denir. 
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Al-i Muhammedün atası şâh-ı evliya  

Sâki-ı âb-ı kevser ü dâmâd-ı enbiyâ  

Kuldur Yeminî Haydara cânıla bi-riyâ  

Mihr-i 'Ali hayât-ı ebeddür ebed ebed 

   Muhammed YEMİNÎ  

 

(Mefûlü/Fâilâtü/Mefâîlü/Fâilün) 

 (- - o/- o – o / o - - o /- o- ) 
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ALEVÎ-BEKTAŞÎ İNANÇ SİSTEMİNDE  

YESEVÎLİĞİN İZLERİ 
 

YESEVİ ORDER’S TRACES İN THE ALEVİ-BEKTASHİ  
BELİEF SYSTEM 

 
НАСЛЕДИЕ ЯСЕВИ В СИСТЕМЕ 

 ВЕРОИСПОВЕДЕНИЯ АЛЕВИ 
 
 

Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU 
 

 

Öz 

Ahmet Yesevi etrafında anlatılan birtakım menkıbevi mitolojik anlatılar, onun 
tarihsel kişiliğinin üzerine bir tabaka meydana getirmişse de, Orta Asya Türklü-
ğünde onun birleştiriciliğe yönelik etkisi ve sembol kişiliği tartışılmazdır. Yese-
vi’nin kullandığı halk dili, ritüel boyutunda yaptığı veya kılavuzluk ettiği uygula-
malar, Türk Müslümanlığının oluşumu ve inşasında son derece önemli bir rol oy-
namıştır. Yeseviliğin temelini atan Ahmet Yesevi, Türk halk tasavvufunun temel 
şahsiyeti olarak kabul edilmektedir. Türk halk İslam’ının şekillenmesinde Yesevi-
lik de dâhil çeşitli tarikat yapılanmalarının büyük rolü olduğu açıktır. Bu çalışmada 
Orta Asya Türk-İslam kültürünün çok önemli bir aktarıcısı olarak Yeseviliğin Bek-
taşilik ve Alevilik üzerindeki etkileri konu edilmiştir. Yeseviliğin düşünce yapısı-
nın, adab ve erkânının Alevilik-Bektaşilik içerisindeki varlığı analiz edilmeye çalı-
şılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yesevilik, Alevilik, Bektaşilik, Ritüel. 

 

Abstract 

Some mythical narratives, which are described around Ahmet Yesevi has 
brought a layer upon his historical personality. His influence on unifying and sym-
bolic personality in Central Asian Turkism is unquestionable. The folk language 
used by Yesevi, practices that he has made or guided in the ritual dimension played 
an extremely important role in the formation of Turkish İslam. Ahmet Yesevi, the 
founder of Yesevi Order is accepted as the main personality of the Turkish popular 
mysticism. It is clear that the various religious sects have a great role in the for-
mation of Turkish folk Islam including Yesevi Order. The effects of Yesevi Order, 

                                                 
 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
Nevşehir/TÜRKİYE. 
(mehmetaliyolcu@gmail.com) 
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it’s a very important transporter of Central Asian Turkish-Islamic cultures, on 
Bektashism and Alevism have been discussed in this paper. The continuity of 
Yesevi Order in Alevism and Bektashism has been tried to be analyzed. 

Keywords: Yesevi Order, Alevism, Bektashism, Ritual. 

 

Giriş 

Ahmet Yesevi, Türk halk sufizminin temel şahsiyeti olarak kabul edilmekle 
birlikte, Yeseviliğin doğduğu yıllarda Türkistan’da ve İran’da etkili olan inanç 
akımları ile Türk-Moğol paganizminden bu tarikatın etkilendiğini söylemek 
mümkündür. Nitekim Türk halk İslam’ının biçimlenmesinde Yesevilik de dâhil 
olmak üzere çeşitli tarikat yapılanmalarının rolü olduğu bilinmektedir. Türkistan ve 
İran göçebeleri arasında etkili olan ve ortodoks din anlayışına aykırı tarikatlar, 
doğal olarak içinde yaşadıkları koşullara uygun bir dinsel anlayışı yaymışlardır. Bu 
dinsel anlayış içerisinde eski yerel dinlerle yeni dinin sentezlenmesi sonucu ortaya 
çıkan ritüelleri görmek mümkündür. 

Fuat Köprülü’nün kanaatine göre (2003: 50), Ahmed Yesevi bölgesinde etkili 
olmaya başladığı zaman, Türk dünyası uzun bir zamandan beri tasavvuf fikirlerine 
alışmış, mutasavvıfların menkıbe ve kerametleri yalnız şehirlerde değil, göçebe 
Türkler arasında bile az çok yayılmıştır. İlahiler, şiirler okuyan, Allah rızası için 
halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren 
dervişleri, Türkler, eskiden dini bir kutsiyet verdikleri ozanlara benzeterek hararetle 
kabul ediyorlar, dediklerine inanıyorlardı. Bu suretle eski ozanların yerini, “ata” 
veya “bab” ünvanlı birtakım dervişler almıştı. Ahmed Yesevi'nin, kendisinden önce 
gelen dervişlere daha üstün, daha kuvvetli bir şahsiyeti olduğunu kabul etmemek 
mümkün değildir; ancak, eğer kendisinden önce gelen nesiller zemin hazırlamamış 
olsalardı, onun başarısı bu kadar büyük olamazdı. 

Yesevi babalarının Anadolu'ya ilk girişleri, 13. yüzyılın başlarında, 
Harezmşahlarla Karahıtaylar arasındaki mücadeleler yüzünden ortaya çıkan 
göçlerle olmuştur, ki bu mücadeleler bir çok Türk boyu ile birlikte Yesevi baba-
larını da Maveraünnehr’i terke mecbur etmiştir. Fakat asıl Moğol istilasından son-
radır ki Cengiz orduları önünden kaçan Yesevi babaları Anadolu’ya sığınmışlardır. 
Maveraünnehr’den, Harezm ve Horasan’dan, Azerbaycan’dan gelen bu dervişler 
yeni vatanlarında tarikatlarını yaymaya devam ettiler. Kendileriyle birlikte Ahmed 
Yesevi ile alakalı bütün sözlü gelenekleri de getirmişlerdi. Onun ve halifelerinin 
tasavvufi fikirlerini yine aynı sadelik içinde halka öğretmişlerdir. İşte bu sözlü ge-
lenekler aracılığıyladır ki, kuş donuna girmek, taşları ve kayaları harekete 
geçiımek, ejderha öldüımek gibi daha sonraki dönemde Anadolu’da kaleme alınan 
evliya menakıbnamelerinde ve özellikle de Hacı Bektaş etrafında toplanan menka-
belerde sık sık görülen inanç motifleri Orta Asya'dan Anadolu’ya taşınmıştır 
(Ocak, 2011: 71). 

Ahmet Yesevi geleneğini Anadolu’da temsil edenler içinde Hacı Bektaş 
Velî’nin ayrı bir yeri vardır. Anadolu’nun ve Rumeli’nin Türkmen muhitlerinde 
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geniş bir yayılma sahası bulunan Bektaşî tarikatı kendisini Ahmet Yesevi gele-
neğine bağlar. Bektaşî kültürünün en önemli kaynağı olan Vilayetname’de bu 
bağlılık çeşitli vesilelerle ifade edilir (Baş, 2011: 32). 

Bulgu ve Yorumlar 

Bugün Ahmet Yesevi tarafından yazıldığı iddia edilen eserlerin hiçbiri bizzat 
onun tarafından yazıldığı ispatlanmış değildir. Ölümünden yüzyıllar sonra yazılan 
çeşitli tasavvufi eserlerde ve menakıp metinlerinde ona atfedilen bazı sözler, uygu-
lamalar ve menkıbeler, Ahmet Yesevi’nin mutasavvıf kişiliği hakkında bilgi ver-
mekten oldukça uzaktır. Aslında bu eserlerin birçoğu Orta Asya’da Nakşibendi 
tarikatının kuruluşu ve sonrasında yazıldıkları göz önünde bulundurulursa bunların 
Yesevi’yi kendi tarikat çerçevelerine yerleştirdikleri görülebilir. Bu eserlerdeki 
Yesevi, Nakşibendi anlayışını yansıtmaktadır. Bu husus, metinlerin ortaya çıktığı 
dönemsel bağlamın önemine işaret etmektedir.  

Nitekim Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” eserinde yaptığı 
değerlendirmeye göre, “İslamiyet dairesine yeni giren ve felsefi fikirlerin 
inceliklerinden henüz bir şey anlamayan basit ve sade bir çevrede, yine aynı 
mahiyette basit ve sade dini ve ahlaki esaslan telkin eden, daha doğrusu dini ve 
ahlaki propaganda yapan bir tasavvuf meslekinin bu başarısı tabii idi. Bilhassa 
Ahmed Yesevi, halka anladığı bir lisan ve alışmış olduğu edebi şekillerle hitab 
ediyordu; bundan dolayı başarısı bir kat daha büyük oldu.” (Köprülü 2003: 131). 
Köprülü, Yeseviliğin Yusuf Hemedani etkisiyle sünni İslam dairesi içinde yer 
aldığı biçiminde özetleyebileceğimiz görüşünü değiştirmiş, İslam Ansiklopedi-
si’nde yazdığı makalede “Yusuf Hemedani’nin halifelerinden olan Ahmed Yese-
vi’nin, bir taraftan Horasan Melametiyesinin, diğer taraftan şarki Türkistan ve Sey-
hun havalisindeki Şii cereyanlarının tesiri altında, oldukça geniş ve serbest bir 
tasavvuf felsefesine sahip olduğu tahmin edilebilir.” (Köprülü, 2001: 212) diyerek 
ilk görüşünü terk etmiştir. Köprülü, daha önceki çalışmasında kullandığı kaynak-
ların Nakşibendi etkisiyle oluşturulduğunu tespit ettiğini söylemiş ve yeni görüşüne 
ek olarak, Yeseviliğin 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da Babai ve Bektaşi 
tarikatlarının oluşumunda da önemli bir etken olduğunu kaydetmiştir. 

Ahmet Yaşar Ocak, Köprülü’nün bu görüşlerini hemen hemen aynı şekilde 
benimsemiştir. Ocak, “Gerçekten de İslamiyet Türkler arasına Melamet cereyanı ile 
girmeye başladı ve 10. yüzyılda Maveriünnehir’de Buhara ve Semerkand gibi 
şehirler ve Fergana bölgesi, bu cereyana mensup Türk şeyhleriyle dolmaya yüz 
tuttu. Onlar, çoğunluğu göçebe olan Türk zümreleri tarafından Bab, Baba veya Ata 
ünvanlarıyla anılıyorlardı. Bunlar tıpkı eski şamanlar gibi manzum ilahiler okuyan 
veya budist rahipler gibi menkabeler anlatan şahsiyetlerdi. Köprülü’ye göre, Ah-
med Yesevi çevresinde görülen Arslan Baba, Korkut Ata, Çoban Ata vb. kişiler, bu 
tür sufi Türklerdi. İşte bu yüzdendir ki, Ahmed Yesevi ve sufiliğini, 
Nakşibendiliğin süzgecinden geçmiş sonraki kaynakların gözüyle değil, Melameti-
Kalenderi tasavvuf cereyanı çerçevesinde bu gözle ele almak, tarihi vakıaya uygun 
düşecektir” (Ocak, 1999: 22) demiştir.  
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Araştırmacılar arasında Yeseviliğin Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli özel-
inde Alevilik-Bektaşilik ile ilişkisiyle ilgili olarak üç temel görüş öne çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki yukarıda zikrettiğimiz Fuat Köprülü, Ahmet Yaşar Ocak, Melikoff, 
Gordlevski ve Ali Yaman’ın savunduğu Yeseviliğin Batıni karakteri ve Alevilik-
Bektaşilikle ilişkisinin var olduğuna yöneliktir. İkinci görüş, Rıdvan Canım, Kemal 
Eraslan, Mertol Tulum ve Hayati Develi’nin savunduğu görüştür. Bu kişilere göre, 
Yesevilik ehli sünnet bir tarikattır ve Bektaşilik-Alevilikle arasında bir bağ yoktur. 
Hatta Hacı Bektaş Veli sünni bir mutasavvıftır. Ahmet Yesevi’yle ilgili bir kitap da 
yazmış olan Hayati Develi, 21 Haziran 1999 yılında Yenişafak gazetesinde “Ahmet 
Yesevi Alevi miydi?” başlıklı yazısında Ahmet Yaşar Ocak’ı eleştirirken şöyle 
demektedir: “Siz birinci kaynakları ve Ahmed Yesevî’nin kendi eserini elinizin 
tersiyle iter de hangi tesirler altında üretildiği çok da belli olmayan bir takım men-
kıbelerle konuyu açıklamaya çalışırsanız, elbette doğru sonuca ulaşamazsınız”. Bir 
bilim adamının herhalde elimizdeki hikmetlerin en eskilerinin 16-17. yüzyıllarda 
yazıldığını bilmemesi düşünülemez. Hikmetlerin sözlü gelenekte aktarıldığı ve 
daha sonra yazıya geçirildiği gözönünde bulundurulsa bile Köprülü ve Ocak’ın izah 
ettiği gibi bu kaynaklardaki Nakşibendi etkisini gözardı etmemek gerekmektedir. 

Bir başka araştırmacı Mertol Tulum’un ifadeleri ise şöyledir: “Köprülü’nün 
artık çok gerilerde kalan bir tarihte ortaya attığı görüşü aynen benimseyip tekrarla-
mak suretiyle, Yesevilik ve Yesevi hakkında ondan daha da kesin hükümlerde 
bulunabilmiştir. …Hikmetlerin hemen hemen bütününe türlü ifadelerle yansımış ve 
sinmiş olan ruh, dolayısıyla Yesevilik tarikatının esasını teşkil ettiğinde şüphe 
bulunmayan öz şeriate ve ehl-i sünnet mezhebine tam bağlılıktır” (Tulum, 1999: 
203, 207). Buna benzer birçok ifade makalesinde yer almaktadır. Tüm bu yargılara 
da hikmetlerde geçen sözlerden yola çıkarak ulaştığını belirtmektedir. Bu görüş 
bize göre taraflıdır ve ilmi kriterlerden uzaktır. Yesevi’yi belli bir zümreye uygun 
biçimde ortodoksinin temsilcisiymiş gibi sunmak, onun takipçilerinin Anadolu’da 
biçimlendirdiği tasavvufi yorumları görmezden gelmeyi ve bilimsel-nesnel değer-
lendirme açısından problemli bir bakış açısını yansıtmaktadır. Nitekim Ali Ya-
man’ın “Yesevilik Araştırmalarının Sorunları Üzerine Bir Deneme” adlı ma-
kalesinde (2002) bu görüşe mensup kişilerin yazdıkları ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır.  

Üçüncü görüş ise Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli arasında bir ilişki ku-
rulamayacağı, Hacı Bektaş Veli’nin Hasan Sabbah’ın da dâhil olduğu Nizari İs-
maililiği mezhebinin etkisiyle görüşlerini biçimlendirdiğine yöneliktir. Bu görüşte 
olan araştırmacı İsmail Kaygusuz’dur. Kendi düşüncelerini Abdülbaki 
Gölpınarlı’nın “Mevlana Celaleddin” adlı yapıtında, “Hacı Bektaş, bütün manasıyla 
Batıni inanışların mürevvici (yürüten, propagandasını yapan) bir Batıni dai’siydi. 
Bunu ‘Makalat’ açıkça gösterdiği gibi en eski kaynakların Bektaşilik hakkında 
verdikleri malumat da teyid eder” (Gölpınarlı, 1985: 237-238). sözüyle 
desteklemeye çalışmıştır. Ayrıca Alevi gülbankları ile erkanlarda birçok ulu kişinin 
ismi anıldığı halde Yesevi’nin adının anılmadığını da iddia eder. Yazısının bir 
başka yerinde Yesevi’nin de İsmaili olduğunu söylemektedir. Sanıyoruz ki, bu 
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görüşün temelinde Alevilik ve Bektaşiliğin Orta Asya köklerinden çok İrani kökler-
ine dikkat çekmek istenmesi yatmaktadır.  

Günümüzde pek çok baba veya dede soyunu Yesevî’ye dayandırmaktadır. 
Yaşayan Alevi Bektaşiler Yesevî’yi pir kabul etmekte ona büyük saygı duymak-
tadırlar. Özellikle Sıraç kolu, tarikata ait bütün töre ve törenleri Yesevî’den 
aldıklarını ifade ederler. Ritüellerinde kadın erkek bir arada bulunur, dualarında 
Horasan ve Türkistan erenlerini zikrederler. 

Yesevî’nin Türkistan’da sistemleştirdiği ilkeler, Anadolu’da bu düşünceleri 
kendine ilke edinen Hacı Bektaş Velî’nin yol göstericiliği ile yeni bir yapı kazan-
mıştır. Kurulan bu yapı, örgütlü ve sistemli niteliği ile günümüzde de yaşamaktadır. 
Tekkede kadınların da yer alabilmesi, cem törenlerinde kadınların da erkeklerle bir 
arada bulunması, törenlerin saz eşliğinde şiirlerle devam etmesi, ritüeller esnasında 
semah dönülmesi, kurban kanının ve kemiklerinin toprağa gömülmesi gibi uygula-
ma ve inançlar İslâm öncesi inanç sisteminin birer unsuru olarak devam edebil-
miştir. Türkistan’da Yesevî tarikatında da görülen bu unsurların birçoğu, Tür-
kiye’de Alevi Bektaşiler arasında da görülmektedir. Yesevî tarikatının sürdürücüle-
ri, eski kam-ozan tipinin devamı durumundaki baba ve atalardır. Anadolu’da bu 
fonksiyonu dede ve babalar sürdürmüşlerdir.  

Yaman’ın verdiği bilgilere göre (2007: 22), Orta Asya’da büyük Türk sufisi 
Hoca Ahmet Yesevi tarafından kurulan Yesevilik de silsile bakımından İmam 
Muhammed Hanefi aracılığıyla Hz. Ali'ye dayanmaktadır. Anadolu’daki Alevi- 
Bektaşi gruplarda bulunan şecere ve icazetnamelerde de Hz. Ali’den gelme esastır. 
Anadolu’da Alevilik ve Bektaşilik, tasavvufi mistik yönü ağır basan inanç oluşum-
larıdır. Alevi grupların değil fakat Bektaşi grupların ayin ve erkan bakımından tari-
kat niteliğine sahip bir yapılanma olduğu kabul edilmektedir. 

Sonuç 

Yesevilik ve Ahmet Yesevi’nin mutasavvıf şahsiyeti üzerine yapılan araştır-
malar ayrı bir titizlik gerektirmektedir. Nitekim Ahmet Yesevi hakkında çalışacak 
kişilerin herhangi bir dini-politik perspektifin etkisinde özellikle kalmamaya dikkat 
etmelidirler. Bizim görebildiğimiz kadarıyla Yeseviliğin ritüelistik mirasını, Nakşi-
bendilikten ziyade Alevi Bektaşi zümreler üzerine almıştır. Yesevilikte Nakşiben-
dilikten farklı olarak sesli zikir, müzik, raks-ı sema ve kadınlı erkekli ibadet 
vardır. Yeseviliğin bu ayırıcı özellikleri göz önüne alınarak, günümüzde bu özelli-
klerin devamı şeklinde ibadet ve ritüellerini sürdüren Alevi Bektaşiler ve başka 
topluluklar hakkında daha fazla araştırmalar yapılması gerekmektedir ve 
Yeseviliğin Türk inanç dünyasındaki yeri daha doğru verilerle tespit edilmeye 
çalışılmalıdır. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОСОВО 
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Öz 

Tarih sahnesinde Balkanlarda Türkçe’nin ve Türk uygarlıklarının Osmanlı ön-
cesi döneminde de yaşadığını ve bu coğrafyada medeniyetler kurduğunu görüyo-
ruz. Toponimler, kimi tarihi izler ve yazma eserler, söz konusu uygarlıklardan kal-
ma o döneme ait eserlerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde olduğu gibi Osman-
lı idaresi çekildikten sonra da Balkanlarda kalan soydaşların Türkçe’yi ve Türk 
edebiyatını yaşatmaya dair gelenek ve uğraşlarını sürdürmeye çalıştıklarını görüyo-
ruz. Çağdaş edebi tarih araştırmaları metodolojisiyle ele alıp irdeleyeceğimiz bu 
tebliğimizde “Balkanlar’da Türk Edebiyatı ve Bu Bağlamda Kosova’da Türk Edebi 
Yaratıcılığı” konusu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Kosova, Koso-
va’da Türkçe, Kosova Türk Edebi Yaratıcılığı. 

 

Abstract 

It is seen that Turkish and Turkish civilizations also lived in the pre-Ottoman 
period in the Balkans on the historical scene and they established civilizations in 
this geography . Toponyms, some historical records and writings, belong to that 
period of civilization. As it was during the Ottoman Empire period, we see that in 
the Balkans after the Ottoman administration, their collaterals had been trying to 
maintain the traditions and traditions of keeping Turkish and Turkish literature 
alive. In this paper, we will discuss the contemporary literary history researches 

                                                 
* BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi, Yunus Emre Enstitü-

sü Prizren Türk Kültür Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Hocası, Kosova Türk Yazarlar Derneği Eş-
başkanı, Türkolog, Araştırmacı-Yazar. Prizren/KOSOVA  
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with methodology and discuss “Turkish Literature in the Balkans and in this con-
text Turkish Literary Creativity in Kosovo”. 

Keywords: Balkans, Turkish Literature in the Balkans, Kosovo, Turkish in 
Kosovo, Kosovo Turkish Literary Creativity. 

 

 

Yaşam ve tarih izleri Taş Devrine kadar uzanan Kosova, İlirler, Traçanlar, 
Dardanlar ve Yunanlılar, daha sonra Roma ve Bizans imparatorluklarının, Hun, 
Avar, Peçenek, Gagavuz ve Kuman Türklerinin; Slavlar, dolayısıyla Stevan Ne-
manya Sırp Devleti ile Orta Çağ Sırp Çarlığı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu 
yönetimine girmiştir. Balkan savaşları ile bölgeden çekilen Osmanlı Devleti’nin 
ardından da tekrar Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı hâkimiyetinde kalmıştır. 

M.S. 378 yılından bu yana, Orta Asya’dan Karadeniz kıyılarına inen, oradan da 
Avrupa’ya uzanan Hun, Avar, Bulgar, Vardar, Oğuz, Peçenek, Kuman Türkleri 
ayak basıp yerleştikleri bölgelerin kültürlerinde silinmez izler bırakmışlardır. Ha-
yatın her alanında mevcut olan bu izlerin, Balkanlar’da yüzyıllardır neredeyse ke-
sintisiz devam ettiği bilimsel olarak da saptanmıştır. Fakat Balkan coğrafyasında, 
Türk izlerinin uzun süreli ve kalıcı hâle gelmesi, bu toprakların Osmanlı İmparator-
luğu sınırları içine dâhil edilmesi ve buralara yerleşen Türk ahalinin, bu toprakları 
yurt edinmesiyle gerçekleşmiştir. 

Osmanlı öncesinde, daha doğrusu on birinci yüzyıldan başlayarak 1393 yılında 
Osmanlı hâkimiyetinin kurulmasına kadar, Balkanlar’da, özellikle kalabalık Ku-
man-Kıpçak ve Peçenek topluluklarının egemen olduklarını; hatta 1087 yılında, 
merkezi Kumanova olan “Kuman-Peçenek Türk Federasyonu”nun1 bile kuruldu-
ğunu göz önünde bulunduracak olursak, bu topraklarda daha önceleri de Türk dili 
ve yazısına ait izlerin mevcut olabileceğini söyleyebiliriz. O dönemden kalan “Co-
dex Cumanicus”taki2 nazım biçimindeki ilahiler ve dini metinler bunun en açık 
kanıtlarından biridir. 

 

 

                                                 
1 Kuman Türkleri Miladi 1087’de Peçenek Türkleriyle birlikte Bulgaristan, Makedonya, Yeni 

Pazar, Kosova, Bosna ve Arnavutluğu içine alan ve başkenti, Kumanova olan “Kuman-Peçenek Türk 
Federasyonu”nu kurmaya muvaffak olmuşlardır. Bu iki kardeş Türk kavmi Bizanslarla ve gayri-Türk 
unsurlarla savaşacakları yerde Bizanslıların adi politik entrikaları yüzünden birbirleriyle savaşarak 
“Millî Birliği” yıkmışlardır. Bu nedenle Miladi 1087 yılında teşekkül etmiş olan “Kuman-Peçenek 
Türk Federasyonu” 1091 yılında yıkılarak varlığını ve politik fonksiyonunu tarihin karanlıklarına terk 
etmiştir. Daha detaylı bilgiler için bkz: Doç. Dr. Ahmet Gökbel, Kıpçak Türkleri (Siyasî ve Dinî 
Tarihi), Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, 2000, s. 83 

2 Codex Cumanicus (Kodeks Kumenikus- Latince olan bu ad Kıpçak Kitabı olarak Türkçeye 
çevrilebilir), Kıpçakça (Kumanca-Komanca) sözlük-metinler derlemesidir. El yazması özgün örnek 
İtalya-Venedik San Marko kütüphanesinde bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için bkz. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Codex_Cumanicus Erişim Tarihi (12.09.2011) 
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Balkan Türk Tarihinde Kosova Türklüğü ve Türk Edebiyatı Geleneği 

Türkler tarih sahnesinde yoğun olarak Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar ekse-
ninde bulunmuşlardır. Balkanlar söz konusu olunca, Türk kavimlerinin ve Türk 
kültür izlerinin Balkanlar’a intikali dördüncü yüzyıldan itibaren başlar. Günümüz-
deki izleri de, kurdukları kimi yerleşim yerlerinin adlarıyla bilinir.3  

Prof. Dr. Yusuf Hamzoğlu’na göre, tarihte Türk kavimleri Balkanlar’a iki yön-
den iki büyük geçiş yapmışlardır. İlk geçişi, dördüncü yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Karadeniz’in kuzeyinden Hun Türkleri; ikincisini ise on dördüncü yüzyılın 
ortalarından başlayarak Anadolu’dan Osmanlı Türkleri yapmışlardır. Balkanlar’da 
Türklüğün 1626 yıllık uzun bir tarihi vardır. Avar Türklerinin altıncı yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Balkan topraklarına indikleri ve 803 yılına kadar kağanlıklarını 
yaşattıkları bilinmektedir.4  

O dönemden sonra Peçenek Türkleri de Balkan yarımadasına yerleşmeye baş-
lamış ve büyük kısmı Vardar Ovası’nda yurt kurmuşlardır. Bunların ardından Ku-
man Türkleri de, Balkanlar istikametinde ilerlemişlerdir.5 Balkan Türkleri tüm bu 
tarihi süreçte Hun, Avar, Proto Bulgar, Oğuz, Peçenek ve Kuman, büyük çoğunlu-
ğu ise 1371 Meriç Zaferi’nden sonra Anadolu’nun değişik yerlerinden gelen Ana-
dolu Türklerinin torunlarıdır.6  

Türklerin Balkanlar’a hakimiyeti Kosova Meydan Savaşı (1389) sonrasında, on 
dördüncü yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. On dördüncü yüzyıl, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun siyasal alanda da önemli olduğu bir dönemdir. Bu dönem, edebiyatta 

                                                 
3 Örneğin, Kosova’da bulunan Peç (İpek) şehri adını Peçeneklerden, Makedonya’da bulunan 

Kumanova şehri de adını Kumanlardan almıştır. Tarihi kaynaklar Peçeneklerin bir kısmının bugünkü 
Kosova bölgesine 10. yüzyılda, Kumanların ise 11. yüzyılda yerleştiklerini göstermektedir. Ne var ki 
bu Türk boyları henüz İslam’ı kabul etmeden buralara yerleşmişlerdir. Buralarda yerleşmiş olan Türk 
boylarının mensuplarına İslam’ı yaymak görevini 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan gelen 
Müslüman Türk aydınları üstlenmiştir. Halkın evliya olarak saydığı bu büyüklerin, ataları Türkçe 
konuşan nüfusun oturduğu yerleri ziyaret ettikleri muhtemeldir. Bosna-Hersek’in Mostar’a yakın 
Blagay köyünde, Makedonya’nın Ohri kentinde ve Kosova’nın Prizren, Yakova ve İpek kentlerinde 
Sarı Saltuk’un makamlarının bulunması ve yine Prizren-Kalkandelen arasındaki Veşal köyünde 
Haydar Baba’nın (1020 -1114) türbesinin bulunması bir rastlantı değildir. Çünkü bu zatlar buralarda 
kendi dillerinde konuştuklarını anlayan cemaat buldukları için kendi görevlerini yapabilmişlerdir ve 
bu yüzden buralarda onların makam ve türbeleri kurulmuştur. Bu dönemden başlayarak Müslümanlık 
buralara yayılmaya başlamıştır. Kosova’nın Gora bölgesinde bulunan Mlika köyünde Hicri 688 
Miladi 1289 yılında kurulmuş olan Ahmet Ağa Camisi’nin bugün bile korunan taş kabartma kitabesi 
ve bu yörede nüfusun tamamının Müslümanlardan oluşması en iyi kanıttır. Daha detaylı bilgi için 
bkz.: Daver Krasniç, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî Etkinlikleri 
(1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007. s. 7 

4 Ayrıca Hamzaoğlu’na göre, Avar Türkleri, Sırp, Hırvat ve diğer Slav kabilelerini de 
beraberlerinde Balkanlar’a getirmişlerdir. Daha detaylı bilgi için bkz.: Prof. Dr. Yusuf 
HAMZAOĞLU, Sırbistan Türklüğü, Logosa Yayınları 2004, Üsküp, s. 20. 

5 Mr. Daver KRASNİÇ, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî 
Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007.s. 7 

6 Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU, Atatürk ve Makedonya Türklüğü, MATUSİTEB Yayınları, Üsküp, 
2006, s. 15 
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da önemlidir. Bu dönemde Balkanlar kendisini, Anadolu’da gelişip yeniden şekil-
lenen Türk Edebiyatı içerisinde bulmuştur.7 

On dördüncü ve on sekizinci yüzyıllar arasında diğer Balkan halkları dil ve 
dinlerini değiştirmeden Türk usulü yaşamışlardır.8 Arnavutluk, Makedonya ve 
Bosna’da Hıristiyan halk kitleler halinde İslam dinine geçmiştir. Balkan yarımadası 
Osmanlı’nın eline geçtikten sonra buradaki halkların yaşama biçimleri, gelenek ve 
görenekleri, kültürleri, Türk dilinin yaygınlaşması, Osmanlı eserlerinin hızla inşa 
edilmesiyle değişime uğramıştır.9 Bu dönemde Osmanlı’nın sadece Balkanlar’da 
15.787 adet mimarî yapı inşa ettiği ortaya konmuştur.10 Türklerin buraya yerleşme-
leri ve inşa etmeye başladıkları cami, mescit, saray, medrese, tekke, türbe, imaret, 
kervansaray, han, hamam ve buna benzer eserlerle Balkanlar’ın havası değişmiş ve 
bu yörelerin birçok şehirleri adeta Türkleşmişti. Edebî yaratıcılık faaliyeti de bu 
Türkleşmiş şehirlerde başlamıştır. 

Balkanlar’da, Osmanlı yönetimi tarafından sürdürülen imar faaliyetleri, bilim, 
kültür ve sanat konusunda önemli ilerlemelere yol açmıştır. Özellikle bu dönemde 
inşa edilen medrese, mektep, tekke ve zaviyeler, yeni bilim ve sanat insanlarının 
yetişmesini sağlamıştır. Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu içinde sanatçı, bilim ve 
devlet adamı üreten bir merkez haline gelmiştir. On altıncı yüzyıla gelindiğinde, 
Osmanlı edebiyat eserlerinin büyük bir kısmı da Balkanlar’da üretilir olmuştur.11 

Prof. Dr. Mustafa İsen’e göre;  

“…Osmanlı sarayından başlayarak taşrada şehzade sancakları ve beyler, kendi 
konumlarına uygun bir sanatçı kadrosunu maiyetlerinde bulunduruyorlardı. Böyle 
bir kadro, yöneticiliğin şartlarından sayılıyordu. Osmanlı Rumelisi özel konumu 
nedeniyle çok sayıda akıncı ailesinin de barınma yeriydi. Bu yüzdendir ki akıncı 
beyleri, çevrelerinde maiyetlerindeki serdengeçtileri sürekli istim üzerinde tutacak 
derviş-meşrep şairlere ihtiyaç duyarlar ve onları himaye ederlerdi… Bu ve buna 
eklenecek başka sebepler yüzünden Rumeli adeta şairler ocağıdır...”12  

Edebiyatımızın ünlü şairleri bu topraklarda yetişmiştir: Mesîhî (ö. 1512), Sûzî 
(ö. 1524), Aşık Celebi (d. 1520), Tecellî (ö. 1689), İshak Çelebî (ö. 1637), Veysi (ö. 
1627), Nergisi (ö. 1634), Hersekli Arif Hikmet (ö. 1906), Leskofçalı Gâlib (ö. 

                                                 
7 İ.Güven KAYA, Yugoslavya Türk Halk Yazınına Gerçekçi Bir Bakış , Piriştine, Tan Yayınevi, 

1986, s.7. 
8 Georges CASTELLAN, Balkanlar’ın Tarihi (Çev. Ayşegül Yaraman-Başbuğu), İstanbul, 

Millîyet Yayınları, 1995, s.17 
9 Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ, Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Priştine, Priştine Felsefe 

Fakültesi, 1985, s.5. 
10 Ekrem Hakkı AYVERDİ, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul, 1981, s.82. 
11 Mustafa İSEN, “Tezkirlere Göre Osmanlı Kültür Coğrafyası”, Ötelerden Bir Ses, Ankara, 

1997, s.67-69. 
12 Mustafa İSEN, Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Balkan Türkleri, Ankara , Asam Yayınları, 2003, 

s.225. 
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1867), Yahya Kemal Beyatlı (ö. 1958), Yaşar Nâbi Nayır (d. 1908) bu toprakların 
çocuklarıdır.13  

1520 yılında Prizren’de doğmuş olan Aşık Çelebi, Meşairü’ş-Şuara adlı tezki-
resinde Kosova doğumlu Divan şairlerini şöyle sıralar: Mesti, Azmi, Levhi, Nuhi, 
Hatifi, Priştineli Mesihi, Bahari, Mü’min, Nehari, Suzi, Sa’yi, Sücudi ve Şemi. Ay-
rıca Acize Baba, Ömer Lütfü, Mevlana Müderris Ali Efendi, Mehmet Tahir, Musta-
fa Çelebi, Süleyman Efendi, Tecelli… gibi isimlerle Kosova, zengin Divan Edebi-
yatı ile bir kültür merkezi haline dönüşmüştür.14  

Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle oluşan Türk Edebiyatı aynı kültür kay-
naklarından beslenmekle birlikte bu ortak malzemenin çevrelere farklı yansıması 
nedeniyle Divan, Âşık ve Dinî-Tasavvufî ve Anonim Edebiyat olmak üzere dört 
ayrı kolda gelişmiştir.15 Türk kültürü yüzyıllar boyunca Balkan kültürünün en 
önemli besin kaynağı olmuştur. Türk halk kültürü, Balkanlar’da Türk kimliğinin 
oluşmasını sağlayan en önemli altyapı kurumudur.16 Anadolu’ya gelen İslamiyet’le 
Anadolu’da yeniden şekillenen ve oradan Avrupa ortalarına giden Türk kültürü, 
Balkanlar’da yerli halkın kültürünü etkilemiş, onlardan da etkilenmiştir.17 Anadolu 
ve Balkan mozayiğinden ortaya çıkan bu edebiyat kendine özgü bir kimlik taşımış-
tır.  

Ellerinde sazlarıyla Balkanlar’a gelen âşıklar, bağlı oldukları aşıklık geleneğini 
de buralara yaymışlardır. Âşıklık geleneği özellikle İslam inancına mensup toplu-
luklar arasında kabul görerek Balkanlar’da Balkan kültürüyle yeniden yapılanmış-
tır. Çeşitli tarikatlara bağlı dervişler, şeyhler gelerek tekkeler, şehirlerde medreseler 
kurmuşlardır. Medreselerde, tekkelerde yetişenler, Balkan Divan Edebiyatının ve 
Balkan Tekke Edebiyatının temellerini atmışlardır. Balkanlar’da doğmuş birçok 
şair de İstanbul’a giderek şöhret olmuşlardır.18 Balkan ve Türk gruplarının arasın-
daki kültür alışverişi, ortak bir kültürün temelini oluşturmuştur.19 

                                                 
13 Prof. Dr. Ali ALPARSLAN, Çağımızda Türk Şiirinin Coğrafi Sınırları, Prizren, Türkologlar 

Birliği Yayınları, 2000, s.11. 
14 Doç. Dr. Dilek Yalçın ÇELİK, Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı 1951-2008, Doğru Yol Türk 

Kültür Sanat Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s. 22-23 
15 Erman ARTUN, Adana Âşıklık Geleneği 1966-1996 ve Aşık Feymani, Adana, 1996, s.127. 
16 Suphi SAATÇI, Kerkük ile Kıbrıs ve Balkanlar’da Yaşayan Türk Topluluklarının Edebiyatları 

Arasında Varolan Benzerlikleri, İkinci Uluslararası Kıbrıs ve Balkan Türk Edebiyatı Sempozyumu 
Bildirileri, İzmir, 1996, s.42-43. 

17 Daver KRASNİÇ, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî 
Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007, s. 21 

18 Nimetullah HAFIZ,, Yugoslavya’da Yayımlanan Kitapların Bibliyografyası, Sesler , Üsküp, 
Birlik Yayınevi , 1983, No:180, s.133-155. 

19 Bölgede konuşulan Slav ve Türk dilleri alışverişe girmiş, sayısız Türkçe kökenli kelime, çok 
sayıda atasözü, deyim, fıkra Balkan kültüründe yerini almıştır. Türk hakimiyeti, Balkan milletlerinin 
mutfağında da değişiklikler yapmış, mutfak eşyası isimleri yanında, Türk yemekleri, isimleri ile 
birlikte üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Ayrıca akrabalık belirten isimler, at ve binicilik deyimleri, 
esnaf ve çarşı teşkilatı ile ilgili isimler, hukuk terimleri, askerî ve mülkî idare ile ilgili terimler, çeşitli 
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Balkanlar’ın değişik yörelerindeki diğer Türk Edebiyatları nasılsa Kosova 
Türklerinin günümüz edebî yaratıcılığı da böyle köklü bir gelenekten gelmektedir. 
Osmanlı Türklerinin Balkanlar’a egemen oluşuyla başlayan siyasal bütünleşme 
sonrası kültür kurumlarının işlemesiyle kültürel bütünleşme de sağlanmıştır. Bunun 
sonucu olarak Balkanlar’da Halk, Divan ve Tekke Edebiyatları İstanbul’a paralel 
olarak devam etmiştir.20  

Balkan Türklüğü yirminci yüzyılın ilk yarısında siyasal açıdan büyük bir çözü-
lüş yaşamıştır ki bu da doğal olarak Türk halk kültürünü etkiler. Osmanlı’nın Bal-
kanlar’dan çekilmesinden sonra bu topraklarda kalan Türklerin eğitim yaşamında 
bir duraksama olmuş, Türk okulları kapatılmıştır.21 Bu sancılı dönemde Türkiye 
Türkleriyle Balkan Türkleri arasında doğal ve temel bağ olan Türkçe baskılarla 
karşı karşıya kalmıştır.22 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Balkanlar’ı saran ideolojik akımlar, Balkan-
lar’daki Türk Edebiyatlarını da etkilemiştir. 1990 yılı sonrası dünyanın siyasi hari-
tası hızla değişip yeniden yapılanmaya, Balkan coğrafyasında hâkim olan milletle-
rin kültürleri etkili olmaya başlamıştır.23  

Yugoslavya’da 1866 ile 1986 yılları arası Türkçe basın hakkında geniş bilgiler 
veren İsmail Eren’in ifadesiyle,  

“Balkan Savaşı’ndan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar (1912-1918) sü-
ren olağanüstü durum yüzünden bu bölgedeki Türk basını tam bir felce uğramıştı. 
1918 yılının sonuna doğru kurulan Yugoslavya devletinde de bir azınlık olarak 
Türkler bambaşka bir siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ortamda yaşamaya mec-
bur kalmışlardı.”24  

Balkan Savaşları sırasında büyük bir hızla yoksullaşmaya başlayan Kosovalı 
Türklerin ekonomik durumu, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminde daha da kötü-
ye gitmiştir. Bu kötü gidişatta toprak reformu ve vakıf mallarının zorla alınmasının 
da son derece büyük etkisi olmuştur. Balkan Savaşları’ndan sonra ulusal kimlikleri 
yadsınan Kosova Türkleri, eğitim öğretim haklarından da mahrum bırakılmışlar-

                                                                                                                            
zanaat dalları ile ilgili kelime ve terimler, çiçek ve bitki adları ve daha başka maddî ve manevî hayat 
ile ilgili pek çok terim ve kelime Türkçeden bütün Balkan dillerine geçmiştir. Bkz. Prof. Dr. Necat 
Birinci, Sırp, Hırvat, Arnavut ve Makedon Dilleri Üzerine Türkçenin Etkisi, İlmi Araştırmalar, 
İstanbul, Ilmi Yayma Cemiyeti, 1995, No: 1, s.84. 

20.İ. Güven KAYA, Yugoslavya’da Türk Halkı Edebiyatı, Bogaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1993, 
s.7. 

21 Nimetullah HAFIZ, Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Priştine, 1985, s.5-10. 
22 Erman ARTUN, “Türk Halk Kültürünün Balkanlar’daki Rolü”,Türk Kültürü, Ankara, 

Haziran, 2001, No:. 458, Y. XXXIX, s. 366-370.  
23 Mr. Daver KRASNİÇ, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî 

Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007. s. 21 
24 İsmail EREN, “Yugoslavya’da Türkçe Basın (1886-1986)”, Sesler, sayı 237, Haziran, 1989. 
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dır.25 Bu durumda edebiyat uğraşı her türlü manevî olanağın ötesinde bir işti.26 
Ellerinden eğitim hakları alınan Kosova Türkleri için kendi anadilleri dışında yapı-
lan her türlü eğitim, bölgedeki Türk varlığını zayıflatma politikasının başlıca un-
surlarıydı.  

Kosova’da diğer etnik toplulukların siyasî baskısına dayanamayan Türklerin 
kitlesel olarak göç etmekten başka seçenekleri kalmamıştır. İlk göç dalgası önce 
Türklerin daha yoğun olarak yaşadığı Üsküp’e olmuştur. Üsküp’e göçün başlıca 
nedenleri; Türk yoğunluğunun verdiği güven, Üsküp’ün, Güney Sırbistan’ın mer-
kezi olması bakımından tanıdığı daha geniş ekonomik imkânlar, Sırp-Hırvat-
Sloven Krallığının ilk yıllarında Üsküp’te Türkçe eğitim veren iki erkek, bir de kız 
ilkokulunun açılmış olmasıyla doğan anadilinde eğitim görme umudu ve “din kar-
deşliği”ne dayalı Arnavutlaştırma tehlikesidir. Bunun sonucunda 1924 göçü başla-
mıştır. Eğitim imkânsızlıkları, beyin göçü, ekonomik-sosyal-kültürel gerileme ve 
siyasî baskılar Kosova Türklerinin her alanda gerilemesine neden olmuştur.27 

Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar, Balkanlar’daki Türk edebiyatının da tüm 
gelişmelerin ve yenileşmenin içindedir. Hatta Genç Kalemler’in Selanik’te çıktığı 
düşünülürse ve yirminci yüzyıl başlarındaki siyasî gelişmelerin Balkanlar’da nasıl 
örgütlenip seyrettiği düşünülecek olursa edebiyat, toplumcu bir edebiyata doğru 
yön alırken, eski geleneğin de sürdüğü, fakat dilde belirgin bir yalınlaşmanın göz-
lemlendiği söylenebilir. Feyzullah Mehmed Efendi, Süleyman Efendi, Abdürrahim 
Fedai, Ali Hoca Müderris, Kazım Baba, Hakkı, Kamil Toksa, Fethi Hafız gibi eski 

                                                 
25 Kosova’da yaşayan ilkokul çağındaki Türk çocukları, Sırp idaresi altında geçen 1915 yılına 

kadarki dönemde, Arnavut çocuklarıyla birlikte, “Sırp Müslüman Okulları” adı verilen ilkokul 
düzeyindeki okullarda Sırpça okuyabilme olanağında sahiplerdi. 1915-18 yılları arasındaki dönemde, 
Kosova’nın Avusturya - Macaristan işgali sırasında bulunan bölgelerinde öğretimin Arnavutça 
yapılması nedeniyle, Türk çocukları bu defa sadece Arnavut dilince öğrenim görme zorunda 
kalmışlardır. Bkz. Suat ENGÜLLÜ, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 7- Makedonya 
Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 301 

26 Daha sonraki yıllarda yeni idareciler, yaşamlarını burada sürdürmeye karar veren Türklere 
kimi dinî haklar tanımaya başlamışlardı. Halk artık camilerden başka tekkelerin etrafında da 
toplanabiliyor, daha büyük şehirlerde dini eğitim yapan mektepler açılmıştı. Türkler dini ve mesleki 
dernek ile loncalarda da toplanabilme hakkına sahip olmuşlardı. Böylece yavaş yavaş Türkler 
arasında eğitim ve kültür alanında yeniden bir kıpırdama, bir canlanma görülmeye başladıysa da 
güçlü bir edebî zümrenin yetişmesi için yeterli olanaklar oluşmamıştır. Böylece evlerde, mevlitlerde, 
düğünlerde ve diğer ailevi ile dini törenlerde sözlü olarak yaşamını sürdüren halk edebiyatı yanında 
kimi yazılı edebî ürünler yazıldıysa da bu edebî bir süreklilik arz etmemiştir. Bkz. Fahri KAYA, 
Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 10 

27 1929 yılında Altı Ocak Diktatörlüğü ile baskılar daha da sertleşmiş, bu dönemde tanınan tek 
hak, Türkiye’ye göç hakkı olmuştur. Baskı politikasının had safhaya çıkarılmasıyla Türklerin göçe 
zorlanmasının, dönemin Sırp yönetiminin Güney Sırbistan’da yaşayan Müslümanların Türkiye’ye göç 
ettirilmesi projesinin bir parçasıdır. 1930’lu yılların başlarında Yugoslavya Krallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin aşama kaydetmesi, 1934 yılında Balkan Paktının kurulması, Sırp 
baskı politikasının bir ölçüde yumuşamasına neden olmuştur, ama bu anlaşma, Kosova Türkleri için 
sınırlı bir gelişmeden ibaret kalmıştır. Bu yüzden bu defa 1936 göçü de kapıya dayanmıştır. Bkz. Suat 
ENGÜLLÜ, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 7- Makedonya Yugoslavya (Kosova) Türk 
Edebiyatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 301 
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Tekke Şiiri ve Divan Şiiri geleneğini sadakatle sürdüren isimlerin yanında bu tek-
niği bırakmamakla birlikte içerik bakımından yeniye yönelmiş toplumcu şairler, 
yazarlar ortaya çıkıyordu. Ancak, bu eserler yazmalarda kalıyordu. Ömer Lütfü ve 
eserleri buna bir örnektir.  

Bu dönemde sözlü edebiyat üretimiyle Halk Edebiyatı ile Tekke Edebiyatının, 
Türk edebiyatı geleneğini sürdürme misyonunu üstlendiği görülmektedir. Diğer 
taraftan, Tekke Edebiyatı, bu dönemde Divan Edebiyatının devamını sağlayan, hiç 
olmazsa onun değerlerini koruyan bir yapıda gelişimine devam etmiştir. Zaten bu 
dönem Divan şairlerinin birçoğu da tarikat ehlidir. 

İki dünya savaşı arasında ana ülkeden ayrılmış ve kendi kaderine terkedilmiş 
Balkanlar’daki Türk Halk Edebiyatı, gelişimini, Anadolu’da Mustafa Kemal ideo-
lojisinin geliştirip yaygınlaştırdığı yazıdan ayrı olarak sürdürmüştür. Fakat, Türkle-
rin yaşadığı yörelerde kurulan yeni Krallık rejiminin28 toplumcu sanata karşı oluşu, 
diğer halklar gibi Türkleri de etkilemiş, bu bakımdan Türk edebiyatının gelişmesi-
ne olanak tanımadığı gibi, eski türün, yani tekke ve divan tarzı sönük biçimde sü-
regelmiştir. Ancak buna rağmen Türkiye’deki yeni edebiyata uzak kalınmadığı, 
Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’in yanı sıra Ömer 
Seyfettin, Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri gibi yazarların eserlerinin okundu-
ğu görülmektedir.  

1940’lara doğru Nazizme karşı gittikçe artan bilinçlenme ve örgütlenme, eski 
Yugoslavya’daki diğer ulusları olduğu gibi Türkleri de kapsamış ve Nazım Hikmet 
şiirlerinin sevilerek okunmasına olanak sağlamıştır. Ancak, bu dönemde bölgede 
Çağdaş Türk Edebiyatı adına özgün herhangi bir şair ve eser yoktur.29 Türkiye’de 
harf devrimi’ne paralel olarak hızlı bir gelişme sürecine giren Çağdaş Türk Edebi-
yatındaki seyrin izlenmesi, Kosova Türk Edebiyatını duraksama ve suskunluktan 
kurtarmaya yetmemiştir. Edebî yayın olanakları ve ekonomik imkânların yetersiz-
liğinin de burada önemli etkisi olmuştur.  

                                                 
28 8 Ekim 1912 tarihinde, Karadağ Prensliğinin Osmanlı İmparatorluğuna savaş açması, buna 

karşılık olarak Osmanlı İmparatorluğunun 18 Ekim tarihinde Bulgaristan ve Sırbistan, ardında da 
Yunanistan’a savaş açmasıyla başlayan I. Balkan Savaşı sonunda bölgede Osmanlı hakimiyeti sona 
ermiştir. Türkler için sıkıntılı bir dönem başlar. Bulgar, Sırp ve Yunan mezalimi ile birlikte bölgede 
sonu gelmeyen savaşlar, kıyımlar ve katliamlar yaşanmıştır. Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu, 
Makedonya, Batı Trakya, Bulgaristan’ın bazı bölgelerini elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 1 Aralık 
1918 tarihinde I. Kral Petar’ın başkanlığında Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı kurulmuştur. 1929 yılında 
bu krallık, Yugoslav Krallığı adıyla anılmaya başlar. Kosova, gerek Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı 
döneminde, gerekse Yugoslavya Krallığı döneminde, Sırbistan sınırları içerisinde bir bölge olarak yer 
almıştır. Bu krallıklar zamanında da, Türkler, tam anlamı ile huzur ortamı bulamamışlardır. 9 Şubat 
1934 tarihinde, Balkan ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Balkan Paktı, bölgedeki 
Türklerin haklarında önemli gelişmeler sağlayamamıştır. Dolayısıyla Yugoslavya Krallığı döneminde 
Türklerin durumu açık ve net değildir. Durgunluk, belirsizlik ve bekleyiş devam etmektedir... Bkz. 
Doç. Dr. Dilek Yalçın ÇELİK, Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı 1951-2008, Doğru Yol Türk Kültür 
Sanat Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s. 24-25 

29 İ. Güven KAYA, Yugoslavya Türk Halkı Yazının Gerçekçi Bir Bakış, araştırma-inceleme, Tan 
Yayınları, Priştine, 1986, s. 9 
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Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle İkinci Dün-
ya Savaşı’nın ardından Osmanlı topraklarından kopmuş Balkanlar’da Türkler bir 
yandan geleneksel edebiyatı sürdürürken bir yandan da yenilik arayışına girmişler-
dir. Önceleri Tanzimat sonrası gelişen edebiyattan etkilenmiş, peşi sıra da siyasî 
ideolojilerine daha yakın buldukları Türk sanatçılarını benimsemişlerdir. Kendi 
yayın kuruluşlarında özgün eserler vermeye başlamışlardır. Bağlı bulundukları 
topraklardaki edebiyatlardan gerek ideolojik gerekse estetik yönden etkilenmişler-
dir.30 

“II. Dünya Savaşı sonrası ideolojilerle Balkan Edebiyatı politize olmuş, büyük 
ölçüde politik düşüncelerin güdümüne girmiş, sloganlaşmış bir şiire sahip olmuş-
tur. Şiir sanatının baş düşmanı olan hitabet şiire egemen olmuştur. Daha sonraları 
politik ideallerin yerini politik kaygılar almaya başlamıştır.”31  

Aynı güdümlülüğün edebiyatımızdaki mevcudiyetini ilk ortaya atan Süreyya 
Yusuf32 olmuştur. Bu görüşü Suat Engüllü ve Daver Krasniç de paylaşmaktadır.33 
Ancak, Kosova ve Makedonya’daki Türkçe edebi yaratıcılık söz konusu olunca 
Fahri Kaya’ya göre;  

“...Edebiyatımızdaki bu aşırı güdümlü tavır ve slogancılık; o dönemde sosyalist 
gerçekçilik diye adlandırılan bu slogancı edebiyat akımından uzak kalabilen yazar 
yoktu. Fakat, bu tavır zorlama değildir, yazar ve şairlerimiz bu söyleyiş biçimini o 
dönem için en doğru yöntem, en iyi yazın akımı olarak kabul etmiştir. Bu akım 
sadece Türk yazarlarını değil, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün edebiyat çev-
relerini etkileyen bir yöntemdi. Marksim Gorki, Vladimir Mayakovski, birçok ya-
zar için örnek yazarlardı. Ayrıca buradaki şairler Nazım Hikmet’in şiirinden de 
etkilenmişlerdi. Bunun başlıca nedeni o yıllarda yazıyla uğraşmaya başlayan aydın-
ların devrimci ve şair olarak Nazım Hikmet’i daha yakından tanıyabilmeleri, Na-
zım Hikmet’in şiirlerinin hem konu, hem de biçim bakımından o yıllarda Yugos-
lavya’da güncel olan şiire yakın olmasıdır...”  

Öyle ki, Fahri Kaya’dan mada Engüllü ve Krasniç’in de ortaya attığı ve savun-
duğu bu tespit, Makedonya Türk Edebiyatı için geçerli olabilir. Çünkü Kosova’da 
ilk dönemlerde yaratılan çağdaş edebî eserlerde böylesi bir güdümlülükten söz 
edilemez. Derinlemesine yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda, bilhassa 1950 
kuşağının eserlerinde ele aldığı konular, Kosova’da devrimin yenilikleri üzerine 
yazdıkları “memleket-vatan temalı şiir”den başka bir şey değildir. Kurtuluş Savaşı 
ve olayları, savaş kahramanları, devrimin memlekete getirdiği yenilikler, maddî ve 
kültürel kalkınma, toplumun gelişmesi yönündeki her kazanım, her kazanç bir şiir 
konusu olmaya yetmiştir. Memleketine saldıranlara karşı duyulan kinden, düşman 

                                                 
30 Fahri KAYA, Çağdaş Makedon Şairleri Antolojisi, Ankara, 1993, s. 15-26. 
31 Mr. Daver KRASNİÇ, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî 

Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Fahri KAYA, Yayınları, Prizren, 2007. s. 21-22 
32 Süreyya YUSUF, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan Yayınları, Priştine, 1976, s.9 
33 Suat ENGÜLLÜ, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 7- Makedonya Yugoslavya 

(Kosova) Türk Edebiyatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 322 
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işgalinden kurtulmuş vatana karşı duyulan sevgiye kadar, Tito ve devrimlerinden, 
önemli gün ve bayramlara, Türk öğretmenlerine açılan ilk kurslardan, Türk kadını-
nın başından feraceyi atmasına, ana sevgisinden, toplum ve doğa sevgisine kadar 
coşkuyla işlenen tüm bu temaların ilham kaynağı, toplumdaki gelişme, kalkınma ve 
değişimdir.  

Bu güdümlü tavır bilhassa Makedonya Türk Çağdaş Edebiyatının ilk kuşak ya-
zarları için geçerlidir. Bu konuda onlardan birini, Necati Zekeriya’yı örnek olarak 
gösteren Süreyya Yusuf, Zekeriya’nın, büyükler için yazdığı ilk şiirlerinde, Nazım 
Hikmet’teki serbest nazımı tercih edip güdümlü haykırışlar yapmakla beraber ça-
bucak kendi nazım anlayışını geliştirdiğini söyler. Çağdaş Yugoslav ve Türk şiiri-
nin gelişmesini dikkatle izleyen Zekeriya, her iki nazmın sanat niteliklerini sentez-
lemiştir. Ayrıca, Yusuf’a göre, Zekeriya, anayurtta henüz sona ermemiş dilde sade-
leşmeyi tercih ederek henüz o dönemde yöresel ölçekte yaşatılan Batı Rumeli ağız-
ları arasında edebiyat Türkçesinin gelişmesi yolunda ışık tutmuştur. Öyle ki edebi-
yatımızdaki öztürkçeciliğin de bütün gayesi bu olmuştur.  

“Nazım türünde konudan, içerikten çok şiirsel yapı önem kazanmaya başlamış-
tır. Sanatçılar üslupta tasvire ve duyguya odaklanmışlardır. Toplumsal gerçekçilik 
akımının etkisiyle toplumsal konulara, II. Dünya Savaşı olayları, ortak günlük ya-
şam, Osmanlı tarihi, Balkan tarihi en çok işlenmiştir. Yaşanılan ülkenin sanatçıla-
rından etkilenme belirgindir. Balkan Türk Edebiyatı ses, biçim ve öz yönüyle halk 
şiirinden beslenmiştir. Balkan Türk Edebiyatı Osmanlı sonrası yeniden yapılanmış-
tır. Kuruluş yıllarında Balkan devletlerinin edebiyatlarından etkilenmiştir. Bu etki-
lenme günümüzde de sürmektedir. İlk örnekler çeviri özelliği göstermektedir. Bu 
örnekler taklit şiirden öte gidememiştir. Bunlarda Balkan Türk şiirinin sesini, har-
monisi yoktur. Daha sonraki kimi şiirlerde türkü ve ağıtlardaki kelimele-
rin kullanıldığı görülmektedir. Kimi şairler de soyutlamaya giderek ironik bir at-
mosfer oluşturmuş, ses ve kelime tekrarlarıyla yeni buluşlar, özgün söyleyişlere 
ulaşma çabası içinde olmuşlardır.”34 

Cinciç ve Tanaskoviç’e göre, Balkanlar’da gelişen edebiyat, Türk Edebiyatının 
yanı sıra Balkanlar’daki halkların edebiyatlarından da beslenmiştir. Balkan Türk 
Edebiyatı, Türk ve Balkan Edebiyatlarının bir sentezidir.35  

Prof. Dr. Mustafa İsen’e göre, bu edebiyat, dil ve ifade imkânları itibarıyla 
Türkçedir. Balkanlar’da boy verip Balkan ülkelerinin havasında yetişip gelişmiştir. 
Konu ve olaylara bakış açısıyla da yaşadıkları ülkelerin özelliklerini yansıtır. Dola-
yısıyla Balkanlar’daki Türk edebiyatları bir yandan tarihî geleneğimizden beslenip 
diğer yandan da çağdaş Balkan edebî faaliyetlerinin etkisinde yol almaktadır.36  

                                                 
34 Mr. Daver KRASNİÇ, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî 

Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007. s. 21-22 
35 Slavoljub DZİNDJİÇ –Darko TANASKOVİÇ, Poezija Turske Narodnosti u Jugoslaviji, 

Stremljsenga, Priştine, 1976, y.17, No: 2/1976, s.221-230. 
36 Mustafa İSEN, Çağdaş Prizren Şairleri , Ötelerden Bir Ses , Ankara, Akçağ Yayınları, 1997, 

s.15. 
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Son dönemlerde Balkan Türkçesi, kültür ve edebiyat dili olarak hızlı bir geliş-
me grafiği izlemiştir. Aydınlar kültür yaşamına öncülük etmekte; Balkan Türk şiiri 
doğrudan hiçbir edebiyat akımına bağlanmadan şekil ve üslup kaygısından uzak bir 
şekilde gelişmektedir. Şairler güncel olaylar ve toplumsal konularda yoğunlaşmış-
lardır. Şiirlerinde dış etkiler yoğundur. İlk dönemlerde toplumsal gerçekliği ön 
plana alan şairler sonraları bireyselliğe yönelip eski kalıp söyleyişler yerine yeni 
arayışlara girmişlerdir.37 

Uzun yıllar Yugoslavya Türk Çağdaş Edebiyatının önemli bir parçasını oluştu-
ran Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı, Balkanlar’da böyle bir edebî tarihi süreç, alt-
yapı ve köklü bir geleneğin mensubudur. Son yarım yüzyılı aşkın bir süredir var 
gücüyle varlığını tekrar sürdürmeye çalışan Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı, edebî 
tarihini genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız böyle bir geçmiş ve ortamda ken-
dine özgü bir kimlik yaratmaya başarmıştır. 
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ABİDELERİN DİLİNDEKİ EŞANLAMLI 

KELİMELERİN SEMANTİĞİ 
 

ЕСКЕРТКІШ ТІЛІНДЕГІ МАҒЫНАЛАС 
СӨЗДЕРДІҢ СЕМАНТИКАСЫ 

 
SEMANTICS OF SYNONYMOUS WORDS OF 

THE LITERARY MONUMENT 
 
 

Saltanat TAŞİMBAY* 
 

 

Öz  

Orta yüzyılda yazılmış “Muhabbetname” destanında Arapça, Farsça ve Türkçe 
kelimelerin sinonim açısından özellikleri çokça karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime-
ler sayı yönünden çeşitlidir. Sözünü ettiğimiz destanda kökeni Türkçe olan kelime-
lerin Arapça ve Farsça kelimelerle sinonim olabileceği fark edilmiştir. Türkçe ke-
limeler kendi aralarında sinonim olduklarında genel olarak Oğuz, Kıpçak, Karluk-
Uygur özelliklerinin karışık olduğu netleşmiştir. Eşanlamlı kelimelerin kendi arala-
rındaki ufak farklılıklar örnekler aracıyla gösterilmiştir. Eserdeki eşanlamlı kelime-
lerin bazı varyantları yazarın kendine has stil özelliğinden ortaya çıkma ihtimali 
olabilir. Abidede geçen eşanlamlı kelimelerin çoğunluğu günümüz Kazak diliyle 
karşılaştırdığımızda temelinin eskilere dayandığını fark etmek mümkündür. Eserde 
kullanılan hem Türk hem Arapça kelimelerin eşanlamlıları günümüzde kullanılma-
ya devam edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: abidelerin dili, leksikoloji, sinonim açısından özellikler, 
eşanlamı kelimelerin farklılıkları, kökeni Eski Türkçeye ait sinonim kelimeler  

 

Түйін 

 Орта ғасырда жазылған «Мухаббат-наме» дастанында араб, парсы, түркі 
тілдеріндегі сөздердің синонимдік қатарлары көп кездеседі. Синонимдік 
қатарға енетін сөздер сан жағынан əртүрлі болып келеді. Дастанда түркі 
сөздерінің араб-парсы сөздерімен синоним бола алатындығы байқалады. 
Түркі сөздері өзара синоним болғанда жалпы түркі, оғыз, қыпшақ, қарлұқ-
ұйғыр элементтері аралас келетіндігі анықталды. Өзара мəндес сөздердің 
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мағыналық нəзік айырмашылықтары мысалдар арқылы көрсетілді. 
Синонимдердің кейбір сыңары көркем шығармада автордың өзіндік стиль 
ерекшелігіне байланысты туындаған болуы мүмкін деген тұжырым 
жасалынды. Ескерткіштегі синоним сөздердің басым көпшілігінің кейбір 
сыңарлары қазіргі қазақ тілімізбен салыстырғанда көне сөздердің қатарынан 
орын алады. Ескерткіштегі түркі сөзінен де, араб элементтерінен де құралған 
синонимдік қатарлар қазіргі тілімізде жалғасын тапқан. 

 Кілт сөздер: ескерткіш тілі, лексика, синонимдік қатар, мағыналық 
айырмашылық, түркі сөздерінен болған синонимдер 

 

Abstract 

There are a lot of Arabic, Persian, Turkic synonymous words line in the middle 
age’s Muhabbat-name poem. A number of words within synonymous line are dif-
ferent. Turkic words are noticed in the poem can make up synonyms with Arabic 
and Persian words. It was defined that elements of Oguz, Kipchak, Karluk-Uighur 
languages are revealed in the poem, make up Turkic synonyms. Slightly differ-
ences of semantically close words are presented with examples.  

Synonymous tandem of some words may have been caused due to the author's 
own style. The vast majority of the synonymous words taken from literary monu-
ment was originated from ancient line in comparing with current Kazakh language. 
Synonymous lines consisting of Turkic and Arabic elements of the literary monu-
ment are the continuation of Kazakh modern language. 

Keywords: monument language, vocabulary, synonymic line, semantic differ-
ence, synonyms derived from Turkic words. 

 

 

Синонимдер формасы мен мағынасы жағынан да омонимдерге қарама-
қарсы тұрған лексика-семантикалық топқа жатады. Синонимдер – кез келген 
тілдің байлығын көрсететін негізгі белгілерінің бірі. Синонимдес сөздер 
мағыналық жағынан бір-біріне жуық болғанымен, олардың аз да болса бір 
айырмашылығы болады. Осы қасиеті арқылы ұғымның нəзік қырларын 
ашады. Ғалым Ə. Болғанбаев синонимдерге мынадай анықтама береді: 
«Əртүрлі айтылғанымен көбінше жақын болып келетін, бірақ əрқайсысының 
өздеріне тəн не мағыналық, не стильдік, не эмоциялық сəл ерекшеліктері бар 
сөздерді синонимдер дейміз» (Болғанбаев Ə.1970: 11 б.).  

Синонимдерді зерттеуші ғалымдар синонимдердің бір-бірінен үш түрлі: 
1) мағыналық, 2) стильдік, 3) валенттілік немесе өзге сөздермен қарым-
қатынасқа түскенде пайда болатын қолданыстық (тіркесімділік) белгілері 
бойынша ерекшеленетінін айтып жүр. 

Тілде синонимдердің мол болуы сол тілдің сөздік құрамының бай, əрі 
көркем екендігін көрсетеді. Орта ғасырда жазылған «Мухаббат-наме» 
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дастанында араб, парсы, түркі тілдеріндегі сөздердің синонимдік қатарлары 
əдемі өрнектелген. Ақын синоним сөздерді жете білудің үлкен мəні бар 
екеніне баса назар аударған. Лексиконы синонимдерге бай Хорезми сөз 
мағыналарының арасындағы нəзік айырмашылықтарды дөп басып, шебер 
қолданған. Өз ара мəндес сөздердің мағыналық нəзік айырмашылықтарын 
жете меңгерген шайыр синоним сөздердің сыңарларының айтылатын ойға 
дəлме-дəл келетінін тауып қолдануының арқасында дастанның тілі əрі 
келісті, əрі мəнерлі болып шыққан. 

«Мухаббат-наме» ескерткішінде араб-парсы, түркі сөздерінен болған 
синоним сөздер кездеседі. Ескерткіштегі синонимдес сөздерді талдау қазіргі 
кездегі синонимдік қатарлардың ерте кезден қалыптасқандығын аңғартады.  

Синонимдік қатарға енетін сөздер сан жағынан əртүрлі болады. Жəдігер 
мəтінінде синонимдік құрайтын сөздер тобын: 1) түркі сөздерінен болған 
синонимдер; 2) түркі жəне араб-парсы сөздерінен синонимдік қатар түзетін 
деп екіге бөліп қарастыруға болады.  

Мн-де түркі сөздерінің араб-парсы сөздерімен синоним бола алатындығы 
байқалады. Түркі сөздері өзара синоним болғанда жалпы түркі, оғыз, қыпшақ, 
қарлұқ-ұйғыр элементтері аралас келетіндігі анықталды. Сонымен қатар 
синонимдердің бір сыңары қазіргі қазақ тілі тұрғысынан архаизм болып келуі 
ескерткіш тілінің өзіндік ерекшелігін аңғартады. 

Енді Мн-дегі синонимдердің мағыналық реңктерін байқау үшін бірнеше 
сөйлем салыстырып көрейік. Ескерткіш тілінде синонимдік қатарлар əр сөз 
таптарынан болған. Зат есім, сын есім, үстеу, етістіктерден құралған 
синонимдердің қатары молынан ұшырасады.  

Ерин – дудағ – лағыл. Бұлар ауыздың астыңғы және үстіңгі екі жақ 
жиегі деген ұғымды береді. Бұл синонимдік қатардың алғашқы сыңары ерин 
сөзі қазіргі қазақ тілінен фонетикалық жағынан ғана ерекшеленді. Шакар 
ерниң набаты Хызра охшар 221 (Шекер ерніңнің тəттілігі Хызраға ұқсайды). 
Ерин сөзі қазіргі қыпшақ, қарлұқ-ұйғыр тілдерінде кездеседі. Ал екінші 
сыңары дудағ сөзін қазақ тілі тұрғысынан архаизм деп қарастырамыз. 
Дудағыңдин көңүл жан хасыл етмас 457 (Ерніңнен көңілім де, жаным да дəме 
етпейді). Дудағ тұлғасы түркі тілдерінің оғыз тобында айтылады. Соңғы 
сыңары көркем шығармада автордың өзіндік стиль ерекшелігіне байланысты 
туындаған болуы мүмкін. Бұндай синонимдердің кейбіреулері ғана жалпы 
халықтық сипатқа ие бола алады. 

Ишик – қапуқ. Үй мен бөлменің ашып-жауып, кіріп-шығатын орны. Бұл 
– есік атауының қазақ тіліндегі мағынасы. «Мухаббат-наме» ескерткіші 
тілінде де осы мағынада: Ишикиң топрағы Каусар булағы 248 (Есігіңнің 
топырағы – Кəусар бұлағы). Қуйаш хар күн йүз урур ол қапуққа 453 (Ол 
қақпаға күн сайын күн жүзін бұрады). Ишик қазіргі оғыз тілдерінде есіктің 
екі жақтауы деген мағынада жұмсалады екен. Бұндай мағынаны қазақ 
тілінде босаға атауы береді. 
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Қазіргі түркі тілдерінде есік атауының қызметін оғыз тілдерінде қапуқ 
сөзі атқарса, ескерткіште қапуғ қақпа жəне есік мағынасын береді. Қазіргі 
қазақ тілінде қақпа жəне есік сөздерінің мағыналары мен білдіретін 
ұғымдары əр басқа болғандықтан олар синонимдер ретінде танылмайды.  

Улус – ел – халқ – халайық. Бұл синонимдік қатарлар халық, ел 
мағынасында жұмсалған. Мысалы, Улус туттың қамуқ ´ақлың күчидин 123 
(Ұлысты биледің мол ақылың күшімен); Қылур Йүсүпни Мысыр елинда 
султан 28 (Жүсіпті Мысыр еліне сұлтан қылды). Бұлардың алғашқы екі 
сыңары жалпытүркілік сөздер болса, соңғылары кірме лексиканың қатарынан 
орын алады. Қазақ тілінде ел қазір де халық, жұрт, қауым деген ұғымда 
қолданыла береді. Араб тілінен енген халқ, халайық атауы XIV ғасырда да, 
қазір де өте жиі қолданысқа түсіп, кеңінен пайдаланылатын сөз.  

Қазақ тілінде бұл сөздің синонимдік қатарлары мынадай: халық, ел, 
жұрт, қауым, халайық, әлеумет, жамағат, жаран (ҚТСС. 2005:591). 

Қол – ел – елик. Бұ синонимдік қатардың қай сыңары болмасын адамның 
бір нәрсені ұстайтын, жұмыс істейтін дене мүшесі деген ұғымда 
жұмсалған. Аныңдек йирга қол сунды елик ким 315 (Сондай жерге қол 
создым жетемін деп). Қолум сим алмаңызға йетмади хеч 200 (Қолым күміс 
алмаңызға еш жетпеді). Ел, елик атаулары көне сөз ретінде қазіргі тілімізде 
қолданылмайды. Қол сөзі орта ғасырдағы мағынасын жоғалтпай тілімізге 
келіп жеткен. Орта ғасырда бұл сөздердің лексикалық мағыналары тең 
болғандықтан өзара синонимдес қатар түзе алады. Бұл атаулардың жасалу 
уəжі əртүрлі.  

Йүз – йаңақ – ең. Адамның беті, өңі, түрі, түсі; ажар, көрік, шырай 
ұғымдарын береді. Қара мең ал йаңақыңда йарашур 191 (Қара меңің ал қызыл 
өңіңе жарасып тұр); Йүзүңда көрдим ей жан байрам айын 61 (Жүзіңнен 
көрдім, ей жаным, мейрам айын). Аның ким ал еңинда мең йаратты 11 (Оның 
ал қызыл өңінде мең жаратты). Қазақ тілінде бет, жүз, әлпет(ҚТСС. 
2005:152) 

Таңри – йаратқан – уған. Бұл синонимдік қатар құраушы сөздер бір-
бірінен стильдік жағынан ерекшелінеді. Таңри сөзі бізге орхон-енисей 
ескерткішінен таныс. Тәңри йалңуқ йаратты ДТС 544 (Тəңірі адамды 
жаратты). 

Йаратқан қазақ тілінде й ~ ж сəйкестігімен өзгешеленсе, уған сөзінің 
түпкі түбірі у екені белгілі. Мысалы, Улығ таңриниң атын йад қылдым 1 
(Ұлық тəңірінің атын жад қылдым); Уған Йүсүп жамалин сизга берди 581 
(Құдай Жүсіп пайғамбардың жамалын сізге берді). Йаратқан ким тəн ичра 
жан йаратты 81 (Жаратқан ием, тəн ішінде жан жаратты).  

Ескерткіште араб тілінен енген хақ та´ала – хақ – халиқ – йаздан сөздері 
өзара синонимдік қатар құрайды. Мысалы, Агар берса суйурғаб хақ та´ала 
215 (Хақ тағала кеңшілігін берсе егер); Бу сөзда, хақ билүр, йалған йоқ, ей 
жан 326 (Бұ сөзде хақ білер жалған жоқ, ей жаным); Халайық севганин халиқ 
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севар хам 366 (Халық сүйгенді құдай да сүйеді); Ошал күн ким сени йаздан 
йаратты 86 (Сол күні сені тəңірі жаратты). Қазақ тілінде бар əлемді жасаушы 
құдіретті күшті құдірет иесі құдай, тәңір, алла, алла тағала, жаратқан, 
жаратушы, жасаған, құдірет, ие, пір, жаппар, хақ, рахим сөздерімен 
беріледі (ҚТСС. 2005: 380). 

Көне түркі жазба ескерткіштерінде «құдай» деген ұғым беретін байат, 
иди сөздері кездеседі. «Қутадғу билиг» пен «Һибат-ул хақайиқта»: Байат 
аты бирла сөзүг башладым ҚБ 12 (Жаратушы атымен сөзімді бастадым); Ай 
йер көк идиси ҚБ 4 (Ей, жер мен көктің иесі); Бу қудрат идиси улуғ бир байат 
ҺХ 19 (Бұл құдіреттің иесі ұлы бір құдай). Ал, орта ғасыр ескерткіші Мн-да 
Жаратушының əртүрлі сипаттарын танытатын атаулардың бұндай көне 
тұлғасы қолданылмаған. 

Ачун – йир йүзі. Махмуд Қашқари ачун сөзін чығыл тайпасының сөзі деп 
көрсеткен. Ачунда парсы даптарлариң бар 48 (Дүниеде парсыша дəптерлерің 
бар). Тарихи ескерткіштерде ачун сөзінің ажун, азун, ад'з'ун, ажун 
варианттары ұшырасады екен. Ачун сөзі қазіргі қазақ тілінде қолданылмайды. 
Бұл синонимдік қатардың екінші сыңары йир йүзі тілімізде фонетикалық 
жағынан өзгешілігі болмаса мағынасында ешқандай айырма жоқ. Валикин 
йир йүзинда аты қалды 378 (Бірақта жер жүзінде аты қалды).  

Ескерткіште синонимдік қатардың түркі тілдерінде жер жүзі 
вариантымен осы мағынада жұмсалатын арабтың әлем жəне парсының 
жиһан сөздері жарыса қолданылған. Ескерткіш тілінде араб-парсы тілдерінен 
енген жехан – ´алам сөздері өзара синонимдер құрайды. Жеханға хүснүңиз 
чавын йайайын 72 (Жаһанға сұлулығыңыздың даңқын жаяйын). Айа көрк 
ичра ´алам падишахы 185 (Ей, сұлулық əлемінің падишаһы). Демек, қазақ 
тілінде ачун тұлғасы сақталмағанымен оның орнына жер жүзі, дүние жүзі, 
жиһан деген ұғым беретін араб сөзінің жуан варианты ғалам, дүнийа жəне 
парсының жиһан атауы да көркем əдебиетте жарыса қолданылады. Бұл – 
кірме лексиканың тілімізде терең орныққанын білдіреді. Қазіргі тілімізде 
бүкіл жер шарын қоршап тұрған аймақты атау үшін әлем, дүние, жиһан, жер-
көк, дүние жүзі, жер жүзі, жер-жиһан, ғалам варианттары жұмсала береді 
(ҚТСС. 2005: 115). 

Бурун – ашуну – оза. Осыдан ілгергі кезде, ертеректе деген мағынада 
жұмсалған. Бұл синонимдік қатарындағы ашуну, оза сөздері қазақ тілі 
тұрғысынан архаизмге айналған. Мысалы, Бурун алқысса бек мадхин айайын 
105 (Əлқисса, алдымен бек мадағын айтып алайын); Жехандин ашуну миң 
йыл қылды халиқ 481 (Жаһан жаралмастан мың жыл бұрын); Оза жансыз тан 
ерди мүлки сенсиз 111 (Сен жоқ кезде мемлекетіміз жаны жоқ тəн сияқты 
еді). 

Бұл синоним сөздердің соңғы екі сыңары қазіргі қазақ тілі тұрғысынан 
көне сөздер болып табылады. Дегенмен қазіргі тілде кейбір байырғы 
сөздердің іздері төл тілімізде сақталып қалған. Оза сөзінің оз түбірі уақыт 
ұғымын береді. Қазақ тілінде «мезгіл, мерзім» түсінігін «заман озды», «уақыт 
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озды» тіркестерінен байқауға болады. Оз- етістігінің «қуып жетіп, алға шығу, 
ілгері кету», «асу, арту, өту» сияқты мағыналары кейіннен пайда болған.  

Көп – өкүш – талим. Бұл сөздер өзара синонимдік қатар құрағанымен 
қазақ тілінде өкүш жəне талим сөздері қолданудан шығып қалған. Өкүш 
йыллар Йаратқан бақый тутсын 160 (Жаратушы ұзақ жылдар өмір берсін); 
Көңүл бахринда көп гаухарлариң бар 47 (Көңіл теңізінде көп гəуһарларың 
бар); Талим айуан үзра учқан хума мин 606 (Талай алтын сарайдың үстінен 
ұшқан құмаймын). 

Барча – қамуқ – бары – жүмла. Есімдіктен құралған синонимдік 
қатарлар бүкіл, барлық ұғымында қолданылған. Көңүлниң қаны қайнаб барча 
ташқай 217 (Көңілдің қаны қайнап баршасы тасты); Ким асрарлар қамуқ 
шахлар гадайин 74 (Барлық шаһтар өз кедейін асырайды); Тапылғай 
мақсудум тапқуңда бары 275 (Саған қызмет еткенде барлық мұратым 
табылады). Қатыңда йер өпарлар жүмла шахлар 206 (Барлық шаһтар сені 
көргенде құрмет көрсетіп жерді сүйеді). Қазақ тілінде барлық, барша, бар, 
бәрі, күллі, түгел, тегіс, тамам, дүйім, мұқым, әмбе, бүкіл, бүтін, бүтіл, 
тұтас, исі, жамиғы, тайлы-таяғы, толайым, кіл, жұмлә көне. (ҚТСС. 2005: 
137). 

Текүр – елт – йетүр. Бұл етістік сөздерден болған синонимдер белгілі бір 
жерге, бір нәрсеге қолы жету мағыналарын береді. Мени хайрат мақамынға 
йетүргил 330 (Қайраттың мақамына мені жеткіз); Саламим гүлга елт, ей таң 
насими 235 (Сəлемімді гүлге жеткіз, ей таң самалы); Саламимни текүр ол 
дилситанға 239 (Сəлемімді жеткіз, жүрегім ділгəр жанға). Бұл топтағы 
синоним сөздердің қазақ тілімен салыстырғанда алдыңғы сыңарлары көне 
сөздер қатарына жатады. Соңғы сыңарынан қазақ тілімен салыстырғанда й ~ 
ж сəйкестігі байқалады.  

Түркі сөздерінің араб-парсы сөздерімен синоним бола алатындығын 
қарастырсақ. Бұлардың бір сыңары түркі сөзінен, келесі сыңары араб-парсы 
сөздерінен болып ескерткіште синонимдік қатар түзілген. 

Гүл – чечак. Түрлі түсті, үлбіреген хош иісті өсімдіктің жалпы 
аттары мағынасында түсініледі. Гүл афшанлық қылур бустан ичинда 150 
(Гүлдің жұпар иісін бүкіл баққа жайып тұр). Чечак йапрақлары йирга 
түшүптүр 153 (Шешек жапырақтары жерге түсіп тұр). 

Қазіргі түркі тілдерінің бірсыпырасында бұл екі сөз де қатар қолданылып, 
синонимдік жұп құрайды. Ал төл тілімізде шешек сөзінің орнына гүл тұлғасы 
жұмсалады. 

Сарай – айуан – даргах. Бүгүн олтырмағыл айуан ичинда 156 
(Бүгінгідей күні тектен-текке отырма əйван ішінде); Сарайдин барды Чин-
Мачинға чавың 201 (Сарайдан жетті дабылың Шын – Машынға); Ишикиң 
топрақы даулатли даргах 56 (Есігіңнің топырағы – дəулет сарайы). 

Ужмақ – жаннат. Бұл синонимдер ол дүниедегі рахат орын; пейіш 
мағынасын береді. Ким ужмақтур сениң базмиң бинасы 145 (Болып жатқан 
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сенің тойың болған жер жұмаққа ұқсайды); Хамиша йаз ерүр жаннат хауасы 
146 (Жаз бойы мұнда еседі мұнда жаннат ауасы). Қазақ тілінде пейіш, жұмақ, 
ұшпақ, жаннат, иранбақ, гүлстан поэт. [ҚТСС. 2005: 462 б.]. 

Киши – адам – жан. Жехан қалмас кишига жавидана 176 (Адам қалмас 
жаһанда мəңгі бақи). Қазіргі қазақ тілі тұрғысынан кишиге қарағанда адам 
атауы өте жиі қолданылады екен. Қазақ тілінде адам, кісі, жан, пенде, 
қаумет көне (ҚТСС. 2005: 33). 

Хүсн – көрк – жамал. Қыйамат көрклүсин хүснүңға не сөз 225 (Қиямет 
көріктісің, сұлулығыңа не сөз бар). Саламимни текүр ол көркка байға 241 
(Сəлемімді жеткіз ол көрікке байға). Жамалиң тек кишиниң йоқ жамали 223 
(Жамалыңдай кісінің жоқ жамалы). Қазақ тілінде сұлу, әдемі, әсем, көркем, 
ару, әрлі, бәденді, ажарлы, шырайлы, келбетті, кескінді, көрікті, сиықты, 
келімді, зипа, айдай, реңді, өңді, қияпатты көне (ҚТСС. 2005: 507). 

Бір қатарға топтасқан жеке сөздердің санының əрқилы болуы, əрине, 
əртүрлі себептерге, қажеттіліке байланысты. Бұдан əр сөз табының осы 
категорияны тудыруға қосатын өзіндік үлесінің əрқалай екендігін көруге 
болады. Сөз таптарының ішінен зат есім, сын есім, етістік синонимдерге бай 
болса, сан есімдер, есімдіктер, шылау сөздерден пайда болған мəндес сөздер 
аз ұшырасады. Тіл білімінде синонимдік сөздер өзара мағыналық 
ұқсастығына, грамматикалық мəндестігіне, бір ұялық қатардан туатын жалпы 
ұғымдастығына қарай топтастырылады.  

Ескерткіштегі синонимдік қатар құрайтын сөздер барлық дерлік сөз 
табынан кездеседі. Араб-парсы элементтері өз алдына бір-біріне синоним 
қатарларын да түзе алады. Кейбір араб-парсы сөздері түркі сөздерімен 
синонимдік қатар құрайды. 

Ескерткіштегі синоним сөздердің басым көпшілігінің кейбір сыңарлары 
қазіргі қазақ тілімізбен салыстырғанда көне сөздердің қатарынан орын алады. 

Ескерткіштегі түркі сөзінен де, араб элементтерінен де құралған 
синонимдік қатарлар қазіргі тілімізде жалғасын тапқан. 
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Öz 

Türk edebiyatının olağanüstü temsilcisi ozan Yunus Emre’nin eserleri ve haya-
tı hakkında sayısız bilimsel eserler yazılmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Al-
manya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen bilim adamlarının eserleri ile birlikte, 
Gürcü bilim adamları bu konunun incelenmesine önemli katkılarda bulunmuştur ve 
onların değerlendirmeleri ve analizleri de oldukça önemlidir. Gürcistan’da çok 
sayıda bilimsel makaleye ek olarak biri edebiyat alanında ve diğeri dil alanında iki 
monografi yazılmıştır. Elizbar Javelidze’nin “Türk Edebiyatının Köklerinde. Yu-
nus Emre” çalışması şairin yaşamı ve sanatı üzerine sağlam bir eserdir. Diğer 
önemli konularla birlikte Elizbar Javelidze; “kozmoloji”, “tanrı”,” insanlar”, “ha-
yat”, “ölüm” gibi konularla ilgileniyor ancak özellikle şairin dervişane dünya görü-
şüne ve tasavvuf etkisine dikkat çekiyor. 

İkinci monografinin yazarı ise Shalva Gabeskiria’dır. “Yunus Emre Sanatının 
Sözlüğü” adlı eserinde o, “Türkçe sözler konusunu, karşıt anlamlı, eş anlamlı, şiir 
yazma sanatı ve Kelime oluşumunun analizi ile ilgili ayrıntılı analizler yapmakta-
dır. Bilim adamı, tasavvuf sözlüğünü analiz etmek için ise ayrı bir bölüm ayırmış-
tır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Gürcistan, Türk edebiyatı, bilimsel 
çalışmalar. 
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Abstract 

There are written numerous scientific works about life and poetry of Yunus 
Emre, the outstanding representative of Turkish literature. Together with the works 
of scientists from Turkey, Azerbaijan, Russia, Germany, England and other coun-
tries, those of Georgian scientists make significant contribution to study of this 
issue and their assessment and analysis is of importance as well. In addition to 
numerous scientific articles in Georgia, there are written two monographs, one – in 
the sphere of literature and the other – in the sphere of language. Work by Elizbar 
Javelidze “At the Origins of Turkish Literature. Yunus Emre” is a solid work about 
poet’s life and art. Together with the other significant issues, Elizbar Javelidze 
deals with such issues as cosmology, god, humans, live, death but particular atten-
tion is paid to the poet’s dervish worldview and the issue of Sufism influence. 

Author of the second monograph is Shalva Gabeskiria. In his work “Lexicon of 
Yunus Emre’s Art” he provides detailed analysis of word-formation, versification, 
synonyms, antonyms, issues of Turkish lexicon. The scientist has dedicated sepa-
rate chapter to analysis of Sufism vocabulary. 

Keywords: Yunus Emre, Georgia, Turkish literature, scientific studies. 

 

Резюме 

Одним из видных представителеий турецкой литературы ранного периода 
является Юнус Эмре творчесто которого оказало большое влияние на 
развитие турецкой народной ашугской и дервишской поэзии. Связи жизни и 
творчество поэта сушествует много научних работ среди которых 
заслуженное место занимает монографические работы грузинских ученных. 
В моногрвфии “У истоков Турецкой Литературы II. Юнус Эмре” Э.Д. 
Джавелидзе рассмотрены проблемы художественного мышления дервишсой 
поэзии поэта, в историческом контексте изучает основние вопросы творчеста 
Эмре. В работе рассмотривется эпоха и жизнь, вопросы структуры стиха, 
семантика , вопросы моровоззрения поэта. 

Второй монографически труд пренадлежит туркологу Ш.В. Габескирия. 
В работе “Лексика Прозведеий Юнуса Эмре” автор исследивает туркскую 
лексику дает общую характеристику лексики поэта рассмотривет 
словообразовательную систему и большое внимание уделяет на суфийскую 
терминологию. 

Ключевые слова: Юнус Эмре, Грузия, турецкая литература, научные 
исследования. 
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Giriş 

Çağdaş kültür ülkelerin edebiyatı iki temel unsurundan ibarettir. Birincisi her-
hangi bir ülkede yazılmış edebi eseridir, ikincisi ise bir edebiyatından diğer edebi-
yata girmiş edebi eseridir. Bilindiği gibi herhangi bir edebiyatın edebi eseri başka, 
edebiyatına girince az da olsa o edebiyatına ait olur. Bir edebiyatına sadece o ülke-
nin toplumsal hayatını, düşüncelerini, edebi durumu iyi yansıtan edebi eseri ait 
olabiliyor. Yakın doğunun edebiyat dünyası her zaman ilgimizi çekmekteydi. İlgi 
çektiğimizin en az iki nedeni vardır. İlk önce doğu edebiyatın estetik fenomen ola-
rak algılanması çok ilginçti. Bunun büyük tarihsel ve kültürel önemi vardı. İkincisi 
ise, ülkemizin kültürel ve ruhsal hayatın gelişmesinde doğu ülkelerin rolü büyüktü. 
Bu yüzden estetik ya da edebi düşüncelerin gelişme işinde birbirlerine benzer mo-
deller, olaylar karşımıza çıkmaktadır. Komşu ülkelerin sosyal-kültürel hayatın iyice 
bilmesi kendi ülkemizin zengin kültür mirasın bilim araştırma işlerinde önemli yer 
almaktadır. Türkçe-Gürcüce edebi ilişkilerin tarihi çok eskilere gitmiyor. Milletle-
rimiz arasında tarihi, kültürel ilişkiler her zaman vardı. Ayrıca, halklarımız arasın-
da kültürel, edebi ilişkilerin pekiştirilmesinde Tiflis Devlet Üniversitesindeki Tür-
koloji bölümünün katkısı büyüktür. Gürcistan’da Türkoloji’nin temelleri Sergi 
Cikia tarafından atılmıştır. Cikia İstanbul Üniversitesinde 1927-28 yıllarında Fuat 
Köprülü’nün öğrenciliğini yapmıştı. Çalışmalarını daha sonra Petersburg’daki Tür-
koloji Bölümünde sürdürmüştür. Döndükten sonra Gürcistan’da Türkoloji Bölü-
münün açılmasında büyük rol oynamıştır. 1945 yılından itibaren Türkoloji Bölü-
münde Türk edebiyatı, tarihi , Dili, kültürü ile ilgili bilimsel çalışmalar yoğun şe-
kilde sürdürmektedir. Sergi Cikia’nın öğrencisi olan Elizbar Cavelidze Gürcis-
tan’da Türk Edebiyatı alanında akademik çalışmaları başlatan ve profesörlüğe ka-
dar uzanan süreçte çalışmalarını Klasik Türk Edebiyatı alanında sürdüren ilk kuşak 
Gürcü Türkologlarındandır. Elizbar Cavelide Mevlana Celaleddin Rumi, Ruhi 
Bağdadi, Yunus Emre hakkında monografi çalışmaların sahibidir. Bu tür çalışmala-
rın değişik açılarından önemi var. Orta çağ edebiyatı felsefe, düşünce tarzı, felsefi-
dini akımları üzerine geniş bilgi verilmektedir. Ayrıca dönemin Gürcü Edebiyatın-
da benzer felsefi-dini akımların mevcut olduğunu yakın doğu ülkeleriyle kültürel 
temasında olmasının belirticidir. 

Türk edebiyatın en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin eserleri, sanatı 
ve dili üzerine saysız çalışma yapılmıştır. Türk, Azeri, Rus, Alman, İngiliz ve diğer 
ülkelerin bilim adamlarının yanı sıra Yunus Emre hakkında Gürcü bilim adamları-
nın, Türkologların, bilimsel çalışmaları da değerlendirmeye değer. Bilimsel maka-
leler dışında iki temel monografik çalışması mevcut: birisi edebiyat alanına ait, 
diğeri ise dil alanına ait. Bu monografilerin ikisi de Rus dilinde. Edebiyat alanında 
çalışma yapan bilim adamı Türkolog Elizabar Cavelidzedir monografinin adı: Türk 
Edebiyatı Başlangıç Devri II. Yunus Emre. Elizbar Cavelidze kitabında şairin edebi 
kişiliği ve edebi eserindeki temel noktaları üzerinde durmaktadır. Adı geçen temel 
noktalar şu şekilde tasnif edebiliriz: 

a) Yunus Emre’nin yaşadığı dönem ve hayatı (Cavelidze şairin edebi eserleri-
ne dayanarak hayatı üzerine kendi tespitleri ortaya koymaya çalışmıştır); 
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b) Yunus Emre’nin şiir yapısı(şiir şekilleri, kullandığı vezin ve kafiye, alite-
rasyon ve kafiye, imgeler sistemi tahlil ederek dönemin edebi düşüncesi hakkında 
geniş bilgi vermektedir); 

c) Yunus Emre’nin dünya görüşü. 

Bu temel noktaların içinde alt noktalar mevcut: Tanrı, kosmoloji, insan, ölüm, 
aşk, ahlak anlayışı hakkında geniş kapsamlı inceleme mevcut. E.Cavelidze Yunus 
Emre’nin edebi eserleri incelenirken şairin dayandığı dervişlik dünya görüşü üze-
rinde özellikle durmaktadır. Ayrıca Sufizmin rolünün etkin olduğuna altını çizmek-
tedir. E. Cavelidze şairin hem halk edebiyatından hem de divan edebiyatından fay-
dalandığını ifade ederek şairin bu tür özelliği onu diğer şairlerden ayrı tutuğunu 
söylemektedir. Ayrıca Elizbar Cavelidze Yunus Emre’nin ve genel olarak orta çağ 
edebi eserlerinin incelemesinde dönemin estetik kanunları göze alarak araştırma 
yapmak gerektiğini vurgulamaktadır. 

Elizabar Cavelidze ağırlıklı şekilde Şairin dünya görüşü üzerine durmaktadır. 
Dönemin kültürel, sosyal, dini –felsefi durumu hakkında geniş bilgi vermektedir. 

Şairin hayatı ve edebi eserleri Türk aşık ve dervişlik edebiyatın derin şekilde 
incelemesinin bir anahtarıdır. Bilindiği gibi Yunus’un yaşadığı dönemde Bilim 
dallarında, edebiyatta Fars ve Arap dilleri kullanılmaktaydı. Türk Dili ise sadece 
konuşma dil olarak kullanarak edebiyat alanında ayırıma uğratılmıştı. Bu durumu o 
dönemin ünlü şairi Aşık Paşa’nın sözleri güzelce ifade etmektedir “Türk diline kise 
bakmaz idi …“mevcut olan dillerle yaratılmış edebiyat Türk halkın gönlüleri aça-
mazdı. Aşık Paşanın sözleri iki anlamda önem taşımaktadır. Birincisi - Türk gerçe-
kiliğinde milliyet duygusu uyandırmaktadır, ikincisi - Türk Dilinde eserlerin yara-
tılması, o dönemde meşhur olan sufizm fikirlerinin Halka tanıtılması çok önemliy-
dı. Bilindiği gibi sufizmın ortaya çıkması ve gelişmesi toplumun sosyal ve ekonomi 
açısından ağır ve zor durumda olduğuna bağlıydı. 

Kendine değişik felsefi ve dini doktrinleri kapsayan sufizm, dönemin sosyal, 
felsefi ve dini sorunları inceliyordu. Sufizm akımın genişliği ve eklektiliği değişik 
sosyal ve felsefi-dini grupların dayanağı olup dünya görüşleri oluşturmasında 
önemli rol oynadı. Dönemin sıyaset ve kültürel hayatında sufizmin hegemon görev 
aldığını söylemiş olursak abartılı olmayacaktır. Böyle şartlar arasında edebiyatın 
“dünya görüsü sistemin “oluşturması sufizm fikirleriyle besleniyordu. Sufizmin 
gelişme işinde iki farklı yolu vardı. Bir taraftan neoplatonik felsefesi benimseyen 
“kalsik” sufizm temellştiriyordu. Bu akımın takipçileri felsefi ve dini sorunların 
rasyonel düşünceleriyle incelemesinden vaz geçmeyerek öncülğü içe dönük görü-
şüne ve sezgiye veriyorlardı. Bu akımın dünya görüşü orta çağın felsefi ve dini 
düşünceleri ilgilendiren sorunları hemen hemen kapsamaktadır. Adı geçen akımın 
bağrında formu ve içeriği açısından Türk milli bağlarına uzak duran, fars ve arap 
kütürel alanında önemli yer alan, genel islam ideoloji ifade eden Türk Divan Ede-
biyatı ortaya çıktı. Bu akımın en önemli temsilcisi Mevalna Celaleddin Rumidir. 
Diğer taraftan kendi bilim doktrinleriyla değişik derviş grupları da mevcuttu. Der-
viş fikirlerin dünya görüşü sistemi hem ezoterizm hem ekzoterizm düşünceye da-
yanıyordum, ama bu bilimin temelli ezoterizm doktrinidir. Bu akım farklı dinlerin 
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unsurları benimseyerek belli bir dünya görüşüne sahip oldu. Ortaya çıkan sorunla-
rın basit şekilde çözülmesi, zor olmayan mecazi düşünme tarzıyla, herkesin kolay 
anlayabildiği ifade şekleriyle, ahlak-etik yönünü altını çizmesiyle halk arasında 
daha çabuk yayınlandı. Sufızm akımın bu yönünün fikirleri yerli halk edebiyatına 
ulaşmıştı. Bu şekilde Milli Edebiyatıyla sıkı etkileşim olan Aşık Derviş Halk ede-
biyatı meydana gelmektedir. Bu edebiyatın başında ise ünlü şair Yunus Emre dur-
maktadır. Yunus Emre, Ahmed Yesevi ile Derviş yani “teke “Edebiyatının kurucu-
larıdır. Yunus Emre’nin edebi eserlerine klasik divan edebiyatının etkisi vardı. 
Şairin şiirlerinde Mevlana Celaleddin Rumı’nın edebi ve felsefi düşüncelerin etkisi 
büyüktür. Bu normal bir süreçti, çünkü başlangıçta sufizmdeki bu iki düşünce akı-
mı yan yana gelişmekteydi. 

Yunus Emre’nin edebi eserleri Türk halk edebiyatı ve klasik edebiyatı birbirle-
riyle bağlayan estetik bir sistemdir. Yunus Emre dini görüşlerini dile getirmek için 
şiir kullanmaktadır. Dönemin diğer şairler gibi Emre’nin şiir tekniği kullanması iki 
açıdan inceleyebiliriz.  

İlk önce O zamanlarda şiir çok meşhurdu bu ise şiirlerin bir propaganda aracı 
olarak kullanmayı sağlıyordu. İkincisi – Halk arasında yaygın düşünceye göre şair 
Tanrıdan ilâh alarak yazıyordu, yanı şairin diliyle Tanrı konuşuyordu sanki. Üçün-
cüsü - Mistiklere göre mistiklerin doktrini hakkında sadece dolaylı şekilde, simge-
leri kullanarak konuşmak lazımdı. Sufilerin fikirleri ve bakış açılarının ifade etme-
sinin en güzel yolu şiirdi. 

Yunus Emre’nin yaşadığı dönemnde Anadolu’da dervişlik çok yaygındı. Şairin 
ruhsal arkadaşları dervişlerdi. Bu yüzden Emre’nin dünya görüşü sistemin temelli 
dervişlik doktrine dayanır. Bilindiği gibi derviş dünya nimetlerinden vazgeçerek 
gerçekliğe ulaşmak için spiritüalizm yoluna başvurur. Dervişlerin ezoterik doktrin-
leri çok radikal olduğu için Ortodoks İslama karşı çıkıyordu. Dervişlik hem dini 
hem sosyal yönüyle muhalefet özelliği taşıyordu. 

Yunus Emre’ye göre derviş dünyanın efendisidir dervişlik ise − insanı yetkin-
liğin doruğuna ulaştıran gerçek yoludur. Şair dervişin ruh temizliği altını çizmekte-
dir. Dervişlik bir aşamadır bu aşamaya ulaşan kişiye ebedi yaşam gerekmektedir, 
ebedi yaşam ise Tanrıyla birleşme yolu ile mümkündür. Yunus Emre’ye göre der-
vişlik rasyonel düşünme olmayıp coşkun görünüşün alemidir. Şairin dediği gibi: 
“Dervişlik esriklik içinde esrikiliğidir”. Bu akımın temel amacı insanın ahlaksal ve 
etiksel açısından mükemmel olmasıydı. Sadece ruhu ve kalbi temiz olan insan Tan-
rıyı görme ve ebediye birleşme aşamasına ulaşabilirdi. 

Cavelidze’nin belirttiği gibi, Orta çağda felsefi düşüncenin temelinde iki önem-
li unsur vardı. Tanrı ve İnsan: Tanrı ve İnsan arasındaki ilişkileri bütün ontoloji ve 
gnoseoloji sorunları çözümleme zemini oluşturuyordu. Dervişlik ezoterik sistemin-
de bu iki kavramın dialektik düzeyde koyması her ikisinin ayını düzeyde kavrama-
sını sağlıyordu. Arasındaki fark ise Tanrının hiç ispatlamadan var olmasıdır, yanı 
Tanrı bütün gerçekliğin ölçüsüdür insan relatif değerlere sahip olduğu için onun 
olumlu özellikleri hakkında sadece Tanrıyla karşılaştırmasıyla mümkün olabiliyor. 
Ayını zamanda aşk objesi olarak Tanrının kavrayışı insanların kabiliyetlerine bağ-
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lıdır. Ontoloji bakış açısından Tanrı mutlak bir gerçek, iyilik ve güzellik ise gnose-
oloji açısından insan yaratıcılığın bütün bu niteliği algılayan bir varlıktır. Tanrı ve 
İnsan kavramı birbirlerine bağlı olup onarlın kavrayışı sadece bütünlükle mümkün. 
Tanrı ve insanın bu şekilde algılayışı dervişlik dünya görüşünde bu fikrinin oluş-
turmasında neden oldu “ O bütün gerçektir O suz hiçbir gerçeği yok”. 

Orta çağlarda Tanrının ifade şekleri ve simgesel anlamları çoktu. Dini tarihinde 
Tanrının iki metotla ifade edilmesi yer alıyordu. Birincisi – olumlu (cataphatic), 
ikincisi ise olumsuz (aphopatic). Bu metodların bir amacı vardı Tanrının mükem-
meliği göstermek. Aralarında sadece belirtme açısından fark vardı. Olumlu metodu 
uygulanarak Tanrının insanların tarafından görülmesi ve fiziksel algılayışı değişik 
varlık ve doğa nimetlerinde mümkün: (örneğin Güneş, sınırsız güce sahip olan 
padişah ve başak), olumsuz metotla göre Tanrı o kadar yücedir ki onun herhangi 
bir simge ve sözlerle ifade edilmesi mümkün değil. Eflatunun sözlerine göre “Onun 
hakkında bir şey iddia etmek doğu değildir, Ona herhangi bir ad koyması da olmaz 
sadece Onun varlığı hakkında söz etmek lazım” (Джавелидзе,1985:206). 

Dervişlik edebiyatında aşk objesinin belirtmesi biraz zor oluyor. Şairin kullan-
dığı sıfatları hem Maşuk hem de Tanrı için kullanmış olabilir. Bu şekilde bu iki 
kavramın birleştirmesi söz konusudur. Yunus Emre Tanrı hakkında konuşurken 
onun sınırsız günce odaklanır. Şairin dediği gibi bütün dünya Onun elinde, Tanrı 
her iki dünyanın yaratanı ve hükümdarıdır. 

Yunus Emre’nin şiirlerinde Tanrının hem olumsuz hem de olumlu metotla ifa-
de etmesi söz konusudur. “Ben Onun özelliği üzerine bin yıl konuşsam da onun bir 
atomu bile tasvir edemem”. (Джавелидзе,1985:212) Şair ahlakçıdır O insanın 
ruhsal açısından geliştirmesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden Emre ontoloji 
sorunlarıyla meşgul oluyor. Ontoloji sorunların çözümlemesi ahlak ve estetik so-
runların çözme yoludur. Yunus Emre Tanrı sıfatlanmasından daha çok İnsanın 
Onunla birleşmesi hakkında söz etmektedir. Bu yüzden Şairin edebi hayatında 
ontoloji sorunları arka plana çekerek dikkati gnoseoloji sorunlarına çekmektedir.1 

Dervişlik düşüncesinde insanın yaratılışı önemli yer almaktadır. Yunus Emre 
şiirlerinde insanın görünüş dünyaya gelmeden önce nerede olduğunu sormaktadır .” 
Eğer bana benim nerede olduğumu sorarsanız Tanrıyla olduğumu derim” 
(Джавелидзе,1985:215). Bu sözlerinde insanların varlığı soyut şekilde verilmiştir 
daha doğrusu bu sözlerinde Tanrının ve insanın bir bütünlük şekilde varlığını ifade 
edilmektedir.  

Yunus Emre’nin kosmolojinde merkezi yer insan almaktadır. İnsanın trajedi 
Tanrıdan ayırmakla başlıyor yeniden Tanrıya ve ebediliğe birleşmek için zor ve 
engellerle dolu yolu geçmek lazım. Yunus Emre’nin dünya görüşü İnsan tarafından 

                                                 
1 Tanrının değişik sıfatlarıyla ifade edilmesi ve Dünya yaratan tek gerçek varlığı olarak algılayışı 

Gürcistan Edebiyatında da mevcut konudur. Yunus Emre’nin ve Gürcü Şairin Şota Rustaveli’nin 
dünya görüşleri arasında büyük bir benzerlik söz konusudur. “Kaplan postlu Şövalye” adli destanında 
İlk günahtan dolay İnsanın Tanrıdan ayrılışı, bütün çabayla Tanrının arayışı ve Ona yeniden birleşme-
si Destanin ana fikridir. 
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Tanrının araması, gurbete çıkması, mecazi aşk yasması o dönemin dervişlik akımın 
üzerine bilgilerin edinmesi işinde önemli rol oynamaktadır.  

Diğer monografik çalışması Türkolog Şalva Gabeskiria’ya ait. Yunus Emre’nin 
Yapıtlarında Sözvarlığı adlı kitabında Ş. Gabeskiria Yunus Emre’nin edebi eserle-
rinde aşağıdaki konuları üzerinde durmaktadır: 

a) Kelime ve hece yapısı; 

b) Eş anlamlı kelimeler; 

c) Zıt anlamlı kelimeler; 

d) Sufizm ile ilgili terimleri; 

e) Kelime yapısı; 

f) Türk dillerinin söz varlığı; 

g) Arap ve Fars kelimeler; 

 Ş. Gabeskiria ağırlıklı şekilde Sufi terimleri ve Türk dillerin söz varlığı hak-
kında derin tahlil yapmaktadır. Bilim adamı şairin eserlerindeki kelimeleri ve te-
rimleri incelenirken şairin kullandığı dili hakkında belli bir sonuca varmıştır: Yu-
nus Emre hem klasik edebi eserleri anlayacak olan okuyucu için hem dervişlik 
ideolojisini halk arasında yayınlanması için Arap ve fars kelimelerin yanı sıra Türk 
kelimeleri kullanarak aynı dönemde yaşayan şairlerden ziyade halka daha yakın 
olmuştur. 

 

SONUÇ  

Yunus Emre ile ilgili adı geçen bilimsel çalışmalar şairin, yaşadığı dönemin, 
edebi kişiliği, eserleri, dili hakkında çok verimli tahlil ve tespitler içermektedir. 
Orta çağ dönemin edebiyatının edebi eserlerinin doğru algılaması aynı dönemin 
Gürcü edebi eserlerinin doğru algılama işinde önemli rol oynamaktadır. Estetik 
sistemin ve kanunların aynı olduğunu yakın doğu ülkeleriyle yoğun şekilde mevcut 
olan kültürel ilişkilerin bir göstergesidir.  
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FÜZULÎ’NİN FARSÇA DİVANINDA 
İRFANÎ TERİMLER 

 
LOREAN (İRFANİ) TERMS IN THE PERSIAN 

DIVAN OF FUZULİ 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТЕРМИНЫ В ПЕРСИДСКОМ 
ДИВАНЕ ФИЗУЛИ 

 
 

Şəfəq ƏLİBƏYLİ* 
 
 

Öz 

İrfan ve tasavvufun şiir ve sanatla olan sıkı ilgisi eski tarihe aittir. Arifane, fel-
sefî, dinî, ahlakî düşüncelerin taşıyıcısı olarak tanınan Farsça şiirlerde bu kendini 
göstermektedir. Fuzulî’nin Farsça divanında da tasavvuf yönlü şiirsel anlamlar; 
“seyr ve süluk” aşamalarını yansıtan İrfanî terimler geniş bir şekilde yayılmıştır. 
Bütün bunlar aşk ve marifet olarak irfanî konulara değinen şair için doğaldır. O 
“İrfan kazanmağa çalış ki, duyguların ve aklın sana tabi olsun.” diyor. Fuzuli’de bir 
çok arifler gibi; yâr, maşuk (sevgili), canandan söz ederek, söz perdesi altında 
Hakk’ın zatına işaret eder. O kendinden geçme ve yarı mecnunluktan söz ettiğinde 
arifane şuur ve vecd (kendinden geçme) halini muhatabının aklına getirir. 

İrfanî söylemler daha çok şairin rubailerinin anlatımında gözlenmektedir. Çün-
kü divanda bu tür rubailer irfani kalıplarda daha zengindir. Derler ki “Rubailer, 
denizi kuzeye yerleştirmektedir.” Fuzuli de derin kalıp sözleri rubailerinin dört 
dizesine sığdırmaktadır. Bu işte ona terimler de yardımcı olmaktadır. Bunlar; 
“âlem”, “can”, “gam”, “güzellik”, “âşık”, “maşuk”, “zerre”, “zat”, “fena”, “cilve”, 
“edep” ve “perde” gibi terimlerdir. Bu terimlerin işlendiği her bir rubaide derin bir 
irfani kalıp söz duyulur. 

Divandaki “Sakinâme” de bütün Sakinâmeler gibi “mey” (içki) ve onun çeşit-
lerinin adları ile ilgili terimler zengindir: “Bade”, “mey”, “sarhoşluk”, “cam”, “sa-
ki”, “kadeh”, “şarap”. Bunlar aşkın sembolü olup Hakk’ın çeşitli görüntüsüne işa-
ret eden “mey”i şair, mesnevi boyunca çeşitli metaforik ifadelerle ve benzetmelerle 
işlemektedir: “Ateşli su”, “ateşe benzer su”, “hayat su”, “şahsın sırrının açıklanma-
sı”, “zevk bağının lalesi”, “yürek yarasının merhemi”, “Kevser suyu”, “yakut renk-
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li”, “saf ve temiz gevher”. Şair; “Mey ver ki akıl ondan nur alsın//O içki yok ki 
ondan akıl uzaklaşsın.” diyor. 

Divanın diğer parçalarında da çeşitli irfani söz kalıplarını veren terimler az de-
ğildir. Mesela; “feyz”, “irfan”, “arif”, “uzlet”, “fani” vb. Bazen irfani konularda 
işlenen bu söz ettiğimiz terimleri kapsayan örtüleri üstünden kaldırmak o kadar da 
kolay değildir. 

Anahtar Kelimeler: Fuzuli, Farsça Divan, rubai, sakinâme, irfan, terim. 

 

Xülase    

İrfan və təsəvvüfün şeir, sənətlə olan sıx əlaqəsi qədim tarixə malikdir. 
Arifanə, fəlsəfi, dini, əxlaqi ideyalar daşıyıcısı kimi şöhrət tapan farsdilli poeziyada 
bu öz əksini tapmışdır. Füzulinin farsca divanının leksikasında da təsəvvüf yönlü 
poetik anlamlar, seyr və süluk mərhələlərini əks etdirən irfani istilahlar geniş 
yayılmışdır. Bütün bunlar eşq və mərifət kimi irfani mövzulara toxunan şair üçün 
təbiidir. O deyir: “İrfan qazanmağa çalış ki, hisslərin və əqlin sənə tabe olsun”. 
Füzuli də bir çox ariflər kimi yar, məşuq, canandan danışaraq, söz pərdəsi altında 
Haqqın zatına işarə edir. O, məstlik və cünundan bəhs edəndə arifanə şur və vəcd 
halını müxatibinin yadına salır.  

İrfani terminlər daha çox şairin rübailərinin leksikasında müşahidə olunur. 
Çünki divanda məhz rübailər irfani məzmunlarla daha zəngindir. Deyirlər ki, rübai 
“dəryanı kuzəyə yerləşdimək” deməkdir. Füzuli də dərin məzmunları rübailərinin 
dörd misrasına sığışdırmışdır. Bu işdə ona irfani istilahlar da yardımçı olub: aləm, 
can, qəm, hüsn, aşiq, məşuq, zərrə, zat, fəna, cilvə, kilk (qələm), ədəb, hal, pərdə. 
Bu istilahların işləndiyi hər bir rübaidə dərin irfani məzmun duyulur.  

Divandakı «Saqinamə» də bütün saqinamələr kimi, “mey” və onun 
atributlarının adları ilə bağlı istilahlarla zəngindir: badə, mey, məstlik, cam, saqi, 
sağər, meykədə, şərab. Eşqin rəmzi olub, Haqqın çeşidli təcəllisinə işarə edən 
“mey”i şair məsnəvi boyu müxtəlif metaforik ifadələrdə və bənzətmələrdə işlədir: 
odlu su, atəşə bənzər su, abi-həyat, zatın sirrinin izharı, zövq bağının laləsi, ürək 
yarasının mərhəmi, kövsər suyu, yaqut rəngli ləl, saf və pak cövhər. Şair deyir: 
“Mey ver ki, ağıl ondan nur alsın \\ O mey yox ki, ondan ağıl uzaqlaşsın”.
 Divanın digər hissələrində də müxtəlif irfani məzmunları müşayiət edən 
istilahlar az deyildir. Məsələn: feyz, irfan, arif, kəsrət, üzlət, fani, masiva, fəhm, 
salik, piri-muğan, lövh, lahut, seyr və s. Bəzən, irfani mövzularda işlənən bəhs 
etdiyimiz istilahları bürüyən niqabı qaldırmaq o qədər də asan olmur. 

Açar Sözlər: Füzuli, farsca divan, rübai, saqinamə, irfan, istilah 

 

Abstract 

Ingenuity and mysticism belong to the old history, which are closely related to 
poetry and art. Wisely (Arifane); In Persian poetry known as a carrier of 
philosophical, religious, moral ideas. In Fuzulî's Persian divan, mystic facial poetic 
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meanings; The ingenuity terms that reflect the stages of “seyr ve süluk (entering a 
religious order)” have spread widely. All this is natural for the poet who touches on 
the matters of knowledge as love (aşk) and ingenuity. He says, “Be diligent to earn 
your ingenuity, and be subject to your mind.” Fuzuli as like other gnostics (arifler); 
mentions about loved,, sweetheart and beloved (canan) and refers to God under his 
words. When he speaks of self-passion and half-satisfaction, the eve brings the 
consciousness of his conscience and vecd (ecstasy/self-transcendence). 

Lorean (irfani) discourses are mostly observed in the expression of the poet's 
rubaies. Because in divan, this kind of rubaies are is more enriched in lorean state-
ments (irfani kalıplar). They say, “The Rubaies places the sea in the north." Fuzul 
fits the deep words into the four lines of the rubaies. This working also helps him 
with terms. These are words such as; “universe”, “life”, “sadness”, “beauty”, lover, 
beloved, “morsel, “entity”, “nonentity”, “wiles”, “decency” and “abashment (per-
de)”. In each of these rubaies where these terms are processed, a deep lorean stat-
ment is heard. 

The “Sakinâme” in divan, like all Sakinâmes, the terms “mey” (drink) and the 
names of its varieties are rich: “Bade”, “mey”, “drunkenness”, “glass”, “saki”, 
“chalice”, “wine”. These are the symbols of love, and the "mey" which refers to 
various aspects of some metaphorical expressions to reach God and analogies 
throughout the poet's masnawi: “Impassioned water (fire-like water), “the water of 
life”, “the disclosure of the secret of the person”, “tulip of pleasure garden”, “nec-
ratis (Kevser) water, “ruby color”, “pure and clean ore”. The poet says; "Give me 
some mey and the mind be lighted from it//There’s no drink that you get away 
from it.” 

 In other parts of the divan there are few terms that give various lorean state-
ments (irfani kalıplar). For example; “abundance (feyz)”, “lore”, “gnostic”, “reclu-
sion”, “mortal” etc. Bazen irfani konularda işlenen söz ettiğimiz terimleri kapsayan 
örtüleri üstünden kaldırmak o kadar da kolay değildir. 

Keywords: Fuzuli, Persian Divan, rubaie, sakinâme, lore, term 

 

Giriş 

İrfan və təsəvvüfün şeir, sənətlə olan sıx əlaqəsi qədim tarixə malikdir. 
Arifanə, fəlsəfi, dini, əxlaqi ideyalar daşıyıcısı kimi şöhrət tapan farsdilli 
poeziyada bu öz əksini tapmışdır. Füzulinin farsca divanının leksikasında da 
təsəvvüf yönlü poetik anlamlar, təriqət mərhələlərini əks etdirən irfani istilahlar 
geniş yayılmışdır. Bütün bunlar eşq və mərifət kimi irfani mövzulara toxunan şair 
üçün təbiidir. Axı, “Füzuli sözü qeyb aləmi ilə gerçək, hissi dünya arasında 
körpüdür” (Göyüşov, 2001, s. 21). Füzuli də bir çox ariflər kimi yar, məşuq, 
canandan danışaraq, söz pərdəsi altında Haqqın zatına işarə edir. O, məstlik və 
cünundan bəhs edəndə, arifanə şur və vəcd halını müxatibinin yadına salır. 
Müxatibini xarabat və meyxanəyə aparırsa, bu məqamda məqsədi rindin 
xanəgahıdır.           
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I. Füzulinin irfan anlayışı 

Dəfələrlə Haqq və həqiqətin tanıma yolunu əks etdirən “irfan” sözünə müraciət 
edən şair deyir: İrfan qazanmağa çalış ki, hisslәrin vә әqlin sәnә tabe olsun. 

 (Fozuli, 1374, s.18)   بعرفان کوش تا داری حواس و عقل در فرمان 

İrfani terminlər daha çox şairin rübailərinin leksikasında müşahidə olunur. Çünki 
divanda məhz rübailər irfani məzmunlarla daha zəngindir. Deyirlər ki, rübai “dəryanı 
kuzəyə yerləşdimək” deməkdir. Füzuli də dərin məzmunları rübailərinin dörd 
misrasına sığışdırmışdır. Bu işdə ona irfani istilahlar da yardımçı olub: aləm, can, qəm, 
hüsn, aşiq, məşuq, zərrə, zat, fəna, cilvə, kilk (qələm), ədəb, hal, pərdə (Fozuli, 1374, 
s.165, 645, 649, 651, 652, 655, 671, 325). Bu istilahların işləndiyi hər bir rübaidə dərin 
irfani məzmun duyulur. Məsələn, aşağıdakı rübaidə “qəm” adi leksik mənanı aşaraq 
irfani istilaha nüfuz edir. “Qəm” dedikdə, bu adi sıxıntı deyil, arifin Haqq yolunda, 
yəni aşiqin məşuq yolunda dözdüyü, keçirdiyi sıxıntıdır.  

 در جان غم عشق تو نهانست مرا

  احت جانست مراآرام دل و ر

 خون درون رگ و پی جا کرده بسان

  اين زندگی که هست از آنست مرا

 (Fozuli, 1374, s. 645) 

(Canımda (onun) eşqinin qәmi gizlidir, 

O, canımın aramlığı, rahatlığıdır. 

Qanım tәk damarımda axır, 

Bu hәyatım da ondandır). 

II. Füzulinin “Saqinamə”sində irfani istilahlar  

İrfani istilahlar baxımından divandakı «Saqinamə» üzərində də durmaq 
istərdik. Farsdilli ədəbiyyatda xüsusi yer tutan bu şeir növü fəlsəfi, əxlaqi, irfani 
məzmunlar daşıyıcısı kimi səciyyələnir. Əli Əkbər Dehxodanın lüğətində 
“Saqinamə” məqaləsində qeyd edilir ki, hicri-qəməri tarixi 1037-ci ildə Molla 
Əbdülnəbi Fəxrülzəmani Qəzvini “Meyxanə” adlı təzkirəsində 46 şairin 
saqinaməsinin mətnini verib. Bütün saqinamələr kimi mütəqarib bəhrində olan 
Füzulinin «Saqinamə» və ya «Həft cam» adlanan bu məsnəvisi, “mey” və onun 
atributlarının adları ilə bağlı istilahlarla zəngindir: badə, mey, məstlik, cam, saqi, sağər, 
meykədə, şərab (Fozuli, 1374, s.165, 675, 677, 676, 678, 692, 678, 674, 699).  
 Əlbəttə ki, bunların arasında aparıcı istilah “mey”dir. Mey - Haqqı 
xatırlamaqla arifin qəlbində yaranan və onu məst edən zövqdür. Mey eşqin rəmzidir və 
Haqqın çeşidli təcəllisinə işarədir. Mey eşqin coşqunluq dərəcəsinə deyilir (Göyüşov, 
2001, s. 117). Şair məsnəvi boyu “mey”i müxtəlif metaforik ifadələrdə və 
bənzətmələrdə işlədir: 

 odlu su (Fozuli, 1374, s. 677) [ab-e atəşməzac] آب آتش مزاج

 atəşə bənzər su (Fozuli, 1374, s. 678) [atəş-e abvəş] آتش آب وش
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 abi-həyat (Fozuli, 1374, s.672) [ab-e həyat] ب حياتآ

 zatın sirrinin izharı (Fozuli, 1374, s.682) [məzhər-e serr-e zat] مظهر سر ذات

 ayna kimi cam (Fozuli, 1374, s. 682) [cam-e ayinefam] جام آيينه فام

 ürəyi yandıran mey (Fozuli, 1374, s.678) [sağər-e sinesuz] ساغر سينه سوز

 zövq bağının laləsi (Fozuli, 1374, s. 692) [lale-ye bağ - e zouğ] اللۀ باغ ذوق

 ürək yarasının mərhəmi (Fozuli, 1374, s.688) [mərhəm-e riş-e del] مرهم ريش دل

 kövsər suyu (Fozuli, 1374, s.695) [ab-e kousər] آب کوثر

 ali ləl (Fozuli, 1374, s. 695) [ləl-e ali] لعل عالی

 əvəzedilməz cövhər (Fozuli, 1374, s.699) [couhər-e bibədəl] جوهر بی بدل

 təravətli ləl (Fozuli, 1374, s.699) [ləl-e tər] لعل تر

 yaqut rəngli ləl (Fozuli, 1374, s. 705) [ləl-e yağutrəng] لعل ياقوت رنگ

 saf və pak cövhər (Fozuli, 1374, s.678) [couhər-e saf o pak] صاف و پاک جوهر

Sonuncu ifadə isə “qəlbin küdurətdən təmizlənməsi” anlamını bildirən “mey-e 
saf” ifadəsinin sinonimi kimi işlənmişdir. 

Divanda “mey”lə bağlı maraqlı üslubi məqamları izləmək olar. Məsələn, şair 
aşağıdakı beytdə “mey”i həm irfani istilah kimi, həm də həqiqi mənada işlədərək güclü 
müqayisə yaradır: 

 ازو ورن خرد ده که گيرد می

  ازو دور گردد خرد نه آن می که

 (Fozuli, 1374, s. 677) 

(Mey ver ki, ağıl ondan nur alsın, 

O mey yox ki, ondan ağıl uzaqlaşsın). 

III. Farsca divanda irfani məzmunlar  

Divanın digər hissələrində də müxtəlif irfani məzmunları müşayiət edən istilahlar 
az deyildir. Məsələn: feyz, irfan, arif, kəsrət, üzlət, fani, masiva, fəhm, salik, piri-
muğan, lövh, lahut, seyr və sairə (Fozuli, 1374, s.165, 17, 18, 23, 26, 56, 226 ,407, 
675, 41, 45, 332).  

  سيرها سير بيابان فناست بهترين

  ت؟در عالم کجاس کانجاست جمعيتی حاليا

 (Fozuli, 1374, s. 332)  

 (Fәna biyabanının seyri әn yaxşı seyrdir, 

Burada olan cәmiyyәt alәmdә varmı?)  

“Seyr” Haqqa doğru mənəvi səfər, “fəna” isə bəşəri hissi fənaya uğradaraq, Allaha 
fani olmaq dərəcəsidir. «Ənisül-qəlb»dən bir misraya müraciət edək: 
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 (Fozuli, 1374, s.26)   فقيه از ماسويا راه می خواهد سوی ايزد 

 (Fәqih Allaha doğru masәvallahdan yol axtarır). 

“Masəvallah”dakı “masiva” sözü irfani istilah kimi belə yozumlanır: Allahdan 
başqa nə varsa masiva adlanır. Daha çox cismani aləm və kainat bu anlamı verir. 
Həqiqi arif masivadan keçməsə Haqqa yetişə bilməz. Digər bir beytdəki istilahları 
nəzərdən keçirək: “tərk” nəfsdən əl üzmək, süluk mənzilləri keçməklə ilahi cazibə 
sayəsində mətləbə qovuşmaq, “təcrid” bəşərə xas olan küdurətdən azad olmaq, 
dünyəvi ehtiraslardan ayrılmaq, ilahi xislətə yiyələnmək.  

  از ترک تعلق مکن انديشه فضولی

  ادر راه تجرد خطری نيست کسی ر

 (Fozuli, 1374, s.279)  

(Füzuli, bu bağlılığı tәrk et, fikir çәkmә! 

 Tәcrid yolunda bir kәsә xәlәl gәlmәz). 

IV. Farsca divanda tənasüb sistemi 

Divanda üslubi cəhətdən diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də təkrarlanan 
tənasüb sistemidir. Bunu "غيرت"- “qısqanclıq” motivində daha geniş izləmək olar. 
“Qeyrət – qısqanclıq və narahatlıqdır. Haqqın sifətlərindən olub, tövhidlə uzlaşan 
bir anlamdır. Tək və şəriksiz olan Tanrı bütün varlıqlardan yüksəkdə dayandığına 
görə, kimsənin onunla ortaq olmasına və ünsiyyətinə yol verməz. Qeyrət iki 
qisimdir: məşuq və aşiqin qeyrəti. Birinci məşuqun öz övliyalarına olan 
qısqanclığıdır. Övliyalar Haqdan savayı heç nəyi sevməzlər. İkinci aşiqin 
qısqanclığıdır. Başqa bir kimsənin Haqqı ondan çox sevməsinə razı olmaz. Qeyrət 
eyni zamanda ruhun sirrini və qəlbin batini hallarını gizli tutmaq deməkdir” 
(Göyüşov, 2001, s.59). “Qeyrət” sözünün divanda yaratdığı semantik sistemin 
psixolinqvistik assosiasiyasına diqqət yetirsək, nəzərimizi həmin sistemdə 
mütəmadi təkrarlanan müşayiətedici sözlər cəlb edər. Həmin sözlər “qeyrət” sözü 
ilə sabit oppozisiyada, qoşalıqda, yanaşma və idarə əlaqəsində çıxış edərək, 
müəyyən mövzu qrupları yaradırlar. Bəzən də simmetriyada yerləşərək, müəyyən 
uyğunluq yaradaraq, müraatün-nəzir poetik fiquruna nüfuz edirlər. Şair “qeyrət” 
sözünün sinonimi kimi, “həsəd” və “rəşk” leksemlərindən də istifadə edərək, 
müəyyən məna çalarları yaradır. Bu mövzular öz növbəsındə Füzulinin müraciət 
etdiyi “qeyrət” irfani istilahının bir leksem kimi də bədii- estetik özəlliklərini, 
fərdiliyini açıqlayır. Bəzi misallara müraciət edək:  

Qısqanclıq – kölgə ( سايه - غيرت ) 

  زنم هر روز چتری در چمن از دود دل تا شب

 غيرت تا نباشد سايه در سير چمن با او 

 (Fozuli, 1374, s.551) 

(Hәr gün çәmәndә gecәyә qәdәr qәlbimin tüstüsündәn bir çәtir qururam,   
Qısqanclıqdan istәmirәm ki, kölgәsi çәmәn seyrindә onunla birgә olsun). 

  ز غيرت سوخت ای خورشيد جانم رحم بر من کن



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 130

روانم را ميفکن سايۀ سروبهر خاک    

 (Fozuli, 1374, s.260) 

 (Ey günәş, qısqanclıqdan canım yandı, rәhm et!    

Mәnim sәrvi-rәvanımın kölgәsini hәr torpağa salma). 

Qısqanclıq motivinin ən heyrətli poetik ifadəsi aşağıdakı beytdə öz əksini tapmışdır: 

  را سايه ام تا تبيند آفتاب عارزش

  از حسد خود را ميان اين و ان کردم حجاب 

 (Fozuli, 1374, s.55)  

(Kölgәm onun Günәş kimi parlaq yanağını görmәsin deyә, 

Qısqanclıqdan özümü aralarında hicaba döndәrdim). 

Qısqanclıq – çıraq ( چراغ - غيرت ) 

 گشت محرم در حريم وصل جانا نم چراغ

رشک زد در رشتۀ جانم چراغ آتشی از   

 (Fozuli, 1374, s.509)  

(Çıraq cananımın hәrimindә onun vәslinә mәhrәm olur, 

 Çıraq ürәyimin ipinә qısqanclıq odu vurdu).  

Çıraq irfani istilah kimi belə izah olunur: mərifət nuru ilə işıqlanan ürək, 
ariflərin qəlbi. Şair bu qəzəldə həm də sinonim kimi “şam” da işlədir. Şam isə 
arifin ürəyində yaranan irfan nuru və ilahi nurdur. 

V. Farsca divanda irfani istilahların üslubi özəllikləri 

Divanda irfani istilahların bir neçəsinin poetik mikromətndə birgə işlənməsi 
səciyyəvi olan üslubi cəhətlərdəndir. Aşağıdakı beytdə aşiq və məşuq arasında 
maneəni ifadə edən “pәrdә”, yuxarıda bəhs etdiyimiz “masiva”, Haqqa işarə olan 
“mәtlub”, qəlbin Haqqa doğru yönəlməsini və kamilliyə can atmasına işarə olan 
“himmәt” istilahları şairin mübhəm mənalı “haradadır?” rədifli sualında belə işlənib: 

 ما سوا همتی ميل مطلوبست رخسار پردۀ 

  کجاست؟ بر دارد پيش از را پرده کين 

 (Fozuli, 1374, s. 325) 

(Masivanın meyli mәtlubun rüxsarının pәrdәsinәdir,  

Bu pәrdәni aradan qaldıran himmәt haradadır?). 

İrfani mövzularda işlənən istilahları bürüyən niqabı qaldırmaq o qədər də asan 
olmur. İrfan əhlinin fikrincə, bəzi məfhumların dərki qeyri ariflər üçün asan iş deyil və 
əbəs deyil ki, onlar söylədiklərini aşağıdakı beytlə tamamlayırlar:   

 پرسيد يکی عاشقی چيست؟ 

چو ما شوی بدانی گفتم که   

(Biri soruşdu  : “Aşiqlik nәdir?” 
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Dedim ki, bizim kimi olarsan, bilәrsәn). 

 Divanda bu fikri xatırladan belə bir beyt var: 

   مجو ره بکشف رموز حقا يق

  رسا ئل ز جمع ئل مسا ز بحث

 (Fozuli, 1374, s. 33)  

(Hәqiqәt rәmzini kәşf edәn yolu axtarma, 

     Mәsәlәlәrin, risalәlәrın bәhsi ilә bu açılmaz). 

Nəticə  

Füzulinin farsca divanının leksikasında təsəvvüf yönlü poetik anlamlar, təriqət 
mərhələlərini əks etdirən irfani istilahlar geniş yayılmışdır. Füzuli də bir çox ariflər 
kimi yar, məşuq, canandan danışaraq, söz pərdəsi altında Haqqın zatına işarə edir. 
İrfani terminlər daha çox şairin rübailərinin leksikasında müşahidə olunur. Çünki 
divanda məhz rübailər irfani məzmunlarla daha zəngindir. İrfani istilahlar 
baxımından Divandakı «Saqinamə» də diqqəti çəkir. Əlbəttə ki, «Saqinamə»də 
aparıcı istilah “mey”dir. Şair məsnəvi boyu “mey”i müxtəlif, zəngin metaforik ifadə və 
bənzətmələrdə işlədir: odlu su, kövsər suyu, zövq bağının laləsi və s. Divanin digər 
hissələrində də müxtəlif irfani məzmunları müşayiət edən istilahlar az deyildir. 
Məsələn: feyz, irfan, arif, kəsrət, üzlət, fani, masiva, fəhm, salik, piri-muğan, lövh, 
lahut, seyr və s. Divanda irfani istilahların bir neçəsinin poetik mikromətndə birgə 
işlənməsi səciyyəvi olan üslubi cəhətlərdəndir. İrfani mövzularda işlənən istilahları 
bürüyən niqabı qaldırmaq o qədər də asan olmur. Əbəs deyil ki, divanda Füzuli deyir: 
“Hәqiqәt rәmzini kәşf edәn yolu axtarma / Mәsәlәlәrin, risalәlәrin bәhsi ilә bu 
açılmaz”. 
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Öz 

Gürcistan'ın başkenti Tiflis şehri ezellerden İslam-Türk kültürünün de yaşa-
dığı ocaklardan biridir. Burada 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ozan-âşık sanatı-
nın da özgü şekilde yayılmış olduğunu gözlemlemekteyiz. Tiflis şehir şiir akımı-
nın yayılmasında mgosan – ozan denilen sanatçılar önemli rol oynamışlar. Tiflis 
mgosan-ozanlarından biri de Yetim Gürcü mahlasıyla bilinen İetim Dabğişvili 
olmuştur. Onun akıcı, içten deyimlerle özgünlük arz eden şiirleri halkça tutulmuş, 
şarkılara dönüşmüştür. Azeri Türkçesinde de şiir parçaları vardır. Bildiride Yetim 
Gürcü'nün yaşam öyküsüne değinilmektedir, edebi kişiliği incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ozan, Tiflis, Yetim Gürcü 

 

Abstract 

Tbilisi city, the capital of Georgia, is one of the most important place that Is-
lam-Turkish culture lives. Here we observe that, until the first quarter of the 20th 
century, the art of poet-asik art has also spread. For this diffusion, mgosan- poet 
artists played an important role. One of the Tbilisi mgosan-poet was İetim Dabğiş-
vili who was known Orphan Georgian mahla. His fluent, innocent idiosyncratic 
poetry has become popular, becoming a song. Azeri Turkism also has poetry 
pieces. The paper mentions the life story of the Orphan Georgian and his literary 
personality is examined. 

Keywords: Poet, Tbilisi, Orphan Georgian. 
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1. Tiflis âşık-ozan muhiti 

Önemlidir ki, Tiflis'te âşıklık sanatının en çok geliştiği mekân Türk Azerile-
rin oturdukları Meydan, Ortaçala mahalleleri olmuştur. Bu semtlerde ortam – 
Şeytanpazar, kervansaraylar, çayhaneler, hamamlar, sazanda desteleri, karagöz 
halk tiyatrosu, esnaf dükkânları, ilçelerden gelen yollar, vb etmenler hayatın et-
kenliğini, ayrıca sazın, sözün coşkunluğunu sağlamıştı [Memmedoğlu 2009]. 

İlyas Üstünyer'in tespiti: “Âşıklık kurumunun Gürcistan'daki fonksiyonu çok 
renklidir. Âşıkları 18. yüzyıl boyunca ve kısmen de 19. yüzyılda şehirlerde, köy-
lerde, zanaatkâr tezgâhlarında, ailelerin toplantı masalarında, halk oyunlarında, 
mabet kutlamalarında görmek mümkündür” [Üstünyer 2010: 146–147]. 

Gürcü ünlü şair İoseb Grişaşvili'nin hatıralarından: Tiflis'te alış veriş meydanı 
Türk-Tatar Meydanı sayılardı, buraya Şüregel'den, Marneuli'den, Dürnük'ten un, 
buğday, Karayazı'dan pirinç, Şıklı'dan peynir, Hamamlı'dan yumurta, Celaloğ-
lu'dan ve Mengilis'ten patates, Lembeli'den yağ, Borçalı'dan bostan ve sebze, 
soğan, patlıcan gelirdi [Grişaşvili 1928: 7]. Burada isimleri geçen Şüregel, Mar-
neuli, Dürnük, Karayazı, Şıklı, Hamamlı, Celaloğlu, Mengilis, Lembeli, Borçalı 
Azeri Türklerin meskûn oldukları yerleşim yerleridir. Elbette, Borçalı–Karayazı 
köylerinden şehre söz-sohbet de gelirdi. Grişaşvili'nin “Ezelden bizde âşıksız 
şölen olmazdı” [Grişaşvili 1928: 140] deyimi Tiflis'in özgü kültürel-edebi ab-
havasını açıklar. 

Tiflis'in müziksel aurasında tarın, kemençenin, sazın üstünlük kazanmasında 
“Tiflis bülbülü” adlandırılmış Allahverdi, “Tiflis ehlinin dildadeleri” (sevimlileri) 
adlandırılmış Cafer, Settar, Ebdülbaği, Sadıkcan büyük rol oynamışlardı. Tiflis'te 
tar, saz, kemençe, def, zurna, düdük, nağara gibi müzik aletleri, “Çahargâh”, 
“Bayatı Şiraz”, “Mahur”, “Rast”, “Şur”, “Hümayun” muğamları (uzun makamla-
rı) sevilmiş, Tiflis'te “Doğu konserleri” hep ilgi çekmiştir. 

Tiflis'te Türk âşıklığını yaşatmışlardan Şeytanpazarlı sanatçılar Allahverdi, 
Aziz, Çirkin, Dertli Hurşit, Divanî, Esadullah, Fakir, Hasta Yetim, Hüseyin, İb-
rahim, İsmail, Kasım, Kâzım, Kemal, Kurban, Mahzun, Malul, Mazlum, Mucur, 
Mürşit, Müştak, Neşet, Recep, Refi, Revanî, Rıza, Rızvan, Sadık, Samet, Seyran, 
Şefi, Şükür, Süleyman, Ülfet, Zeki, vd'lerinin isimleri, şiirleri bellidir. Tiflis ar-
şivlerindeki Gürcü harfleriyle şarkılar defterlerinde, âşıkların repertuar defterle-
rinde yukarıda adlarını zikrettiğimiz müelliflerin, ayrıca Karayazı Tehleli Şeyda, 
Borçalı Fahralılı Üveyler Allahverdi, Kızılhacılı Kul Ali, vb gibi müelliflerin 
şiirlerine de rastlanmaktadır [Şiirler 1894] [Soğanlıklı 2001]. Bu, adları geçen 
Türk söz adamlarının Tiflis'te Gürcü müzikçilerinin, sanatçılarının repertuarla-
rında belirli yer tuttuğuna tanıklık eder. Bu olgu, Tiflis, Borçalı Türk edebi gele-
neklerinin Tiflis Gürcü, Ermeni edebi ortamına etkisini, onlar arasında sanat ülfe-
tini kanıtlaması bakımından da önemlidir. 

Giorgi Şahğulaşvili: “Âşık şiiri, Gürcü düşüncesi için gayri-immanent (gayri-
organik) olgu idi, bu sanat Doğu-Türk âleminden dâhil olarak, Tiflis'te kök sal-
mıştı” [Şahğulaşvili 1987: 11]. 
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Gürcü düşüncesi için özgü olmayan Gürcü âşık şiirinin kaynağı, elbette, Do-
ğu şiir gelenekleri olmuştu. Bu açıdan en yakın Borçalı âşık muhitinin de etkisi 
olmamış olmazdı. 

Gürcistan'da etnik ilişkileri, edebi-kültürel gerçekliğin gelişim diyalektiğini 
inceleyen Şahbaz Şamıoğlu: “Borçalı folkloru Gürcü edebiyatına etkide buluna-
bilecek seviyedeydi” [Şamıoğlu 2002: 56–57]. Borçalı ozanlığının öncüllüğünü 
vurgulayan Tinatin İsabalıkızı: “Tiflis'te Gürcü, Ermeni milli sanatlarının Azer-
baycan edebi gidişatının ilavesine dönüşmesi olgusunda merkez, ocak rolünü 
Borçalı âşık muhiti oynamıştı” [İsabalıkızı 1999: 20]. 

Gürcüler şiirler söyleyip okuyan kendi halk sanatçılarına “mgosan(i)” derler 
[Hacılar 2005: 141], Gürcü âşık şiirinin ünlü temsilcisi Yetim Gürcü'nün ilk ki-
taplarından biri 1911'de yayınlanmış “Yeni mgosanlar ve şarkıları” adlanır 
[http://www.nplg.gov.ge] ve “ozan – mgosan” sesleşmesi, elbette, ilgi doğursa 
gerekir. 

Tiflis'te “mgosan”lar, öylece de karaçoheliler (kara çuhalılar), sazandalar ad-
lanmış bir kısım halk sanatkârları ya kendileri Azeri Türkçesinde giraylılar, koş-
malar, tecnisler, yedeklemeler, dudakdeğmezler söylemişlerdi, ya da Türk ozan-
ların, şairlerin şiirlerini okumuşlardı. 

Söz gelişi, Tiflis'te Gürcü “mgosan”lar, “aşuğ”lar, şairler Besiki, Davit Garip, 
Şahoğlu, Gürcü Güloğlan, Miskin Gürcü, Gürcü Kikola, Aleksandre Çavçavadze, 
Grigol Orbeliani, Akaki Tzereteli, Rapiel Eristavi, Yetim Gürcü, vb ana dillerin-
de Doğu şiirine özgü bayatı/mani, koşma, tecnis, muhammes, müstezat tiplerinde 
özgün eserler ortaya koymuşlardı. 

Bunlardan farklı olarak, Tiflisli Ermeni sazendelerinin, âşıklarının çoğu 
(Çakmakçı Aslan, Dülger Oğlan, vb) edebi hırsızlıkla, “kerdigâr” (aynı dörtlükte 
Gürcü, Türk, Ermeni, Rus kelimeleri kullanarak, kafiye kurulması) biçimli çiz-
me-karalar yapmakla uğraşmışlardı. 

Doğu nazım şekilleri, biçemi Gürcü şairlerini esinlemişti. Bu açıdan 17.–18. 
yüzyıllar şairleri Tehmuraz'ın, Arçil'in, Vahtang'ın, 18. yüzyıl şairi Besiki'nin 
(Besarion Gabaşvili'nin), 19. yüzyıl şairi Aleksandre Çavçavadze'nin cinaslı ba-
yatı/manileri, koşmaları, semai/giraylıları, tecnisleri, muhammesleri, müstezatları 
bellidir [Memmedli 2003: 88–91]. Aleksandre Çavçavadze'nin şiirleri “Osmanlı 
kaidesi” muğam makamı üstünde de okunmuştu [Memmedli 2003: 89]. 

Tiflis'te Türkçe halk şiiri tarzında şiirler söylemiş Gürcü, Ermeni âşıkları da 
yetişmişlerdi. 

Tiflis şehir şiir tarzının yayılmasında mgosan/ozan denilen sanatçılar önemli 
rol oynamışlar. 

Özellikle, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarında Tiflis ozan-âşık tarzı 
şiir gelişmiştir. Bu akımın bilinen temsilcilerinden başta Yetim Gürcü olmakla 
Givişivili, Skandarnova, Hazira, Anton Ganciskareli, vd'lerini gösterebiliriz. Bu 
halk şairleri coşkusal şiirleriyle Tiflis şehir folklorunu zenginleştirmişler. 
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2. Yetim Gürcü: kimliği, yaşam öyküsü 

Gerçek adı Yetim, baba adı İbrahim, soyadı Dabğişvili'dir. 1875 yılı Tiflis 
doğumludur. 

Kökence Bagratlı Çar Vahtang'ın neslinden gelmektedir. Ulu dedesi Osman-
lı'ya esir düşmüş ve Müslümanlaşmıştı. Onu yakın çevresi Gürcü diye çağırmıştı. 

Şairin babası Osmanlı'da doğmuştu. Burada ona İbrahim (İbo) ismi verilmiş-
ti. 

İbrahim debbağ (gön-deri ustası) mesleğinde çalışmıştır. Dabğişvili (debbağ 
oğlu) soyadı da bununla ilgili olmuştur. İbrahim, Osmanlı'dan Tiflis'e döndükten 
sonra Harpuh mahallesinde yerleşmişti, burada evlenmişti. Oğlunun ismini Yetim 
koymuştu. Bu isim aynen Türkçe yetim, öksüz anlamını taşıyan kelimedir. 

Yetim, 15 yaşındayken babası, üç sene sonra ise annesi vefat etmiş, Yetim 
Gürcü kız kardeşiyle birlikte fakirlik içinde ömür sürmüştü. 

Okula gitmemiş, okuryazarlığı kendi kendine öğrenmişti. 

Genç Yetim müzik aletleri çalgıcı yanında çıraklığa başlamış, Gürcü ulusal 
müzik aletleri olan daire (def), cianuri (tar) ve çonguri (saz) gibi aletler yapmayı 
ve bu aletlerde çalmayı öğrenmişti. Yaptığı müzik aletlerini ve kitaplar satmakla 
geçimini sağlamıştı. 

O, Tiflis'in Azeri Türkler yoğun şekilde bulundukları Şeytanpazar, Harpuh 
mahallelerinde, Kür nehri kıyılarında, Ortaçala bağlarında, ayrıca Azeri Türkleri-
nin yoğun bulundukları Borçalı-Karayazı bölgesi köylerinde çalıp çağırarak, 
kendi şiirlerini hazin sesiyle şarkı olarak okumuş, Tiflis'in en ünlü ozanı olarak 
ün kazanmıştır. Kendisinin zurnacılar destesi de olmuştur. Bir şarkıcı, sazanda 
olarak düğünlere çok davet edilmiştir. 

1905–1907 yıllarında Bakü ham petrol madenlerinde çalışmıştır. Burada si-
yasal toplantılara katılmış, Bayıl tiyatrosunda devrim içerikli, Rus sömürgeciliği-
ne karşı şiirler söylemiştir. 

Bazı bilgilere ve anılara göre, “Yetim Gürcü” takma adını ona 1905–1907 yıl-
larında Bakü'de ham petrol fabrikalarında çalışırken vermişlerdi. 

Bakü'de devrimci faaliyetleri yüzünden dört yıl Rusya'nın uzak eyaletlerinde 
hapiste yatmıştır. 1912'de hapisten çıksa da, Tiflis'e dönmeye müsaade edilme-
miştir. Yalnız 1916'da ana vatana dönebilmiştir. 

Ömrünün sonraki kısmını Tiflis Vere bağ-restoranında, düğün etkinliklerinde 
çalıp okumakla geçirmiştir. 

15 Temmuz 1940 günü Tiflis'te vefat etmiş ve Didube onursal mezarlığında 
defnolunmuştur. Kür nehrinin sağ kıyısında yanında ellerini dua yaparmış gibi 
yana açmış, çuha giymiş figür şeklinde imgesel heykeli bulunur 
[https://ka.wikipedia.org/wiki] [https://www.youtube.com]. 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 136

3. Yetim Gürcü: edebi yönü 

Tiflis şehir âşık tarzı şiir akımının en ünlü temsilcisidir. Şiirlerini irticalen, 
doğaçlamayla söylemiştir. Fuzuli'nin, Karacaoğlan'ın, Vakıf'ın, Vidadi'nin şiirle-
rini de şarkı üstünde söylemiştir. O, Türkçe de şiirler, şarkılar söylemiştir. 

İoseb Grişaşvili onun edebi kişiliğini böyle değerlendirmiştir: “Tiflis'in sade 
ahalisi arasında hiçbir şairin şiirleri Yetim Gürcü'nün şarkıları kadar yaygın 
değildir. Onun şiirleri şehir insanlarının canlı konuşma ağzındadır, şiirlerinin 
ezgisi de biçimi gibi halksaldır, diyalogları, içtenliği, ince Tiflis coşkunluğu ve 
fedakârlığı beni hayran bırakıyor” [Grişaşvili 1928: 160]. 

Ünlü Gürcü şairi İrakli Abaşidze onu “Asıl bir halk ozanı” adlandırmıştır 
[Yetim 1960: 3]. 

Yetim Gürcü şiirlerini en çok sekiz heceli, dörtlük ayrıçlı şiir biçimi olan se-
mai/giraylı biçiminde söylemesi bu şiirlerin akıcılığını, oynaklığını sağlamıştır ve 
onun şiirleri genel olarak şarkı besteleriyle yaygınlaşmıştır. Bu şiirleri kendisi 
irticalen söylediği gibi, bu şiirler üzere şarkıların çoğunu da o bestelemişti, o 
kendisi çalıp okumuştu. 

İlk şiirleri Tiflis'te Giorgi Leonidze Gürcü Edebiyatı Müzesi arşivindeki bir 
elyazması dosyasında bulunmaktadır [Yetim 1895]. 

Yetim Gürcü 1895 yılından şiirler söylemeye başlamıştır. Şiirleri en çok 
Gürcüce olsa da, Azeri Türkçesinde ve Ermenice şiirleri, şiir parçaları da vardır. 

İlk kitapları küçük ebatlarda yayınlanarak, ona içtenlikle halk rağbeti kazan-
dırmıştır. 

İlk kitabı 1909 yılında “Anabacı şiiri” (ანაბაჯის ლექსი) adıyla çıkmıştır. 
Bu uzun koçaklama şiir hemen yayılarak sevilmiş ve 1911, 1912, 1913, 1915, 
1917, 1921, 1927, 1928, hatta 1990, 2014 yıllarında tekrar baskıları yapılmıştır. 

Yetim Gürcü'nün şiirleri 1911 yılında “Yeni ozan ve şarkıları” (ახალი 
მგოსანი და სიმღერები), 1913'te “Yetim'in yeni şiirleri” (იეთიმის ახალი 
ლექსები), 1914'te “Tango” (ტანგო), 1916'da “Büyük savaş” (დიდი ომი), 
1917'de “Işıklaştı” (გათენდა), 1928'de “Seçme şiirler” (რჩეული ლექსები) 
başlıklarıyla okuyuculara sunulmuştur. Sonuncu kitabı ünlü şair İoseb Grişaşvili 
hazırlamıştır. Bunlar şairin sağlığında yayınlanmış kitaplarıdır. 

Ölümünden sonra Yetim Gürcü'ye ilgi daha da büyümüştür. 

Bu açıdan 1956 yılında Gürcü edebiyat bilimcisi Andro Tevzadze'nin terti-
binde halk şairinin “Seçme şiirler” (რჩეული ლექსები) tek ciltliği boyutuyla 
önceki kitaplarla kıyaslamada en hacimlisidir, kitap 104 sayfadan ibarettir. Bu 
yayının tekrar baskıları da (1990) mevcuttur [http://www.nplg.gov.ge]. 

Yetim Gürcü şiirlerinin yayınları arasında 1960 yılında Aleksandre Bar-
nov'un (Barnaveli'nin) tertibinde “Seçme şiirler” (რჩეული ლექსები) tek ciltliği 
de öneme sahiptir. Bu kitap 173 sayfadan ibarettir [Yetim 1960]. Bu kitabın da 
tekrar baskıları (1969, 1979, 1992) vardır [http://www.nplg.gov.ge]. 
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Yetim Gürcü'nün şiirlerinin 1965, 1999, 2000, 2010 yayınları da farklılık arz 
etmektedir [http://www.nplg.gov.ge] [Yetim 1999] [Yetim 2010]. 

2010 yılında yayınlanmış “İnciler” (შედევრები) başlıklı Gürcü şiiri örnek-
leri üç ciltliğinin 2. cildinde [İnciler 2010], 2012 yılında yayınlanmış “Her bir 
Gürcü'de senin genin var” (ყოველ ქართველში შენი გენია) toplusunda da 
[Şemokmedeli 2012] önemli yeri Yetim Gürcü'nün şiirleri tutmaktadır 
[http://www.nplg.gov.ge]. 

Şiir mirasında Tiflis şehir esnafının, çalışanlarının, sanatkârlarının, tüccarla-
rının, ayrıca köylülerin hayatı, istek ve düşünceleri yansımaktadır. 

Yetim Gürcü'nün edebi kişiliği hususunda “Eski Tiflis bohemidir” derler. 
Fransızca bir kelime olan “boheme” fakir müzikçiler, ressamlar, şairler ve onların 
bir ortamda bulunmaları kastedilerek söylenmiştir. “Eski Tiflis bohemi” kavra-
mıyla Tiflis şehrine özgülük oluşturan fakir bir sanat ortamı, kara çuhalı 
(ყარაჩოხელი) geçim tavrı düşünülmüştür. 

Halk içinde böyle bir deyim de var olmuştu: “Yetim'in şiirlerini beşikte de 
okurlar”. 

Yetim Gürcü'nün şiirleri kâğıda aktarılırken şırasını, özgülüğünü belirli an-
lamda kaybeder, çünkü bu şiirler yazılmamış, söylenmiştir, bu şiirler okunmak 
için değil, şarkı gibi söylenmek içindir, – böyle de derler. 

Yetim Gürcü şiirlerinde deyim sadeliği, ifade değişmeceliyi ağır basar. 

Popüler şiirlerinden bazıları: 

“Anabacı şiiri” (ანაბაჯის ლექსი) / “Yiğit Anabacı şiiri” (გმირი ანაბაჯის 
ლექსი) 

“Aşk sebebiyle” (სიყვარულის მიზეზით), 

“Aşkın ozanıyım” (სიყვარულის მგოსანი ვარ), 

“Ateş içindeyim, aklımı kaybetmişim” (შუა ცეცხლში ვარ, არ ვარ 
ჭკვაზედა), 

“Benim masa beyime aşk olsun” (ჩვენს თამადას გაუმარჯოს), 

“Benim şarkım” (ჩემი სიმღერა), 

“Böyle bağı neynirim” (რად მინდა ისეთი ბაღი), 

“Çaresize” (ბეჩარას), 

“Çok param olunca” (როცა ბევრი ფული მქონდა), 

“Doğru söylemeye hazırım” (სწორე თქმისთვის მზადა ვარ), 

“Düğün kutlaması” (საქორწილო მილოცვა), 

“Dünyada hayat” (ქვეყანაზე ცხოვრება), 
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“Ecdatça Gürcüyüm” (წინაპრებით ქართველი ვარ), 

“Gözlerin var, gökyüzünden de mavi” (თვალები გაქვს ცაზე ლურჯი), 

“Gözyaşı denizinde gam köprüsü” (ცრემლის ზღვაზე სევდის ხიდი), 

“Gürcistan'a” (საქართველოს), 

“Güzeller başkanı” (ლამაზების პრეზიდენტო), 

“Herkes ölecek” (ყველა მოკვდება), 

“Herkese” (ყველას), 

“Hüzün şarkısı” (სამგლოვიარო სიმღერა), 

“İlkbahar çiçeği” (გაზაფხულის ყვავილო), 

“İyi dosta” (კარგ მეგობარს), 

“Kalemi kaybettim” (დამეკარგა მე კალამი), 

“Kim ne biliyor” (ვინ რა იცის), 

“Kür'de batmış dosta” (მტკვარში დამხრჩვალ მეგობარს), 

“Merhaba, benim Tiflis şehrim” (გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო), 

“Nerededir Şota'nın mezarı” (სად არის შოთას საფლავი), 

“Ölüme” (სიკვდილს), 

“Senin aşkına acıkmışım” (შენი სიყვარული მშივა), 

“Tanrı acı talih verdi bana” (ღმერთმა მწარე ბედი მომცა), 

“Tüm güzelleri severim” (მიყვარს ყველა ლამაზებზე), 

“Ülke dönüyor” (ბრუნავს ქვეყანა), 

“Veresiye müşterilerime” (ჩემ ნისია მუშტრებმა), 

“Yetim Gürcü'yü sen öldürdün” (იეთიმ-გურჯი შენ მოჰკალი), vb 

“Anabacı şiiri” (ანაბაჯის ლექსი) poeması (uzun öyküsel şiiri) ilgi doğurur. 
Aslında, şaire öncelikli şöhreti getiren de bu şiiri olmuştur. Buradaki bacı keli-
mesi eski Türkçedeki ve günümüz Azericedeki kız kardeşi anlamına gelen keli-
medir. Eserin başkişisi Anabacı gibi tanımlanan Ana (Anna) isimli efsanevi bir 
Tiflisli yiğit kadındır ve ana konu onun mertliği, kahramanlığı, onun başından 
geçen maceralardır. Eserde Borçalılı haydut Bayram karakteri de yer alır. 

Şiirin biçimi Şota Rustaveli'nin “Kaplan postlu” destanına benzer. 

Şairin en çok sevilen diller ezberi şiiri “Merhaba, Tiflis şehrim” 
(გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო) şiiridir. Bu şiiri Rusya hapishanesinden 
vatana döndüğü zaman söylemiştir. 
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გამარჯობა, ჩემო ტფილის ქალაქო, 

დაკარგული შენი შვილი მოვედი. 

საქართველოს მიწა-წყალო, ალაგო, 

თორმეტი წლის უნახავი მოვედი. 

   [Yetim 1999: 12–13] 

Merhaba, benim Tiflis şehrim, 

Kaybolmuş oğlunum, geldim. 

Gürcistan'ın toprağı, suyu, taşı, 

On iki sene ayrılıktan sonra geldim. 

Yetim Gürcü'nün şiirlerini konu açısından incelersek, bu şiirlerde daha çok 
hayat, vatan, aşk konularının ağır bastığına tanıklık ederiz. 

Hayat konusunda örnek: 

მიდის, მიფრინავს წუთისოფელი, 

ბრუნავს ქვეყანა, ტრიალებს ჩარხი. 

მიჰქრის სიცოცხლე, მისდევს სიკვდილი, 

ათასნაირად ირევა ხალხი. 

საით სიცილი, საით ხარხარი, 

საით გოდება, სად ჩანგის დაკვრა, 

სად ფუფუნება, ტკბილი ცხოვრება, 

სად გაჭირვება, სიკვდილის ნატვრა. 
    [Yetim 1999: 27] 

Gidiyor, uçuyor dünya, 

Dönüyor ülke, dönüyor çark. 

Acele yapıyor hayat, geliyor ölüm, 

Bin tür endişelenir halk. 

Bir yanda kahkaha, bir yanda gülümseme, 

Bir yanda ağıt, bir yanda halay, 

Bir yanda tantana, tatlı hayat, 

Bir yanda üzüntü, ölüm özlemi. 

Vatan konusunda örnekler: 

მეც ვდარაჯობ ჩემის კალმით, 

მაგრამ ვდგევარ, როგორც ბურჯი, 
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გაუმარჯოს საქართველოს, 

ენაცვალოს იეთიმ გურჯი. 

  [Yetim 1999: 91] 

Kalemimle bir bekçiyim, 

Fakat ben bir kale burcu, 

Hep var olsun Gürcistan'ım, 

Ona kurban Yetim Gürcü. 

 

მე სახალხო მგოსანი ვარ, 

ტფილის-ქალაქს, საქართველოს. 

   [Yetim 1999: 52] 

Halk şairi, ozanıyım, 

Tiflis şehrin, Gürcistan'ın. 

Aşk konusunda örnekler: 

სიყვარულის მგოსანი ვარ, 

ვალამაზებ დედა-ენას, 

სიმღერების გამჩენი ვარ, 

მოიხმარონ ყველამ ლხენა. 
  [Yetim 1999: 14–15] 

Aşkın ozanıyım ben, 

Ana dili süslerim, 

Şarkılar doğuranım, 

Toprak, vatan seslerim. 

Toplumsal sorunlar konusunda örnek: 

ისმინე, ყური დაუგდე 

იეთიმ-გურჯის თქმასაო, 

თუ რომ შენც გინდა, ეღირსო 

ახალ ცხოვრების გზასაო 

  [Yetim 1960: 82] 

Dinle, kulak ver, 

Yetim Gürcü sözlerine, 

İstersinse, layık ol 
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Yeni hayat yoluna. 

Şair, halklar arası barıştan yana olduğunu vurguyla dile getirmiştir: 

იყავი კარგი ქართველი, 

გიყვარდა ყველა ერია. 
  [Yetim 1960: 92] 

İyi bir Gürcü ol, 

Sev tüm milletleri. 

Yetim Gürcü şiirleri sanatsallık, biçemsellik açısından da dikkate şayandır. 
Doğu şiirinin etkisini sergileyen kafiyeleri (uyakları) zengindir. 

Yetim Gürcü, Gürcüce şiirlerinde “bayraktar”, “bülbül”, “defter”, “Gürcis-
tan”, “firuze”, “ikbal”, “kahraman”, “koç”, “kôtan”, “lal-zümrüt”, “lokman”, 
“meclis”, “sim”, vb kelimeleri kullanmıştır. 

 

SONUÇ 

(a) Ezellerden yüzü beri İslam-Türk kültürünün de yaşadığı ocaklardan biri 
olmuş Tiflis'te 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ozan-âşık sanatının özgü şekilde 
yayılmış olduğunu gözlemlemekteyiz. 

(b) Tiflis'te milletler arasında en işlek ve şiir-sanat dili Türkçe olmuştu, Tif-
lis'in Türkler yoğun yaşayan mahalleleri, Ortaçala bağları, Şeytanpazar kahveha-
neleri çalıp okuyanların yığınak yerlerine dönüşmüştü. 

(c) Tiflis âşık tarzı şiir akımının ünlü, sevilen temsilcisi olan Yetim Gür-
cü'nün şiirleriyle Türk okuyucusunun tanıştırılması Türk-Gürcü edebiyat ilişkileri 
açısından da gerekli adım olabilir. 

 

KAYNAKÇA 

(Grişaşvili 1928) გრიშაშვილი, იოსებ, ძველი ტფილისის 
ლიტერატურული ბოჰემა, სახელგამი, თბილისი [Grişaşvili, İoseb, Eski 
Tiflis'in edebi bohemi, Sahelgami, Tiflis] 

(Hacılar 2005) Hacılar, Valeh, Gürcistan'da Türk halk edebiyatı ananeleri, 
Seda, Bakü 

(İnciler 2010) შედევრები, ქართული პოეზია, 2, შემდგენილი მურმან 
ლებანიძე, საგამომცემლო ცენტრი, ქუთაისი [İnciler, Gürcü şiiri, 2, tertip: 
Murman Lebanidze, Kutaisi] 

(İsabalıkızı 1999) İsabalıkızı, Tinatin, Borçalı âşık muhiti, Elm, Bakü 

(Memmedli 2003) Memmedli, Şureddin, Azerbaycan edebiyatının Borçalı 
kolu, Kalori, Tiflis 

(Memmedoğlu 2009) Memmedoğlu, Mirza, Kadim Tiflis (Tiflis'in iç ve dış 
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toponimleri), Bakü 

(Soğanlıklı 2001) Soğanlıklı, Âşık Memmed Bağır, Repertuar defteri, kaynak 
kişi: Deryayinur, Soğanlık köyü; Makale yazarının koleksiyonu, 15 

(Şahğulaşvili 1987) შაყულაშვილი, გიორგი, ძველი თბილისის 
პოეზიის ისტორიიდან, მეცნიერება, თბილისი [Şahğulaşvili, Giorgi: Eski 
Tiflis şiiri tarihinden, Metsniereba, Tiflis] 

(Şamıoğlu 2002) Şamıoğlu, Şahbaz, Borçalı'da etnik prosesler ve milletlera-
rası münasebetler, Bakü 

(Şemokmedeli 2012) ყოველ ქართველში შენი გენია: პოეზია, 
შემდგენილი დავით შემოქმედებელი, მერანი, თბილისი [Her Gürcüde 
senin genin var: şiir, tertip: Davit Şemokmedeli, Merani, Tiflis] 

(Şiirler 1894) ლექსებისა და სიმღერების კრებული, თათრულ ენაზე 
[Şiirler, Şarkılar, Türkçe, Gürcü harfleriyle]; Gürcistan Ulusal Yazmalar Merke-
zi, S2385, S2519 

(Üstünyer 2010) Üstünyer, İlyas, Gürcü dili ve edebiyatı üzerine okumalar, 
Kaknüs, İstanbul 

(Yetim 1895) იეთიმ გურჯი, ლექსების კრებული ქართულ და 
თათრულ ენებზე [Yetim Gürcü: Gürcü ve Türk dillerinde Şiirler mecmuası]; 
Gürcü Edebiyatı Müzesi yazmalar arşivi, 5988/2 

(Yetim 1960) იეთიმ გურჯი, რჩეული ლექსები, შემდგენილი ალექსი 
ბარნოვი, საბჭოთა მწერალი, თბილისი [Yetim Gürcü, Seçme şiirleri, tertip: 
Aleksi Barnovi, Tiflis] 

(Yetim 1999) იეთიმ გურჯი, რჩეული ლექსები, შეადგინა ანდრო 
თევზაძე, თბილისი [Yetim Gürcü, Seçme şiirleri, tertip: Andro Tevzadze, 
Tiflis] 

(Yetim 2010) იეთიმ გურჯი, ლექსები, შემდგენილი: ხათუნა 
დავითური, საოჯახო ბიბლიოთეკა, თბილისი [Yetim Gürcü, Şiirleri, tertip: 
Hatuna Davituri, Tiflis] 

http://www.nplg.gov.ge (05.05.2016) 

https://ka.wikipedia.org/wiki/იეთიმ_გურჯი (05.05.2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=9p284ccUYpw (05.05.2016) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 143

 
NESİMÎ SÖZÜ: ZAMAN VE MEKANIN ÜSTÜNDE 

 
NƏSİMİ SÖZÜ: ZAMAN VƏ MƏKANIN FÖVQÜNDƏ 

 
NESIMI'S WORD: BEYOND TIME AND SPACE 

 
СЛОВА НЕСИМИ: ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА 

 
 

Səadət ŞIXIYEVA* 
 
 

Öz 

Seyyid İmameddin Nesimî’nin söz sanatı ve düşüncesine şahsiyet ve farklılık 
katan yönler çeşitlidir: tasavvuf ve Hurifiliğin sentezi, geleneksel tasavvuf, divan 
ve mesnevi edebiyatının inceliklerine kadar benimseyip yaratıcı şairlik kabiliyeti 
ile yeni anlamlarla geleneğe kişisel görünüş verilmesi, tasavvufi düşüncenin şiirsel 
şekilde takdimi vb. 

Nesimî’nin Türkçe şiirinin etki alanına Azerbaycan, İran, Türkiye, o cümleden 
yüzyıllar boyu Osmanlı Devletinin siyasi nüfuz sahasına aid Balkan Yarımadası 
ülkeleri (özellikle Yunanistan, Kıbrıs, Macaristan…) ile Özbekistan ve Türkmenis-
tan’ın çok sayıda şairleri dahildir. Bu görkemli tefekkür sahibinin Farsça şiirinin 
etkisini Azerbaycan, İran, Irak, Tacikistan, Afganistan ve Hindistan’da ortaya ko-
nan Farsça edebi çevrelerde izlemek mümkündür. İslâm dünyasının başlıca ilim 
dili olan Arap dilinde de Nesimî hakkında risalenin varlığından Türkmen şairi An-
delib bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nesimî, Türk divan edebiyatı, Farsça şiir, edebi ilişkiler, 
nazire. 

 

Xülasə 

Seyid İmadəddin Nəsiminin söz sənəti və düşüncəsinə fərdilik və fərqlilik 
qatan cəhətlər müxtəlifdir: təsəvvüf və hürufiliyin uğurlu sintezi; ənənəvi təsəvvüf, 
divan və məsnəvi ədəbiyyatını incəliklərinədək mənimsəyib, fitri şairlik istedadı ilə 
yeni anlam və çalarlarla ənənəviyə fərdi görünüş verilməsi; təsəvvüfi düşüncənin 
poetik biçimli təqdimi və s.  

                                                 
*Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA) Şarkiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi.  
Bakü/AZERBAYCAN  
(shikhiyevas@gmail.com) 
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Nəsiminin türkcə şeirinin təsir dairəsinə Azərbaycan, İran, Türkiyə, o 
cümlədən əsrlər boyu Osmanlı imperatorluğunun siyasi nüfuz sahəsinə aid Balkan 
yarımadası ölkələri (xüsusilə Yunanıstan, Kipr, Macarıstan..), həmçinin Özbəkistan 
və Türkmənistanın çoxlu sayda şairləri daxildir. Bu görkəmli mütəfəkkirin farsca 
şeirinin təsirini Azərbaycan, İran, İraq, Tacikistan, Əfqanıstan və Hindistanda 
yaranmış farsdilli ədəbi mühitlərdə müşahidə etmək mümkündür. İslam dünyasının 
başlıca elm dili olan ərəb dilində də Nəsimi haqqında risalənin mövcudluğundan 
türkmən şairi Əndəlib məlumat verir.  

Açar Sözlər: Nəsimi, türk divan ədəbiyyatı, farsdilli şeir, ədəbi əlaqələr, 
prototip, nəzirə. 

 

Abstract 

The aspects giving the individuality and diversity to verbal skills of Sayyid 
Nesimi are different: a successful synthesis of mysticism and Hurufism, detailed 
assimilation of traditions of Sufi and classical literatures, giving traditional nature 
to the individual mind, accompanied by a new sense and word shade, 
representation of mystical thought in poetic form by virtue of innate poetic talent . 
This specificity had attracted the attention of many representatives from different 
countries. Under the influence of creativity of Nesimi in Turkic were many poets 
from Azerbaijan, Iran, Turkey, Balkan countries (mainly from Greece, Cyprus, 
Hungary), as well as Iraq, Uzbekistan and Turkmenistan. Influence of Persian 
Divan of outstanding thinker can be observed in Persian-language literary circles of 
Azerbaijan, Iran, Tajikistan, Afghanistan and India. The Turkmen poet Andalib 
provides information about the existence of "risale" about Nesimi in Arabic, 
meaning the language of science in the Muslim East. 

In the Middle Ages, Nesimi's poetry had been rewritten not only in Arabic, 
Turkic and Persian with Arabic alphabet. We also determined that, one of the poet's 
ghazal was written by Uyghur alphabet. The research work also marked the 
rewriting of the poet's works on the Georgian and Armenian alphabets. 

These facts indicate the glorification of the poet, endless love and sympathy for 
him, being the pride of Azerbaijan. 

Keywords: Nesimi, Turkic classical literature, Persian poetry, literary 
connections, prototype, imitative poems 

 

Резюме 
Аспекты, придающие индивидуальности и разнообразия словесному 

мастерству Сейида Несими, различны: удачный синтез мистицизма и 
хуруфизма, детальное усвоение традиций суфийской и классической 
литератур, придание традиционности индивидуальному виду, 
сопровождающемуся новым смыслом и словecным оттенком, представление 
мистической мысли в поэтической форме в силу врожденного поэтического 
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таланта. Эта специфика привлекла внимание многих представителей из 
различных стран. Под влияние творчества Несими на тюркском попали 
многие поэты из Азербайджана, Ирана, Турции, Балканских стран (в 
основном из Греции, Кипра, Венгрии), а также Ирака, Узбекистана и 
Туркменистанa. Влияние персидского Дивана выдающегося мыслителя 
можно наблюдать в персоязычной литературной среде Азербайджана, Ирана, 
Таджикистана, Афганистана и Индии. Туркменский поэт Андалиб 
предоставляет информацию о существовании "рисале" про Несими на 
арабском языке, являющимся языком науки в мусульманском Востоке. 

Произведения Несими в средние века были написаны не только на 
арабском, тюркском и персидском языках с арабским алфавитом. Мы также 
определили, что один из газелей Несими был написан уйгурским алфавитом. 
В научно-исследовательских работах также отмечены переписи произведений 
поэта на грузинском и армянском алфавитах. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о прославленности поэта, 
бесконечной любви и симпатии к нему, являющемуся гордостью 
Азербайджана. 

Ключевые слова: Несими, тюркская классическая литература, 
персоязычная поэзия, литературные связи, прототип, назира  

 

Giriş 

Azərbaycan təsəvvüf şeiri tarixində ən önəmli yerlərdən biri görkəmli söz 
sənətkarı Seyid İmadəddin Nəsimiyə (1360-1417) məxsusdur və mütəfəkkir şair bu 
mövqeyi Azərbaycan-türk şeirinin dil, üslub və bədii fikir baxımından 
təkmilləşməsi və irfani düşüncənin türk şeirinə nəqlində əvəzsiz xidmətləri ilə 
qazanmışdır. 

Təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə türkcə təsəvvüfi şeirin ən qüdrətli 
nümayəndələrindən olan Nəsimi mürəkkəb fəlsəfi dünyagörüşlü mütəfəkkir, 
bənzərsiz söz sənətkarı, əqidəsi uğrunda həlak olması ilə şəhidlik və ərənlik 
zirvəsinin fatehidir. Ədəbi şəxsiyyətinin bu üç cəhətinə görə neçə yüzilliklərdir ki, 
bəşər övladı onun cazibə dairəsindədir. Nəsiminin ədəbi şəxsiyyəti, fəlsəfi 
görüşləri və şeir sənətindəki fərdi özəllikləri yüzilliklər boyu şairlər, tarixçilər, 
təriqət əhli və təzkirəçilərdə maraq oyandırmışdır.  

Nəsiminin incə zövqlü bir şair və qüdrətli qələm sahibi kimi şöhrəti hələ 
yaşadığı dövrdən başlayaraq, türklər, farslar və ərəblər arasında yayılmışdı. Bu 
şöhrətin göstəriciləri onun türkcə və farsca əsərlərinə çoxsaylı nəzirələr yazılması 
(bax: Şıxıyeva, 2001; Şıxıyeva, 2001; Şıxıyeva, 2002; Şıxıyeva, 2002; Şıxıyeva, 
2008; Şıxıyeva, 2009; Şıxıyeva, 2009, s. 243-251; Şıhıyeva, 2012; Şıhıyeva, S. 
2014)), övliya statusu ilə məsnəvi və dastanların qəhrəmanı olması, adının divan və 
xalq ədəbiyyatı nümunələrində məhəbbətlə yad olunmasıdır. (bax: Şıxıyeva, 2012, 
s. 85-111) 
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Üç dildə – türk, fars və ərəb dillərində yazıb-yaradan Nəsiminin, əlbəttə ki, söz 
sənətkarlığı baxımından ən uğurlu şeirləri ana dili olan türkcədədir. O, türkcə 
divanı ilə türk fəlsəfi fikrinin divan ədəbiyyatı qəlibində poetik ifadəsini bu sahədə 
neçə yüzillərdən bəri ənənəsi olan ərəb və fars şeiri səviyyəsinə yüksəltdi. XVI 
yüzilliyin təzkirəçilərindən Lətifi Qəstəmonulu: “Türki şeirlә Rumda әvvәl ol 
şöhrәt bulmuşdur” (Latifi, 2000, s. 524), - söyləyir. Eyni yüzillikdə yaşamış tarixçi 
Gəlibolulu Mustafa Ali onu: “Türki şeirә şöhrәt verәn Seyyid” (Ali, 1994, s. 122) 
adlandırır. 

Maraqlıdır ki, Nəsiminin söz sənətkarı olaraq ali məqamını təkcə ona rəğbəti 
olanlar deyil, hətta fəlsəfi və məzhəbi görüşlərinə görə ona mənfi münasibət 
bəsləyən müəlliflər də təsdiqləyirlər. Buna örnək olaraq, türk təzkirəçisi Aşıq 
Çələbini və ərəb tarixçisi Məhəmməd Rağib Təbbahı göstərə bilərik. Nəsiminin söz 
sənətindəki uğuru və digərləri üzərində nüfuzunu onun yazdığı dillərə vaqif Aşıq 
Çələbinin təsdiqləməsi anlaşılandırsa1, ərəbcəsi türkcəsi qədər mükəmməl olmayan 
şairin Məhəmməd Rağib Təbbah tərəfindən “lәtif şeirlәr” müəllifi kimi təqdimi 
heyrət və qürur hissi doğurur. Həm də ərəb tarixçisinin onun incə duyumlu şair 
olması haqqındakı qeydi məzhəbi görüşlərinə sərt mənfi münasibət bildirildikdən 
sonra: “amma onun lәtif şeirlәri vardır” (Məhəmməd Rağib, 1988, s. 17; bax: 
Bünyadov, 2009, s. 9), - şəklində ifadə olunur. Bu cəhət onun həmin məlumatı 
digərlərindən aldığını və bu qənaətin geniş yayıldığını göstərir. Beləliklə, şairin söz 
sənətindəki yüksək mövqeyinin ərəb torpaqlarında da qəbul edildiyi üzə çıxır.  

Nəsiminin təsir arealı araşdırılarkən iki cəhət xüsusilə nəzərə alınmalıdır:  

- şairin divanlarına birbaşa müraciət edib bəhrələnənlər;  
- onun yaratdığı ənənədən dolayısı ilə faydalananlar.  

Birinci bölgüyə Azərbaycan, Türkiyə, İran, Özbəkistan, Türkmənistan və 
Balkan ölkələrinin bir sıra şairləri daxildir. Sonuncuya nümunə olaraq şairin 
Hindistan ədəbiyyatındakı təsir çevrəsini göstərə bilərik. (bu barədə bax: Şıxıyeva, 
2015, s. 107-118)  

 

Nəsiminin türkcə şeirində bədii və fəlsəfi təfəkkürün fərdi təzahürləri və 
yaratdığı ənənə 

Seyid İmadəddin Nəsiminin zəngin düşüncə qatlarını ehtiva edən söz sənətində 
ənənəvi ilə fərdinin sərhədlərini müəyyənləşdirmək çətin bir məsələdir və bu, 
sələflərin mirası ilə uzun sürən müqayisəli araşdırmaların nəticəsində üzə çıxarıla 
bilir. Bu ədəbi və fəlsəfi fikir kontekstində qarşılaşdırmalar onun ənənəyə bağlılığı 
və bəhrələnməsinin səviyyəsinin dəyərləndirilməsinə, mütaliəsi, ədəbi zövqü və 
fikri zəmininin təyininə yardım etdiyi kimi, dolayısı ilə fərdi xüsusiyyətlərini üzə 
çıxarmağa da işıq tutur.  

                                                 
1 Aşıq Çələbi Şeyx İbrahim Gülşəni tərəfdarlarına aid edilən “ilhad toxumunu” ilk olaraq Üsuli-

nin Ruma gətirdiyini bildirir: “Şeyx İbrahimilәrә isnat olınan ilhat tohmın Rumda әvvәl o әkmişdür 
vә nәsimiyyat türәhatından gәtürdiyi nihali-nihadi-dәlali ol dikmiştür” (Kılıç, 1994, s. 145-146). 
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Şairin ədəbi mirası və fəlsəfi düşüncəsinə fərdilik və fərqlilik qatan 
xüsusiyyətlər müxtəlif xarakterlidir. Bu özəlliklərin başlıcalarını aşağıdakı kimi 
qruplaşdıra bilərik: 

1) təsəvvüf və hürufiliyin uğurlu sintezi. 

Xatırlatmalıyıq ki, Nəsiminin şeirində qabarıq müşahidə olunan bu iki 
istiqamət arasında bəzən qarşıdurma yaradılır, şairin hürufilik və ya təsəvvüfə 
aidiyyəti onun həyatının ayrı-ayrı mərhələləri kimi öyrənilir. Başqa sözlə, bəzi 
araşdırmalarda şairin yaradıcılığı “dövrləşdirilərək”, iki fərqli mərhələ kimi qələmə 
verilən sufilik və hürufiliyə ayrılır. (bax: Quluzadə, 1973, s. 28; Kuli-zade, 1970, s. 
156) Amma şairin divanının təfərrüatlı təhlili təsəvvüfə bağlılığın hürufilikdən 
öncə başladığını və onun həyatının sonunadək davam etdiyini göstərir (ətraflı bax: 
Şıxıyeva, 2001, s. 191-192) Belə ki, şairin bir sıra əsərləri sırf təsəvvüfi məzmunlu 
olduğundan bu əsərləri hürufilikdən öncəki dövrün məhsulu saymağa imkan verir. 
Məsələn, “Nәsәn?”, “Var”, “İçindәdir”, “Əlә girmәz” və s. kimi şeirlərdə 
təsəvvüfi görüşlər ön plandadır və hürufilik təriqəti ilə heç bir bağlılıq nəzərə 
çarpmır. Amma şairin bəzi əsərlərində beytlərin bir qismi təsəvvüf, digər bir qismi 
isə hürufilikdən qaynaqlanan görüşlərinin ifadəsidir. Və yaxud şair təsəvvüf və ya 
hürufiliklə əlaqəli məcazlar arasında fikri bağlılıq qurur, maraqlı sintez örnəyi 
yaradır. Buna örnək olaraq, “zülf” anlayışının Nəsimi şeirindəki funksiyasını qeyd 
edə bilərik. Təsəvvüfdə “zülf”ün müxtəlif mənalarına, o cümlədən kəsrətin 
simvolu və ruhların məskəni olması kimi rəmzi anlamlarına sıx-sıx rast gəlinir. 
“Zülf” Haqqın calal sifəti, onun izzətini qoruyan pərdədir, dağınıq və qara rəngdə 
olduğundan kəsrətin, üzü örtdüyündən küfrün rəmzidir. Saçın müxtəlif 
vəziyyətlərinə də təsəvvüfdə xüsusi diqqət yetirilmiş və rəmzləşdirilmişdir. 
Hürufilikdə isə ümumiləşdirici “xәtt” anlayışının tərkib hissələrindən olan “zülf” 
məcaz-tеrmin kimi bu fəlsəfi təlimin əsas ünsürlərindəndir və o, rəqəm və hərflərlə 
əlaqəli bir anlayışa çevrilmişdir. Nəsimi şeirində poеtik-fəlsəfi ifadəsinə sıx-sıx rast 
gəldiyimiz bu anlayışa örnək olaraq aşağıdakı beyti göstərə bilərik:  

Kiprigü qaşınla zülfün yеddi ayәt oldu çün, 
Bu yеddi ayәt sualinә nә vеrürsәn cәvab? (Ayan, 2002, s. 190) 

“Zülfü xal”, “zülfü rüxsar” cütlüyündən Nəsimi daha çox irfani, “zülfü qaş, 
kiprik” rəmzi ifadələrindən isə hürufilik ideyalarını açıqlayarkən istifadə etmişdir. 
Divan şeiri və fəlsəfi ədəbiyyatın daxili məntiqinə bir də şairin fərdi səliqəsinin 
əlavəsi bu ifadələri nizamlayır. Bu kimi özəlliklər ədəbi zövq və şеir sənətinə 
mükəmməl bələdliyin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də Nəsiminin hər bir 
təsəvvüfi anlayış barədə aydın təsəvvürə malik olmasını və düşüncə aləmindəki 
sistemliliyi göstərir. 

Maraqlıdır ki, Nəsiminin hürufilik təbliğ olunan şеirlərində “zülf” məcazı ilə 
yanaşı, yaxud eyni bir mətn daxilində işləndikdə “xәtt” ənənəvi irfani 
ədəbiyyatdakı anlamını (üzün zərif tük örtüyü və bu əsasda yaranan “kәsrәt” 
anlayışı) qoruyur. Bu zaman “xәtt” hürufilikdə fəlsəfi dəyər kəsb edən üzün tüklə 
örtülü cizgilərinin (qaş, kirpik, saç və s.) rəmzi olmaqdan çıxır (Şıxıyeva, 2004, s. 
346).  
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Mütəfəkkir şairin yaradıcılığında hürufiliyə uzunömürlülük verən, ona canlılıq 
gətirib anlaşıqlı edən iki istiqamət vardır: təsəvvüf və şairin sərhəd tanımayan incə 
lirizmi. Ərəb tarixçisi Abbas əl-Əzzavi Nəsiminin hürufiliyi ölgünlükdən 
qurtardığını bildirir (Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler, 1987, s. XXI; əl-
Əzzavi, s. 51). Zənnimizcə, müəllif bu mülahizəsini irəli sürərkən onun şeirində 
hürufiliyə bu əlavə fikri axarlardan rəng qatılması ilə biçimlənən özəlliyi nəzərdə 
tutulur. Başqa sözlə, Nəsiminin hürufiliklə bağlı görüşləri ifadə tərzi risalələrin 
quru və qismən də yorucu üslubundan fərqli, daha canlı və cazibəlidir. Bu sonuncu 
cəhəti isə onun hürufiliyinin sinkretizmi təmin edir.  

2) Ənənəvi divan və məsnəvi ədəbiyyatını incəliklərinədək mənimsəyib, fitri 
şairlik istedadı ilə yeni anlam qatıb və fərqli çalarlar verməklə ənənəviyə fərdi 
görünüş qazandırmaq. Bunun bir örnəyi şairin “al” və “ala” cinasına təkrar-təkrar 
müraciəti ilə sözün anlam yükünə incə, həssas bir yeni fikri istiqamət verməsidir: 
“Al ilә ala gözlәrin aldadı, aldı könlümü \\ Alını, gör, nә al edәr, kimsә irişmәz 
alinә” (Nəsimi, 1973, s. 43), “Şәrabü şahidü sufi qaçan hәrif olusәr \\ Bu rәsmә 
ala boyanmış, bu ali çox qulmaş” (Nəsimi, 1973, s. 411) və s. Fərdi xarakterli 
ədəbi dəyər qazandırdığı bu kimi poetik deyimlər və obrazlılığa sonralar edilən 
müraciətlər assosiativ olaraq Nəsimi şəxsiyyətini yada salmaqdadır. Həqiqi, 
Gülşəni, Nicati və digərlərinin yaradıcılığında bu cinaslı obrazlılıq Nəsimi şeiri 
kontekstindən kənarda həqiqi poetik dəyərini ala bilmir. 

Ümumiyyətlə, Nəsiminin əsərlərinin sələf-xələflik kontekstində müqayisəli 
təhlili göstərir ki, mütəfəkkir şairin əsərlərində onaqədərki və öz dövrünün bədii-
fəlsəfi fikri çeşidli biçimlərdə əksini tapmışdır. Belə ki, bu təsirlənmədə bəzən bir 
sələfinin poetik xüsusiyyətləri, digərinin fəlsəfi fikir yükü, bir qisminin isə hər iki 
istiqaməti ön olanda nəzərə çarpır. Şairin bəzi sələfləri ilə fikri əlaqəsi daha sıx, bir 
qrupu ilə məhdud dairəlidir. Bu əlaqələrin tədqiqi həm şairin düşüncə qaynağını 
müəyyənləşdirmək baxımından önəmlidir, həm də ədəbi əlaqələri – Azərbaycan 
şeirinin təsir və əks-təsir kimi önəmli istiqamətlərini öyrənməyə yardım edir. Bu 
kontekstdə araşdırmalar öyrənilən və öyrədiləni üzə çıxarmağa, Azərbaycan 
şeirinin təsir dairəsinin hüdud etibarilə genişliyini təyin etməyə, bu sahədə 
bənzərsiz mövqe sahibi olan Nəsiminin Azərbaycan və ümumiyyətlə türk şeiri 
tarixindəki yerinə fərqli bucaqlardan işıq salmağa münbit zəmin yaradır. 

Bu çoxyönümlü təsirlənmələrlə yanaşı, Nəsimi şeirinin özünəməxsus 
xüsusiyyəti, ümumiyyətlə, sinkretizm və çərçivəyə sığmazlıqdır. Bu son iki özəllik 
onun söz sənəti qəliblərinə, poetik fiqurlara, ənənəvi məcazlara və fəlsəfi deyimlərə 
müraciətində də özünü göstərir. Nəticədə şairin bədii təxəyyülündən qidalanan 
cilalı poetik dili və yaradıcı-analitik təfəkkürünün məhsulu olan fəlsəfi-irfani 
yozumları onun yaradıcılığına təkrarsız fərdi keyfiyyət qazandırır.  

3) Təsəvvüfi düşüncənin poetik biçimli təqdimatı. 

Şair bəzən dünyəvi məhəbbət lirikasının ifadə tərzindən istifadə ilə irfani eşq 
anlayışına keçir: 

Alәmdә bu gün sәncilәyin yar kimin var, 
Gәr “var” desәn, “yox” demәzәm, var, kimin var? 
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Dildari-mәcazi bulunur aşiqә yüz min, 

Bәnzәr sana tәhqiqdә dildar kimin var? (Nəsimi, 1973, s. 193) 

Birinci beyt kontekstdən ayrılmış və təcrid edilmiş şəkildə əgər dünyəvi 
məhəbbət lirikası örnəyi ilə səhv salınacaq bir ifadə tərzinə malikdirsə, yuxarıda 
qeyd etdiyimiz sonuncu beytdə şair bu məhəbbətin müxatibinin “dildari-mәzaci” 
(dünyəvi sevgili) olmadığını, Hüsni-mütləqin nəzərdə tutulduğunu bildirir.  

Və ya Allaha bu qədər səmimi və təbii bir şəkildə xitab edir: 

Külli mәkanın gövhәri, gövhәri-kanmısan, nәsәn? 

Uş bu süfati-hüsnilә canü cәhanmısan, nәsәn? (Nəsimi, 1973, s. 166) 

Əslində Allaha bu xitablar və heyranlığın ifadələrində istifham (bədii sual) 
formasından istifadə “әnәlhәq” (“Mən Allaham”) iddiası ilə məşhur Nəsiminin 
ruhi-psixoloji durumu ilə yaxından bağlıdır. O, Yaradana müraciətində, ona ali 
sifətlər aid etdikdə, ümumiyyətlə, vəsflərində hökm etmir, sualın cavabını bilsə də, 
böyük qarşısında bilməz kimi görünüb təvazökarlıq edir. Bu isə şairin hər bir 
sənətkarlıq vasitəsinin, yararlandığı poetik formaların onun təkcə əqli məhsulu 
olmadığını, eyni zamanda onun ruhi vəziyyətinin də tərcümanı olduğunu ortaya 
qoyan nüanslardandır. 

Nəsimi türk divan və təsəvvüf ədəbiyyatının ən səmimi və ən əsrarəngiz 
şairidir. Elə yaradıcılığının bu ziddiyyətli vəhdəti və spesifikası ilə də o, islami türk 
dünyasında özündən sonra çox uzunömürlü bir ədəbi məktəbin sarsılmaz özülünü 
qoymuş, sözünün təsir gücü ilə türk şeirinin sonrakı bədii və fəlsəfi yönümünü 
müəyyənləşdirmişdir. Türk divan və aşıq ədəbiyyatının çox az nümayəndəsi bu 
qüdrətli söz sahibi və mütəfəkkirin təsirindən kənarda qala bilmişdir. Bu mənada 
şairdən sonrakı dövrə aid hər bir üzə çıxarılan və elmi dövriyyəyə gətirilən divan 
və şeir topluları həm də dolayısı ilə nəsimişünaslığı və xüsusilə Nəsiminin təsir 
dairəsini zənginləşdirir desək, yanılmarıq. Bu təsirlər bəzən birbaşa, bəzən isə 
dolayısı ilədir. Ümumilikdə isə çeşidli poetik deyim, mürəkkəb fəlsəfi düşüncələrin 
ifadəsində Nəsiminin açdığı cığırın izi ilə gedənlər heyrətamiz şəkildə çoxdurlar. 
Bəzi araşdırmalarda təsir dairəsi daha çox hürufiliklə əlaqəli çevrələrlə 
hüdudlandırılmağa cəhdlər edilsə də, bu şairin nüfuzu sərhəd tanımır. 
M.F.Köprülünün “Füzuli dә daxil olmaq üzrә bütün azәri şairlәri iki әsr onu 
kәndilәrinә müqtәda bildilәr” (Köprülüzadə, 1996, s. 17) müddəasının mövqeyi 
onilliklər boyu Azərbaycan və Türkiyə tədqiqatçıları tərəfindən təkrarlanmaqla 
möhkəmləndirilmişdir. Amma Nəsiminin söz və fikir incilərinin təsir çevrəsini 
izlədikcə bunun olduqca geniş vüsətli ədəbi bir hadisə olduğunu öyrəndik. Onun 
türkcə şeirinin təsir dairəsinə Azərbaycan, İran, Türkiyə, o cümlədən əsrlər boyu 
Osmanlı imperatorluğunun siyasi nüfuz sahəsinə aid olan Balkan yarımadası 
ölkələri (xüsusilə Yunanıstan, Kipr, Macarıstan..), həmçinin Özbəkistan və 
Türkmənistanın bir sıra şairləri daxildir. Bu görkəmli mütəfəkkirin farsca şeirinin 
təsirini Azərbaycan, İran, Tacikistan, Əfqanıstan və Hindistanın farsdilli 
poeziyasında müşahidə etmək mümkündür. Orta çağa aid çox sayda təzkirələrdə və 
nəzirələr məcmuələrində Nəsiminin türkcə şeirə təsirinin faktiki göstəriciləri yer 
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alır. Buna örnək olaraq, Aşıq Çələbinin gülşənilik və Üsulinin şeirində Nəsimi 
təsirini görməsini xatırlada bilərik. Çeşidli nəzirələr məcmuələrində Nəsimi təsirilə 
yazan şairlərin əsərləri prototipi ilə birlikdə qeyd edilmişdir. Ömər bin Məzidin 
“Mәcmuәtün-nәzair” (Ömer bin Mezid, 1982), Ədirnəli Nəzminin “Mәcmuәtün-
nәzair” (başqa adı: “Cәmiün-nәzair”) (Köksal, 2001), Peşteli Hisalinin “Mәtaliün-
nәzair” (Yiğit – Kalyon, 2013) əsərlərində Nəsimidən bəhrələnmələrə dair çoxsaylı 
örnəklər göstərilmişdir.  

Nəsiminin türkcə şeirinin təsiri və şəxsiyyətinin şöhrəti təkcə türklərin sıx 
yaşadığı torpaqlarında deyil, ərəb torpaqlarında – İraq və Misirdə də özünü hiss 
etdirir. Örnək olaraq, XVI əsrdə yaşayan və Bağdad ədəbi çevrəsinə məxsus şair 
Kəlamini xatırlatmaq olar. Bağdaddan olan bu şairin əsəri (Qəhrəmanov, 1973, s. 
65-67) hürufiliyə daha yaxından bağlılığı ilə diqqəti çəkir və həmin dövrdə 
hürufilik ideyalarının Bağdadda hələ də daşıyıcıları olması qənaətini formalaşdırır. 
Bu şeirdə Nəsiminin faciəli ölümündən də bəhs edilməsi Kəlaminin bu mütəfəkkir 
şairin şəxsiyyətinə rəğbətini üzə çıxarır.  

Əslində Nəsiminin şeirinə maraq o həyatda ikən başlamışdı və Ömər bin 
Məzidin “Mәcmuәtün-nәzair” adlı əsərində onun çağdaşlarının yaradıcılığına 
təsirinin bariz nümunələri yer alır. Nəsiminin ölümündən 20 il sonra (h. 840 \ m. 
1437) qələmə alınmış bu nəzirələr toplusundan şairin hansı şeirlərinin müasirləri 
arasında əks-səda doğurması haqqında müəyyən məlumat almaq mümkündür. Bu 
məcmuədə Nəsiminin əsərlərinə nəzirə yazan türk şairləri arasında Həssan, Zeyni, 
Şəmsi, Şafı, Nabi və başqa az tanınmış şairlərlə yanaşı, XV yüzilliyin əvvəllərində 
tanınmış şairlərin ən yaşlısı olan Şeyxoğlunun da adı vardır (bax: Ömer bin Mezid, 
1982, s. 171-181). O, Nəsiminin məşhur: 

Yanarәm eşqindәn, axar gözlәrümdәn yaşlar, 

Firqәtin dәrdi çıxardı yürәgimdә başlar, (Ayan, 2002, s. 342) 

- misrası ilə başlayan şeirinə nəzirə yazmışdır. 

Nəsiminin bu qəzəlinə yazılan nəzirələrdən 19-u “Mәcmuәtün-nәzair”də 
(Ömer bin Mezid, 1982, s. 172-181) qeydə alınmışdır. Həmin şeirin təsiri daha 
sonrakı dövrlərdə yaşamış Nəvai, Xətai, Nicati, Misali, Niyazi, Saib və digərlərinin 
divanlarında da görünür. Nəsiminin bir çox xələflərinin (Nəvai, Xəlili, Heyrəti...) 
diqqətini cəlb edən şeirlərindən biri də “Bu nә adәtdir, ey türki-pәrizad” (Nəsimi, 
1973, s. 32) misrası ilə başlayan qəzəldir. “Qiblәdir üzün, nigara, qaşların 
mehrablar” (Nəsimi, 1973, s. 622) misrası ilə başlayan qəzəl şairin yalnız söz 
sənətini deyil, həm də bədii-fəlsəfi düşüncə tərzini yayan örnəklərdəndir. Nəvai, 
Xəlili, Rövşəni, Zəlili və başqaları bu qəzələ müraciət etmişlər. Bu şairlərdən 
Nəvainin çığatay, Xəlilinin Azərbaycan, Rövşəninin Türkiyə və Zəlilinin 
Türkmənistan şairi olduğunu nəzərə alsaq, bəhsini etdiyimiz qəzəlin yayılma arealı 
barədə aydın bir təsəvvür əldə etmiş olarıq.  

Sələfin bir sıra dərin hissiyyatlı ifadələri müxtəlif rədiflərin yaranmasına yol 
açmışdır. Nəsiminin: “Ey müsәlmanlar, mәdәd, ol yari-pünhan ayrılır” (Nəsimi, 
1973, s. 247) misrası Heyrətinin yaradıcılığında “Mәdәd”, “Ah mәdәd, vah 
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mәdәd”, “Ayruldum, mәdәd”, “Ayrıldum, müsәlmanlar” şəkillərində rədifə 
çevrilmişdir. Yenə eyni yüzillik Türkiyə şeiri təmsilçilərindən Üsuli və Nəfinin 
“Mәdәd” rədifləri də bu silsiləyə bağlana bilir. Bəhsini etdiyimiz şeirin təsiri Şah 
İsmayıl Xətainin “Ayrılır”, Zatinin “Ayrıldum” rədifli qəzəllərinə də müşahidə 
olunur. Şairin: “Sәni sәndәn dilәr könlüm, nә dünyanın zәrü gәncin...” (Nəsimi, 
1973, s. 63) misrasındakı “dilәr könlüm” ifadəsi də bir çox şeirlərin rədifinin 
yaranmasına təkan vermişdir. 

Nəsimi qələmi yalnız öz şeirlərinə deyil, bir sıra nəzirə yazdığı əsərlərə də 
şöhrət gətirmişdir. İlk örnəyi Yunus Əmrənin divanında yer alan “Olur” rədifli 
türkcə şeirin təsiri Nəsiminin qəzəllərində də müşahidə olunur. Lakin o, eyni 
rədiflə yazdığı şeiri sələfindən fərqli tərzdə, yəni vahid süjet ətrafında deyil, 
müstəqil beytlər şəklində qurmuşdur. Yunus: 

Hәq bir könül verdi bana, “ha” demәdәn heyran olur, 

Bir dәm gәlir şadi olur, bir dәm gәlir giryan olur. (Yunus Emre, 2012, s. 125)  

Nəsimi: 

Eydi-әkbәrdir cәmalın, eydә can qurban olur, 

Abi-heyvandır dodağın, hәr kim içәr can olur. (Nəsimi, 1973, s. 445) 

Nəsiminin bu şeirinə, eləcə də onun Əvhədinin “Çist” (“Nədir”) rədifli 
qəsidəsinin təsiri ilə yazdığı nəzirə-tərcümə xarakterli “Nәdir?” rədifli qəzəlinə 
(bax: Mirzəyev, 2009, s. 35-37; Şıxıyeva, 2012, s. 261-269), demək olar ki, türkcə 
divan yaratmış hər bir şair müraciət etmişdir. Əmir Xosrov Dəhləvinin “Dәrya-ye 
әbrar” (“Nəciblər dənizi”) qəsidəsinə Nəsiminin farsca ilk nəzirəni (“Dәrya-ye 
әsrar”) yazaraq, çoxsaylı şairlərin diqqətini bu qəsidəyə cəlb etməsini xüsusilə 
qeyd etməliyik. Çünki bu nəzirə qəsidəsinin strukturuna gətirdiyi bir sıra 
yeniliklərlə Nəsimi sələfi Əmir Xosrov Dəhləvi ilə birlikdə Cami və Nəvai kimi 
qüdrətli söz ustalarına örnəklik etmişdir (bax: Şıxıyeva, 2009). Onun farsdilli 
şeirdə bir çox nümunəsi olan “Mәst” rədifli şeirə türkcə müraciəti türk divan 
ədəbiyyatında yeni bir cığır açaraq ənənəyə çevrilmə ilə nəticələndi. Salman 
Sacəvinin: 

 اال كه بر بوي حبيب جان نيايد در نشاط

  .تا گلي رنگين نباشد خوش ننالد عندليب

(Divan-e Səlman, 1371, s. 129) 

 

(Həbibin qoxusu olmadan can şadlanmır, 

Gül al rəngini üzə çıxmayınca bülbül (məhəbbətindən) xoş nalə çəkmir) 

- mətləli farsca şeirinə Nəsiminin türkcə nəzirə olaraq yazdığı “Ey yüzün 
“nәsrün minәllah” vey saçın “fәthün-qәrib” (Nəsimi, 1973, s. 26) misrası ilə 
başlayan qəzəli qafiyə quruluşu baxımından çox uğur qazanan şeirlər sırasındadır. 
Nəsiminin türkcə bu nəzirə qəzəlinin uğurunun göstəricisi onu bir çox şeirlərin 
izləməsidir. Nəticədə bu quruluş bir çox şairin ədəbi zövqünə uyğun olması ilə bir 
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silsilə yaratdı. Bu cəhəti də qeyd etməliyik ki, bəhsini etdiyimiz şeirdə prototipin – 
Salmanın farsca qəzəlinin qafiyəsini təşkil edən sözlərin böyük əksəriyyəti 
Nəsiminin türkcə qəzəlində də qorunmuşdur. Bu tərzdə prototip-nəzirə bağlılığı 
çox geniş yayılmış ədəbi təzahürlərdən deyildir. Maraqlıdır ki, Nəsiminin sələfinin 
sözünə bu sadiqliyi sonrakı şairlər tərəfindən də davam etdirilmişdir və onlar da bu 
qəzəlin qafiyə sözlərindən maksimum yararlanmışlar.  

Nəsiminin ardıcıllarına çeşidli məzhəb və təriqət mənsublarının, müxtəlif 
millət və fərqli ictimai təbəqələrin nümayəndələri arasında rast gəlinir. XVI əsr 
müəlliflərindən Ədirnəli Nəzminin məcmuəsi şairin çoxsaylı xələflərinin hansı 
zümrələrə mənsub olması barədə müəyyən təsəvvür yaratması ilə diqqətimizi cəlb 
etdi. Həm prototip, həm nəzirələrin tam şəkildə yer aldığı bu məcmuədə Nəsimiyə 
nəzirə yazanlar içərisində Ədni təxəllüslü Mahmud Paşa, Cəm təxəllüslü Şahzadə 
Cəm (2 şeir), Avni təxəllüslü Sultan Mehmed Fateh (2 şeir), Muhibbi təxəllüslü 
Sultan Süleyman (11 şeir) kimi paşa, şahzadə və sultan şairlər, Əhməd Paşa, Cəfər 
Çələbi (Tacizadə) (2 şeir), Cəlili, Xəyali (3 şeir), Heyrəti (5 şeir), Süruriyi-Əcəm, 
Süruriyi-Müdərris (5 şeir), Məsihi (4 şeir), Şeyxi, Üsuli (2 şeir), Zati (12 şeir), 
Nicati (5 şeir) kimi tanınmış şairlər, Gülşəni (Şeyx İbrahim) kimi təriqət şeyxi (2 
şeir), Lətifi Qəstəmonulu və Səhi (2 şeir) kimi təzkirə sahibi şairlər yer alır (bax: 
Köksal, 2001, s.164). 

Ümumiyyətlə, Nəsiminin türkcə şeirinin nüfuz çevrəsi olduqca genişdir. Bu 
şeirin təsiri təriqət və ya dünyəvi, divan və ya xalq şeiri, klassik və ya digər çeşidli 
ədəbi cərəyanlardan biri ilə hüdudlanmır, bu sadalananların hər birində müşahidə 
olunur. 

Nəsiminin farsca şeirinin nüfuz çevrəsi 

Burada bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, Nəsiminin türkcə şeirə təsiri 
tədqiqatçıların xüsusi diqqət yetirdikləri məsələlərdən olsa da, şairin farsca 
yaradıcılığının farsdilli ədəbiyyata təsirindən nisbətən az sayda qaynaqda bəhs 
edilmişdir. Eləcə də çağdaş nəsimişünaslıqda bu əlaqələr təsadüfdən-təsadüfə 
diqqət mərkəzinə çəkilir. Digər araşdırıcıların bu istiqamətdəki əsərləri və şəxsi 
tədqiqatlarımızın nəticələrindən çıxış edərək belə bir qənaətə gəldik ki, onun farsca 
şeiri Azərbaycan, İran, Tacikistan, Əfqanıstan və Hindistanın bir sıra farsdilli 
şairlərinə təsir göstərmişdir.  

Bu məsələyə işıq salması baxımından XVI əsr müəllifi ispartalı Kabilinin 
şeirlər məcmuəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Digər orta çağ müəlliflərinin diqqət 
etmədiyi bu təsir dairəsi barədə ilk olaraq məlumat verən Kabilinin mətlə beytlər 
məcmuəsində Nəsiminin farsca şeirinin təsirini təsdiqləyən konkret paralellər yer 
alır. Müqayisələrdə başlıca maraq doğuran cəhət bundan ibarətdir ki, bu tərtibçi 
digərlərindən fərqli olaraq, Nəsiminin farsca şeirinin təsirini analoji struktura malik 
şeirlərdə deyil, eyni obraz, motiv və məcazlara müraciətdə axtarır. Məsələn, şairin:  

از لب بو تنگ شکر آمده به تنگ ای  

  روی تو کرده الله و گل را خجل به رنگ

 (Zendegi və əşar..., 1993, s. 221) 
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(Ey dodağından şəkər kuzəsinin qəlbi daralan (sevgili), 

 Sənin üzün rəngi ilə lalə və qızılgülü utandırmışdır), 

- beytinin təsiri Əhli-Əcəm, Sənayiyi-Duaquy və anonim bir şairin mətlə 
beytlərində axtarılır (Gürbüz, 2011, s. 295-296). Nümunə olaraq, Əhli-Əcəm 
təxəllüslü şairin beytinə nəzər salaq: 

 کردم هوس بوسه ز لعلش من دلتنگ 

 زد بر دهنم سنگ جفای که لب و سنگ

 (Gürbüz, 2011, s. 295) 

 

(Onun həsrətlisi olan mən al rəngli dodağından bir busə xəyalına düşdüm,  

Ağzıma bir cəfa daşı vurdu ki, sənin dodağına daş layiqdir).  

Bu adını qeyd etdiyimiz şairlər az tanınmış olduqları və qaynaqda onların 
haqqında məlumat verilmədiyi üçün milli mənsubiyyətlərini təyin edə bilmədik. 
Amma Nəsiminin ədəbi nüfuz sahəsi bu şairlərlə məhdudlaşmır. Çağdaş 
araşdırıcılara görə, onun farsca divanının təsirini indiki İran, Tacikistan, 
Özbəkistan və Əfqanıstanın ərazisində yaranmış farsdilli ədəbiyyatın çoxsaylı 
nümayəndələrinin (Qasım Ənvar, Hatif İsfahani, Mir Məxdum Nişapuri, Sainəddin 
Torke) (Zendegi və əşar..., 1993, s. 33), Şah Nemətullah Vəli, Əbdürrəhman Cami, 
Bədrəddin Hilali, Saida Nəsəfi, Nəzmi Şoğnani, Cunaydullah Hazik, Həsrət Hisari, 
Müşrif İsfərəngi, Lahuti (bax: Səməd, 1973) və digərlərinin bədii irsində izləmək 
mümkündür. Bu cəhət isə Nəsiminin fars dilində də söz sənətinin hakimlərindən 
olduğunu göstərir.  

Burada xüsusi olaraq, onun farsca əlifnaməsinin Seyid Yəhya Bakuvinin 
“Mәnazilül-aşiqin” adlı farsca mənzuməsində yer alan əlifnaməyə təsirini də 
xatırlatmalıyıq (bax: Şıhıyeva, 2014). Sonralar bu şeirin təsiri buxaralı Mövlana 
Qasim Kahinin farsca əlifnaməsində bariz bir şəkildə üzə çıxır, onun dolayısı ilə 
vasitəçiliyi ilə hind ədəbiyyatında bu poetik formanın dərin və uzunömürlü özülü 
qoyulur. XVII əsrdə Pəncab ədəbiyyatında Sultan Bahu ilə başlayan ənənə istər 
xalq, istərsə də klassik şeir təmsilçilərinin bədii düşüncəsini məşğul edib, çoxsaylı 
“sihərfi” (otuzhərfli) adlanan poetik formanın yaranması ilə nəticələnir. Beləliklə, 
əlifnamə urdu ədəbiyyatına da dolayısıyla nəql olunur. (bax: Şıxıyeva, 2015)  

Nəsiminin farsca şeirinin təsiri farsmənşəli Əbdürrəhman Cami kimi görkəmli, 
Ürfi Şirazi kimi tanınmış şairlərin yaradıcılığında müşahidə olunduğu kimi, 
türkmənşəli görkəmli şairlərin farsca söz yaradıcılığından da yan ötməyib. 
Məsələn, Nəsiminin farsca şeirinin Füzulinin eyni dildə qələmə aldığı şeiri 
üzərindəki təsiri bir çox istiqamətlərdə – şeir texnikası və məcazlar sistemində 
müşahidə olunur. (bax: Əlibəyli, 2006) Eləcə də Nəsiminin farsca “Əlist” (Əlidir) 
rədifli əlifnamə qəsidəsinin təsiri, artıq xatırlatdığımız kimi, Azərbaycanın digər 
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şairi Seyid Yəhya Bakuvinin farsca mənzuməsində də açıq bir şəkildə 
görülməkdədir. Bundan başqa, Seyid Yəhyanın “Əlist” rədifli farsca qəsidəsində2 
(Seyyid Yəhya, v. 195-196) sələfinin eynirədifli əlifnamə qəsidəsi ilə qafiyə və 
rədif baxımından paralelliklərin mövcudluğu Nəsiminin bu xələfinə təsirinin ötəri 
xarakterli olmadığını göstərir. 

Ərəb coğrafiyasında Nəsimi sözünün izləri 

Nəsiminin poetik irsinin üçdilliliyinə orta çağ müəlliflərindən ilk olaraq Lətifi 
Qəstəmonulu (XVI) diqqət yetirmiş, şairin türk, fars və ərəb dillərinin hər birində 
divanı olduğunu bildirmişdir (Latifi, 2000, s. 524). Orta əsrlər ədəbiyyatının 
tanınmış tədqiqatçılarından olan Q.Beqdeli Nəsiminin ərəbcə divanının bir 
nüsxəsinin Urmiya şəhərində olması barədə ehtimalın mövcudluğunu nəzərə 
çatdırır və araşdırıcının bu qeydi (bax: Beqdeli, 1363, s. 8) şairin ərəb dilindəki 
mirasının böyük həcmdə ola biləcəyi təsəvvürünü yaradır. Hətta Nəsimiyə aid 
edilən ərəbcə divanın əlyazmasının çapa hazırlanması haqqında şifahi məlumatlar 
da vardır. Lakin bu əsərin hələlik işıq üzü görməməsi onun bədii-fəlsəfı 
keyfıyyətləri haqqında söz açılmasını qeyri-mümkün edir. İndilikdə Nəsiminin 
yaradıcılığının bu tərəfinə müəyyən qədər işıq sala biləcək bir neçə ərəbcə şeiri 
farsca divanının çap variantlarına əlavə olaraq elm aləminə məlumdur. Həmin 
şeirləri ərəbcə divanın fraqmentləri də saymaq olar. Amma Nəsimi farsca divanına 
ərəbcə şeirləri daxil edilən yeganə şair olmadığından bu ehtimal üzərində israr 
etmək olduqca çətindir.  

Bunu da qeyd etməliyik ki, Nəsiminin ərəbcə şeirlərinin bədii dəyəri onun 
digər şairlərə təsir edə biləcəyinə şübhə yaradır. Belə ki, onun türkcə və farsca 
şeirlərinə nisbətən ərəbcə əsərləri dil və üslub baxımından daha sadə görünür. (bax: 
Olgun, 1971, s. 67) 

Nəsiminın ərəbcə divanı ətrafında mübahisəli fikirlər mövcud olsa da, şairin 
poetik irsinin üçdilliliyi təkzibolunmaz faktdır. İranlı araşdırıcı Hüseyn Sədiqə 
görə, Nəsiminin ərəbcə divanının mükəmməl nüsxəsi tapılmasa da, onun hafizi-
Quran olduğu və ömrünün son illərini ərəblər arasında yaşamağı aydındır. Türkcə 
və farsca divanlarında işlətdiyi ərəbcə lətif müləmmələr onun ərəb şeirinə bələd 
olduğuna bir sübutdur (Divan-e əşar..., 1387, s. 70). Tədqiqatçıya görə, bəlkə də 
hürufiliyin ərəblər arasında qadağan olunması onun ərəbcə divanının gizli 
saxlanılmasına bir səbəb olmuşdur (Divan-e əşar..., 1387, s. 70-71). Bu mülahizə 
isə maraq doğursa da, ehtimal olaraq qalır. Tanınmış türkiyəli alim Hüseyn Ayan 
isə şairin ərəbcə divanı olması barədəki mülahizəni şübhə altına alır. Nəsimişünas 
alimə görə, “istər türkcə, istər farsca divanlarındakı beytlərdən, müləmmələri və 
bir-iki dənə ərəbcə qəzəlindən ərəbcəni yaxşı bildiyi və bu dildə də şeirlər yaza 
biləcək qədər məlumata sahib olduğu görünür. Buna görə də bəzi qaynaqlar “әl-
lisaneyni-sәlasә”də şeir söyləmişdir deyirlər” (Ayan, 2002, s. 23). Tədqiqatçının 

                                                 
2 Bu qəsidəni bizə təqdim etdiyi üçün filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Məmmədliyə çox 

təşəkkür edirik. 
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bu istinadından onun “әl-lisaneyni-sәlasә” ifadəsi ilə Lətifi Qəstəmonulunun 
təzkirəsini nəzərdə tutması məlum olur.  

Bunu da qeyd etməliyik ki, şairin ərəbcə şeirlərinin səviyyəsi haqqında rəy 
müxtəlifliyi vardır. Həmid Məmmədzadəyə görə, ərəbcə şeirlərin söylənməsində də 
Nəsimi məharət və kamillik göstərmişdir (45, s. 6). İranlı tədqiqatçı Yədulla Cəlali 
Pəndari isə şairin ərəbcə şeirlərini belə qiymətləndirir: “onun ərəbcə şeirlərini 
ərəbdillilərdən artıq farsdillilər başa düşər” (Zendegi və əşar..., 1993, s. 28).  

Türkiyəli tədqiqatçı İ.Olguna görə, üç dildə (türk, ərəb və fars) yazdığı qəzəl və 
rübailəri Nəsiminin “tәsirinin yayğın olmasını” təmin etmişdir (Olgun, 1971, s. 
195). Göründüyü kimi, araşdırıcı şairin ərəb dilindəki irsinin də təsir çevrəsinə 
malik olması qənaətindədir. Şairin ərəbdilli şeirə təsiri ayrıca araşdırma tələb etsə 
də, bəzi faktiki materiallar belə bir nüfuz sahəsinin olduğunu düşünməyə əsas verir. 
Nəsiminin Füzulinin ərəbcə şeirləri üzərindəki təsirini araşdıran tanınmış tədqiqatçı 
E.E.Bertels bu təsirin izini ortaq ideya və terminlərdə axtarır (Bertels, 1962, s. 515-
521). Bu zaman Nəsiminin ərəb dilindəki şeirə hansı dildəki yaradıcılığı vasitəsilə 
təsir etməsi məsələsinə diqqət yetirilmir. Ümumiyyətlə isə, onun ərəbdilli şeirə 
təsirinin səviyyəsi və miqyası, bu təsirin onun hansı dildə yazdığı şeirin, yaxud 
divanın vasitəsi ilə həyata keçirilməsi, bu təsirin hüdudlarına ərəb, yaxud ərəbdilli 
əcəm (türk və fars) şairlərinin yaradıcılığının daxil olması gələcəkdə bu istiqamətdə 
aparılacaq araşdırmaların nəticəsində məlum olacaqdır. 

Bəhsini etdiyimiz məsələ ilə bağlı maraq doğuran məlumatlardan biri türkmən 
şairi Əndəlibin (XVII) əsərində yer alır. Şairin “Risaleyi-Nәsimi” adlı 
məsnəvisinin başlanğıcında əsər haqqında: “Ərəb dilində idi. Türk dilinə 
çevirdim”, - deməsi Nəsiminin ərəbdilli ədəbiyyatda da müəyyən təsir sahəsinə 
malik olması barədə təsəvvür yaradır. Əndəlib yazır:  

“Emma gadím eyyamda Seyit Nesimi diygen bir buzurqvar ötüpdir. Arap 
tilinde erdi, türkî tiline aylanturıp, niçe günler məxnet ve muşakqat tartıp, nazm 
eterqe bil baqlap, tarixi-maxı-jumadiessanı ayında, onbirlenji güni yazmakqa 
meşqul boldum” (Andalıp, 1992, s. 41; Öztürk, 2008, s. 216). (Belә ki, qәdim 
zamanlarda Seyid Nәsimi deyә tanınan bir hörmәtli insan yaşamışdır. Ərәb dilindә 
idi. Türk dilinә nәql edib, neçә günlәr çalışaraq vә sıxıntılar çәkәrәk nәzmә 
çәkmәyә cәhd göstәrib, cәmadüssani ayında on birinci günü tarixindә yazmağa 
başladım).3  

[Burada görkəmli Azərbaycan alimi H.Araslının da bir qeydini xatırlatmalıyıq. 
O, ərəb yazıçılarının şair haqqında “Mәqamati-Nәsimi” adlı bədii əsər yazdığını 
bildirir. (Araslı, 1972, s. 67) Zənnimizcə, onun mənbəyini açıqlamadığı bu fikri 
Əndəlibin aşağıdakı misralarından qaynaqlanır: 

Makamatı-Nesimi, şeyx Mansur, 

Kılur men nazmı-türki, gel, okı gör. (Andalıp, 1992, s. 42; Öztürk, 2008, s. 

                                                 
3 Türkməncə mətnlərin Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırılmasında A.Öztürkün 

tərcümələrindən faydalandıq.  



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 156

217)] 

Yuxarıdakı qeyddə diqqətimizi xüsusilə çəkən cəhət İslam dünyasının başlıca 
elm dili olan ərəb dilində də Nəsimi haqqında əsərin olması, deməli, ərəb 
mühitində şair haqqında mənqəbə tipli əsərin yazılması və mövcudiyyətidir. 

Nəticə 

Göründüyü kimi, olduqca geniş coğrafiyada Nəsiminin fərdi xarakterli şeir 
texnikası, məcazlar sistemi və s.-yə gətirdiyi yeniliklərdən müxtəlif zövqlü, çeşidli 
imkanlı şairlər bəhrələnmişlər. Nəsimi təkcə təsəvvüf, divan, məsnəvi və aşıq 
ədəbiyyatı tərzində yazan şairlər üçün deyil, ümumiyyətlə, əruz, heca və sərbəst 
vəznlərdə, klassik, modern, postmodern üslublarda yazan şairlər üçün də örnək 
oldu. Burada bu təsir qaynağının onun mənzum əsərlərinə aid olduğunu xüsusilə 
vurğulamalıyıq. Şairə mənsur əsər və kiçik həcmli risalələr aid olunsa da, bu 
əsərlər dil və üslub baxımından müəyyən tərəddüdə yol açır. Nəsimiyə aid edilən 
mənsur “Müqәddimәtül-hәqayiq”in təsir dairəsindən söz açmağın olduqca çətin 
olduğunu da bildirməliyik.4 

Nəsiminin nüfuz çevrəsi zamanından başlayan bu günədək də davam etməkdə, 
çeşidli məkanlarda sözünün izi müşahidə olunmaqdadır. Nəsiminin təsir dairəsinə 
təkcə onun adı ilə adlandırdığımız məktəbin deyil, çeşidli sələf və xələflərinə aid 
ədəbi məktəblərin nümayəndələri də daxildir. Başqa sözlə, Nizami, Nəvai və 
Füzuli ədəbi məktəbinin təmsilçiləri yeri gələndə Nəsimi sözündən də bəhrələnmiş, 
onu özlərinə örnək, əsərlərini sənətin dərəcəsini göstərən poetik meyar bilmişlər. 
O, yaşadığı yüzillikdən etibarən şairlərin diqqət mərkəzində olmuş, çoxsaylı 
şeirlərin mərkəzi obrazına çevrilmiş, əqidə fədaisi və qüdrətli söz sahibi kimi qəbul 
olunmuşdur. 

Nəsiminin əsərləri orta çağda təkcə ərəb əlifbası ilə türk, fars və ərəb dillərində 
yazıya alınmamışdır. Onun bir qəzəlinin uyğur əlifbası ilə üzünün köçürüldüyünü 
də müəyyənləşdirdik. Tədqiqatlarda Nəsiminin əsərlərinin gürcü (Divan-e Seyyid 
Emadeddin..., 1972, s. 18; Nesimi’nin Hayatı…, 1997, s. 74) və erməni (Seyidov, 
1973, s. 132-144; Divan-e Seyyid Emadeddin ..., 1972, s. 18; Nesimi’nin Hayatı…, 
1997, s. 74) əlifbası ilə yazıya alınması da qeyd olunur. Bu söylədiklərimiz isə 
Azərbaycanın fəxri şairin özünün və sözünün şöhrətinin, ona olan tükənməz sevgi 
və rəğbətin bariz göstəricisidir. 

Şeir sənəti və faciəli taleyi ilə zaman və məkan hüdudlarını aşaraq sevənlərinin 
nəzərində fövqəlbəşər statusu qazanan Nəsiminin bədii irsi XIX-XX yüzilliklərdə 

                                                 
4 Bir sıra araşdırmalarda Nəsiminin divanlarından başqa “Müqәddimәtül-hәqayiq” adlı nəsr 

əsərinin də olması barədə məlumat verilir (Ayan, 2002, s. 117-122; Hurufilik Metinleri Kataloğu, 
1989, s. 73; Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler, 1987, s. XXXI; Kuli-zade, 1970, s. 207). Şairə aid 
edilən bu əsərdə hürufiliyin nəzəri əsasları şərh edilir. Əlyazması Türkiyənin bəzi kitabxanalarında 
saxlanılan və keçən il ilk dəfə olaraq tam şəkildə işıq üzü görən bu risalədə (Usluer, 2014, s. 30-93) 
şairə aidiyyətini düşünməyə əsas verən, eləcə də müəyyən şübhələrə yol açan məqamlar mövcuddur. 
Bu əsərdən başqa, K.Ə.Kürkçüoğlu Nəsiminin adı ilə bağlanan “İnsan” risaləsi və “Mәnzum fı 
mәslәki-hürufiyyә” adlı əsərin əlyazması halında Türkiyə kitabxanalarında mövcudluğu barədə də 
məlumat verir. (bax: Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler, 1987, s. XXXII) 
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dönə-dönə nəşr edilmiş, haqqında müxtəlif yönümlü tədqiqat işləri yazılmışdır. 
Onun həyat yolu və faciəli aqibəti Sergey İvanov (“İmadәddin Nәsimi”), Sergey 
Borodin (“Sәmәrqәnd ulduzları”), Qabil (“Nәsimi”), İsa Hüseynov (“Mәhşәr”), 
Nazar Qullaev (“Nәsimi”), Rəsul Rza (“Son gecә”), Bəxtiyar Vahabzadə 
(“Fәryad”), Nəbi Xəzri (“Mәnim babam baxan dağlar”), Orxan Pamuk (“Qara 
kitab”) və Hüseyn Albayrakın (“Sükuti-hәrf”) əsərlərində bədii təxəyyülün gücü 
ilə işıqlandırılmışdır. (bu barədə bax: Şıxıyeva, 2012) 

 

QAYNAQLAR 

1. Araslı, H. (1972). İmadəddin Nəsimi (həyat və yaradıcılığı). Bakı: 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. 

2. Bünyadov, Z. (2009). Nəsiminin məhkəməsi və qətli. \\ “Azərbaycan 
şərqşünaslığı”, №1, s. 8-9.  

3. Əlibəyli, Ş. (2006). Nəsimi və Füzuli səpkisində ortaq məqamlar. Fars 
divanları əsasında. // “Azərbaycan”, № 3, s.177-182.  

4. Köprülüzadə, M. F. (1996). Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər, Bakı: 
“Sabah”.  

5. Qəhrəmanov, C. (1973). Nəsimi əsərlərinin tənqidi mətninin tərtibi. \\ 
İmadəddin Nəsimi. Əsərləri (tərtib edəni: C. Qəhrəmanov), üç cilddə, I c., Bakı: 
“Elm”. 

6. Quluzadə, M. (1973). Böyük ideallar şairi. Bakı: “Gənclik”,. 
7. Mirzəyev, A. (2009). Azərbaycan bədii tərcümə tarixi və Füzuli. Bakı: 

“Avropa”,. 
8. Nəsimi, İmadəddin. (1973). Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni: Həmid 

Araslı. Bakı: Azərnəşr. 
9. Seyidov, M. (1973). Nəsimi və erməni ədəbiyyatı. \\ “İmadəddin 

Nəsimi” (məqalələr məcmuəsi). Bakı: “Elm”, s. 132-144. 
10. Səməd, V. (1973). Nəsimi və tacik ədəbiyyatı. \\ “Ədəbiyyat və 

incəsənət”, 13 sentyabr. 
11. Şıxıyeva, S. (2012). Əvhədi və Nəsimi: poetik təsirlənmənin istiqamət və 

səviyyələri. \\ “Şərq filologiyası məsələləri” (VI buraxılış). Bakı, s. 258-297. 
12. Şıxıyeva, S. (2001). Həbibinin şеirində hürufiliyin ənənəvi və 

transformasiyaya uğramış şəkilləri. \\ “Şərqin aktual problеmləri: tarix və 
müasirlik” (akad. Z.Bünyadovun yubileyinə həsr olunmuş konfransın matеrialları). 
Bakı, s.119-122.  

13. Şıxıyeva, S. (2004). Hürufilik və irfani görüşlərin müqayisəli tədqiqi 
(Nəsimi şеiri əsasında). \\ “Еlmi araşdırmalar”, №1-2. Bakı, s.340-358.  

14. Şıxıyeva, S. (2002). XIV yüzil ədəbi mühitində yaradıcılıq əlaqələri: 
təsir və əks-təsir. \\ “Filologiya məsələləri”, №1. Bakı, s.182-188. 

15. Şıxıyeva, S. (2002). XVI yüzil türk divan ədəbiyyatında Nəsimi şеiri 
ənənələri. \\ “Filologiya məsələləri”, №3. Bakı, s.24-33. 

16. Şıxıyeva, S. (2001). Nəsiminin hökmdar xələflərindən Həqiqi. \\ prof. 
M.M.Əlizadənin anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə еlmi konfransın 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 158

matеrialları”. Bakı, s.744-752. 

17. Şıxıyeva, S. (2012). Nəsiminin şəxsiyyəti və həyatı mənqəbələrdə. \\ 
AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı 
(IX buraxılış). Bakı, s. 85-114. 

18. Şıxıyeva, S. (2012). Nəsiminin üsyankar səsi Bəxtiyar Vahabzadənin 
“Fəryad”ında. \\ "Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumunun materialları 
(13-15 dekabr 2012). Bakı, s. 256-263.  

19. Şıxıyeva, S. (2001). Nəsimişünaslıqda hürufilik və irfanın tədqiqi 
problеmləri. \\ “Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qovşağında” (Rеspublika konfransının 
matеrialları, 20-21 iyun 2001-ci il). Bakı, s. 184-203.  

20. Şıxıyeva, S. (2009) Nəvai yaradıcılığında Nəsimi şəxsiyyəti və sözünün 
cilvələri. \\ “Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında”. Bakı: “Qartal”, s. 
278-301.  

21. Şıxıyeva, S. (2008) Poetık sözün qədrini artıranlar: Nəsimi və Füzuli. 
“Hikmət”, №13, s. 39-60.  

22. Şıxıyeva, S. (2009). Seyid İmadəddin Nəsimi (oçerk). \\ Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi, III c. Bakı: “Elm”, s. 206-229, 237-251.  

Türk dilində: 
23. Ali, Gelibolulu Mustafa. (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ha-

zırlayan: Mustafa İsen. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. 

24.  Ayan, H. (2002). Nesimi. Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Di-
vanının Tenkitli Metni, I. Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

25. Gürbüz, M. (2011). Kabilî’nin “Sultân-ı Hubâna Münâsib Şiâr” Adlı Şiir 
Mecmuası, Doktora Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara. 

26. Hurufilik Metinleri Kataloğu (1989). Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı. 
Ankara: TTK Yayınları. 

27. Kılıç, F. (1994). Meşâirü'ş-Şu'arâ (İnceleme-Tenkitli Metin). Gazi Ü. 
Basılmamış Doktora Tezi. Ankara. 

28. Köksal, M. Fatih. (2001). Edirneli Nazmı Mecma'ü'n-Nezâ'ir (İnceleme-
Tenkitli Metin). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi. 
Ankara, Ocak. 

29. Latifi. (2000). Tezkiretü’ş-Şü’ara ve Tabsiratü’n-Nuzama (İnceleme-
Metin). hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Canım, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı.  

30.  Nesimi’nin Hayatı ve Farsça Divanı. (1997). Çeviren: Turgut Karabey. 
Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 7, Erzurum, s. 57-75. 

31.  Olgun, İ. (1971). Nesimi Üzerine Notlar (Birinci Makale). \\ “Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı”. Belleten, 1971’den Ayrıbasım. Ankara: Ankara Üniversitesi 
Basımevi, s. 195-207. 

32.  Ömer bin Mezid. (1982). Mecmu’atu’n-Neza’ir. Hazırlayan: Mustafa 
Canpolat. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 159

33.  Öztürk, A. (2008). Andalıp. Nurmuhammet Andalıp'ın "Nesimi" Adlı 
Eseri (Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). Yüksek Lisans Tezi. İzmir. 

34.  Seyyid Nesimi Divanı’ndan Seçmeler. (1987). Hazırlayan: Kemal Edib 
Kürkçüoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 

35.  Şıhıyeva, S. (2013). XIV ve XVI. yy. Azerbaycan Divan Edebiyatı Bağ-
lamında Necati Şiiri. \\ Harid Fedai Armağanı (İnce Bir Adamın Uzun Hikâyesi). 
Hazırlayan: Orhan Kemal Tavukçu. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ya-
yınları, s. 149-199.  

36.  Şıhıyeva, S. (2012). Seyid Nesimi ve Mir Hemze Nigari: Poetik Sözün 
Seyri. \\ I Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu (31 Mayıs-01 Haziran 2012, 
Amasya). Amasya, s. 323-344. 

37. Şıhıyeva, S. (2014). Seyyid Yahya Bakuvi’nin “Elif-name”si ve “Seyr 
Fillah” Kavramı. \\ “Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz” Uluslararası 
Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu. Eskişehir, 21-23 Kasım 2013 - 
Bakü, 24-25 Kasım 2013. Eskişehir, s. 341-368. 

38.  Usluer, F. (2014). Hurufi Metinleri, 1. Ankara: Birleşik Kitabevi. 
39. Yiğit, B. K. – Kalyon, A. (2013). Peşteli Hisali’nin Metali’ü’n-Neza’ir 

Mecmuası ve Mecmuada Yer Alan Şairlerin Mahlasları. \\ Turkish Studies Interna-
tional Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 
Volume 8/1, Winter. 

40. Yunus Emre. (2012): Divan. Seçmeler. Hazırlayan: Mustafa Tatçı. Anka-
ra: DİB Yayınları. 

Türkmən dilində: 
41. Андалып, Нурмухаммет. (1992). Несими. дүзүжи Г.Назаров. 

Ашгабат: Ылым. 
Rus dilində: 
42.  Бертельс, Е.Э. (1962). Низами и Физули. Москва: Издательство 

Восточной Литературы. 
43.  Кули-заде, З. (1970). Хуруфизм и его представители в 

Азербайджане. Баку: “Элм”. 

Fars dilində: 

44. Divan-e əşar... (1387). 

و مقدمه: دکتر ح.م. صريق. تبريز:  ديوان اشعار ترکی سيد عمادالدين نسيمی. تصحيح، تحشيه
 انتشارات اختر.

45.  Divan-e Seyyid Emadeddin Nesimi. (1972). 

ديوان سيد عمادالدين نسيمی، با مقدمه، مقايسه و تصحيح حميد محمدزاده، باکو: نشريات دولتی 
  آذربايجان.

46.  Divan-e Səlman-e Saveci. (1371). 

ديوان سلمان ساوجي. با مقدمه و تصحيح استاد ابوالقاسم حالت. به کوشش احمد كرمی: سلسله نشريه 
 "ما". 

47.  Zendegi və əşar... (1993). 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 160

 زندگی و اشعار عمادالدين نسيمی. به کوشش يدهللا جاللی پنداری. تهران: نشر نی.

48.  Şıxıyeva, S. (2015). 

ند،سعادت شيخی اوا. مقام و فضای مفهومی الف نامه در تاريخ انديشه تصوف از بالکان تا ه  

Thoughts & Wisdom of Some Immortal Persian Poets with Special Reference 
to Sa’adi, Hafiz, Khayyam & Rumi and Its Relevance in the 21st Century a.d., 
Royal Publishers & Distributors, New Delhi (India), , p. 107-117. 

49. Seyyid Yəhya Bakuvi.  

 سيد يحيی باکوی. مناقب اميرالمومنين علی 

Manisa, Muradiyyə, 2906 \ 11. 
50.  Beqdeli, Q. (1363). 

ديوان عمادالدين نسيمی سيد علی شيروانی. تهران: نشر  -غالمحسين بيگدلی. عمادالدين نسيمی. 
 روشن. 

Ərəb dilində: 

51. Məhəmməd Rağib. (1988). 

لعربی.ا. حلب: دار القلم 3أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، جزء  .الحلبی محمد راغب طباخ  

52.  Abbas əl-Əzzavi. (tarixsiz). 

ة تاريخ عراق بين اختاللين. المجلد الثالث. بغداد: الدار العربي لعزاوی المحامی. موسوعةعباس ا
، ب.ت.للموسوعات  
 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 161

 
KERAMET SAHİPLERİ OLARAK AL ÂŞIKLARI 

(Kumuk ve Azerbaycan Folkloru Esasında) 
 

EL AŞIQLARI KƏRAMƏT SAHİBLƏRİ KİMİ  
(Qumuq və Azərbaycan folkloru əsasında)  

 
ASHUGS AS THE MIRACLE MEN 

(On the based of Azerbaijan and Kumuk folklore )  
 

АШУГИ КАК ВЛАДЕЛЬТЦЫ ВЕЛИКОДУШИЕ 
(На основе Азербайджанского и кумыкского фольклора) 

 
 

Doç. Dr. Ruhaniyyat MUSAYEVA*- Aynur QƏZƏNFƏRQIZI** 
 
 

Öz 

Araştırmacılar bugüne kadar Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet’in şairliğinden, 
ozanlığından söz etmişlerdir. Ancak onların hem de keramet sahibi oldukları hak-
kında fikir bildirmemişlerdir. Halbuki bu ozanlar ilmin çeşitli alanlarını bilmeleri 
yanında, şiirleri, musikileri ile hastalara, yaralılara, zor durumda kalanlara, dara 
düşenlere yardım ederlerdi. Bu alan ne yazık ki özellikle Azerbaycan’da öğrenil-
memiştir. Halbuki bizi destanlarımızdan bu ozanların hem de keramet sahibi olduk-
larını görmek mümkündür. Hatta yakın geçmişimizde yazar Âşık Elesker’in hak-
kında böyle rivayetler vardır. 

20. yüzyılın öncesinde Dağıstan’da âşıklar ve âşık sanatı yaşasa da onların or-
taya koyduğu ürünler öğrenilip derlenmediğinden, araştırmalar yapılmadığından 
Rusya’nın baskınları ve işgali sonucunda yavaş-yavaş Kumuklar arasında el âşıkla-
rı ve sanatkârları unutulmağa başlandı. Ancak bunlar unutulsa da halk hafızasında 
kalan folklor ürünleri onu gösteriyor ki Kumuklar arasında da keramet sahibi ozan-
lar olmuştur. Bunu Kazak’ın hasta için okuduğu yırda (ağıtta) (çağdaş devirde Ku-
muklar bütün nazım çeşitlerine yır, okumaya da yırlamak derler) görmek mümkün-
dür.  

Makalede bu konu araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık sanatı, keramet sahibi, destanlar, Kumuk yırları. 

 

                                                 
* Qarabudaqkənd Gimnaziyası. DAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİ 
** AMEA Folklor İnstitutu doktorant. Bakü/AZERBAYCAN 
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Xülase 

Araşdırıcılar bu günə qədər Pir Sultan Abdalın, Qul Hümmətin şairliyindən, 
ozanlığından danışmışdır. Ancaq onların həm də kəramət sahibi olmaqları haqda 
fikir bildirməmişlər. Halbuki bu ozanlar elmin müxtəlif sahələrini bilməklə yanaşı, 
şeirləri, musiqiləri ilə xəstələrə, yaralılara, pis vəziyyətdə qalanlara, dara düşənlərə 
kömək edirdilər. Bu sahə, çox təəssüf ki, xüsusən, Azərbaycanda öyrənilməmiş 
qalmışdır. Halbuki bəzi dastanlarımızda bu ozanların həm də kəramət sahibi 
olduqlarını görmək mümkündür. Hətta yaxın keçmişimizdə yaşayan Aşıq 
Ələsgərin haqqında belə rəvayətlər vardır.  

20-ci əsrin əvvəllərində Dağıstanda aşıqlar, aşıq sənəti yaşasa da, onların 
yaradıcılığı öyrənilib toplanmadığından, tədqiqat işi aparılmadığından, Rusiyanın 
basqınları, işğalı nəticəsində yavaş-yavaş qumuqlar arasında el aşıqları və 
sənətkarları unudulmağa başlandı. Ancaq bunlar unudulsa da, xalq yaddaşında 
qalan folklor nümunələri onu göstərir ki, qumuqlar arasında da kəramət sahibi 
ozanlar olmuşdur. Bunu Kazakın xəstə üçün oxuduğu yırda (müasir dövrdə 
qumuqlar bütün nəzm növlərinə yır, oxumağa da yırlamaq deyirlər) görmək olar. 
Məqalədə bu mövzunu araşdıracağıq. 

Açar Sözlər: aşıqlıq sənəti, kəramət sahibi, dastanlar, qumuq yırları  

 

Abstract 

Researchers talked about the poetical and ozan features of Pir Sultan Abdal and 
Gul Hummet. But didn't define about their miracle feature. These ozans helps to 
injured, scarred, wounded people with their music, poem also know the different 
field of science. Unfortunately, this field os science wasn't investigated in 
Azerbaijan. However we can see these ashugs also as the niracle ozan in our epics. 
Also there is such legend about the Ashug Alesger who lived in near past.  

As wasn't any investigation and collection about the ashugs lived in the 
beginning of 20th century in Dagestan, It began forgotten the Kumuk ashugs and 
their art in the result of occupy and attack of Russia. Despite these ashugs were 
forgotten folklor materiaks show that there were a niracle ashugs in Kumuk also. 
We can see this in yir which Kazak sang for the ill. We will seek this theme in the 
paper.  

Keywords: the ashug art, the miracle ashug, epics, Kumuk yirs  

 

Резюме 

До сегодняшнего дня мы имеем некоторые сведения о жизни и 
творчестве Пир Султан Абдала, Гул Хуммета. Нам также известно, что их 
поэзия имела особое свойство, они обладали особым даром добродетели. Эти 
поэты, их стихи и песни обладали свойством помогать лечить больных, 
раненых, помогали людям, оказавшимся в плохих жизненных условиях. К 
сожалению, эта область жизни и творчества этих поэтов остаётся 
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малоизученной в Азербайджане. В то же время как мы можем убедиться в 
чудесной силе поэтического слова некоторых дастанов этих творцов. При 
внимательном изучении творчества Ашуга Алескера проживавшем в 
недалёком прошлом, есть такие легенды. В начале 20-го века началось 
изучение поэзии кумыков в Дагестане. Но несмотря на то, что их творчество 
изучалось, было мало исследовательских работ, монографий. Народная 
поэзия сегодня потеряла свою актуальность. Но в то же, образцы фольклора, 
сохранившиеся в народной памяти, фольклора свидетельствует о том, что 
среди кумыкских йырчы были по-настоящему талантливые певцы, песни 
которых обладали чудодейственной силой исцеления. Были также йыры, 
которые пелись больным и раненным для успокоения боли. Одним из таких 
поэтов был Йырчы Къазакъ, чьё творчество глубоко почитается среди 
кумыкского народа. Его песни были так популярны в народе, что не было ни 
одного собрания, куда бы не приглашали этого поэта. Его песни давали 
угнетённым людям утешение, укрепляли веру людей в лучшее, исцеляли 
души современников. Ключевые слова: поэтическое искусство, дар, дастаны, 
кумыкские йыры 

 

Giriş 

Azərbaycan və qumuq türklərinin folkloruna nəzər salıqda aşıq sənətinin hər 
iki xalqın mədəniyyətində böyük rol oynadığını görə bilərik. Lakin maraqlıdır ki, 
Azərbaycanda saz adlandırdığımız alət qumuqlarda aqaç-komuz, aşıq sözü isə ozan 
sözü ilə əvəzlənmişdir. Yüzillərdən süzülüb gələn bu gələnək istər qumuqlara 
istərsə də Azərbaycan türklərinə Dədə Qorquddan qalma mirasdır. Qeyd etməliyik 
ki, aqaç-komuz ilə sazın da ciddi fərqləri var. 

Qumuqların musiqi aləti aqaç komuz və kəramət sahibi yırçılar 

Qumuq yırlarının ifa edildiyi aqaç komuz adından da göründüyü kimi, “ağac 
qopuz” ifadəsindəndir. Qopuz alətinin “törəməsidir”. Aqaç komuz aləti ilə ifa 
zamanı çalınan hava əsasən, ikinci dərəcəli, yırın sözləri aparıcı olur. Xalq ifaçıdan 
sözlərin aydın, anlaşıqlı olmasını xüsusilə tələb edir. Sözlər təmiz qumuqca 
olmalıdır və yır şəklində ifa edilməlidir.  

Yırçılar yırladıqları zaman yaralılara, darda qalanlara yardım edə bilirlər. Bu 
baxımdan Dağıstanda məşhur Yırçı Kazakı örnək göstərə bilərik:  

Къайырланып, къазабындан къумсарып, 

Къатылгъанын къутгъара алмас таш тюлек.  

Къавгъалы гюнлер къаршы гелгенде,  

Къан сыкътатыр ерни къуш юрек.  

Сыргъалы къызлар йимик сытылыр,  

Сен-мен десе сыналмагъан бош юрек.  

(http://kumukia.ru/books/0004/pages/page3.html#14) 
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Və yaxud başqa bir yırından örnək göstərək:  

 

Къарагъайлар бою къакъ элме, 

 Къамалышгъан гюнлерде, къазагъым, 

 Досунг къоюп, сав гелме.  

Къаргъанакълар бою къаргъа уя,  

Къаргъа юдап сынса да,  

Къакълыгъып къазархыдай иелме! 

 (http://kumukia.ru/books/0004/pages/page3.html#13) 

Yırçı xəstənin başı üzərində bəzən üç gün, bəzən də üç aya qədər oxuyar 
xəstəni sağaldardı. Yırçının oxuma müddətini isə “xəstənin sağalması” 
müəyyənləşdirirdi. Xəstə ölərsə, yaxud sağalarsa yırçının “işi” bitmiş hesab 
edilirdi.  

Bundan başqa, qumuq folklorunda “Batırginin dastanı”nda da qəhrəmanın 
kəramət sahibi olması, buta verilməsi haqqında söhbət açılır.  

Qumuq folklorunda sarınlar da var ki, bunlar daha çox əyləncəli xarakter 
daşıyır.  

 

Azərbaycan dastanları və kəramət sahibi aşıqlar  

Bəzi aşıqlar var ki, onlar Azərbaycanda sırf saz alətinin ifaçısı kimi tanınır. 
Ancaq onların kəramət sahibi olmaları barədə çox az insan bilir. Ancaq dastanlarda 
onların bu xüsusiyyəti açıq şəkildə ortaya qoyulur. Belə ki, məşhur 
dastanlarımızdan olan “Əsli və Kərəm” də belə bir motiv var ki, Kərəmin haqq 
aşığı olub olmadığını öyrənmək üçün diri adamı ölü adı ilə tabuta qoyurlar və 
Kərəm tabutdakı adamın diri olduğunu bilir (Azərbaycan..., 1979: 46) “Abbas və 
Gülgəz” dastanında da həmçinin Abbası sınamaq üçün xalçanın altına zəhərli 
qılınclar düzülür və Abbas bunu başa düşür (Azərbaycan..., 1979:82) 
Dastanlarımızda belə motivlərlə çox qarşılaşmaq olar. Hətta yaxın keçmişimizdə 
yaşayan Aşıq Ələsgərin haqqında da belə rəvayətlər gəzirdi. 

 

Nəticə  

El aşığının kəramət sahibi olması yalnız Azərbaycan və qumuq türkləri 
arasında deyil, türkmənlər arasında da geniş yayılmışdır. Türkmənistanda baxşılar 
xəstələrin yanında günlərlə, bəzən isə saatlarla çalıb-oxumaqla onları müalicə 
edirlər.  

Qırğızıstanda manasçılar xəstəyə manas söyləyərək müalicə edirlər (Aşıq 
sənətinin..., 2013: 339). Bütün bunlar onu göstərir ki, aşıqlıq sənəti bu gün bizim 
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başa düşdüyümüzdən çox dərin məna ifadə etmiş, aşıq Dədə Qorqudun missiyasını 
yerinə yetirmiş, xalqın başbiləni, yol göstərəni, xəstələrə əlac edəni olmuşdur. 
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PİCARESQUE EDEBİ TÜRLERİNİN EVRİMİ 
 

EVOLUTİON OF PİCARESQUE LİTERARY GENTRE 
 

ЕВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ФОРМ ПИКАРЕСКА 
 
 

Maia MELANASHVİLİ*1 
 
 
 

Öz 

Picaresque romanının edebi tarzı XVI-XVII yy. İspanya’da ortaya çıkmıştır. 
Genego picaresco terimi İspanyolca’nın el - picaro (düzenbaz) kelimesinden türe-
miştir. Bunun Gürcüce karşılığı (Tağlituri Romani), Rusça karşılığı (плутовской 
роман), Ukraynaca karşılığı (шахрайській or крутійській роман), Almanca karşı-
lığı (shelmenroman), İngilizce karşılığı ise (romance of roguery etc)dır. Geleneksel 
Dünya Edebiyatı’nda Picaeresque romanının Picaresque Tarihi ve Picaresque Anla-
tıları ve Picaresque Öyküleri gibi türler yer almıştır. Picaresque’nin hikayelerine 
gelince, burada Picareqsque’nin kapsamlı özgeçmişinin bir “parçası” anlatılmış ve 
kahramanın çeşitli maceraları yer almıştır. 

Batı’da “İspanya Milli Edebi Tarzı” olarak Picaresque edebi türlerinin evrimi 
oldukça iyi tetkik edilmiştir. Gürcü Edebiyat Bilimi’nde buna benzer incelemeler 
daha az yapılmıştır. Bununla birlikte bilim adamlarının Picaresque oluşumu üzerine 
farklı düşünceleri mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Picaresquye Türü, Picaresque Hikayeleri, Picaresque An-
latıları, Picaresque Öyküleri, Evrim.  

 

Abstract 

The literary genre of picaresque was founded in the Middle Ages in Spain in 
XVI – XVII centuries. The term genero picarescocomes from the Spanish el picaro 
(naughty, cheater and swindler), and in different literature, it functions together 
with national substitutes: in Georgian literature – (Taghlituri Romani), in Russian - 
плутовской роман, in Ukrainian - шахрайській or крутійській роман, in German 
– shelmenroman, in English - romance of roguery etc. The definition of picaresque 
comprises not only the scenic form of the novel; there is a story-picaresque or a 
novel-picaresque that found their place in the tradition of the world literature. Ac-
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cording to the tradition, a picaresque tale or a picaresque romance tells us about the 
hero – picaro`s detailed biography (from his birth to his “enthronement”), that`s 
why the rich life, historical and geographical materials are given in these forms of 
the genre, and accordingly, it is considerably big. As for the picaresque novel and 
picaresque story, they represent the “fragments” from the extensive biographical 
story, one or several episodes, and as a rule, contain the description of the adven-
ture of the picaresque hero.  

The picaresque, as a literary law of the “national Spanish genre” is well-
studied in the scientific circles of the west, but we cannot say the same 
about the Georgian literary studies. The questions of the genesis of the genre 
(folk – mythological and literary), innovative literary character of picaro and 
novel conflict (“little man” versus the society), historical and literary values 
of the picaresque novel, transformation questions of the genre model for the 
last two centuries remain still problematic, and also the question of the study 
of genre traditions in the works of some writers. 

Keywords: Picaresque genre; picaresque story; narrative picaresque; novel pi-
caresque, gentre.  

 

Introduction 

The literary genre of picaresque was founded in the Middle Ages in Spain in 
XVI – XVII centuries. The term genero picarescocomes from the Spanish el 
picaro (naughty, cheater and swindler), and in different literature, it functions to-
gether with national substitutes: in Georgian literature – (თაღლითური რომანი), 
in Russian - плутовской роман, in Ukrainian - шахрайській or крутійській 
роман, in German – shelmenroman, in English - romance of roguery etc. The defi-
nition of picaresque comprises not only the scenic form of the novel; there is a 
story-picaresque or a novel-picaresque that found their place in the tradition of the 
world literature. According to the tradition, a picaresque tale or a picaresque ro-
mance tells us about the hero – picaro`s detailed biography (from his birth to his 
“enthronement”), that`s why the rich life, historical and geographical materials are 
given in these forms of the genre, and accordingly, it is considerably big. As for the 
picaresque novel and picaresque story, they represent the “fragments” from the 
extensive biographical story, one or several episodes, and as a rule, contain the 
description of the adventure of the picaresque hero.  

The picaresque, as a literary law of the “national Spanish genre” is well-studied 
in the scientific circles of the west, but we cannot say the same about the Georgian 
literary studies. The questions of the genesis of the genre (folk – mythological and 
literary), innovative literary character of picaro and novel conflict (“little man” 
versus the society), historical and literary values of the picaresque novel, transfor-
mation questions of the genre model for the last two centuries remain still prob-
lematic, and also the question of the study of genre traditions in the works of some 
writers.  
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The scientists do not have a simple answer to the question of picaresque gene-
sis. As a folk – mythological source they call tricksters, French farces and Italian 
folk novels, as a literary source they call novel proceedings, antique adventurous, 
common novel. According to the scientists, the influence of the latter on the rise of 
picaresque in the Spanish prose is extremely great. In the XIX century, in 1898, 
Frank Chandler,studying the original plot of the picaresque in the antique litera-
ture,named Apuleius “Metamorphoses, or Golden Ass” and Petronius “Satyricon” 
as the important model of the picaresque novel in his monograph “Romances of 
Roguery, An Episode in the History of the Novel”, which was published in New 
York.In the XX century many scientists drew a parallel between an antique adven-
turous and common novel and Spanish picaresque; it was noted that “The Life of 
Lazarillo de Tormes” (1554) was a literary prototype of Apuleius “Metamorphoses, 
or Golden Ass”. 

 

Analysis 

The subject of interest for researchers is the central image of picaresque – the 
question of genesis of picaresque anti-hero. The etymology of the word “picaro” 
causes disputes, which, in the middle ages comprised homeless students, former 
soldiers, robbers, prostitutes, impoverished nobles, clowns, card players, unem-
ployed etc. In the above-mentioned monograph, Frank Chandler noted that the 
word “picaro” comes from the Spanish word “picar” and means “peck or bite”. He 
listed all the synonyms of the term in English: picaro, rogue, rascal and knave. A 
famous Russian scientist N. Tomashevski notes in the introduction of the first pub-
lished Spanish picaresque book in Russian, that the term comes from the French 
province – Picardie; the province was “providing” the whole Europe with the mer-
cenary soldiers, who would become wandering cheaters and robbers (Tomashevski, 
1975:8). The above-mentioned versions were combined and concluded by A. Stein 
in his book “History of Spanish Literature” (1976): the term “picaro” comes from 
the French province Picardie, where the homeless moved to Spain from; or from 
Spanish “picar” – pinch, peck, eat left-overs” (Stein, 1976:23). 

According to scientists, the concept of picaro character comes from a unique 
image of a trickster (a joker), which was widely spread in the world mythology. 
The archetype of the trickster, together with other famous archetypes, was analyzed 
by Carl Jung, the student of a famous Austrian Psychiatrist, Sigmund Freud. The 
origin of archetypes hypothesis belonged to the epoch of Plato. Carl Jung com-
pared the archetypes with Plato`s “Eidos”. Plato`s ideas represent pure spiritual 
(mental) forms, that were fixed in the soul before coming to the world. According 
to Jung, archetypes represent unique innate psychological dispositions that create 
the substrate, from which, later the main symbols of an unrealized experience are 
being born. There are four unique archetypes: 

 Inner self 

 Shadow 
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 The Anima or Animus 

 Personality  

Jung believes that the existed amount of archetypes is not infinite or fixed; 
many different archetypes can be united or overlap each other at any time. In the 
examples of the archetypes, which are given below, we see the trickster, who is so 
interesting to us: a father – an authoritative personality, severe, strong; a mother – a 
caregiver, comfortable; a child – strives to purity, survive; a wise man – supervi-
sion, knowledge; a hero – a champion, defender, savior; a virgin – sinless, purity; a 
trickster – a traitor, a liar, a troublemaker [Jung, 1968]. 

Mikhail Bakhtin in his essay “Discourse in the Novel” (1934-1935) analyzed 
the personal specifics of the language of a swindler (“funny language”, “justified 
lie with the liars”), and he also analyzed the innovation of the concept of pica-
resque hero: “A picaresque novel conducted a “negative work”: destroyed a rheto-
ric unity of a personality, action and event. Who is Lazarillo – in fault or a good 
man <….>?” (Bakhtin, 1975:217). While discussing the ambivalence of picaro`s 
character Mikhail Bakhtin points out the fundamental importance of the character, 
as “a new concept of a human`s personality” in forming picaresque genre; the im-
age of a swindler stipulated the origin and evolution of picaresque – adventurous 
novel, as one of the important genre forms.  

The social programme, that was “put” in the behavior of Picaro, as a marginal 
hero, was analyzed by D. Zatonski in his monography “Art of a Novel and the XX 
century”: “Poor rascal, an impudent upstart, who came up from the bottom of the 
society pit thanks to the sleight of hand and flexibility of mind – that`s the charac-
ter of the picaresque novel”, - says the author, - picaro is not only a collapsing 
event, but the tool of progress as well. Picaro mocks and shocks the feudal world… 
and this is the social programme.  

Many actions of Picaroare subject to Criminal Law Codex (most of them are 
for roguery), but the hero of the picaresque novels differs from the literary criminal 
subjects by irony and sarcasm. Picaro is a harmless and an attractive rogue, who 
evokes more sympathy among the readers than the hostile confrontation; to some 
extent, Picaro is a parody person of an offender. We also note that Picaros differ 
from each other by  

 Motivation: unwittingly swindler (e.g. Lazarillo de Tormes) and swindler 
by vocation (e.g. Guzman de Alfarache); 

 Gender: a male picaro and a female picaro (e.g. Francisco Lopez de Ubeda 
“La Picara Justina” (1605), Daniel Defoe “Moll Flanders” (1722), Margaret Mitch-
ell “Gone with the Wind” (1936) etc.).  

In case when there is a female hero in the picaresque novel, we speak about the 
female picaresque genre, where, according to Mann “the thematic range is defined 
by the limited number of situations (the hero is either a prostitute, a lover or is in 
love himself)”.  
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The distinguished feature of Picaro is infinite individualism; he has no friends 
to betray in return for profit. Regarding the love, the highest feeling is understood 
as a profitable marriage. 

“The Life School”, which Picaro goes as the plot develops, to some extent, rep-
resents the illustration of anti education, as a result of which an anti personality is 
born, who forms his own personality on the basis of the public opinion, in order to 
adjust to the moral templates of the degraded society.  

The simplicity and artistry is distinguished in the features of Picaro. Valerij 
Tjupa notes that: “… a comic personality does not obey the world order (a fool, a 
rogue, a clown and a strange personality). His model of being in the world is a 
festive idleness, a carnival chronotype, where the limit of the inner self is simply an 
easily mutable mask”.  

According to Bakhtin, Picaro`s simplicity comes from the central motive of 
Apuleius “Metamorphoses, or Golden Ass”: the hero`s specific imagination is pre-
served from the metamorphoses, where he is “the third” person in relation to the 
everyday life, which gives him the opportunity of spying and overhearing, and also 
“swapping roles as a rogue, to change from the poor into rich, from the homeless 
beggar into wealthy aristocrat, from the robber and swindler into the repentant 
Christian…” (Bakhtin, 1975:278). 

A number of scientists point out to the genre of “commercialization” when 
speaking about the historical and literary transformation of the picaresque hero. 
Considering the commercial success wide range of readers see the marginal hero as 
a successful adventurer, a lover of women and a gigolo; a prostitute appears to be a 
beautiful courtesan etc. Not to evoke the readers` disgust towards poor, dirty streets 
and living in miserable, wretched houses, they were gradually substituted by rich, 
comfortable houses; cozy and pleasant interior; picaro-heroes became educated, 
chivalrous and attractive.  

The most common, but not necessary type of the picaresque plot is “travelling” 
(connected to the chronotype of “long way”). It gives the possibility to create a 
wide range of life types and epoch events. M. Bakhtin analyzed the chronotype 
organization of picaresque texts and came to the conclusion that the most active is 
the chronotype of the way in the native land. (“плутовской роман <...> работает 
хронотопом дороги по родному миру“) (Bakhtin, 1975:314). This chronotype is 
connected with the meeting and separation, recognition and non-recognition mo-
tives. The action is set in the adventurous and common time, where the master is an 
“incident”, and “suddenly” and “that`s why” – are the most adequate characteristic 
features of the events. (Bakhtin, 1975:244). 

The names of the heroes of the picaresque novel of the XX century represent 
the world cultural heritage: Felix Krull (Germany), Josef Schweik (Czechoslo-
vakia), Mr. Norris (England) and Ostap Bender (Russia). The XX century Georgian 
picaresque heroes Kvachi Kvachantiradze and Kvarkvare Tutaberi worthily take 
place beside them. The “birth” of both literary heroes relates to one and the same 
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period (MikheilJavakhishvili “KvachiKvachantiradze” – 1924, PolikarpeKakabad-
ze “KvarkvareTutaberi” – 1928); thus, the question is: what was the social and 
political situation that stipulated the activation of the mentioned literary subject 
(not only in Georgia, but, generally, in Europe)? 

Literary theorists note that the revolutionary atmosphere of the XX century, 
social cataclysms, intensification of the class struggle and the perception of the 
tragic and comic of the world returned the life to picaresque, which begins from the 
Spanish prose of the “Golden Age” (XVI –XVII centuries) to the above-mentioned 
works: “The Life of Lazarillo de Tormes”, “Guzman de Alfarache”, “The Story of 
a Sly Don Pablo” etc. As we noted above, the picaresque novels of the first half of 
the XX century represent the classical traditions and synthesis of innovative liter-
ary techniques that were created during centuries: Jaroslav Hasek “The Good Sol-
dier Schweik”(“Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“), Thomas Mann 
“Felix Krull” („Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“), Gunter Grass “The 
Tin Drum” („Die Blechtrommel“), Christopher Isherwood “Mr. Norris Changes 
Trains”, Ilya Ilf and Evgeny Petrov “The Twelve Chairs”, (“Двенадцать 
стульев”), “The Golden Calf” („Золотой теленок“) etc. Along with the above-
mentioned works we can easily call the first Georgian picaresque novel by Mikheil 
Javakhishvili “Kvachi Kvachantiradze”. It is true, that Georgian scholars consider 
that the elements of the picaresque novel had been seen in the Age of Enlighten-
ment (IoaneBatonishvili “Kalmasoba”, and Sulkhan – Saba Orbeliani “A Book of 
Wisdom and Lies”); though the first Georgian picaresque novels are considered to 
be the novel of BarbareJorjadze “Titia and Ivane”. In our opinion, the picaresque, 
together with its genre features, is perfectly revealed in “Kvachi Kvachantiradze” 
by Mikheil Javakhishvili, which was stipulated by the existed social and political 
situation. 

Thus, the picaresque is a historical product of social and political cataclysms. It 
was founded in the Middle Ages in Spain in XVI-XVII centuries, and in a short 
time was successfully spread in the West Europe, went beyond the ocean borders 
and reached Latin America, and was also reflected in the Georgian Literature of the 
XIX century.  
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Kitap Tanıtımı/Book/ Книги 
 
 

KÜLTÜREL İŞGALE BİR CEVAP: 
ERMENİ (YAD)EL(Lİ)/ YABANCI NAĞILLARI/MASALLARI 

 
AN ANSWER TO CULTURAL OCCUPATION: 

ARMENIAN YAD (EL)Lİ YABANCI NAĞILLARI/TALES 
 

ОТВЕТ НА КУЛЬТУРНЫЙ ЗАХВАТ: ЗАИМСТВОВАННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ АРМЯНСКИХ СКАЗОК 

 
 

Nail TAN* 
 

 

Öz 

Azerbaycan topraklarının bir bölümü Karabağ başta olmak üzere Ermenilerce 
işgalle yetinilmeyip bazı tarihî ve kültürel değerleri de yüz yıllar boyunca sahiple-
nilmiştir. 

Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov, Ermenilerce uydurma belgelerle sahiple-
nilmeye çalışılan Azerbaycan kültür unsurlarıyla ilgili iddialara gerçek belgelerle 
cevap veren bu kitabı, önce 2008 yılında Rusça yayımlanmış, 2016’da da Azerbay-
can Türkçesiyle bastırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov, Ermenistan, Azer-
baycan kültürü. 

 

Abstract 

Some of the Azerbaijani lands, especially Karabagh, were not just occupied by 
Armenians , and also some historical and cultural values were possessed for centu-
ries. 

Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov has published a book and has responded 
to the Azerbaijan cultural elements allegations with real documents that had been 
tried to be owned by the Armenians. This book was published firstly in 2008 in 
Russian language and than in 2016 in Azerbaijan Turkish. 

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov, Armenia, Azerbai-
jani culture. 

                                                 
* Kültür Bakanlığı Em. HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci. Ankara/TÜRKİYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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2016 yılında Azerbaycan’da Ermenilerin kültürel işgaline cevap mahiyetinde 
önemli bir eser yayımlandı. Bu eseri, her Türk kültürü araştırmacısının okuması 
dileğiyle tanıtmakta yarar görüyoruz. 

Azerbaycan devlet teşkilatında nazırlık/bakanlık seviyesinde bir idari organ var: 
Azerbaycan Cumhuriyeti Müellif Hukukları Ajansı. Yazarların, eser sahiplerinin 
telif haklarını koruyan bir kuruluş. Doğrudan Devlet Başkanı Sayın Aliyev’e bağlı. 
Makamı, bürosu Hükûmet binasında. Başkanı Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov. 
Türkiye’de emsali kuruluş KTB’deki Telif Hakları Genel Müdürlüğü. 

Prof. İmanov’u 17 Kasım 2016 tarihinde Prof. Dr. Elçin İskenderzade ve Hay-
rettin İvgin’le ziyaretimiz sırasında, bize 2016 yılında yayımlanan kitaplarından 
birkaçını armağan etti. Bunların içinde biri var ki; her yönden Türkiye’deki kültür 
ve bilim adamlarını yakından ilgilendirmektedir: Ermeni (Yad) el (li) Nağılla-
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rı/Masalları, Bakü 2016, 330 s. Yazarın 2008 yılında Rusça yayımladığı kitabın; 
Natıq İsayev, Araz Qurbanov ve Bayram Resulzade tarafından Azerbaycan Türkçe-
sine çevrilmiş şekli. Bilimsel redaktörlüğünü rahmetli, ünlü Azerbaycanlı halk bi-
limci Prof. Dr. İsrafil Abbaslı (1938-2013) yapmıştı. Azerbaycan’da böyle güzel bir 
gelenek var. Her kitabın ilmî/bilimsel redaktörü, denetleyicisi bulunmakta. Türki-
ye’de bu kişinin görevlerini inceleyiciler üstlenmiş durumda.  

Eserin başında Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı Sayın İlham Aliyev’in “31 
Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” münasebetiyle 28 Mart 2008 tarihindeki 
demecinden bir bölüm (s. 5) yer almaktadır. Bu demeçten aldığımız şu cümleler, 
eserin yazılış amacını da ortaya koymaktadır: “Tecavüzkâr Ermeni milliyetçileri 
halkımıza karşı iki yüz yıla yakın bir müddetle soykırım siyaseti hayata geçirmişler-
dir. Azerbaycanlıları tarihî topraklarından sıkıştırıp çıkarmak, bu arazilerde Büyük 
Ermenistan’ı yaratmak amacıyla Azerbaycan ve Türk halkları onlarca yıl muntazam 
surette Ermenilerin ideolojik, harbî ve kültürel tecavüzüne maruz kalmıştır. Halkı-
mızın tarihi kobud/kaba surette sahteleştirilmiş; kültürümüz, yer adlarımız Ermeni-
ler tarafından kendilerine mal edinilmiştir.” 

Eserin yazılış amacı ve konusu Prof. İmanov tarafından ise “Müelliften” (s. 3) 
başlığı altında, Türkiye Türkçesine aktardığımız şu cümlelerle açıklanmıştı: “Oku-
yuculara takdim olunan Ermeni (Yad) el (li)/ Yabancı Nağılları (Azerbaycan Me-
denî/Kültürel Ananelerinin Benimsenilmesi, Ermeni Ananesi Hakkında) iki konu-
daki yazılardan ibarettir. Geldim, Gördüm, Benimsedim adlı birinci bölümde Azer-
baycan halkına mahsus aklî mülkiyetin Ermeniler tarafından kavranılması, benim-
senmesi ve Ermenileştirilmesinden söz edilmektedir. Bunlar; destanlarımızın, efsa-
nelerimizin ve diğer epik eserlerimizin aklî hırsızlığı; bayatılarımızın, atasözleri ve 
mesellerimizin kendilerine mal edilme gayretleri; masal ve fıkralarımızın, folklor 
malzemeleri ve diğer müzikli ürünlerin Ermenileştirilmesi faktörleridir. Geldim, 
Gördüm, Benimsedim bölümünde belirtilen Ermeni haksız sahiplenmelerinin muhte-
lif tezahürlerinde genel durum nedir? Yalnız bir gerçek vardır. Her şeyden önce bu 
masallar, uydurmalar katiyen Ermeni menşeli değildir. Sadece ve sadece Ermeni 
taklitçiliğinin bir sonucudur. Bunlar, yadelli/yabancı kökenli masallardır ve kitabı-
mızın adı da bundan dolayı böyledir. Bunun yanında, Cefengiyat Teatrı/Saçmalıklar 
Tiyatrosu adlı ikinci bölümde belirtilen saçmalıklar, uydurma/asılsız iddialar, bir 
bakıma gülünç anlatmalardır, latifelerdir/fıkralardır. 

Eserde Ermenilerin Azerbaycan halk kültürünü ve diğer kültürel miras unsurla-
rını nasıl haksız sahiplenmeye kalkıştıklarına dair belgeleer dayalı değerli bilgiler 
verilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Ermenistan, sadece Azerbaycan’ın topraklarını 
işgalle yetinmeyip kültürel mirasını da Ermenileştirmeye çalışmıştır. Böylece, Er-
menistan kültürel mirasını zenginleştirirken, saf Azerbaycanlıları da silah zoru ol-
madan hâkimiyeti altına almayı amaçlamaktadır. Ermenistan’ın büyük oyununu 
bozan Prof. İmanov, bütün uydurma iddiaları gözler önüne sermekte, teker teker 
bilim yoluyla cevap vermektedir.  

Eserin içeriğinin tamamından söz etmek, bir dergi yazısının boyutlarını aşaca-
ğından iki bölümden bazı alt başlıkları sıralamakla yetineceğiz: 
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I. Bölüm: Geldim, Gördüm, Benimsedim 

* Ermenilerin Kitlevî Bir Şekilde Güney Kafkasya’ya Yerleştirilmeleri 

* Ermenilerin Güney Kafkasya Topraklarında Nelerle Karşılaştıkları 

* Azerbaycan Bayatılarının Benimsenilmesi  

* Azerbaycan Rivayetlerinin Benimsenilmesi 

* Azerbaycan Destanlarının Benimsenilmesi  

* Azerbaycan Atasözü ve Deyimlerinin Benimsenilmesi 

* Azerbaycan Bestekârlarının, İlk Planda Üzeyir Hacıbekov’un Eserlerinin Er-
meniler Tarafından Benimsenilmesi 

* Azerbaycan Mutfağının Ermenilerce Benimsenilmesi 

II. Bölüm: Cefengiyat Tiyatrosu/Saçmalıklar Tiyatrosu 

* Azihantrop Absurdu/Uydurması 

* Hristiyanlığın Kafkasya’ya Gelişiyle ilgili Uydurma  

* Alban Alfabesiyle İlgili Uydurma 

* Kafkas Albaniyasının Kültürel Mirasının Benimsenilmesiyle İlgili Uydurma 

* Çar-Sülale Uydurması ve Ermeni Tarihçiliği Hakkında  

* Kürekçay Uydurması 

* Âşık Sanatı Uydurması 

* Mezarlık/Kabristan Uydurması  

* Gemikaya Uydurması 

* Ermeni Atları Uydurması 

* Deniz Ermenileriyle İlgili Uydurma 

Eser, “Yekûn Avezi”/Son Söz, Sonuç başlıklı bir değerlendirme ile son bulmak-
ta (s. 324-330). Bu değerlendirmede, Ermenilerin büyük paralar vererek uydurma 
tarih ve kültür kitapları yazdırdıkları, Azerbaycan’ın zengin kültürünün bir bölümü-
nü sahiplenerek millet olmaya çalıştıkları belirtilmekte, Ermeni asılsız iddia ve uy-
durmalarına karşı bilim dünyası uyarılmaktadır. 

Esere daha iyi nüfuz edebilmek için, Ermenilerin kültürel hırsızlıklarına bir ör-
nek olmak üzere âşıklık geleneğiyle (Azerbaycan’da âşık sanatı denilmekte.) ilgili 
bölümden, uzmanlık alanımız dolayısıyla bir nebze söz etmek istiyoruz (s. 239-
247). 

Ermeniler, birçok Azerbaycan tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkıp kendilerine 
mal etmeye kalkıştıkları gibi, 2009 yılında UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası (SOKÜM) Temsilî Listesi”ne dâhil edilen Türkiye ve 
Azerbaycan Âşıklık Geleneğini de aynı kefeye koymaya kalkmışlardır. Türkiye ve 
Azerbaycan Türkçesinde çalıp söyleyen Ermeni âşuglarına bakıp böyle bir sonuca 
ulaşmaları akıl dışı bir olay olsa gerek. Bu konuda, Prof. Dr. Fikret Türkmen’in, 
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1992 yılında yayımlanmış, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri adlı 
eserinde de ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. 

Prof. İmanov’un belirttiğine göre (s. 240-242), Ermeniler zamanla Azerbaycan 
âşık sanatını öylesine benimsemişler ki, ilk ozan-âşıkların Ermeniler arasından çık-
tığını, dolayısıyla bu sanatın kendilerince yaratıldığını iddia etmekten geri kalma-
mışlardır. Ermeni uzmanlara göre; Ermeni âşuglarından önce, onların öncüleri, ata-
ları “kusanlar” ve “vipasonlar” vardı. Kusanlar, Ermeni halk şarkıcıları-
dır/rapsotlardır. Ozan, kusandan gelmektedir. XVII. asır ve sonrasında onlara âşug 
adı verilmiştir. Ermeni âşugları; Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Gürcüce 
ve Ermenice şiirlerini çalıp söylemişlerdir. Ermeni âşuglarının, Azerbaycan Türkçe-
siyle çalıp söylemelerinin altında, Prof. İmanov’un da işaret ettiği gibi, Azerbaycan 
topraklarını tepkiyle karşılaşmadan, savaşmadan, sanat yoluyla ele geçirme emelleri 
yatmaktadır.  

Bazı namuslu Ermeni halk edebiyatı araştırmacılarının, bilim adamlarının aşa-
ğıya aldığımız görüşleri, Prof. İmanov’u desteklemektedir: 

Gegam Tarvesdyan: “Ermeni âşuglarından topladığım şiirlerin bir bölümü ta-
mamen Azerbaycan dilindedir. Geri kalan âşugların büyük bölümü ise eserlerini 
Azerbaycan ve Ermenistan dillerinde yaratmışlardır. 20-25 âşug ise şiirlerini sadece 
Ermenice yazmışlardır.” (Bakü 1937, s. 19). 

A. Arşaruni: “Ermeni âşugların Azeri, Ermeni ve Gürcü dillerinde başarılı şiir 
yazmaları hakkında konuşmak yersiz olur. Ermeni halkı daima Azerbaycan folklo-
rundan ve Azerbaycan halkının klasik edebî mirasından ürünleri başarıyla kullan-
mıştır. Ermeni halkı bu edebiyata ve folklora hep sevgiyle yaklaştı.” (Bakü 1941, s. 
137). 

K. Levonyan: “Ermeni ozanlarının hem aldıkları isimler hem de onların şiir ve 
şarkılarının isimlerinin hepsi Azerbaycan dilindedir.” (1892). 

Sanatta, kültürde değişmez bir kural vardır. Güçlü, beğenilen, seviyeli kültür ve 
sanat ürünleri daima diğer ülkeleri etkiler, ya aynen ya da taklit yoluyla yayılır. Âşık 
sanatı Ermenistan’dan Azerbaycan’a değil, tersine Azerbaycan’dan Ermenistan’a 
geçmiştir. Kültür, sanat sınırları aşar, paylaşılmayı sever. Bunda bir sıkıntı, endişe 
yok. Ancak, bu durum siyasi emellere alet edilirse, haksız sahiplenme ve uydurma 
iddialar ortaya atılırsa durum değişir. Ermenilerin yaptığı budur ve cevabını Prof. 
İmanov belgelerle, tarihî gerçeklerle vermeyi başarmıştır.  

Bu eseri yazabilmek için hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarih ve kültürü-
nü çok iyi bilmek, yayınları takip etmek, ana kaynakların çoğunu incelemek gereki-
yordu. Prof. İmanov’un eserini, en az 10-15 yıllık bir araştırma sonucunda yazdığına 
inanıyoruz. Yazılması çok zor bir eser. Prof. Dr. Kâmran Sultanoğlu İmanov, Telif 
Hakları Ajansı Başkanlığının yanı sıra, Azerbaycan Devlet Başkanlığı Devlet İdare-
cilik Akademisi ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde de öğretim üye-
sidir. Telif hakları hukuku alanında dünyaca tanınmış bir uzmandır. Azerbaycan 
halkının tarihî ve kültürel mirasının telif, yaratıcılık hakkını Ermenilere karşı bu 
eseriyle savunmayı asli görevinin bir gereği bilmiştir. 2016’da yayımlanan Ermeni-
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cilik Uydurmaları Diğer Halkların Hukuklarına Halel Getirir (Bakü 2016, 91 s.) 
adlı kitabı, bu eserin âdeta özeti gibidir. Aynı konuda başka kitapları da vardır. Üç 
kitabı Türkiye Türkçesine aktarılmış olup 2017 yılı sonuna kadar Ankara’da yayım-
lanacaktır.  

Eseri, Türkiye’de Ermenistan, Ermeni iddiaları ve Azerbaycan kültürü konu-
sunda araştırma yapan bilim mensuplarına hararetle tavsiye ediyoruz…  

Kendisini yakından tanıdığımız ve eserini bizzat elinden aldığımız için çok bah-
tiyarız. Başarıları daim olsun! Dileriz ki, Azerbaycan en kısa zamanda siyasî, askerî 
ve kültürel işgalden kurtulsun! 
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Kitap Tanıtımı/Book/ Книги 
 

 
ÇILDIRLI ÂŞIK İRFÂNÎ DE KİTABA KAVUŞTU 

 
ALSO ÇILDIRLI (FROM ÇILDIR) ÂŞIK İRFANÎ GOT A BOOK 

 
ТВОРЧЕСТВО АШИКА ИЗ ЧИЛДИРА В КНИГЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 

Nail TAN* 
 
 

Öz 

Eski Azerbaycan yurdu Ahıska ile Çıldır’ın ortak şairi Çıldırlı İrfânî’nin 
(XVIII. Yüzyıl) hayatı, şiirleri hakkında müstakil bir kitap yazılmıştır. Azerbaycanlı 
halk bilimci Ali Şamil Hüseyinoğlu 2016 yılında Bakü’de yayımladığı Çıldırlı Aşıq 
İrfanî kitabıyla bu yayın boşluğunu doldurmuş oldu. 

Kitapta İrfânî’nin hayatı, sanatı anlatıldıktan sonra 42 şiirine yer verilmiştir. Ki-
tapta adı etrafında oluşturulmuş dört halk hikâyesi, rivayet bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İrfânî, Çıldır, Ahıska, halk hikâyesi. 

 

 

Abstarct 

A book was written about life and the poems of  Çıldırlı İrfânî (XVIII. Cen-
tury), a former poet of the old Azerbaijani country Ahıska and Çıldır. Azerbaijani 
folk scholar Ali Shamil Husseinoglu had filled this gap with the book of Cilicia 
Aşıq İrfani, published in Baku in 2016. 

After the description of the life and art of İrfânî, 42 poems of him were 
published in the book. In the book there are four folktales (folk stories), sto-
ries created around the name of book. 

Keywords: İrfânî, Çıldır, Akhaltsikhe (Ahıska), folktale (folk story). 
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Türk âşık edebiyatında ünü yaygın, şiiri çok âşıklarla ilgili araştırmalar 
tamamladıkça diğer âşıklara da eğilen yayınlar ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi 
2009 yılında Türkiye ve Azerbaycan âşıklık geleneği (Azerbaycan’da Aşıq Se-
neti/Sanatı) UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne alınmıştır. İki ülke bu geleneği, sanatı yaşatmayı taahhüt etmişlerdir. 

Eski Azerbaycan’a komşu, Azerbaycan âşıklık geleneğinin devamı vatan to-
prağımız Çıldır’ın XVIII. yüzyıl âşıklarından İrfânî hakkında 2016 yılında Bakü’de 
yayımlanan bir kitap bizi ziyadesiyle sevindirdi. Azerbaycan Millî İlimler Akade-
misi (AMEA) Folklor Enstitüsünün şube müdürlerinden Ali Şamil Hüseyinoğlu 
tarafından kaleme alınmış: Çıldırlı Aşıq İrfânî/ Şiirleri, Hakkındaki Destan-
Rivayetler, Bakü 2016, 151 s. AMEA Folklor Enstitüsü Yayını. 

Âşık İrfânî konusu, âşık edebiyatı araştırmalarında zor, karmaşık bir konuydu. 
Şiirleri, hikâyeleri birbirine karıştırılmış birkaç İrfânî’den söz edilmekteydi. Ayrıca 
halk müziğinde, âşık makamları arasında “İrfânî Havası” denilen bir özel usul vardı. 
Bu sebeplerle olsa gerek Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’da İrfânî araştırmaları 
makaleden ileri gidememişti. Araştırmacıların tespitlerine göre; Çıldırlı İrfânî (ö. 
1750-1755?), Gürünlü İrfânî (19. yüzyıl), Anamurlu İrfânî (19. yüzyıl), Sungurlulu 
İrfâni/Urfânî (1939-1970) ve Darendeli mutasavvıf şair İrfânî (18. yüzyıl) mahlaslı 
şairler bulunmaktadır. Gürünlü Âşık İrfânî’nin hayatı ve şiirleri, Yrd. Doç. Dr. 
Doğan Kaya tarafından aydınlığa kavuşturulmuştur (Sivas Halk Şairleri, Sivas 
2009, C III, s. 320-324). Bazı yayınlarda (Kırzıoğlu, Bayrı gibi) Ahıskalı bir 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 180

İrfânî’den daha söz edilmekteyse de hayat hikâyesi benzerliği ve ortak şiirler 
dolayısıyla bunun Ahıska’nın eski eyaleti Çırdırlı aynı İrfânî olduğuna inanıyoruz. 

Ali Şamil’in kitabına ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Türk Dünyası 
Edebiyatçıları Ansiklopedisi’ndeki (Ankara 2004, V/207) İrfânî maddesine göre 
âşığımız, Çıldır’da şimdi harabe hâlindeki Kunduzhev/Gündüzhev/Sazlısu köyünde 
doğdu. Asıl adı Süleyman’dır. XVIII. yüzyılda yaşadı. 1750-1755 yılları arasında 
Arpaçay’ın Demirci köyünde öldüğü sanılıyor. 

Küçük yaşta babasını kaybetti. Bir süre amcası Kars Süvari Paşalarından Sabri 
Paşa’nın yanında kaldı, medrese eğitimi aldı. 17 yaşında bâde içerek rüyasında 
gördüğü Sanem adlı bir Türkmen kızına âşık oldu. Bu kıza kavuşmak için gurbete 
çıktı. Kul İrfan, Kul İrfânî mahlaslarını kullandı. Hayatı ve aşkı hakkında halk 
hikâyeleri oluştu. Gürcistan ve Azerbaycan’a gitti. Molla Penah Vagif (1717-
1797)’in kızı ve Molla Veli Vidadî’nin (1709-1809) gelininin ve oğlunun yasında 
bulundu. Demircilik mesleğini benimsedi. Torunları hâlen Çıldır’da Kuzey soyadı 
ile soyunu devam ettirmektedir.  

Çıldırlı Âşık İrfânî, medresede öğrenim görmesine karşın sade dille, aşk şiirleri 
yazan, çalıp söyleyen bir âşık olarak tanınmıştır. Ünlü âşık Heste Hasan’la çağdaştır 
ve onunla karşılaşmaları vardır. Şiirleri içinde; Yaş Destanı ile Turnalar en tanın-
mışlarıdır. İki âşık, 14-15 Kasım 1944 tarihinde Kazakistan ve Kırgızistan’a sürü-
len, bir daha vatanlarına dönemeyen Ahıska Türklerinin de önemli halk şairlerin-
dendir. Ali Şamil’in Heste Hasan’la ilgili kitabı da vardır. 

Ali Şamil'in de tespit ettiği gibi onun âşık edebiyatımıza önemli hizmetlerinden 
biri de adı etrafında halk hikâyelerinin yaratılmasına sebep olmasıdır. Araştırmacı, 
kitabın sonunda bu hikâye ve rivayetlere çeşitlemeleriyle birlikte yer vermiştir: 
İrfânî ve Senem Hanım (s. 100-105), Çıldırlı İrfânî Hoca (s. 106-114), İrfânî Hoca 
ile Türkmen Kızı (s. 115-137), Heste Hasan’ın Kardeşi Oğlu Deli Bayram’ı Türme-
den/Hapisten Azad Etmesi (s. 138-146). (Bu hikâyelerden ikincisi tarafımdan Çıl-
dırlı Âşık Şeref Taşlıova’dan derlenmiş ve TDK tarafından 2008 yılında yayımlan-
mıştır.) Adı etrafında ayrıca bir âşık makamının yanı sıra yallı/halk oyunu oluştu.  

Ali Şamil’in kitabında birinci bölümde (s. 6-57) Âşık İrfânî’nin hayatı, sanatı, 
Türkiye ve Azerbaycan’daki araştırmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte, bilgi-
lerin kaynakları açıklanmaktadır. İkinci bölümde şiirler yer almaktadır. Bu bölümde 
37 koşma, 1 müstezad koşma, 3 vücudname/yaşname, 1 deyişme bulunmaktadır. 
Şiirlerin daha iyi anlaşılmasına yardım amacıyla kısa sözlük (s. 147-151) de eklen-
mesi unutulmamıştır. 

Ali Şamil ve mensubu olduğu AMEA Folklor Enstitüsü çok yararlı araştırmalar 
yapmakta, genel Türk halk bilimine önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Ne kadar 
takdir etsek az gelir. Yazımızı İrfânî’nin Türkiye Türkçesine aktardığımız bir koş-
ması ile bitirmek istiyoruz. 
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Gelmedi 

Be ağalar, hangi derdim söyleyim 

Yârim yad ellere gitti gelmedi. 

Terk eyledi vatanını, yurdunu 

Gam ülkesin suyun içti gelmedi. 

 

Hey sevdiğim hâr olur mu güllerde 

Söylemez olmuştur ismi dillerde 

Bu hasret, gözlerim kaldı yollarda 

Yârim gurbet ele düştü gelmedi. 

 

Be gâziler, İrfânî’yi öldürün 

Yoksa bu derdine derman bildirin 

Daha bitmez oldu gülü Çıldır’ın 

Türkmen, Kars elini aştı gelmedi. 

    (s. 64) 

Not: Ali Şamil Hüseyinoğlu bu kitap esasında İrfani lakaplı(mahlaslı) aşıklar 
vә “Urfani” havaları: (Araşdırmalar, şeirlәri, dastan-rәvayәtlәr vә not yazıları) 
adlı bir elektronik kitap da hazırlayarak İnternet sitesine yerleştirmiştir. (Bak: 
http://ali-shamil.tr.gg/%26%23304%3Brfani-
l%26%23601%3Bq%26%23601%3Bbli-
a%26%23351%3B%26%23305%3Bqlar.htm, 
http://turuz.com/book/title/Irfani+Leqebli+Ashiqlar+Ve+Urfani+Havalari-
Ali+Shamil). Elektronik kitapta ilaveler bölmü de vardır. Bu bölüm, kitabın 273 
sayfa olmasını sağlamıştır.  

İlaveler, iki bölüme ayrılır. Birinci bölümde, Gürünlü (Sivas) İrfânî’nin 15 , 
Çorumlu (Dodurgalı) İrfânî’nin 5, Sungurlulu İrfânî’nin 7, Anamurlu İrfânî’nin 37 
şiirini ve onların kısa hayat hikayesi bulunmaktadır. İkinci bölümde ise İrfânî-
Urfânî-Ruhânî havalarının notaları verilmiştir.  
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Haber/ News/Новости 
 

 

VIII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI 22-26 
MAYIS 2017’DE ANKARA’DA YAPILDI 

 
VIIIth TURKISH INTERNATIONAL CONGRESS HELD IN 

MAY 22-26, 2017, IN ANKARA 
 
 

Dr. Reşide GÜRSES* 
 
 

Öz 

Bu yazıda, Türk Dil Kurumu tarafından, 22-26 Mayıs 2017’de Ankara’da, 
Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenmiş olan VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 
hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dil Kurumu, Kurultay, ödül. 

 

Abstract 

In this article will be informed about the VIIIth International Turkish Language 
Congress which was held by Turkish Language Assosiation in Başkent Teachers’ 
House, in Ankara, in 22-26 May 2017. 

Key words: Turkish Language Asosiation, Congress, award. 

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşlarından Türk Dil 
Kurumu tarafından düzenlenen VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 22-26 Mayıs 
2017’de Ankara’da, Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı.  

1983’teki düzenlemeler çerçevesinde Türk Dil Kurumu, 1988’den itibaren her 
dört yılda bir Türk Dil Kurultayı düzenlemektedir. Bugüne kadar 1988, 1992, 
1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2017 olmak üzere sekiz kurultay düzenlenmiştir. 
Bunlardan sonuncusu da 22-26 Mayıs 2017 yılında Ankara’da yapılan bu kurultay-
dır.  

Yurt dışından ve yurt içinden pek çok bilim adamının katıldığı VIII. Uluslara-
rası Türk Dili Kurultayı Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇA-
LİN’in yaptığı Açış Konuşması’yla başlamıştır. Daha sonra katılımcılar İrfan 

                                                 
* ADTYK Türk Dil Kurumu Uzmanı. Ankara/TÜRKİYE 
(r.gurses@tdk.org.tr) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 183

GÜRDAL’ın sazından ve sözünden “Türkçe Yırlar” dinledi. Sonra bildirilerin su-
numuna geçildi.  

Büyük açılış 23 Mayıs 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiril-
di. Burada Sayın Cumhurbaşakanımız Recep tayip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı 
Tuğrul Türkeş, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Derya ÖRS ve 
Türk Dil Kurumu Başakanı Mustafa S. KAÇALİN birer konuşma yaptılar. Konuş-
malarda, 2017 Türk Dili Yılı ve Kurultay ile ilgili hususlara değinildi. Konuşmalar, 
hem katılımcılar hem de geniş bir dinleyici kitlesi tarafından heyecanla takip edildi. 
Türk diline hizmeti geçmiş olan 12 bilim adamına ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesindeki açılışta gerçekleştirilen “Türk Diline Üstün Hizmet Ödülleri” töreninde 
verildi. 

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı kapsamında "Türk Diline Üstün Hizmet 
Ödülleri" Türkiye ve yurt dışından 12 bilim insanına verildi. Ödülleri alan bilim 
adamları: 

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (Türkiye) 

Prof. Dr. Kemal ERASLAN (Türkiye) 

Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (Türkiye) 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (Türkiye) 

Prof. Dr. İgor Valentinoviç KORMUSHİN (Rusya Federasyonu) 

Dr. Yusuf AZMUN (İran Türkmenlerinden) 

Prof. Dr. Hamza ZÜFİKAR (Türkiye) 

Prof. Dr. Marcel ERDAL (İsrail) 

Prof. Dr. Gulbanu KOSSYMOVA (Kazakistan) 

Doç. Dr. Burul SAGINBAEVA (Kırgızistan) 

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Türkiye) 

Dr. Yong-Sŏng LI (Güney Kore) 

Kurultay’da bildiriler; Hasan Eren Salonu, M. Talât Tekin Salonu, Vladimir 
Drimba Salonu, Ragıp Hulûsi Özdem Salonu, ve Andreas Tietze Salonu olmak 
üzere beş ayrı salonda sunuldu. 250’nin üzerinde sunumun yapıldığı Kurultay’daki 
bildirilerde; Türk dil bilgisi, Türk dili tarihi, çağdaş Türk lehçeleri, edebî isimler ve 
kullandıkları dil gibi pek çok konu gündeme getirildi. Bazı bildiriler Türk diliyle 
ilgili bazı hususların aydınlanmasına öncülük etti. Bazı bildiriler de Türkçenin 
yaşadığı coğrafyalarda kültürel ve sosyal açıdan önemli bir bağ oluşturduğunu 
ortaya koydu. Kurultay’da yapılan sunumlar ve tartışmalar bir taraftan dilimizin 
gelişimine katkı sağlarken diğer taraftan da pek çok hususa ışık tuttu.  

Öte yandan Kurultay’ın, “Dilimiz Kimliğimiz” ifadesiyle yola çıkılan 2017 
Türk Dili Yılı’nda gerçekleşmesi de ayrı bir öneme sahipti. Bu çerçevede, “Türk-
çesi varken…” diye özetleyebileceğimiz Türkiye Türkçesinde yaşanan Batılılaş-
mayla ilgili olarak Batı kökenli kelimelerin aşırı bir şekilde dile girmesi hususunda, 
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hem kamuda hem de özelde yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar başlamış oldu. 
Bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir konu olan spor tesislerinden “Arena” isminin kaldırılma-
sıydı. “Dilimiz kimliğimiz” düsturunun bir gereği olarak bu isteğinin toplumda 
yankı bulması ise dilimiz adına önemli bir adımdı 

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü öğleden sonrasına ilişkin “Gezi Programı”nda 
Ankara’nın Turistik ve tarihî yerleri gezildi. Bu program çerçevesinde katılımcılara 
Eski Büyük Millet Meclisi I ve II. Binaları, Hacıbayram-ı Veli Camisi Ankara Ka-
lesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezdirildi. 

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 20.00’de, 5. yüzyıldan bugüne kadar Türk-
çenin eserler ve isimler ışığında var oluşunun aksettirildiği “Türkçe Aşkı Vatan 
Aşkı” Gösterisi - Devlet Opera ve Balesi, Ankara Büyük Sahnede gerçekleştirildi. 
Söz, şiir, dans ve müziğin harmanlandığı gösteri izleyicilere, “Nereden nereye” 
dedirten duygulu ve düşündürücü anlar yaşattı.  

Genel Değerlendirme ve Kapanış konuşması Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN ve Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR tarafından yapıl-
dı. 

Çok verimli geçen Kurultay’ın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi canıgö-
nülden kutluyoruz.  
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KÜLTÜR EVRENİ DERGİSİ 

ISSN: 1308-6197 

Yayın İlkeleri 

1) Kültür Evreni Dergisi yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 

2) Kültür Evreni Dergisinde [halk bilimi, dil bilimi, müzik, edebiyat, Türklük bilimi, 
mitoloji] alanında makalelerin yanısıra; söyleşi (sohbet, röportaj), eleştiri, tanıtım ve haber-
ler yer alabilmektedir. 

3) Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın orga-
nında, sosyal medyada (internette) yayımlanmamış olacaktır. 

4) Kültür Evreni Dergisinin dili; Türkiye Türkçesi, Türk dilinin diğer lehçeleri (Azeri 
Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kırım Türkçesi vb.), İngilizce 
ve Rusça’dır. 

5) Kültür Evreni Dergisinde, 4. maddede belirtilen dil ve lehçelerde yayımlanacak yazı 
ve makaleler; Lâtin, Kril ve Arap elifbası ile kaleme alınabilir. Ancak, makalede (yazıda); 
Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 
ile genel kaynakça Lâtin harfleri ile yer alır. 

6) Türkiye Türkçesiyle kaleme alınan yazılara, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelime-
ler ile İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

7) Türkiye Türkçesi dışında; Türk dilinin diğer lehçelerinde kaleme alınmış yazılara, 
Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile o 
lehçeyle özet ve o lehçeyle anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

8) İngilizce kaleme alınmış yazılara, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile 
Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

9) Rusça kaleme alınmış yazılara, Rusça özet ve Rusça anahtar kelimeler, İngilizce 
özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka 
eklenecektir.  

10) Özetler, hangi dilde ve hangi lehçede olursa olsun; 100-250 kelime arası ve tek pa-
ragraf olmalıdır. Tek cümlelik özetler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 100 kelimenin altın-
da veya 250 kelimenin üstündeki özetler de kabul edilmeyecektir. 

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

12) Özetlerde; araştırmayı yapılmaya değer kılan neden ve çözülmeye çalışılan prop-
lem belirtilir. Araştırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve verilen özel-
likler 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 oluşabilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak şekilde dü-
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zenlenir. Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır. Cümlelerde geçmiş zaman kipi kullanılır. 
Özette; tablo, şekil, atıf ve referans kullanılmaz. 

13) Anahtar kelimeler (keywords), yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlen-
mesine yardımcı olduğu gibi yayına hazırlama süreçlerinde hakem ve editörlere katkı sağ-
lamaktadır. Anahtar kelimeler, ilişkili terimler dizini (gömü=thesaurus), dizin (index) vb. 
araçlardan seçilmeli, rastgele verilmemelidir. Bilgiye erişimde anlamlı olabilecek darlık ya 
da genişlikte seçilmelidir. Terimlerin ve kavramların seçimi mümkün olduğunca erişimi 
anlamlı kılacak biçimde yapılmalıdır. Anahtar kelime sayısı makalenin erişimine imkân 
verecek alanları içerecek sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle edebiyat alanında makale-
de incelenen yazar ve eser adlarının erişim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

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

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmış olursa olsun; Türkçe başlık, İn-
gilizce başlık, Rusça başlık mutlaka olmalıdır. 

16) Makalelerin (yazıların) yazım sırası şöyle olmalıdır: 

a) Yazının Başlığı  

-Türkçe başlık 

-İngilizce başlık 

-Rusça başlık 

Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o başlık önce yazılmalıdır. 

b) Özetler 

–Türkçe özet ve anahtar kelimeler 

-İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 

Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o dildeki özet ve anahtar kelimeler önce 
yazılmalıdır. 

c) Makale Metni 

d) Kaynakça 

e) Ekler (varsa) 

f) Geniş özet (summary) (isteniyorsa) 

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

18) Yazılar (makaleler), başlıklar, özetler, metin, dipnotlar, kaynakça vb. dahil mini-
mum 2000 kelimeden az olmamalıdır. Yani, Kültür Evreni dergisinin sayfa standardına 
göre 5 sayfadan daha az olmamalıdır. 

19) Makale metninin içindeki alıntılar ve göndermeler; yazar soyadı, yayın yılı, sayfa 
numarası biçiminde parantez içeride belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987:9) 

20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle daha kü-
çük punto ile yazılacaktır. 
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21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; “KAYNAKÇA” başlığı al-
tında soyadı başta olmak üzere alfabetik sıraya göre sıralanacaktır. “KAYNAKÇA” yazının 
(makalenin) en sonunda ve eklerden önce verilecektir. 

a) Kitaplar için; 

[KÖPRÜLÜ, M.Fuat(2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ 
Yay.,s.209-210.] 

b) Makale ve bildiriler için; 

[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, Cem, V(49), 
s. 44-45] 

22) Yazılar; e-posta (e-mail) olarak (kulturevrenidergisi@gmail.com) mail adresine 
gönderilecektir. Arzu edilirse yazılar; derginin (www.kulturevreni.com) sitesinde “makale 
gönder” menüsüne tıklanılarak ve ilgili alanlar doldurularak da gönderilebilir. 

23) Dergi Temsilcilerine aracılığıyla gönderilen makaleler, yine mutlaka 
(kulturevrenidergisi@gmail.com) e-postası kanalıyla iletilecektir. 

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

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

 

UNIVERSE CULTURE JOURNAL 

ISSN: 1308-6197 

Publication Principles 
 1) Universe Culture published four times a year is an international peer rewieved jo-

urnal. 
2) Universe Culture journal includes scientific articles about [folklore, linguistics, 

music, literature, Turcology and mythology]. In addition, interview (chatting, conversa-
tions), critique, book-review and news are avaliable for publishing in this journal. 

3) Previously unpublished articles should be submitted to the Universe Culture jour-
nal: at the any printed, net and magnetic facilities.  

4) The languages of the Universe Culture journal are Turkey Turkish, the other dia-
lects of Turkish (dialects of Azerbaijani, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, Crimean 
Tatars etc.), English and Russian. 

5) Writings and articles which will be published (with 4th article will be mentioned in 
the specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic and Arabic alphabet. 
The article (writing) should be include abstract, and key words Turkish and English and 
also general bibliography in Latin letters. 
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6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abstract and 
key words.  

7) The article in other dialects of Turkic language should be include abstract and key 
words in Turkish, English and language of main text abstract and key words.  

8) The article in English should be include English and Turkish abstract and key 
words. 

9) The article in Russian should be include Russian, English and Turkish abstract and 
key words. 

10) Abstract should include at least 100 upmost 250 words and in form of one parag-
raph in any language. Abstracts as only one sentence not be accepted. Abstract, the top 
ofless than 100 words or 250 words will not be accepted. 

11) Abstract, no matter in which language and dialect; is a brief description of 
knowledge in the article. Abstracts schould also include a brief abstract of each main part 
in the article (introduction, findings and methods, results, discussion and proposals). The-
refore 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 in-
dicated. In the research process; method, scope, time, place and the specified properties are 
also indicated. Included and excluded variables are explained. The most significant results 
are presented. Results can be demonstrated numerically. Non-specific statements such as 
“So, little, big, little” etc. are not used. The importance of the results and their contribution 
to the research area are indicated. There are also indications about whether these results 
can be generalizable or potentially generalizable or whether to be put forward due to a 
particular situation. Information is usually given in one sentence. Some of the findings and 
conclusions may consist of a few sentences. Sentences are arranged so as to ensure 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 publication pro-
cess as well as to the publications scanned in electronic media and indexing process. Key 
words schould be chosen from associated terms index (burial = thesaurus), index and so on 
but not chosen randomly. For accessing to information they schould also be selected ha-
ving significantly stenosis or sizes. The choice of the term and concept of access as possib-
le should be done in a way that makes sense. The number of keywords that will allow the 
article to include access to a number of areas (up to 5) should be. Especially in the field of 
literature, the names of authors and works analyzed in the article should be noted as an 
item for the access to the work.  

14) The titles of articles (writings) should not exceed 12 words. The title should be 
descriptive for the article and schould reflect the article's basic concepts, discussions and 
arguments (thesis, the claim). 

 15) Regardless in which language and dialect the article is written; there must be 
Turkish, English and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 
a) Writings the title 
- Turkish title 
- English title 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 32 

 189

- Russian title 
Note: The text should be written in which language and dialect is written before that 

title.  

b) Abstracts 
-Turkish abstracts and key words 
-English abstracts (summary) and key words  
Note: The text must be written in languages and dialects, which was written in the 

abstract and key words in that language before. 
c) Article Text 
d) Bibliography 
e) Appendices (if applicable) 
f) Large abstract (summary) (if required) 
17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or English scho-

uld be in Times New Roman; In the Azerbaijani dialect, in Times Roman Azlat (or simi-
lar); 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 submit-
ted with high resolution in accordance with printing. 

 18) Writings (articles), titles, abstracts, text, footnotes, bibliography etc. including not 
less than a minimum of 2000 words. So, according to the standards of Universe Culture 
journal, writings (articles) should not be less than 5 pages.  

19) Citations and references in the article text; author’s name, year of publication, pa-
ge number format will be indicated in parentheses. For example; (Boratav 1987: 9) 

20) Footnotes will be used for illustration only and will be written with the same font 
and smaller font size. 

21) Location of quotations is specified in the text under the title of “Bibliography”. 
Those are listed in alphabetical order in that the surname of the auther mainly located. 
“Bibliography” will be given at the end of the text (article), before appendices.  

a) For the books; 
In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 

Ankara, Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 

b) For the articles and proceedings;  
In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda 

Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Articles will be delivered to the e-mail of journal through the journal’s website of 

(www.kulturevreni.com) by clicking "article Send"in which "Submission Form" is avai-
lable to be filled. So the articles attached with this form will be sent to the journal through 
e-mail (kulturevrenidergisi@gmail.com) to the absolute way. 

23) However articles submitted to the Journal of Representatives, will also be sent to 
the current e-mail channel.( kulturevrenidergisi@gmail.com)  

24) Articles submitted for publication to the Journal will be delivered by at least two 
referee experts related to the subject penned in the texts thus according to the reports of 
these experts articles will be published or not. In case of corrections articles will be retur-
ned 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 blan-
king principle (double-blind referee) will be kept. Decisions of the arbitrators over the 
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articles shall be assessed on the Editorial Board. The Editorial Board will decide whether 
these articles will be published or what changes schould be made.  

25) There will be no royalty payment after the publishment of these articles. 

 

ЖУРНАЛ “МИР КУЛЬТУРЫ” 

ISSN: 1308-6197 

Требования по изданию 

1) Журнал “Мир культуры” являеться реферированным журнаном и выходит в 
год четыре раза. 

2) В журнале “Мир культуры”, наряду со статьями из области [фольклора, 
языковедения, музыки, литературы, тюркологии, мифологии] будут издаватся статьи 
из сферы (разговорной речи, репортажей), критики, презентации и информирования.  

3) Статьи, которые будут печататься в журнале “Мир культуры”, не должны 
быть изданы в других органах печати и социальной сети (интернет).  

4) Статьи, в журнале “Мир культуры”, будут печататься на современном 
турецком языке, английском, русском языках и на разных диалектах турецкого языка 
(Азербайджанский, Казахский, Узбекский, Киргизский, Крымский и т.п). 

5) Во всех статьях, издаваемых в журнале “Мир культуры” в указанном в 4-ой 
статье языках, можно исползовать латинский, арабский шрифт писменности и 
кирилицу. Однако, аннотации (abstract) и ключевые слова (keywords) должны быть 
латинскими буквами. 

6) Статьи, издаваемые на современном турецком языке, с аннотацией и 
ключевыми словами, объязательно должны иметь аннотацию и ключевые слова на 
английском языке. 

7) Кроме статей на современном турецком языке, все статьи издаваемые на 
диалектах турецкого языка, должны иметь аннотацию и ключевые слова на 
современном турецком , английском языках и на указанных диалектах.  

8) Статьи, издаваемые на английском языке, совместно с аннотациями и 
ключевыми словами на английском языке, должны иметь аннотаций и ключевые 
слова и на турецком языке.  

9) Статьи, издаваемые на русском языке, совместно с аннотациями и 
ключевыми словами на русском языке, должны иметь аннотаций и ключевые слова 
на турецком и английском языках.  

10) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны состояться из 100-250 
слов без абзаца. Категорически не будут приниматся аннотации с одним 
предложением и менее 100 или более 250 слов.  

11) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны содержать краткий 
смысл самой статьи. В нём должны быть выделены основные черты введения, 
новинки, методов исследования, диспута, предложений и результатов. Аннотация 
должна заинтересовать читателя. По нему читатель должен определить, стоит ли ему 
дочитывать до конца всю статью и связана ли она с его специалностью.  

12) В аннотациях правильно должна быть поставлена проблема и указана путь 
его решения, чётко должны быть определены методы, сфера, время, место и данные 
исследования, уточнены разницы между выдвинутой проблемой и похожими ему, 
указаны самые значительные итоги, открытия должны быть определены в цифрах, 
неопределённые выражения, подобные как “много, мало, большой, немножко” не 
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должны приниматся, отчётливо должны определены значительные итоги и их вклад в 
науке. Информация должна быть уложена в одном предложении, а новинка и итог 
можно сформулировать в нескольких предложениях. Предложения должны быть 
чёткими и ясными. В них должна приниматся форма прошедшего времени. В 
аннотациях не приниминяются картины, рисунки, ссылки и рекомендации.  

13) Ключевые слова помогают членам редколегии и научному совету в процессе 
издании, в поисках по интернету и индексации. Ключевые слова должны определены 
строго из числа применяемых терминов (thesaurus), (index) и т. п. Принципом их 
отбора должна быть упрочение доступности главного смысла статьи. Количество 
ключевых слов должно быть не более пяти. В статьях из сферы литературы следует 
соблюдать доступность к заглавию и автору произведения.  

14) Заглавие статьи не должна превышать 12 слов. Оно должно включать в себя 
основные понятия, идеи и обсуждение статьи.  

15) Все статьи, без исключения, должны иметь заглавия на турецком, анлийском 
и русском языках. 

16) Правила писания статьи 

g) Заглавие статьи 

-Заглавие на турецком языке 

-Заглавие на английском языке 

-Заглавие на русском языке 

 Примечание: сначала пишеться заглавие на том языке, на котором написана 
статья 

h) Аннотации 

–Аннотация на турецком языке и ключевые слова 

-Аннотация на английском языке и ключевые слова 

Примечание: сначала пишеться аннотация и ключевые слова на том языке, на 
котором написана статья 

i) Текст статьи 

j) Источники 

k) Приложения (если имеются) 

l) Обширная аннотация (по требованию) 

17) Статья должна высылатся по программе (Microsoft World). Статьи на 
турецком и английском – по программе Times New Roman, на азербайджанском 
диалекте - Times Roman Azlat ( или т.п.), на русском - Times Cyr (или т.п.). Вместе со 
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.  
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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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