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• Kültür Evreni Dergisi’ne T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı abonedir. 

 
• Ministry of Turkish Republic Culture and Tourism is a subscriber to Cultural Universe 

Magazine 
 

• Министерство Культуры и Туризма Республики Турция является абонементом на 
журнал «Kültür Evreni» («Вселенная Культуры») 
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EDİTÖRDEN  
 
Değerli Okuyucular, 
Kültür Evreni dergisinin 33. sayısıyla sizlerle yine birlikteyiz. 
Bu sayımızda 11 adet bilimsel makale yer alıyor. Bu yazıların yazarları ve 

sahipleri şunlardır: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, 
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Nail TAN, Dç. Dr. 
Bayram DURBİLMEZ, Hayrettin İVGİN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI, Dr. 
Yaşar KALAFAT, Doç. Dr. Tohid MELİKZADE, Gülağ ÖZ. 

Bu yazıları dergimizin web sayfasından indirebilir ve okuyabilirsiniz. 
Dergimizin her sayısının sonuna Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanmış 

“Yayın İlkeleri”ni koyuyoruz. Bu ilkelere göre hazırlanmış yazılarınızı dergimize 
bekliyoruz. 

Dergimizin bu sayısının bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesile 
ile işlerinizde kolaylıklar ve başarılar arzuluyoruz. 

 
Hayrettin İVGİN             Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

                Editör     Editör 
     

 
 
FROM THE EDITOR 
 
Esteemed Reader, 
We are with you again with the 33rd issue of Universe of Culture magazine. 
There are 11 scientific papers in this issue. The authors of these papers are: 

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Zeki 
KAYMAZ, Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN, Nail TAN, Assoc. Dr. Bayram 
DURBİLMEZ, Hayrettin İVGİN, Asst. Assoc. Dr. Mehmet YARDIMCI, Dr. Yaşar 
KALAFAT, Assoc. Dr. Tohid MELİKZADE, Gülağ ÖZ. 

You can download and read these writing from the magazine’s website. 
At the end of each issue of our magazine, we put "Publication Principles" in 

Turkish, English and Russian language. We are waiting for your articles to be 
written according to these principles. 

We hope that this issue will be beneficial for the scientific world. We hereby 
desire facilities and accomplishments in your work. 

 
Hayrettin İVGİN  Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 
      Editor                        Editor 
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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

 
Дорогие читатели, 
33 номер журнала «Культурное пространство» снова с Вами. 
Этот выпуск содержит 11 научных статей. 
Авторами научных трудов являются известные ученые: проф. др. 

Фикрет Туркмен, проф. др. Тунджер Гуленсой, проф. др. Зеки Каймаз, проф. 
др. Берат Альтекин, Наиль Тан,  доц. др. Байрам Дурбильмез, Яшар Калафат, 
доц. др. Мехмет Ярдымджи, Хайреттин Ивгин, доц. др. Тохид Меликадзе, 
Гюлях Оз. 

Все публикации этого номера размещены на веб-сайте и вы можете их 
скачать.  

Как правило, для тех, кто желает опубликовать свою статью в конце 
выпуска содержится рубрика «Yayın İlkeleri» даются требования к 
оформлению публикаций на турецком, английском и русском языках. 

От имени редакции журнала и всего научного мира приносим 
поздравления и надеемся, что он вам принесет пользу.  

С добрыми пожеланиями и уважением, 
 
 

Hayrettin İVGİN  Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 
      Editor                                         Editor
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AZERBAYCAN İLE ANADOLU ARASINDA  

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLARAK YEDİ ULU ŞAİR 
 

SEVEN GREAT POETS AS A CULTURE BRIDGE 
 BETWEEN AZERBAIJAN AND ANATOLIA 

 
ТВОРЧЕСТВО СЕМИ ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ КАК КУЛЬТУРНЫЙ 

МОСТ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И АНАТОЛИЕЙ 
 

 
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN * 

 
 
 
 
 

Öz 
Yedi Ulu Şair olarak bilinen; Nesîmi, Fuzulî, Hataî, Pîr Sutan Abdal, Kul 

Himmet, Viranî, Yeminî adlı şairlerin ilk üçü Azerî kültür coğrafyasında yetişmiş 
şairlerdir. Bu üç şair, Yedi Ulu Şairin en büyükleri olarak kabul edilmektedir.  

Bu makalede; üç ulu şair hakkında, ayrı ayrı ve kısaca değerlendirmelerde 
bulunulmaktadır. Nesimî’nin yüksek sanat gücü olan şiirlerinin başka şairler tara-
fından tahmis edildiği anlatılmaktadır. Fuzulî’nin Bektaşî şairleri üzerindeki etkile-
ri dile getirilmektedir. Hataî’nin Anadolu şairleri ve kitleleri üzerindeki derin etki-
leri anlatılmaktadır. Anadolu Hataîlerinin, Şah İsmail Hataî’den farkları ortaya 
konmaktadır. Şah İsmail Hataî’nin Anadolu şairleri üzerindeki somut etkileri ince-
lenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yedi ulu şair, Nesimî, Fuzulî, Hataî, Azerî şiir sahası, 
Anadolu-Bektaşî şairleri. 

 
Abstract 
The first three of them were grew up in Azerbaijani culture geography named 

Nesîmi, Fuzulî, Hataî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Viranî, Yeminî are poets 
who are known as the Seven Great Poets. First three poets are considered to be the 
greatest of the Seven Great Poets. 

In this article; there are separate and brief evaluations of the three great 
poets. It is told that Nesimî's poems, which have high artistic powers, were taken 
up by other poets, that is, couplets are completed in five verses. The effects of Fu-

                                                
* Ege Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Em. Öğretim Üyesi.İzmir/TÜRKİYE 
(fikret.turkmen@ege.edu.tr) 
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zuli on Bektashi poets are expressed. It also describes the profound effects of Hataî 
on Anatolian poets and their masses. The differences between Anatolian Hataîs and 
Shah Ismail Hataî are revealed. The concrete effects of Shah Ismail Hatai on 
Anatolian poets are examined. 

Keywords: Seven great poets, Nesimî, Fuzulî, Hataî, Azeri poetry, 
Anatolian-Bektashi poets. 

 
 
 
 

Bilindiği gibi  Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra, var-
lıklarını Türkmenistan, Azerbaycan ile Anadolu ve Balkanlarda devam ettirmişler-
dir. Oğuzlar, ayrı devletler halinde yaşamış olsalar da, aralarındaki siyasi ve 
özellikleRde edebî- kültürel ilişkileri kesintiye uğratmamışlardır. Bu durum günü-
müz için de söz konusudur. Bizim şu anda burada bulunmamız Azerbaycanlı kar-
deşlerimizi de Türkiye'de görmemiz devam eden edebî-kültürel ilişkilerimizin canlı 
delilleridir. Biz bu çalışmamızda toplantının ruhuna uygun olarak Azerbaycan ile 
Anadolu ve Balkanlar arasındaki edebî- kültürel ilişki üzerinde duracağız. Bunu 
yaparken de, hareket noktamız '"Yedi Ulu Şair" olacaktır. 

Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda vardır: Yedi Ulu Şairin hem birbir-
leri hem de diğer Bektaşi şairler üzerinde derin etkileri vardır. Hatta Bektaşi olma-
yan şairler üzerindeki etkilerden de söz edebiliriz. Söz konusu Yedi Ulu Şair'in 
üçü, Azeri kültür coğrafyasında yetişmiştir: Seyyid Nesimi, Hatâi ve Fuzuli. Bu üç 
uluyu, gerek şairlik güçleri ve gerekse etkileri bakımından, Yedi Ulunun en büyük-
leri olarak kabul etmek kanaatimizce yanlış olmayacaktır. Bu kısa girişten sonra, 
üç ulu şairin diğer şairler ve bu şairlerin şekillendirdiği kitleler üzerindeki etkilerini 
tek tek incelemeye başlayabiliriz: 

 
I.Nesimî 
Nesimi'nin gerek divan ve halk edebiyatında gerekse Alevi - Bektaşi edebi-

yatında çok özel bir yeri vardır. Her şeyden önce Nesimi, Bektaşi edebiyatının yedi 
ulusunun ilkidir. İlk olması dolayısıyla da, diğer altı uluyu ve onların hitabettiği 
geniş halk kitlelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu önemli etkisinin başhca iki 
kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tabiî olarak şairlik kudreti, ikincisi de 
Hurufilik felsefesini (inancını) başta Bektaşi edebiyatı olmak üzere Türk edebiya-
tıyla tanıştıran kişi olmasıdır. Hatırlanacağı gibi Anadolu'nun Hurufilikle tanışma-
sının iki kaynağı vardır. Biri, Fazlullah' in halifelerinden olup Anadolu'ya gelen ve 
Hacı Bektaş Veli dergahına yerleşen orada kendi şeyhinin fikirlerini Hacı Bektaş 
Veli'nin fikirleriymiş gibi açıklayan ve yayan Alaü'd- devle'dir. Diğeri de Hurufilik 
inancını üstün şairlik kudretiyle birleştirerek sunan Seyyid Nesimi'dir. Hurufilik 
inancı veya felsefesi, Anadolu ve Balkanlarda yetişen pek çok Bektaşi şairini etki-
lemiştir. Hatta, Bektaşi olmayan şairlerde bile izlerine tesadüf edilmektedir. Niya-
zi- i Mısri, bu konuda en tipik örnektir. Fatih döneminde saraya kadar uzandığını 
bildiğimiz Hurufiliğin bu geniş ve derin etkisi, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlar-
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daki bir inancın oluşması ve kökleşerek yerleşmesi, Alaü'd- devle'den çok Nesimi'-
nin eseridir. 

Nesimi yüksek sanat gücü ve bu gücün ürünü olan şiirleriyle daha öncede 
söylediğimiz gibi pek çok şairi etkilemiştir. Burada, bu etkinin somut örneklerin-
den birkaçı üzerinde durmak istiyoruz. On yedinci yüzyılda yaşamış olan Kul Ne-
simi isimli bir tekke şairimiz vardır. Bir şiirinde şiirini söylediği tarihi biraz hüner 
göstererek haber verirken şöyle demektedir: 

İki yüz altmış dört yıldan sonra   
Bu nazmile bunu ettim ben izhar (Öztelli:76). 
Burada geçen "iki yüz altmış dört yıldan sonra" ifadesiyle, Seyyid Nesimi'nin 

ölüm yılından sonraki iki yüz altmış dört yıl kasdedilmektedir. Şair, Seyyid Nesi-
mi'nin ölüm yılı 1404'ü söylemeye bile gerek görmemiş, şiirin yazdığı tarihi, bu 
tarihi esas alarak açıklanmıştır. Bu, onun Seyyid Nesimi'ye olan yakınlığı ve bağlı-
lığı ile ilgilidir. Zaten şair mahlasını Bağdatlı Nesimi'ye olan iş yakınlığı dolayısı 
ile almıştır. Nitekim Kul Nesimi de öteki gibi Hurufilik yolunu tutmuştur (Öztelli 
1969:9). 

Nesiminin Bektaşi şairler üzerindeki etkisini açıkça gösteren şeylerden biri 
de şiirlerinin tahmis edilmesidir. Özellikle tahmisler dikkatimizi çekmektedir. Bun-
lardan birkaç örnek üzerinde durmak istiyoruz: 

On altıncı yüz yılda yaşamış olan ve birkaç tezkirede ismi anılan Haydari ad-
lı bir şair, Nesimi'nin çok meşhur olan "bize" redifli gazelini tahmis etmiştir. Nesi-
mi, bu gazelinde insanın Tanrı'dan ayrı ve ona uzak bir varlık olmadığını çeşitli 
delilleri sıralayarak ortaya koyar. Yani, şiir merkezine insanı yerleştirdiği ve kut-
sallaştırdığı "Vahdet- i Vücûd" anlayışını dile getirmektedir. Gazel de, tahmis de 
başarılıdır.   

Gör ne sultanız ki bi şek bendedir dünya bize 
Kulluğa bel bağlayuptur cümle- i eşya bize 
Oldu esrar-ı nihani serbeser peyda bize  
Çün ayan oldu rümuz-i Aleme - esma bize  
Ruşen oldu nükte-i ,sırr-ı şeb-i yelda bize 
 
Ey yüzün cennet, boyun tuba dudağın kevseri 
Şerbet-i lâ'linden içen câvidân olur diri  
Kesme ol derya- yi rahmetten ümid ey Hayderi  
Ey Nesimi gafil olma şol hümâyun şehperi  
Dembedem kılur tecelli kaafdan anka bize (Koca: 69) 
 
Nesimi'nin başka bir gazeli yine on altıncı yüzyılda yaşamış olan Kelami 

mahlaslı bir Bektaşi şair tarafından tahmis edilmiştir. Kelamî, farklı bir şahsiyettir. 
Kerbela'da doğmuş "Hz. Hüseyin'in dergahının bitişiğinde Abdal-ı Rum Dergahı 
adıyla anılan Bektaşî tekkesinin postnişini, Hüseyin Dede nin hizmetine girmiştir. 
İran'ı ve Türkistan'ı dolaşmış, Bursa'da yerleşmiştir. Cihan Dede adıyla ün yapmış-
tır" (Koca: 69). 
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Belki de, aynı coğrafyanın çocuğu olmaları dolayısıyla, Nesimî'yi hatırlatan 
şiirler yazmış; ayrıca Nesimî'nin dokuz beyitlik bir gazelini tahmis etmiştir. Gerek 
Kerbela'da doğup İran'ı ve Türkistan'ı dolaştıktan sonra, Anadolu'ya, Bursa'ya yer-
leşmesi ve gerekse Nesimî'nin izinden gitmesi de, Kelamı"yi "kültür köprüle-
ri"nden biri yapmıştır. Hurufiliğin ve "Vahdet-i vücûd" anlayışının bir arada ele 
alındığı gazeli, aynı çerçevede tahmis eden Kelamî, Nesimî'ye tahmisler yapan 
şairler arasında özel bir yere sahiptir.  

Ey Kelâmî Fazl-ı Yezdan dergehine secde kıl  
Olmayasın çün nesîmî Hak katında münfeil  
Rûh-ı bahşî çün ana mîsâkdan oldu sicil  
Rûh-i kuds oldu Nesimî'nin sözü ey zinde dil  
Ger Mesîhâ tek diriysen yatma kim çalındı sûr (Koca: 71-72). 
 
Seyyid Nesimî'nin iki gazeli de, Usulî mahlaslı Bektaşî bir şair tarafından 

tahmis edilmiştir. Bunlardan biri, çok meşhur olan 
"Her neye kim baktın ise onda sen Allah'ı gör  
Kancam kim ayn kılsan Sümme Vechullâhı gör" (İsen: 88-91) 

beytiyle başlayan gazeldir. Nesimî'nin gazelleri, burada ismini anmaya gerekli 
görmediğimiz daha pek çok şair tarafından da tahmis edilmiştir. 

 
II. Fuzulî 
  Yedi Ulu'nun bu sahada mensup olan diğer bir şairi de, hakiketen ulu olan 

Fuzulî'dir. Fuzulî, sadece Anadolu- Balkanlar sahasına mensup şairler üzerinde 
değil, Türkmenistan şairleri üzerinde de, etkili olan, şiirleri bazı Türkmen şairleri 
tarafından tahmis edilen bir şairdir. Fuzulînin kendisinden sonra gelen şairler üze-
rindeki etkisini tartışmaya gerek yoktur. Ancak, özellikle Bektaşî şairler üzerindeki 
büyük etkisini ''Hadîkadü's-Sueda" adlı eseriyle sağladığını söylemek zorundayız. 

Hatırlanacağı gibi, Hz. Hüseyin'nin Kebela'da hunharca şehit edilmesi İslam 
tarihinin en trajik hadiselerinden biridir. Bu olayı konu alan müstakil eserler yazıl-
mıştır. O eserlere "Maktel-i Hüseyin" veya kısaca "Maktel" adı verilir. Fuzuli'nin 
Hadikatü's- Sueda adlı eseri, bu türün en güzel ve en  başarılı örneğidir. Bu eserin 
Anadolu'da yüzlerce yazma nüshası bulunmaktadır. Bu da, çok okunan bir eser 
olduğunun ispatıdır. Kendisinden sonra yazılan maktellere kaynaklık ettiği de bi-
linmektedir. Fuzuli sadece divan şairleri üzerinde değil Anadolu halk şairlerini de 
derinden etkilemiştir. Bizzat derlemiş olduğum Aşık Reyhani, Aşık Murat Çoba-
noğlu ve Aşık Şeref Taşlıova'nın bir kahvehanedeki aşık fasılları'nın birinde ben-
den "ayak" istenmişti. Ben de kapalı ayak olsun diye "sine" kelimesini ayak olarak 
vermiştim. Aşık Reyhani'nin; 

Derimi yüzüp de kefen etsinler 
Ölünce sarsınlar yâr sinesine  

şeklindeki mısralarıyla Fuzuli'nin Su Kasidesindeki. 
Dest busi arzusuyla ger ölürsem dostlar 
Kuze eylen toprağum sunun anunla yâra su  

beyti Fuzuli'nin 20. yüzyıl halk şiirine kadar uzanmıştır. 
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III. Hatâi (Şah İsmail) 
Şüphesiz, Anadolu sahasına mensup şairler ve kitleler üzerinde en büyük et-

kiye sahip olan şair Hatâi'dir. Hatâi'nin Bektaşi edebiyatındaki yerini ortaya koy-
mak için onun birkaç özelliğine bakmak yeterlidir.Bu özellikleri şöyle sıralayabili-
riz. 

1. Hatâi, ilk Miraç- nâme yazarıdır. Hatırlanacağı gibi Bektaşi edebiyatındaki 
miraç -nâmeler,  kaynakların  verdiği   bilgilere  bağlı  olarak  bildiğimiz  miraç  
hadisesini,merkezine Hz. Ali'yi yerleştirerek efsaneleştirmişlerdir. Miraç mucizesi-
ni, bu şekilde ilk anlatan şair Hatâi'dir. Semahların miraclama bölümlerinde bu 
şiirin okunması, bir gelenek haline gelmiştir. Bu şiir daha sonra yazılan miraç - 
nâmelere kaynaklık etmiştir. 

2. Hatâi "Hak - Muhammed - Ali inancını ilk kez dile getiren hatta devletinin 
heteredoks yapıdaki kitleleri, arasında bir bağ, müşterek bir ideoloji haline getiren 
kişidir. Bu inanç, Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğin'nin en karekteristik yönüdür. 

 3. Biraz önce tanıttığımız "mirac-nâme" türünün tahkiyeli ilk örneği de 
Hatâi'ye aittir. 

Bu eser elli civarında dörtlükten oluşan uzunca bir şiirdir. 
4. Bütün bunların ötesinde. Hatâi şu anki bilgilerimize göre, ilk "düvâzdeh" 

şairidir. Bu şiirlerde on iki imamın örgüsü yapılır. Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliği 
ile Bektaşi edebiyatının önemli esaslarından biri de, on iki imam muhabbetidir. Bu 
bakımdan bu düvazların Bektaşi Şairler üzerindeki etkisi son derece açıktır. 

Bu genel bilgilerden ve değerlendirmelerden sonra, Anadolu sahası şairleri 
üzerindeki somut etkilerini incelemeye geçebiliriz. Saydığımız bu özellikler dola-
yısıyla, Hatâi, Anadolu da yetişen ve kendisinden sonra gelen bütün Alevi Bektaşi 
şairlerini derinden etkilemiş bir şahsiyettir. Şairler Hatâi gibi yazma, yani dil, şekil 
ve anlam olarak onun izinde gitme endişesini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Pek 
çok Bektaşi şâir, yazdığı şiirlerde kendi adını veya mahlasını değil Hatâi. Şah 
Hatâi, Hatâim gibi ifadelerle Şah İsmailin mahlasını kullanmışlar ve şiirlerin ilham 
kaynağının Hatâi olduğunu göstermek istemişlerdir. 

Bugün, pek çok şiirin hem Hatâi adına hem de başka şairlerin adına kayıtlı 
olduğunu görmekteyiz. Bu durum aşağıda vereceğimiz metinlerde de anlaşılacağı 
gibi yakın zamana kadar devam etmiştir. Örnek olarak vereceğimiz metinlerden 
ilki "'Hacı Bektaş" redifli bir nefestir. Alevilik ve Bektaşilik üzerine araştırmaları 
bulunan ve bu sahadaki araştırmacılar arasında önemli bir yeri olan 1. Melikoff, 
içinde Hacı Bektaş'in ismi geçen nefeslerin Hatâi divanlarından ayıklanması gerek-
tiği kanaatindedir. Tartışılabilecek olan bu görüş, doğru olsa bile Hatâi'ye olan 
sevgi ve saygının bir ifadesi olması bakımından oldukça önemlidir. Söz konusu 
nefes bunun tipik bir örneğidir. 

Gece gündüz hayaline yanarım 
Bir gece rüyama gir Hacı Bektaş 
Günahkârım günahımdan bizarım 
Özüm dara çektim sor Hacı Bektaş 
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Derdiment Hatâi eyler niyazı 
Ulu pir, katardan ayırma bizi 
Bu mahşer günüdür isteriz sizi 
Muhammed önünde car Hacı Bektaş. 
 
Birkaç kaynakta Hatâi adına' kayıtlı olan bu şiir, aynı zamanda Kul Himmet 

adına da kayıtlıdır: 
Gece gündüz hayaline döndüğüm 
 Bir gece rüyama gir Hacı Bektaş 
Günahkarım günahkardan bezerim 
Özüm dara çektim sor Hacı Bektaş 

… 
Daima Kul Himmet eder niyazı 
Pir Sultan yolundan ayırma bizi 
Ol mahşer gününde isteriz sizi 
Muhammed önünde car Hacı Bektaş 
Vereceğimiz bu ikinci örnek Hatâi yanında hem Yeksani hem de Everekli 

(Develili) Seyrani adına kayıtlı olan bir şiirdir. Tıpkı yukardaki gibi, bu şiirin üç 
farklı şair adına kayıtlı metinleri de hemen hemen aynıdır. Hatâi'ye ait olarak gös-
terilen şiir şu şekildedir: 

Kur'an yazılırken arş-ı rahmanda 
Kudret kitabının elinde idim 
Kandil asılırken kevn ü mekanda 
Bülbül idim gonca gülünde idim 
 
Hatai aşuk olan bulsun arısın 
Ben nadana vermem onun yarısın  
Bir kuşa seksen bin şehrin darısın  
Tayın verilirken öğünde idim  
 
Yeksanî'ye kayıtlı olan şiir ise: 
 
Kur'an yazılırken arş-ı rahmanda 
Sır kudret katibi elinde idim 
Kandil asılırken nur-ı mekanda 
Bülbül idim gonca gülünde idim 

… 
Yeksanı'yem buldum aşkın varısın 
Münkir münafıka vermem yarısın 
Bir kuşa seksen bin şehrin darısın 
Tayın verilirken yanında idim 
 
Bu şiir Hatâi ve Yeksani yanında Everekli Seyrani adına da kayıtlıdır. Bu 

kayıtta şu şekildedir. 
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Kur'an yazılırken arş-ı rahmanda 
Kudret katibinin elinde idim  
Kandil asılırken ulu mekanda  
Bülbül idim gonca gülünde idim. 
 
Seyrani'yim buldum aşkın arısın 
Kadrini bilmezse vermem yarısın 
Bir kuşa seksen bin şehir darısın 
Rızık verilirken yanında idim 
 
Hatâi'nin şiirleri ile sadece Yeksani'nin, Seyrani'nin veya Kul Himmet'in şiir-

leri karışmamıştır: Alevi Bektaşi edebiyatının güçlü sesi Pir Sultan Abdal da, şiirle-
ri Hatâi'nin şiirleriyle karışan isimlerden biridir. Aşağıdaki şiir her iki şair adına da 
kayıtlıdır.  

Muhammed Ali'nin kurduğu yoldur 
Ak üstünde akı görebilirsen  
Tanıyan i'tikad söyleyen dildir. 
 Hakikat bahrına dalabilirsen 
 
Şah Hatâi'm eydir yola getüren  
Yerini beleyüb posta oturan  
Talibi rehberdir Hakk'a yetüren  
Cennette Rıdvan'ı görebilürsen 
 
Şu şiir çok az değişiklikle Pir Sultan Abdal adına da kayıtlıdır: 
 
Muhammed Ali'nin kurduğu yoldur 
Ak üstünde kara seçebilirsen 
İ'tikadı dilden söyleyen dildir 
Ali'nin sırrına erebilirsen  
 
Pir Sultan Abdal'ım eller men' olur  
Dört kapıdan bir gün birden yol olur 
Dünyadan ahrete doğru yol olur 
Verdiğin ikrarda durabilirsen 
 
Örnek olarak verdiğimiz bu şiirlere, metinlerini vermeden, sadece kaynakla-

rını   göstererek şunları da ilave edebiliriz: 
"Zahid Hû demeyi inkar eyleme  
 Ne içün çağırır insan Hû deyu"  
 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 16 

mısralarıyla başlayan ve on iki dörtlük olan nefes Hatâi ve Kul Himmet için de 
Alevi Bektaşiliğin temel direklerinden biri olan "Hak Muhammed Ali" inancını çok 
güzel bir şekilde ifade, eden        

"Mahabbettir Lâilahe illallah  
Mahabbettir Muhammed Resulullah  
Mahabbettir  Ali Şah Veliyullah  
Üç isim manada birdir mahabbet" 

dörtlüğünün de geçtiği "mahabbet" redifli nefes Hatâi ve Kul Himmet adına kayıt-
lıdır. "Serime bir sevda geldi Muhammed Ali'den beri" 

Mısralarıyla başlayan nefes Hatâi ve Kul Himmet adına,  
"Övmüş de yaratmış kendi nurundan  
Padişah eylemiş ilin üstüne"  

diye başlayan nefes Hatâi ve Teslim Abdal adına,  
"Sofi mezhebimi neden sorarsın  
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz" 

şeklinde başlayan nefes de Hatâi ve Pir Sultan Abdal adına kayıtlıdır. Aynı şekilde  
        "İkrar verdim dönmem Elest bezminden  
          Müridim ikrarı imandan aldım" 

Mısralarıyla başlayan ve on sekiz harfle dörtlükten meydana gelen uzun bir 
nefes de, hem Hatâi hem de Ahu Dede' nin şiiri olarak gösterilmiştir. Bu örneklerin 
sayısını artırmak mümkündür (Türkmen, 317). 

Sonuç olarak Bektaşiliğin çok geniş alana yayılmış olan bir tarikat olduğunu 
dikkate aldığımızda, bu geniş sahada yetişen şairler üzerinde Yedi Ulu Şair'in bü-
yük etkisinin ifade ettiği manayı daha iyi anlamaktayız. Bu Yedi Ulu Şair'den üçü 
de Azerbaycan sahasına mensuptur. Bu bakımdan onları iki saha arasındaki "kültür 
köprüleri" olarak adlandırılmasının yerinde bir tespit olduğu kanaatindeyim. Te-
mennim, bu kültür köprülerinin artarak devam etmesidir. 
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Öz 
Ferit Devellioğlu tarafından hazırlanan “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat” adlı sözlükteki bazı yanlış vasıflandırılan kelimeler bu yazıda söz konusu 
edilmektedir. Rahmetli Ferit Devellioğlu’nun bu sözlüğünün 17. baskısı 2000 yılın-
da yapılmıştır.  

Sözlüğün 17. baskısını yayına hazırlayan Aydın Sami Güneyçal’dır. Bu de-
ğerli eserde, bayrak, biraz, bahâdır, buğrâ, cebe, çâder, çâkûç, çâvûş, çeçek, dağ, 
gürgân, hâtûn, han, hoca, incû, kâkûl, çârûg, çeng, çevgân, çûbân, çûbek, çim, ilhân 
kelimelerinin Arapça ve Farsça olmadıkları yazıda dile getirilmektedir. Bu kelime-
lerin etimolojilerine de değinilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlıca-Türkçe Lûgat, Ferit Devellioğlu, Aydın Sa-
mi Güneyçal, Ansiklopedi, kelime. 

 
Abstract 
Some misleading words in the dictionary “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat (Ottoman-Turkish Encyclopedic Dictionary)” prepared by Ferit Devellioğlu 
are mentioned in this article. The 17th edition of this dictionary by late Ferit 
Devellioğlu was published in 2000. 

17th edition of the dictionary was prepared by Aydan Sami Güneyçal. In this 
precious work it is mentioned that the words; (flag) bayrak, biraz, bahâdır 
(galahad/brave), buğrâ, cebe, çâder, çâkûç, çâvûş, çeçek (flower), dağ, gürgân 
(alder/hornbeam), hâtûn (woman/lady), han (othel) ,hodja, incû (pearl), kâkûl 
(bangs), çârûg (sandal), çeng (battle/war), çevgân, çûbân, çûbek, çim 
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(greensward/grass), ilhân (ruler of a province) are not in Arabic and Persian 
language. The etymologies of these words are also mentioned. 

Keywords: Ottoman-Turkish Encyclopedic Dictionary, Ferit Devellioğlu, 
Aydın Sami Güneyçal, Encyclopedia, Word. 

 
 
 
Rahmetli sözlükçü Ferit Devellioğlu tarafından hazırlanıp, Aydın Sami 

Güneyçal tarafından yayına konularak 2000 yılında 17. baskısı yapılan “Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Lûgat” bugüne kadar pek çok öğrenciye ve bilim adamına 
kaynaklık etmiş, değerli bir eserdir. Eserin bibliyografyasına baktığımızda Ahterî-i 
Kebîr (Ahterî Kebir değil), Kâmus Tercümesi, Bürhan-ı Katı’, Ferheng-i Şuûrî ( 2 
cilt), Ferheng-i Nâsırî, Gencine-i Güftâr (Ferheng-i Ziyâ), Kâmûs-ı Osmânî, 
Kâmûs-ı Türkî, Lehçe-i Osmânî, Lugat-ı Nâci (Lûgat-ı Nâci değil), Resimli 
Kâmûs-ı Osmânî, Şemsü’l-luga gibi tarihî Türkçe ve Farsça lûgatların da kaynak 
olarak kullanıldığını görüyoruz. 

İşte benim tespit edebildiğim bazı yanlış vasıflandırmalar: bayrak, biraz, 
bahâdır, buğrâ, cebe (buradan cep-hâne), çâder, çâkûç, çâvûş, çeçek, dağ, gürgân, 
hâtûn, hân, hoca, incû, kâkül, çârûg, çeng, çevgân, çûbân, çûbek, çim, ilhân, 
[ismet]lü. 

Şimdi, bu kelimelerin niye Arapça ya da Farsça olamayacaklarını inceleye-
lim: 

 
BAYRAK: Sözlükte (f.i) kısaltmasıyla Farsça olarak gösterilen bu sözcük, 

Türkçenin en eski kelimelerinden birisi olup, Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT)’te 
batrak ve bayrak biçimlerinde verilmiştir. “Ucuna bir ipek parçası takılan mızrak” 
anlamındadır. Eski Uygurcada batruk (A. Caferoğülu, Eski Uygur Türkçesi Söz-
lüğü [EUTS]); Azerbaycan Türkçesinde bayrag; Başkurt, Kazak, Kırgız, Tatar, 
Uygur ve Türkiye Türkçelerinde bayrak; Özbek Türkçesinde bayráķ; Türkmen 
Türkçesinde de baydak biçimlerindedir. 

Sözcük, TDK’nun 1988 tarihli “Türkçe Sözlük” (TS)üne de Türkçe (is.) ola-
rak, doğru biçimde alınmıştır. 

BAGÇE: Sözlükte (f.i) kısaltmasıyla Farsça, TS’te de Farsça olarak verilen 
bag sözcüğü DLT’te bag “bağ; üzüm asması” (III, 152-27; III, 212-1) biçimindedir. 
+çe, Türkçede küçültme ekidir. 

Azerbaycan Türkçesinde üzüm bağı (bağ, bağça); Başkurt Türkçesinde 
yözöm baksanı (bahsa); Kazak Türkçesinde bak; Özbek Türkçesinde báğ; Tatar 
Türkçesinde yözim bakçası (bakça); Türkmen Türkçesinde bāk; Kırgız Türkçesin-
de bak, bakça olarak kullanılan bu sözcüğün Türkçe olması ihtimali daha fazladır. 
Çünkü, DLT’ü kaleme alan Kaşgarlı Mahmud, mutlaka ‘Kelime Farîsîden alınmış-
tır’ diye bir açıklama yapardı. Ayrıca Türkmen Türkçesindeki  (ā) da  ‘aslî uzunluk’ 
görünümündedir.  

BAHÂDIR: Sözlükte (f.i.c. bahâdırân) olarak verilen kelime Farsça değil, 
Moğolcadır. 
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Moğolcası baġatur biçiminde olan bu sözcük Türkçeye iki yoldan girmiş ve 
iki ayrı biçimde kullanılmaktadır: 

1. yol: Moğolca: baġatur > Orta Moğolca: ba’atur > baatur > bātur > ba-
tur (-u- > -ı- daralması ile: batır) 

2. yol: Moğolca: baġatur > Farsça: bahādır > Türkçe: bahadır.    
Türkiye Türkçesinde bu iki söyleyiş de kullanılmaktadır: Batur (~ Batır) 

‘Özel ad ve soyadı’ olara; Bahadır (Farsçadan Türkçeye geçmiş ödünç biçimiyle)    
BİRAZ: Sözlükte      ( ابر ض  )  imlâsıyla (a.s.) [Arapça sıfat] olarak “az şey; 

biraz” anlamında verilen sözcük, DLT’te de Türkçe olarak belirtilen bir ve az’ın 
birleşmesinden oluşmuştur. TS’te (zarf olarak) “kısa bir süre için”; (sıfat olarak) 
“az miktarda; çok deği” anlamlarında Türkçe olarak gösterilmektedir. 

Sözcük, Azerbaycan Türkçesine bir az; Kazak Türkçesinde biräz;  Özbek 
Türkçesinde biráz; Tatar ve Uygur Türkçelerinde biraz; Türkmen Türkçesinde 
birāz biçimindedir. 

BUĞRÂ: Sözlükte  ( ب  غ  ر ا  ) imlâsıyla (f.i.) ve “Turna kuşu; turna 
sürüsünün önünde uçan turna hotozu; 2. Hârezm hükümdarlarından birinin lâkabı” 
anlamlarında verilen sözcük, DLT’teki boġra “Her hayvanın aygırı; boğa; deve 
aygırı, pohur” (I, 187-26 vb., II, 287-21, 334-11; III, 254-21 vb.)’dan başka bir şey 
değildir. TS’te de buğra “Erkek deve, iki hörgüçlü deve” (s. 225) biçiminde Türkçe 
olarak belirtilmektedir. 

CEBE: Sözlükte (  جبھ  ) imlâsıyla (h.i. = has isim) olarak verilen sözcükten 
sonra gelen cebeci sözcüğü için (f.t.b.i) yani (Farsça+Türkçe birleşik isim) denil-
mektedir. (+ci) eki için Türkçe denilmesi doğrudur, ancak bu ekin Moğolcası da 
+çin’dir [temürçin = demirci; horçin = okçu gibi].  Ama, cebe sözcüğü Farsça ve 
Türkçe değil, Moğolcadır. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Tuncer Gülensoy, “Cebe 
Adı Üzerine”, Atsız Armağanı, İstanbul 1973.) 

Cebehâne başlığında gösterilen (f.b.i. = Farsça birleşik isim) tanımı da yan-
lıştır. 

TS’teki cephane (cepha:ne) Far. cebe-hâne tanımındaki cebe sözcüğü için 
Moğolca kaydı konulmalıdır. Sözcük, böylece, (Moğ.+Fars b.i.) olur. 

ÇÂDER: Sözlükte çâder ( رچاد   ) imlâsıyla (f.i.) ve “1. çadır; 2. kadınların 
başlarına büründükleri örtü” anlamlarında verilen sözcük, DLT’te çatır, çaçır, 
çaşır biçimlerinde geçmektedir.   

Sözcük Türkçe çat- fiiline –(ı)r eki getirilerek yapılmıştır. (yat- fiiline –ır eki 
getirilerek yapılan yatır gibi). TS’te çadır Türkçe olarak gösterilmiştir (s. 267).       

Çâder  biçimindeki elif’in Farsça kurala göre uzun okunması sözlükçüyü ya-
nıltmış olmalıdır.   

Türkçe sözcüklerin Arap harfleriyle yazılışında kullanılan elif (ا ), vav (و ) ve 
ye ( ى ) harfleri  uzun okunmaz. Eğer uzun okunursa, böyle hatalar ortaya çıkar. 
Farsçadaki çetr    

    .biçimi de Türkçe çatır’a uygundur  (  چتر  )
Sözcük Türkmen Türkçesinde: çādır; Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde: 

çadır; Başkurt Türkçesinde satır; Kazak Türkçesinde: şatır; Kırgız ve Tatar Türk-
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çelerinde: çatır; Özbek Türkçesinde: çǻdir; Uygur Türkçesinde: çedir biçiminde-
dir. 

ÇÂKÛÇ: Sözlükte (  چاکوچ  ) imlâsıyla (f.i.) “çekiç” anlamında verilen söz-
cüğün DLT’te verilen çak- “çakmak; eriştirmek (Oğuzca)” anlamından  anlaşılacağı 
üzere Türkçe olması gerekir. DLT’te çekük (II, 287-8) olarak geçen bu sözcük, 
TS’te çekiç biçiminde geçen sözcük Türkçe olarak verilmiştir. 

Sözcük, Azerbaycan Türkçesinde çäkiç; Başkırt Türkçesinde sükiş; Tatar 
Türkçesinde çükiç; Türkiye ve Türkmen Türkçelerinde çekiç biçimlerindedir. 

ÇÂVÛŞ: Sözlükte ( ووشاچ    ) imlâsıyla (f.i.) “çavuş”  anlamıyla verilen söz-
cük, DLT’te çawuş biçiminde “çift dudak v’si = w” ile yazılmıştır. Farsça değil 
Türkçe asıllıdır. 

ÇEÇEK: Sözlükte  ( چچک  )  imlâsıyla (f.i.) olarak “1. gül; 2. çiçek hastalığı; 
3. [vücuttaki] ben” anlamlarında verilen sözcük, DLT’te çeçek biçiminde olup, 
çeçeklen- fiili de vardır. 

TS’te da çiçek imlâsıyla Türkçe kökenli olarak geçer (s. 307). 
Sözcük Moğolcada da çeçek biçimindedir. Azerbaycan Türkçesinde: çiçäk; 

Başkurt Türkçesinde: säsäk; Kazak Türkçesinde: şeşek; Kırgız Türkçesinde: çeçek; 
Tatar Türkçesinde: çäçäk biçimindedir. 

ÇÂRÛG: Sözlükte (  وغچار   ) imlâsıyla (f.i.) olarak “çarık” anlamında verilen 
sözcük, DLT’te çaruk biçimindedir.  

TS’te çarık imlasıyla , Türkçe kökenli olarak geçer (s. 279). 
Sözcük, Azerbaycan Türkçesinde: çarıg; Başkurt Türkçesinde: särik; Kazak 

Türkçesinde: şarık; Kırgız, Tatar, Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde: çarık; Öz-
bek Türkçesinde: çǻrık; Uygur Türkçesinde: çoruk biçimlerindedir. 

ÇEVGÂN / ÇEVGEN: Sözlükte  ( کانوچ  )  ve  ( گنوچ   )  imlâlarıyla (f.i.) 
olarak verilen “1. cirit oyununda atlıların birbirine attıkları değnek; 2. ucu eğri 
değnek, baston” anlamlarındaki bu sözcük DLT’te çögen biçimindedir  (I, 187-7, 
223-9, 242-5, 402-15). TS’te de çevgân (s. 296) imlâsıyla (Far. is.) olarak 
gösterilen sözcüğün DLT’teki  ( کانوج   ) imlâsı dikkate alınarak  eski  Türkçeden 
günümüze uzandığı görülür. Bu sözcüğün çevgân  okunması  ( کا)  ke/ge’deki  elif 
dolayısıyladır.  و ج( ) ‘çö’ yü de Farsçaya göre çev okursanız, sözcük yabancı olur 
gider. ÇENG: Sözlükte    (  چنک  )  imlâsıyla (f.i.) olarak verilen sözcük, DLT’te de 
aynı imlâ ile çeng biçiminde olup, “zil, çalpara” anlamındadır. Ayrıca, çıng “çın-
lama, çan ve leğen gibi şeylerin verdiği ses” sözcüğü de bunun Türkçe yansıma 
(onomatope) kökenli olduğuna kanıttır. Yansıma bir sözcüğün Farsçada da  bulun-
ması normaldir. 

TS’te çeng maddesi yoktur. Olması gerekirdi. Çünkü, çengi ( < çeng+î) söz-
cüğü buna bağlıdır.  

ÇÛBÂN:  Sözlükte ( بانوچ   ) imlâsıyla (f.i.) olarak verilen sözcük, DLT’te 
çupan (I, 402-12) biçiminde geçmektedir. Anlamı “köy büyüğünün – muhtarının – 
yamağı, gizir”dir. 

TS’te de çoban, şubân, şebân imlâları ile Farsçaya bağlanan sözcük (s. 316), 
Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde: çoban; Tatar, Başkurt ve Kırgız Türkçele-
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rinde: çaban; Kazak Türkçesinde: şopan; Özbek Türkçesinde: çopån; Türkmen ve 
Uygur Türkçelerinde: çopan biçimindedir. 

TT’ndeki çolpan/çulpan  “Venüs” adları da bu sözcükle ilgili olmalıdır. 
Sorun, sözcüğün Farsça kurala göre çûbân biçiminde ‘uzun ünlülü’ olarak 

okunmasıdır. Belirttiğimiz gibi, Arap ve Fars alfabesiyle yazılan Türkçe sözcükler-
deki elif, vav ve ye’yi kısa (normal) okumak gerekir.  

ÇÛBEK:  Sözlükte ( بکوچ   ) imlâsı ile (f.i.) olarak “davul tokmağı, değnek, 
sopa;  çomak” anlamlarında verilen sözcük, DLT’te çıbık biçiminde dar ünlülüdür. 
Anlamı da “çubuk, yaş olan dal” dır (II, 3-16). DLT’teki çıp sözcüğü de “her ince 
ve yumuşak dal” anlamınadır (I, 318-20). Kökeni [ Tü. çıp+(ı)k ‘küçültme eki’] 
olup, sözcük Farsçaya Türkçeden ödünç olarak geçmiş olmalıdır.  

TS’te çubuk imlâsı ile Türkçe olarak belirtilmiştir (s. 324). 
Sözcük, Azerbaycan Türkçesinde çubug; Başkurt Türkçesinde: sıbık; Kazak 

Türkçesinde: şıbık; Kırgız ve Tatar Türkçelerinde: çıbık (Tarihî sözlüklerimizden, 
Kıpçak Türkçesi kaynağı Ettuhfetü’z-zekiyye fi’l-lugâti’t-Türkiyye’de de çıbık 
biçimindedir.); Özbek Türkçesinde: çivık; Türkmen Türkçesinde: çı:bık (ı uzun); 
Uygur Türkçesinde: çivik biçimindedir. 

ÇİM: Sözlükte   ( چم  ) imlâsı ile (f.i.) olarak verilen sözcük, “1. rutubetten 
meydana gelen yosun; 2. kesilmiş çimenli yerler” anlamındadır. Sözcük DLT’te çim 
“ayrık otu” (I, 338-12) biçimindedir. 

TS’te çim ve buna bağlı olarak çimen sözcükleri Türkçe kökenli olarak gös-
terilmiştir (s. 311). Farsçadaki çim, çimen / çemen sözcükleri Türkçeden geçmiş 
olamaz mı? 

Bu sözcük Kazak Türkçesinde: şım; Kırgız Türkçesinde: çım; Özbek, Uygur 
ve Türkiye Türkçelerinde: çim; Türkmen Türkçesinde: çemen biçimindedir. 

İLHÂN: Sözlükte   ( یاخانا )  imlâsıyla (f.i.) olarak , “[Eskiden] Moğol hü-
kümdarlarına verilen unvan.” Anlamında gösterilen sözcük, Türkçe ėl   “il, vilâyet; 
ülke, ülke” ve Moğolca  kaġan [ > kaan > kān > kan > han  (k- > h- değişmesi ile) 
] sözcüklerinden oluşan birleşik isimdir. Farsçaya Türkçeden geçmiştir. 

        Sözcük “ülke” anlamında Türkiye, Azerbaycan ve Kazak Türkçelerinde: 
el; Başkurt ve Tatar Türkçelerinde: il; Türkmen Türkçesinde: i:l [i uzun] biçimin-
dedir. 

Elçi (Moğolca: elçin) sözcüğü de el+çi “meslek eki”nden oluşmuştur.   
GÜRGÂN:  Sözlükte  ( گرگان ) imlâsı ile (f.h.i.) olarak “1. İran’ın Kuzey-

doğusunda bir yer; 2. Aksak Timur’un lâkabı” anlamlarında verilen sözcük, Moğol-
ca “güvey, damat” anlamındaki küreken’den bozulmuştur.  

HÂN: Sözlükte ( نخا  ) imlâsıyla (f.i.c.:hânân) olarak “hükümdar, hâkân” 
anlamında verilen sözcük, Moğolca kaġan [ > ka’an (-ġ- düşmesi ile) > kaan > 
kān > Fars. ĥān ]’ın Farsçalaşmış biçimidir. 

TS’te han biçiminde Türkçe kökenli olarak verilir. 
Sözcük, bütün Türk lehçelerinde han, yalnız Türkmen Türkçesinde hān 

(uzun a ile) biçiminde yaşamaktadır. Rusçaya da han olarak geçmiştir. 
HÂTÛN: Sözlükte (  خاتون )  imlâsı ile (a.f. = Arapça, Farsça; c. havâtîn) 

olarak, “kadın” anlamında verilen sözcük, DLT’te katun “kadın” (I, 138-14, 376-
11, 410-4, 410-6; III, 240-5) biçiminde geçer. Kadın “kayın, dünür, hısım” söylenişi 
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410-4, 410-6; III, 240-5) biçiminde geçer. Kadın “kayın, dünür, hısım” söylenişi 
kayın ile eş anlamlıdır. 

Sözcük, TS’te hatun biçiminde yazılıp Farsça hātūn’a bağlanarak, köken 
olarak Türkçe gösterilir (s. 619). “Kırgız Türkçesindeki Arapça-Farsça Kelimeler” 
adlı Rusça yazılmış kitapta da yanlış olarak Arapça-Farsça kökenli olarak gösterilen 
sözcüğün Farsçalaşması ve Arapçalaşması şöyledir: 

Eski Türkçe (ET): katun > [k- > ĥ- değişmesi ile] Farsça: ĥātūn. Buradaki 
tek farklılık elif ve vav’ın Farsça kurala göre uzun okunmasıdır. 

Sözcük, Türkiye Türkçesinde hatun/hâtun; Azerbaycan ve Tatar Türkçele-
rinde: hatın; Başkurt, Kazak ve Kırgız Türkçelerinde: katın; Özbek Türkçesinde: 
håtin; Türkmen Türkçesinde: hātın; Uygur Türkçesinde: hotun biçimindedir. 

HOCA: Sözcükte ( جھاخو  ) imlâsı ile hâce maddesine gönderilen sözcük 
“hoca, efendi, ağa, çelebi, sahip, vb.” anlamlarındadır. 

Azerbaycan Türkçesinde: hoca; Başkurt Türkçesinde: huja; Kazak Türkçe-
sinde: koja; Kırgız Türkçesinde: koco; Tatar Türkçesinde: huca biçimlerinde kul-
lanılan sözcük, Ahmet Temir’e göre “Türkçe ve Moğolca koç adına +a getirilerek 
kurulmuş olup, bugün TT’nde sıfat olarak kullanılan koca “yaşlı, ihtiyar” sözcüğü-
nün de kökenidir. Koca-  “yaşlanmak” fiil biçimi de vardır. Farsça imlâdaki (خ /ĥ ) 
Türkçe (k-)’dan değişmiş olmalıdır. 

İNCÛ:  Sözlükte  ( ینجوا   )  imlâsı ile (f.i.) olarak, ‘inci’ anlamında verilen 
sözcük, DLT’te yinçü, cincü ve yincü biçimleriyle “inci; cariye” anlamlarında 
geçer. 

Bazı dilcilere göre kökeni Çince (cen-cu) olarak gösterilen bu sözcük Türk-
çenin en eski sözlerinden birisi olup Orta Asya’nın nehir ve göllerindeki ‘midye ve 
istiridye’lerden çıkarılmış, kadınların da süs eşyası olarak kullanılmıştır. TS’te inci 
biçiminde, Türkçe kökenli olarak verilir (s. 706). 

Türkiye, Azerbaycan ve Tatar Türkçelerinde inci; Başkurt Türkçesinde: ınyı; 
Kazak Türkçesinde: injüv; Özbek ve Uygur Türkçelerinde: incu; Şor Türkçesinde: 
şincä; Soyon Türkçesinde: çinçi; Tobol Türkçesinde: yincĭ; Kumandı ve Lebet  
Türkçelerinde: çiŋçi; Kaç(a) Türkçesinde: nendyi; Hakas Türkçesinde ninçi biçim-
lerinde kullanılır. 

KÂKÜL:  Sözlükte  ( کلاک   )  imlâsı ile (f.i.) olarak, “alnın üzerine sarkıtılan 
kısa kesilmiş saç, kâhkül, perçem” anlamında verilen sözcük, TS’te de kâkül madde 
başlığında Farsça kökenli olarak gösterilir (s. 763). Sözcük Moğolca kökenli 
kekül’den bozularak Farsçaya, oradan da Türkçeye girmiştir. Anadolu ağızlarında 
Moğolca kekül biçimi de kullanılır. 

*** 
 
Görüldüğü üzere, “Osmanlıca Lügat” hazırlanırken çok dikkatli olmak, aynı 

zamanda eski-orta-yeni Türkçeyi ve klasik Moğolcayı da çok iyi bilmek gerekmek-
tedir. Sözlük hazırlamak, daha önceden yazılmış-basılmış sözlükleri ‘makaslayarak’ 
Latin harflerine aktarmak değildir. Elbette daha önce basılmış-yazılmış sözlükler-
den yararlanılacak, onlara atıfta bulunulacaktır ama daha önce gözden kaçmış yan-
lışlıklara da işaret etmek gerekecektir. Bugün Türkçede yaşayan Moğolca kökenli 
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onlarca sözcük bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Osmanlı Türkçesi metinlerine de 
girmiş, bazıları yalnız “Anadolu (Türkiye Türkçesi) ağızlarında” yaşamıştır. Ahmet 
Temir, Osman Nedim Tuna, Tuncer Gülensoy ve Osman F. Sertkaya gibi Türkolog 
ve Mongolistlerin çeşitli yazılarında bu konulara temas edilmiş, örnekler verilmiştir. 

Tuncer Gülensoy’un TDK yayınları arasında çıkacak olan 1204 sayfalık 
“Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözleri [Eski ve Yaşayan Türk Lehçeleri – Ana-
dolu Ağızları ve Altay Dilleri ile Karşılaştırmalı] Köken Bilgisi Sözlüğü” adlı ese-
rinde geniş bilgi ve bibliyografya verilmiştir. Ayrıca, Günay Karaağaç tarafından 
Türkçeye tercüme edilip Tuncer Gülensoy tarafından gözden geçirilen F. Lessing’in 
“Moğolca-Türkçe Sözlük” (TDK yay.) ü de Türkologlar ve Türk dilini sevenler 
için birinci elden kaynaktır. 

Türk dili, tarih sahnesine çıktığından bugüne çok farklı coğrafyalarda gelişmiş, 
eserler vermiş, “lehçelere, şivelere, ağızlara” ayrılarak fonetik ve morfolojik deği-
şikliklere de uğramıştır. Arapça, Farsça, Çince, Rusça vb. gibi dillere verdiği ödünç 
sözcükleri bazen geri alırken o dillerin özelliklerine göre değiştirilmiş biçimlerini 
tercih etmiştir. O sebepten, Türkçe üzerine çalışırken, tarihî fonetik (ses bilgisi) ve 
morfolojik (biçim/şekil bilgisi) değişmelerini göz ardı etmemek gerekmektedir.  
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Öz 
Yazar ve şâirler için hazır söz hazinelerinden olan atasözleri, atalarımızın 

uzun deneyimler sonucu ulaştıkları hükümleri aktaran kalıplaşmış ve anonimleşmiş 
özlü sözlerdir. Dilin bu güçlü vasıtası, Eski Türkçeden başlayarak günümüze kadar 
Türkçenin değişik devrelerindeki eserlerde kullanılmıştır.Bu bildiride, Divân-ı 
Hikmet’teki şiirler incelenerek Hoca Ahmet Yesevi’nin şiirlerinde atasözlerine nasıl 
yer verdiği gösterilecektir. 

 Örneğin aşağıdaki hikmette “Er ol, er olmazsan kara yer ol.” atasözü söy-
lenmiştir: 

  kul hace ahmed er bolmasang ölgen yahşi 
  kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşi 
  tofrak-sıfat yer astıda bolgan yahşi 
  zâtı ulug hacem sıgınıp keldim sanga (Bice, Hik. 6, s.15) 
 Şu hikmette de “Emeksiz yemek olmaz/Yemek emeksiz olmaz.” atasözü 

kullanılmıştır: 
  ta meşakkat tutmagunça vaslı kayda 
  hizmet kılmay derd-i halet bolmas peydâ 
  can u dini ta kılmasang hakka şeydâ 
  mustafaga matem tutup kirdim mına (Bice, Hik. 8, s.18) 
 Aşağıdaki hikmette ise, “İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişi-

nin işi.” atasözüyle anlatılmak istenenin kuvvetlendirildiğini görmekteyiz: 
  yamanlıkka yahşılık keramatlıg muhammed 
 tewfik bérgen zâlıma celalatlıg muhammed. (Azmun, Hik.XXIII, s.154) 

                                                
* Ege Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Bornova-İZMİR/TÜRKİYE 
(ZekiKaymaz_19@hotmail.com) 
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 Yusuf Azmun,  1994’te İstanbul’da yayınladığı Divan-ı Hikmet’te farklı 
olarak esas alınan yazmadaki hikmetleri İngilizceye çevirmiştir. Özette bu çeviriler 
kullanılmıştır. Sonuç olarak, bildirimizde, Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetlerindeki 
atasözleri (Yusuf Azmun, Kemal Eraslan, Hayati Bice’nin yayınları göz önünde 
bulundurularak) varlığı tespit edilecek, bu atasözlerinin kullanılış özellikleri ve bir 
üslup göstergesi olarak hikmetlerdeki yeri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Divan-ı Hikmet, atasözleri, Hoca Ahmet Yesevî, eski 
Türkçe 

 
Abstract 
Proverbs are ready made word repertory for writers and poets and they have 

become stereotyped and anonymous mottos to transfer the experiences. This means 
of language which began with Old Turkish Language till today used in different 
stages of Turkish in many Works. In this proceeding, the poems in Divân-ı Hikmet 
were analyzed and the usages of proverbs in poems of Khoja Ahmad Yesevi were 
highlighted.  

Proverbs are ready made word repertory for writers and poets and they have 
become stereotyped and anonymous mottos to transfer the experiences. This means 
of language which began with Old Turkish Language till today used in different 
stages of Turkish in many Works. In this proceeding, the poems in Divân-ı Hikmet 
were analyzed and the usages of proverbs in poems of Khoja Ahmad Yesevi were 
highlighted.  

For instance, in this aphorism, “Better to die if you are not a man” proverb 
was told. 

O Khoja Ahmad, better to die if you are not a man 
 Better for your pink face to pale under the black earth, 
 Better is to be underground like the soil, 
 My exalted mentor, I came and took refuge in you (Bice, Hik. 6, s.15). 
In this aphorism, “no pain no gain” proverb was used. 
  There will be no communion before tribulation, 
  No pain will come about without doing service, 

If your soul and heart do not mad for the Lord 
  Lamenting for Muhammed I entered here. (Bice, Hik. 8 s.18) 
Also in this aphorism below, we saw that with this proverb the saying was 

strengthened “Reciprocating good with good for everyone, reciprocating bad 
with good for man”. 

  Reciprocating bad with good, is blessed Muhammed, 
  Blessing tyrants who enter the right path is Muhammed. (Azmun, 

Hik. XXIII, s.154) 
 Differently form the Divan-ı Hikmet which was published by Yusuf Azmun 

in 1994, he also translated to English these aphorism in manuscript. Those transla-
tions were used in abstract. In conclusion, in this proceeding, the existence of the 
proverbs in the aphorism of Hodja Ahmat Yesevi (by taking the consideration of the 
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texts of Yusuf Azmun, Kemal Eraslan, Hayati Bice) were determined and their 
place were analyzed in the aphorisms. 

Keywords: Divan-ıHikmet, proverb, Khoja Ahmet Yesevi, old Turkısh 
Languege 

 
Giriş: 
Yazar ve şâirler için hazır söz hazinelerinden olan atasözleri, atalarımızın 

uzun deneyimler sonucu ulaştıkları hükümleri aktaran kalıplaşmış ve anonimleşmiş 
özlü sözlerdir. Dilin bu güçlü vasıtası, Eski Türkçeden başlayarak günümüze kadar 
Türkçenin değişik devrelerindeki eserlerde kullanılmıştır. Bu bildiride, Divân-ı 
Hikmet’teki şiirler incelenerek Hoca Ahmet Yesevi’nin atasözlerine nasıl yer verdi-
ği gösterilecektir. Bildiriye konu edinilen hikmetler için Kemal Eraslan, Hayati 
Bice, Yusuf Azmun’un yayınları taranmıştır. Divan-ı Hikmet yayınlarındaki şiirle-
rin Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olup olmadığı tartışılmamış; bu yayınlardaki genel 
kabule uyulmuştur.  

 
1.  Malzemenin Değerlendirilmesi: 

Bildirimize konu edinilen hikmetlerde, atasözlerinin mısraların arasına ustaca 
katıldığı gözlemlenir. Başka şâirlerin şiirlerinde olduğu gibi meseldir, ulular dedi, 
uslu demiş gibi atasözü söyleneceğini belli eden anahtar sözler ve kalıp ifadelere 
rastlanmaz. Hoca Ahmet Yesevi, yalnız bir hikmetinde sünnet ermiş kâfir bolsa 
berme âzâr/ köngli kattıg dil-âzârdan hudâ bîzâr/ allah hakkı andag kulga siccin 
tayyâr/ dânâlardın eşitip bu söz aydım mana (Bice, 1993:5) diyerek dânâlardan 
yâni bilgelerden sözler aktardığını söylemektedir. Hikmetlerde tespit ettiğimiz ata-
sözleri, atasözleri sözlüklerinde varsa, atasözü olarak kabul edilmiş; atasözü oldu-
ğunu düşündüğümüz ancak atasözleri sözlüklerinde benzerini yahut karşılığını bu-
lamadıklarımız bildiriye  dahil edilmemiş; bunlar sonuç kısmında kısaca değerlendi-
rilmiştir. Örneklerde alıntı yapılan yayındaki imlaya uyulmuştur. Bütün bunlara 
göre hikmetlerde yer alan atasözlerini şu şekilde gösterebiliriz: 

yamanlıkga yahşılık keramatlıg muhammed 
tewfik bérgen zalımga celalatlıg Muhammed     (Azmun, Hikmet XXXIII/9) 
“Yahşilikke yahşilik her kişinin işi, yamanlikka yahşilik er kişinin işi”(Uygur 

atasözü) 
ta meşakkat tartmagunça vaslı kayda 
hizmet kılmay derd-i hâlet bolmas peydâ 
can u dini ta kılmasang hakka şeydâ 
mustafaga matem tutup kirdim mana               (Bice, Hikmet 8, s.18) 
 dostlarıga açdım izim gevherimni 
 âsânlık birle olgevherdin alsa bolmaz 
 cefâ çekmey mihnet tartmay hizmet kılmay 
 uşnu pîrni sarâyıga kirse bolmaz            (Bice, Hikmet126, s.159) 
 “Emeksiz yemek olmaz./ Yemek emeksiz olmaz.” 
kul hace ahmed er bolmasang ölgen yahşi 
kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşi 
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tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahşi 
zâtı ulug hacem sığınıp keldim sanga                 (Bice, Hikmet 6, s.15) 
 “Er ol, er olmazsan kara yer ol.” 
“Er bol, bolmasang kara yer bol.”          (Özbek atasözü) 
kul hace ahmed yamanlarnı yamanı sen 
barça bugday el tutmagay samânı sen 
yoldın azgan gümrâhları nâdânı sen 
keling yıglıng zâkir kullar zikr aytayık                (Bice, Hikmet 60, s.81) 
 “el yahşi biz yaman; el buğday biz saman.” 
azıksızın yolga kirgen yolda kalur 
yükün yüklep yolga kirgen kalmaz ermiş (Bice, Hikmet 111, s.142) 
âhiretni yaragını kılalmadım 
yollar uzak yol azukın alalmadım 
cândın keçip hakk emrini kılalmadım 
azuksızın bararımnı bilelmes men                     (Bice, Hikmet 47, s.66) 
 “Azıksız yola çıkılmaz.” 
ol makâmnı yollarını rehzeni bar 
kılavuzsız yolga kirse yoldın azar.                   (Eraslan, Hikmet XXIX, 

s.204) 
 yükün yüklep yolga kirgen merdân bolur 
 kılavuzsız yolga kirgen hayrân bolur 
 yolbaşçısı yolnı körgen kervân bolur 
 yolnı körmey kervân kadem koymaz ermiş.  (Bice, Hikmet 111, s.142) 
erenlerni izin izlep yolga kirseng 
keçkil fânî dünyâsıdın çın kul bolsang 
kılavuzsız uşbu yolga kirer bolsang 
izlep anı tapmagunça kirse bolmas     (Bice, Hikmet 126, s.159) 
 çın dil birle yıglaganlar körgey likâ 
 sübhan igem didârını kılgay ‘atâ 
 kılavuzsız yolga kirmeng ‘aynı hatâ 
yolga kirgen menzillerden ozar dostlar  (Bice, Hikmet 77, s.98) 
mürşidlerni hizmetini kıl ihtiyâr 
özlükümdin yolga kirdim dime zinhâr 
yahşı bilseng tarîkatnı hatarı bar 
kılavuzsız uşbu yolga kirmeng dostlar  (Eraslan, Hikmet XXIII, s.178) 
 “Kılavuzsuz yola çıkan yolunu şaşırır.” 
bî-şek biling bu dünyâ barça ildin ötere 
ınanmagıl malınga bir kün koldan kitere  (Eraslan, Hikmet LVI/1, s.316) 
 kuvanma mâl u mülke kurıtur bu ecel âhir 
 kara yerge kirürsen âhir neçeme kâr u ferr kılsang  (Bice, Hikmet 106, 

s.136) 
 “Mala mülke magrur olma.” 
mini hikmetlerim sarrâfga aytıng 
hudâ-yı bâ-kerem vehhâbga aytıng  (Eraslan, Münacaat s.276) 
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 “Cevherin kadrini sarraf bilir. / Cevâhirin kıymetini cevâhirci bilir.” 
kimni körsem hızr bilip kolun tutay 
hızr u ilyâs meded kılıp uşlaşam men    (Bice, Hikmet 51, s.72) 
 “Her geceyi kadir bil,her gördüğünü Hızır bil.” 
hakknı tapgan divâneler bîhûş sözler 
derd-i hâlet peydâ kılıp yürü bolgay 
makamları bülend makam arşnı közler 
halka özin resva kılıp yürür bolgay     (Bice, Hikmet 102, s.129) 
 “Delinin diline perhizi yok. /Delinin sözü bitmez.” 
kişi bilmes garibler hâli nedür 
meger bilgey garib bolgan garibler  (Bice, Hikmet 101, s.127) 
 “Garip garibe sahip çıkar.” 
âşık ermez cânânıga cân bermese 
dihkan ermez ketmen çapıp nân bermese 
munda yıglap ahiretde cân bermese 
yolda kalgan bûy-ı hudâ alganı yok       Eraslan, Hikmet XI, s.118) 
 cândın keçmey tabmas herkim cânâneni 
 körüp himmet kılmak kerek pervâneni    (Bice, Hikmet 118, s.150) 
enel haknı ma‘nâsını bilmes nâdân 
dânâ kerek bu yollarda pâk-ı merdân 
âkil kullar hak yâdını aydı cânân 
cândın keçip cânâneni söydüm mena  (Bice, Hikmet 11, s.22) 
 dîdâr üçün kurbân kılmagunça 
 ismâ’il dék dîdâr arzû kılmang dôstlar 
 cândın kéçip tarikatga kirmegünçe 
 ‘âşıkmen dip yalgan da’vî kılmang dôstlar  (Azmun, Hikmet XXII/I, s.163) 
 “Can vermeyince/çıkmayınca canan ele girmez.” 
 “Can gitmeyince canan gelmez./ Can gitmeyince canan eve girmez.” 
âhir zamân ümmetleri dünyâ fâni bilmesler 
ketkenlerni körüben andın ‘ibret almaslar 
erenlerni kılganın körüp közge ilmesler 
arslan babam sözlerin işitingiz teberrük    (Bice, Hikmet 18, s.35) 
 eyâ dostlar bu dünyâdın yıglap ötüng 
 fânî turur bu dünyâdın keçip keting 
muhabbetning câmın alıp mey nûş eting 
 hakk cemâlin körsetmese dâmen bolgay  (Bice, Hikmet 95, s.121) 
“Dünya fânidir.” 
derdsiz âdem âdem ermes, munı anlang 
‘ışksız âdem hayvân cinsi munı tınglang 
könglüngizde ‘ışk bolmasa manga yıglang 
giryânlarga hâs ‘ışkımnı ‘atâ kıldım    (Eraslan, Hikmet XIII, s.132) 
 ‘ışksız kişi âdem ermesanlasangız 
 bi- muhabbet şeytan kavmi tınglasangız 
 ‘ışksız özge sözni eger sözlesengiz 
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elgingizdin imân islâm ketti bolgay       (Bice, Hikmet 59, s.78) 
ârif âşık öz canını otka yakmas 
bî-derdlerge çakmakın yakıp çakmas 
dünya kelip cilve kılsa kıya bakmas 
‘ışksız kişi behâyimdin beter dostlar (Bice, Hikmet 82, s.108) 
 
 ‘ışksız âdem âdem imes hakkdın peyâm 
 kayda körseng ‘ışksızlarge kılmang selâm 
 söz söylese bakıp anga kılmang kelâm 
 munda yıglap ahiretde külmes mü sin     (Karaörs, Hikmet s.203) 
 “Derdi yok kesek, aşkı yok eşek.” 
hâcet ermes ‘ışk derdige devâ sormak 
veyrân etip ketgen ermiş devâsı yok      (Bice, Hikmet 118, s.150) 
eyâ dostlar ‘ışk ehlini sâmânı yok 
devâ sormang ‘ışk derdini devâsı yok 
bu yollarda ‘âşık olsa tâvânı yok 
cânnı tendin cüdâ kılıp yürür bolgay          (Bice Hikmet 102, s.130) 
kimge aytıp kimge yıglay ‘ışk derdini 
vallah billah ‘ışk derdini devâsı yok      (Bice Hikmet 118, s.150 
 ‘ışkka tüştüng otka tüştüng köyüp öldüng 
 pervâne dik cândın kiçip ahker boldung 
 derdgetoldunggamge toldung tilbe boldung 
 ‘ışk derdini sorsang hergiz dermânı yok  (Eraslan, Hikmet XI, s.118) 
ey bî-haber ‘ışk ehlidin beyân sorma 
derd istegil ‘ışk derdige dermân sorma 
‘âşık bolsang zâhidlerdin nişân sorma 
Bu yollarda ‘âşık ölse tâvânı yok     (Eraslan, Hikmet XI, s.118) 
 ‘ışk derdini talep kıldım dermânı yok 
 ‘ışk yolıda cân bergenni armanı yok 
 bu yollarda cân bermese imkânı yok 
 her ne kılsang ‘âşık kılgıl perverdigâr    (Bice, Hikmet 33, s.51) 
ey yârânlar ‘ışk derdige devâ bolmas 
ta tirig sin ‘ışk defteri ada bolmas 
tar lahidde üstühânı cüdâ bolmas 
lâ-mekânda hakdın sebak aldım muna     (Eraslan , Hikmet IX, s.106) 
kul hace ahmed ‘ışkdın kattıg  belâ bolmas 
merhem sürme ‘ışk derdige devâ bolmas 
köz yaşıdın özge hiç kim güvâh bolmas 
her ne kılsang âşık kılgıl perverdigâr      (Bice, Hikmet 33, s.52) 
 “İllet-i aşka ilaç nedir/ ne kâr eder?” 
bu dünyada yügrük atka mingüvçiler 
harb künide mübârizlik kılguvçılar 
elmas polad kılıç kurnı çapkuvçılar 
 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 30 

ecel kelse beg ü hanı koymas ermiş    (Eraslan, Hikmet XXXV, s.234) 
boluptur barçaga fermân ölümni şerbetin içmek 
kaçıp andın kutulmas sin neçe andın hazer kılsang  (Eraslan, Hikmet 

LVII, s.318) 
seni koymas ecelhergiz neçe hükming revân bolsa 
hükümet birle âlemni eger zîr ü zeber kılsang   (Eraslan, Hikmet LVII, s.318) 
ölümni destiden heçkim kutulmas 
kalender bol başıngga kiy külâhı   (Bice, Hikmet 34, s.53) 
 “Ecelden kaçılmaz, nerede olsa gelir bulur. / Ölümün elinden kimse kurtul-

maz.” 
ey mü’minler bu dünyânı pâyânı yok 
çın bilürsen hergiz munı yalganı yok 
kim bilmese vallah anı îmânı yok 
işitip okup yerge kirdi kul hace ahmed    (Bice, Hikmet 10, s.20) 
 hacemen dep laf urma uşbu dünyâ bi-pâyân 
 bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkini 
 rehnemâdur hace ahmed gülistânı ma’rifet 
 sözler sözi hakikat açar köngül mülkini      (Bice, Hikmet 71, s.93) 
gafil ömrin zayi kiçürür hergiz tuymaz 
bekâ tutup gâfil hergiz tövbe kılmaz 
fâni ömrüng ming yaşasa bâki kalmaz 
Tövbe yitü kövbe tünin kiksüm kilür      (Karaörs, Hikmet s.210) 
 “Dünya kimseye kalmaz / bâkî değildir.” 
vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı 
gâfil âdem körüp ibret almaz ermiş     (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 
 bizdin burun telim kervân kılgan sefer 
 ayta ketgenbu dünyânıng vefâsı yok    (Bice, Hikmet 118, s.150) 
 “Dünyâda vefâ yoktur.” 
âkil erseng goristandın haber algıl 
men hem şundag  bolurmen dep ‘ibret algıl 
mutu kabl-el temutu’ga ‘amel kılgıl 
bu hadisni fikr eyleben öldüm mana    (Bice, Hikmet 15, s.30) 
 halâyıknıng mezârıga barıp bir temâşâ kıl 
 ölüglerdin alıp ibret kerek bagrıng kebâb kılsang   (Eraslan, Hikmet LVII, 

s.318) 
 “Nasihat istersen/istiyorsan komşunun ölümü.” 
‘âşıklarnıng yetti köke yeter ahı 
allah dese yeksân bolur her günâhı 
‘âşıklarnı rahmân igem tekyegâhı 
aziz başı halâyıknı nezri bolgay    (Eraslan, Hikmet XXXVI, s.242) 
 ey yer ü kök ‘âşıklardın hazer kılıng 
 otlıg ahı çıkar bolsa hâzır bolung 
 kökke bakıp na‘ra tartsa korkup turung 
 bir ahh ursa ‘âlem yeksân olur ermiş (Bice, Hikmet 115, s.147) 
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 “Mazlumun âhı yeri göğü titretir.” 
nâdânlarga sırr ma‘nânı aytıp bolmaz 
dürr gevherni mührege satıp bolmaz       (Bice, Hikmet 13, s.27) 
 ‘âşık bolsang kiçe kündüz ‘ışk istegil 
 ta’at kılgıl kiçe kopup hiç yatmagil 
 
 ‘âkil bolsang nâdânlarga sır aytmagil 
 Çın dervişler ta‘atların pinhân kılur         (Eraslan, Hikmet XXX, s.212)  
kul hace ahmed nâsih bolsang özüngge bol 
‘âşık  bolsang cândın keçip bir yolı öl 
nâdânlarga aytsang sözin kılmas kabul 
muhkem bolup yer astıga kirdim mana     (Bice, Hikmet 13, s.27) 
“Aklı olan nâdânlara sır vermez.” 
kul hace ahmed nefsdin ulug belâ bolmas 
yol üstide tofrak bolsam kâfir bolmas 
yir ü kökdin tu’me bersem hergiz toymas 
kolum tutup yolga salgıl ente’l-hâdi    (Bice, Hikmet 22, s.42) 
 kul hace ahmed nefsdin ulug belâ bolmas 
yir ü kökdin tu’me berseng hergiz toymas  
 tofrak olup yerde yatsang kâfir bolmas 
 nefsi ölgen hur u gılman kuçar dostlar       (Bice, Hikmet 78, s.100) 
 “Nefis belâsı, getirir yüz karası.” 
zâhir ni’met şükrini gâfil bilmez 
bâtındagın kıyas birle körse bolmaz 
zâhir közi gaflet birle bakıp körmez 
bâtın közi açılsa ul körer dostlar     (Bice, Hikmet 87, s.113) 
 “Gâfil nimetin şükrün bilmez.” 
 eyâ gâfil zikrini tildin koyma 
 dünyâlıkdın bir zerreni kolga alma 
 erenlerni arkasıdın hergîz kalma 
 yolga kirgen âhir murâd tapar dostlar     (Bice, Hikmet 82, s. 108) 
 “Yola çıkan ahir murâdına erişir.” 
‘ışk belâsı başka tüşse nâlân kılur 
‘aklıng alıp bî-hûş kılıp hayrân kılur 
köngül közi açılgan song giryân kılur 
lâ-mekânda hakdın sebak aldım mana      (Eraslan, Hikmet IX, s.104) 
 “Aşk ağlatır dert söyletir.” 
özini bildi irse haknı bildi 
hudâdın korktı vu insâfga kildi   (Eraslan, Münacaat s.280) 
 “Özünü bilen Hakk’ı bilir.” 
 gavvas bolmay gevher üçün deryâ çommaz 
 cândan keçmey çommagunça hergiz almaz     
bir katrega kâni bolmay ol dür bolmaz 
kâni bolmay şevk şarâbın içse bolmaz       (Bice, Hikmet 126, s.161) 
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gevher alur gavvas eger candın keçse 
şeydâ bolup ‘ışk şaâabın her kim içse 
neçe aylar neçe künler eger ötse 
‘ışknı güli açılıp hergiz solganı yok    (Bice, Hikmet 120, s.153) 
 “Denize dalmadıkça inci elde edilmez.” 
 
bu dünyâda yaratılgan mahlûklarga 
imdi bildim tiriglik hem bolmas irmiş 
bu ölümning şerbetidür açıg şerbet 
cümle ‘âdem içmey andın kalmaz irmiş   (Eraslan, Hikmet XXXV, s.234) 
 hiç bilding mü âdem ölmey kalganını 
 bu dünyânı vefâsını bilgenini 
 dünyâ-taleb bûy-ı hudâ alganını 
 allâh diseng köz yaşıngnı bârân kılur (Eraslan, Hikmet XXX, s.210) 
 “Adem ölidu, dünya kalidu.”      (Uygur atasözü) 
bende niçe yaş yaşasa ölmeki bar 
körer közge bir kün tofrak tolmakı bar 
bu dünyâda sefer kılgan kilmeki bar 
âhiretka sefer kılgan kilmez irmiş (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 
 “Giden geri gelmez” 
 kul hace ahmed sözüngni nâdânlara aytmagıl 
 sözni aytıp nâdânga puçek pulgasatmagıl 
 açdin ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmagıl   
arslan babam sözlerin işitingiz tebrrük    (Bice, Hikmet 18,  s.36) 
 “Merd olan nâmerde minnet eylemez.” 
allah degil ey kul ahmed özüng bilgil 
özüng bilmiş ilming birle amel kılgıl  (Bice, Hikmet 58, s.78) 
 “Âlim olan ilmiyle âmil olur.” 
 bu dünyâda tabîbmin dip da‘vâ kılgan 
 d a‘vâları bâtıl irür sözü yalgan 
 halâyıklar ‘illetige dârû kılgan 
 ecel kilse dârûsını bilmez ermiş    (Eraslan, Hikmet XXXV, s.236) 
 “Ecelden başka her şeyin çaresi/dermânı bulunur” 
 “Her şeye çâre bulunur, ölüme çâre bulunmaz.” 
kul hace ahmed özdin keçmey da‘vâ kılma 
halk içinde ‘âşıkmen dep tilge alma 
‘âşıklık ulug işdür gâfil bolma 
gâfil bolup hak dîdârın körmeng dostlar  (Bice, Hikmet 81, s.107) 
 ‘âşıklığı uluğ iştür bilseng munı 
 mihnet birle sınar irmiş mevlâm sini 
renc ü mihnet birle bolsang tüni küni 
ma‘şûkungdın köngül özge kılmang dôstlar    (Eraslan, Hikmet XXIII, s.178) 
toğrı yörgen ‘âşıklardan huda râzî 
‘âşık işi âsân imes kılma bâzî 
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yalgançılar ‘âşık min tap allâh kâzî 
îmânını puçek pulga satar irmiş     (Eraslan, Hikmet XXXIII, s.226) 
 “Âşıklık /aşk  başa belâdır. Müşkül iptilâdır.” 
 nefs yoluga kirgen kişi resvâ bolur 
 yoldın azıp tayıp tozup gümrâh bolur 
yatsa kopsa şeytân birle hemrâh bolur 
nefsni tepkil nefsni tepkil ey bed-kirdâr    (Bice, Hikmet 91, s.117) 
“Nefsine uyan, şeytana uyar.” 
ul tubi darahtını ekse bitmes 
allah degen ‘âşık kuldın taksir kılmas 
çın ‘âşık eren hergiz yolda kalmas 
‘âşık bolup allah yâdın aygum kelir  (Bice, Hikmet 48, s.67) 
 
 “Yol eri yolda gerek.”  
0.  Sonuç: 
Yukarıdaki atasözlerinden başka, atasözü olduğunu düşündüğümüz örnekler 

de tespit edilmiş ancak  bunların karşılıkları bulunamamıştır. Bu örnekler de aşağı-
dadır: 

kul hâc’ahmed hızmatıda cân bérmese 
dihkân érmes kétmen çapıp nân bérmese 
açılmagay gül goncası nem bolmasa 
niçük ‘ilâc éterimni bilmem dôstlar                   (Azmun, Hikmet XXVIII/5, 

s.158) 
 hakîkat bilmegen âdem emesdür 
 bilingiz hiç nimege ohşamasdur                   (Bice, Hikmet 36, s.54) 
nefsin seni bakıp tursang neler demes 
zârî kılsang allah sarı boyun sunmas 
kolga alsang yaban kuş dek kolga konmas 
kolga alıp tün uykusın kılgıl bidâr                           (Bice, Hikmet 91, s.117) 
 ‘ışk sırrını her nâmerde aytıp bolmas 
niçe yaksang bâdlık yerde çerâg yarımas 
yıglay yıglay köz yaşını habâb etti                (Eraslan, Hikmet XXXIX, s.256) 
bu dünyânı mâllarını hâzır kılıp 
rüşvet berseng melekü’l-mevt almas ermiş            (Eraslan, Hikmet XXXV, 

s.234) 
 
 Hoca Ahmet Yesevi’nin Arapçayı ve Farsçayı çok iyi bildiği halde Türkçe-

yi öncelediğini hoşlamaydur âlimler sizni aygan türkîni/ âriflerdin eşitseng açar 
köngil mülkini/ âyet hadis ma‘nâsı türkî bolsa muvâfık/ ma‘nâsıga yetgenler yerge 
koyar börkini (Bice, 1993: 92) ve miskin zâif hace ahmed yetti puştinge rahmet/ 
farsî tilini biliben hûb aytadır türkîni (Bice, 1993: 93) sözlerinden anlıyoruz. Dîvân-
ı Hikmet yayınlarından tespit edebildiğimiz 71 atasözü, şöyle bir kullanım sıklığı 
göstermektedir: İllet-i aşka ilaç nedir/ ne kâr eder? (7). Kılavuzsuz yola çıkan yolu-
nu şaşırır (5). Ecelden kaçılmaz (4). Can vermeyince canan ele girmez (4). Derdi 
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yok kesek, aşkı yok eşek (4). Aklı olan nadanlara sır vermez (3). Aşıklık başa belâ-
dır, müşkül ibtilâdır (3). Dünya kimseye kalmaz / bâkî değildir (3). Dünya fânidir 
(2). Dünyada vefâ yoktur (2). Emeksiz yemek olmaz (2).Denize dalmadıkça inci 
elde edilmez (2). Azıksız yola çıkılmaz (2). Mala mülke mağrur olma (2). Delinin 
sözü bitmez (2). Nasihat istersen komşunun ölümü (2) Mazlumun ahı yeri göğü 
inletir (2). Nefis belası, getirir yüz karası (2). Adem ölür, dünya kalır (2). Kalan 
atasözleri de birer defa kullanılmıştır. Buna göre  Hoca Ahmet Yesevi en çok, aşk 
derdinin güç olduğunu; yola çıkmak için kılavuz gerektiğini; fedâkârlık yapmadan 
hiçbir şeye kavuşulamayacağını; dünyanın fâni olduğunu anlatan atasözlerini kul-
lanmıştır. Sonuç olarak, Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetlerini, İslâmiyeti Türk ru-
huna uygun olarak yorumlayan ve anlatan manzumeler olarak görebilir ve değer-
lendirebiliriz. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşan bu hikmetler yoluyla, sözlü 
hikmet kültürü esâsında dinî ve ahlakî bir eğitim yapılıyordu. Dolayısıyla geçmişin 
deneyimlerini aktaran, örnek verme ve nasihat etme vasıtası olan atasözlerinin de 
hikmetlerde yer alması tabiidir. İslâm tasavvufunu Türkçe ifâde eden öncü ve en 
etkili ses olan Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetlerindeki atasözlerini, onun söyledik-
lerinin etkili olmasını sağlayan unsur olarak görmek ve değerlendirmek gerekmek-
tedir. 
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BARDIZLI NİHANÎ’NİN SARIKAMIŞ DESTANLARI 

 
SARIKAMISH EPICS OF BARDIZLI NİHÂNÎ 

  
САРЫКАМЫШСКИЕ ДАСТАНЫ БАРДЫЗЛЫ НИХАНА 
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Öz 
Erzurum ilinin Bardız (şimdi Şenkaya ilçesine bağlı) köyünde 1885 yılında 

doğan Âşık Nihanî, Sarıkamış Harekâtı’na katılmıştır. 1915 yılında olan bu hare-
kâtta Nihanî 30 yaşındadır. 

Bu sebeble, Sarıkamış Destanını kaleme almıştır.1967 yılında öldüğünde, bu 
harekâtın bütün ayrıntılarını  en iyi bilen birisiydi. 

Kaleme aldığı destan, tarihî açıdan çok önemli bilgiler içermektedir. 20. yüz-
yılın en önemli âşık temsilcisi olan Bardızlı Nihanî; çocukluğundan orta yaşlarına 
kadar Rus işgalini yaşamış, Ermeniler ve yerli işbirlikçilerinin hainliklerini de biz-
zat görmüş birisidir. 

Bu yazıda; Bardızlı Nihanî’nin kaleme aldığı Sarıkamış Destanı söz konusu 
edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bardızlı Nihanî, Sarıkamış Harekâtı, destan, Ermeniler, 
Ruslar. 

 
Abstract 
Ashik Nihanî, who was born in 1885 in the village of Bardiz (now province 

of Şenkaya district) of Erzurum province crusaded during the  Sarıkamış 
Operation. During this operation Nihanî was 30 years old. 

For this reason, he wrote the epic of Sarıkamış. When he died in 1967, he 
was the one who knew all the details of this operation. 

The epic that he wrote consists very important information in terms of 
history. Bardızlı Nihanî, the most important representative Ashik of the 20th 
century; had lived under the Russian occupation from his childhood to his middle 
ages, he also witnessed the treachery of  Armenians and local collaborators. 

In this text; it is mentioned from Sarıkamış Epic which was written by 
Bardızlı Nihanî. 
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Keywords: Bardızlı Nihanî, Sarikamish Operation, epic, Armenians, 
Russians. 

1885 yılında Kars ilinin Sarıkamış ilçesinin Bardız (şimdi Erzurum ilinin 
Şenkaya ilçesine bağlı) köyünde doğan Nihanî Sarıkamış Harekâtı sırasında 30 
yaşında bir gençtir. 1967 yılında öldüğüne göre o Sarıkamış’ı, Bardız’ı, 
Allahuekber’i, Soğanlı’yı, Çilhoroz Dağı’nı ve bu coğrafyada oluşan sözlü tarihi en 
iyi bilenlerden birisidir. Elbette sözlü tarih bölge insanının hafızasına dayandığı 
için hataların olması da kaçınılmazdır. Bununla beraber 14. yüzyılda Baykan (Bı-
kan) ile başlayan Anadolu sahası Türk saz şiiri geleneği, yine de tarihçiler için 
önemli kaynaklardan birisidir. 

Ayrıca Bardızlı Nihanî 93 Harbi dışında iki dünya savaşını yaşamıştır. Bir 
başka deyişle Nihanî, âşık tarzı destan olaylarını yaşamaktan, onları destanlaştır-
maya veya nazma çekmeye zaman bulamamıştır. Onun âşık tarzı destancılığının 
oluşmasındaki bir başka faktör kendisinden önce doğan, gençlik döneminde vefat 
eden bölgenin iki önemli âşığı Çıldırlı Âşık Şenlik ve Narmanlı Sümmanî’yi iyi 
tanıması ve onların yolundan gitmesidir.  O, zaten kısa bir süre de olsa Narmanlı 
Âşık Sümmanî’ye çırak olmuştur. Çırak ustanın izinden gideceği için, onun da âşık 
tarzı destana ilgi göstermesi gayet normaldir. Çünkü hem Şenlik hem de Sümmanî 
bölgedeki olayları konu alan çok sayıda destan söylemişlerdir / yazmışlardır.  

Bardızlı Nihanî’nin Sarıkamış Harekâtı’nı konu alan dört destanı vardır. Bu 
destanlardan birincisi 24 dörtlükten ibaret olup “-an” geniş (açık) ayağı kullanıla-
rak oluşturulmuştur. Destanda dikkatimizi çeken bir başka özellik “zincirleme” 
şeklinde olup her dörtlüğün ayak sesi diğer dörtlüğün başında tekrar edilmesidir.  

Destan, manzum olmakla birlikte hikâye veya roman türünde olduğu gibi üç 
kısımdan oluşmaktadır.  

Birinci kısım, yeryüzünün halifesi olarak görülen İstanbul Padişahı’na övgü 
ile başlamaktadır. Bu durum Türk saz şiirinde görülen bir husus değildir. İkinci 
dörtlükte ise padişahın vasıfları “vatanperver” ve “adalet” kavramlarıyla özetlene-
rek verilmeye çalışılmıştır. Destan türünün gereği olarak “kahraman” kelimesi 
üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir. Aslında kahramanlık konusunun işlen-
mesiyle türün gelişme kısmı ele alınmıştır. Bu bölümde Mehmetçiğin karşısında 
Rumlar ve Ermenilerin yollarını şaşırmasından, İngiliz fitnesinden, yedi-sekiz yıl 
süren savaş boyunca çekilen acılardan söz edilmektedir. Bütün bunlardan sonra 
Âşık Nihanî vatanın o günkü durumunu dört mısrada özetlemiştir: 

Garip vatan kızıl kana boyandı 
Top gülle sesinden dağlar uyandı 
Öksüzlerin ahı arşa dayandı 
Şehidoğlu bağa fidan olacak (Kırzıoğlu 1958: 126; Alptekin-Güzel 2010: 

96). 
Destanın “gelişme” kısmı diyeceğimiz ilerleyen bölümünde “Yediden yetmi-

şe çıktık biz bu işe” denilerek Kars, Kağızman ve Sarıkamış’ın düşman işgalinden 
kurtarılması hedefi öne çıkarılmıştır. Bardızlı Nihanî Kars, Kağızman, Sarıka-
mış’tan sonra hedefi biraz daha büyüterek Dalmal, Ardahan, Ahıska, Şevşet ve 
Batum’un  ana vatana katılmasına kadar götürmektedir. Geçmişten günümüze Türk 
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halkının sözcüsü durumundaki âşıkların önemli temsilcilerinden birisi olan Nihanî 
bununla da kalmamakta, Azgur, Ahılkelek, İrevan, Nahçıvan, Edilbecan’ın da ger-
çek sahipleri tarafından kurtarılmasını arzu etmektedir.  

Nihanî, destanın “sonuç” kısmında doğduğu topraklara dönmekte ve “Dört 
yıl boyunca ne çekti Bardız deresi” diyerek acılara atıfta bulunmaktadır.   

Destanın son dörtlüğünde Türklerin düşmandan korkmadığı dile getirilerek 
kendisinin de vatan için şehitler kervanına katılma arzusu dile getirilmektedir. 

Beyandır kardaşlar bu rumuz çıka 
Reva mı Müslüman kâfirden korka 
Kars şehrinde yatan Hasan-i Hırka(n) 
Derviş Nihan sana mihman olacak (Kırzıoğlu 1958: 127; Alptekin-Güzel 

2010: 97). 
Bardızlı Nihanî’nin ikinci destanı yine Osmanlı padişahına övgü ile başla-

makta olup 16 dörtlüktür. Birinci destanda olduğu gibi burada da kafiye sesi diğer 
dörtlüğün başında tekrarlanarak “zincirleme” yoluyla ahenk güçlendirilmiştir. 

Bu destanda düşman olarak Ruslar ve onların kuklaları Ermeniler gösteril-
dikten sonra Peygamberimizden, Hazreti Ali’den, 1334 yılında Rus ordusunun 
bozulduğundan ve savaşın kazanılmasında etkili olan topçu ve piyadelerden söz 
edilmektedir. 

Destanın “gelişme” bölümünde Osmanlı ordusunun Tiflis’i almasıyla eski 
sınırların çizileceği dile getirilmekte ve Kafkaslardaki doğu sınırımızın uç noktası 
okuyucuya/dinleyiciye hatırlatılmaktadır.  

Destanın “Sonuç” kısmında  “Kafkaslar” ve “güzel yaylalar” anlatıldıktan 
sonra şehitlere teşekkür edilmektedir: 

Din yolunda şehid verenler seri 
Mevlâ’m Cennet’ine koyar içeri 
Yolunu gözetir nice bin huri 
Onlara hizmetçi Gılmanız var (Kırzıoğlu 1958: 186; Alptekin-Güzel 2010: 

98). 
Yine destanın son bölümünde doğu sınırı çizilmekte, burada yaşayan halkın 

adalet üzere yaşama arzusu anlatıldıktan sonra “Nihanî yadigâr destanımız var” 
denilmektedir. Âşık Nihanî’nin tapşırma dörtlüğünde yadigâr ve destan kelimeleri-
ni kullanması anlamlıdır. Bu mısra ile âşık kendisinin geride kalanlara verebileceği 
tek şeyin mısraları olduğunu belirtmek istemektedir.   

Üçüncü destan 8 dörtlük olup “-l” ayağı üzerine kurulmuştur.  
Destan ilk iki destanın aksine “felek” ten şikâyetle başlamaktadır. Metnin en 

önemli özelliği âşığın doğup büyüdüğü topraklardan, Bardız deresinden söz etme-
sidir. Birkaç defa Bardız deresinin üzerinden geçen birisi olarak Sarıkamış Harekâ-
tı’yla ilişkisini pek düşünmemiştim. Sözü edilen dere sadece Âşık Nihanî’nin şiir-
lerinde değil, anonim şiirlerde ve diğer saz şairlerinde de işlenmiştir. Demek ki 
Bardız ve çevresindeki olaylar halk muhayyilesinde o kadar iz bırakmış olmalı ki 
mânilere bile konu olmuştur.     

Bardız Deresi kan çağlar 
Analar ciğerin dağlar 
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Çilhoruz Dağı dalında 
Nice duvaklılar ağlar  (Alptekin-Güzel 2010: 52). 
Yukarıdaki mânide işlenen konular Âşık Nihanî’nin destanlarında dile geti-

rilmiştir. Elbette her savaşın insanların dışında pek çok şahidi vardır. Bu savaşın da 
insanlardan sonraki en önemli tanığı Bardız deresidir. Çünkü Âşık Nihanî’nin an-
lattıklarından savaşın şiddeti ve acımasızlığından söz edilmektedir ki bu da bölge 
insanının vatan sevgisinin delilinden başka bir şey değildir.  

 
Derman hazır olmak cenge varası 
Tende sağalmamış kılıç yarası 
Dört yıldır ne çekti Bardız Deresi 
Biz gideriz daldan gelen olacak (Kırzıoğlu 1958: 126; Alptekin-Güzel 2010: 

96-97). 
*** 
Zalim felek sana nettim neyledim 
Düşman kılıçları çal ha çaldadır 
Bardız-Dere hâlin yanıp söyledim 
Kimse yol öğretmez eyce yoldadır (Kırzıoğlu 1958: 107; Alptekin-Güzel 

2010: 99). 
Savaşın şiddetli geçtiği bir başka yer Bardız Yaylası ve Hünkâr Dağı olup 

Nihanî’nin dışındaki âşıkların şiirlerine de konu olmuştur. Sözü edilen âşıklardan 
birisi yine bu bölgenin çocuğu olan Âşık Erol Erganî’dir. Bardız Yaylası ve Hün-
kâr Dağı’nda kefensiz yatan şehitlerin kar çiçeklerine benzetilmesi oldukça anlam-
lıdır. Bilindiği gibi kar çiçekleri, nevruz çiçeğidir. Nevruz çiçeği baharın gelmesiy-
le birlikte karların altından çıkar ki saflığı, temizliği sembolize eder. Bu sebepten 
olmalı ki şehitler de bu çiçeğe benzetilmiştir.  

Yaşı yirmi daha civan çağında 
Çoğu donmuş umut bitmiş sağında 
Bardız Yaylası’nda Hünkâr Dağı’nda 
Kefensiz yatıyor kar çiçekleri (Alptekin-Güzel 2010: 92). 
Şenkayalı Âşık Ümit Coşkunî de tarihe ışık tutmakta ve Üçüncü Ordu’nun 

Bardız’da karargâh kurduğundan, Sarıkamış Harekâtı’nın bu merkezden yönetildi-
ğinden söz etmektedir. Bilindiği gibi harekâtın komutanı Enver Paşa da burada bir 
süre konaklamıştır. 

Dağlara serpildi Üçüncü Ordu 
Gelip de Bardız’da karargâh kurdu 
Kalktı Sarıkamış’a doğru yürüdü 
Geçit vermez oldu yolu Mehmet’in (Alptekin-Güzel 2010: 105). 
Kars ilinin Selim ilçesinin Oluklu köyünde doğan Havasî, tahminen 65 yaşla-

rında iken Akyar köyündeki olaylarda (1918) şehit edilmiştir.  Elimizde bulunan 
destan, “Bardız-Oluklusu’ndan Yukarı-Salut köyünde oturan “Havâsi” (?) mahlaslı 
(1886 doğumlu) Hüseyin Yiğit adına neşredilmiştir.” (Kırzıoğlu 1958: 106). Şiirin 
eksik olan dörtlüklerini Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu âşığın çırağından yaptığı der-
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leme ile birlikte Edebiyatımızda Kars II adlı kitabına almış olup konuyla ilgili dört-
lük aşağıdadır: 

Sabit olanların sözü bir idi 
Cümle ordular hep kalktı yürüdü 
Bardız’a gelmeden duman bürüdü 
Soğanlı’da ne tufana yetiştim (Kırzıoğlu 1958: 106; Alptekin-Güzel 2010: 

135). 
Tekrar Âşık Nihanî’nin destanına gelecek olursak “30 Harbi” sırasında şehit 

olan askerlerimiz, bir başka deyişle Sarıkamış felaketi dile getirilmiştir.  
Âşık Nihanî elbette o günlerde gördüklerini sekiz dörtlükte anlatmıştır. Ko-

nunun unutulmaması ve gelecek nesillere bu toprakların nasıl kazanıldığının hatır-
latılması için ilgili destanı bir bütün olarak aşağıya alıyoruz:  

YOLDADIR 
Zalim felek sana nettim neyledim 
Düşman kılıçları çal ha çaldadır 
Bardız-Dere hâlin yanıp söyledim 
Kimse yol öğretmez eyce yoldadır 
 
Bu Otuz Harbi’ne can mı dayana 
Nice nevcivanlar belendi kana 
Dağıldı her biri gitti bir yana 
Yitirdiler bilmem hangi çöldedir 
 
Soğanlı’da nice alaylar dondu 
Pervane olup Kars uğruna yandı 
Nice bin hanenin ocağı söndü 
Gine derler zulmün çoğu daldadır 
 
Karlarda yatarlar şerefli şanlı 
Kimisi vurulmuş nur yüzlü kanlı 
Kimisi nevcivan taze nişanlı 
Boynu bükük melul gözü yoldadır 
 
Yollara düşenin gelmedi sesi 
Analar ah çeker atalar yası 
Yâd değil bunlar hep ciğer paresi 
Acep bilen var mı ne ahvaldedir 
 
Ahvali bilmez İslam kan ağlar 
Ölen şehit oldu ne çeker sağlar 
Urus’un zulümü ciğeri dağlar 
Her bir yanı yoklar karakoldadır 
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Karakoldan canı dağa atarız 
Mağaralarda aç susuz yatarız 
Kış günün tutarsız kaldık batarız 
Azmış Urumlar da fitne feldedir 
 
Sahipsiz Hakk’a dilek diliyor 
Sabi sibyan kuzu gibi meliyor 
Deseler ki giden esir geliyor 
Bu yangın Nihanî bu hayaldedir (Kırzıoğlu 1958: 107-108; Alptekin-Güzel 

2010: 99-100). 
Nihânî’nin konuyla ilgili son destanı 13 dörtlük olup “-an” ayağı üzerine ku-

rulmuştur. Bu destanda ilgimizi çeken en önemli husus “Bir destan söyledim son 
taarruza” mısraıdır. Bu girişten sonra Kâzım Paşa’nın Kars’ı Ruslardan geri alması 
ve Ermenilerden söz edilmektedir.  Destanda ilgimizi çeken husus her dörtlüğün ilk 
iki mısraının hazırlığa, son iki mısraının ise Türklere ayrılmış olmasıdır:  

Bir destan söyledim son taarruza 
İşimiz kerem ü ihsana döndü 
Gani Mevlâ’m fırsat yetirdi bize 
Ortalık Cennet ü Cinan’a döndü 
 
Son günde şad etdi ehl-i imanı 
Ordumuz kurtarır Kars Kağızman’ı 
Bizden beğlik dava eden Ermeni 
Ekini biçilmiş hozana döndü 
 
Asılsız Ermeni bu işe şaştı 
Mirmanof Marzmanof Yanbeği düştü 
Antıranik duyup yel gibi kaçtı 
Semeri dağılmış hayvana döndü 
 
Şad olur İslam’da olsa bu hulus 
Elde selamettir erbab-ı namus 
Bize kurşun atan “Boğos” “Bediros” 
Davarın kurt yemiş çobana döndü 
 
Hüda’nın ihsanı İslam’a damlar 
Şükür içimizden tarandı şumlar 
Hayın Ermeniler menhus Urumlar 
Torbası boynunda çingana döndü 
 
Yaşasın ordumuz merd oğlu mertler 
Topçu süvarimiz kurt oğlu kurtlar 
Piyade fırkası dini polatlar 
En küçük neferi arslana döndü 
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Kemal Paşa teşkilatı bitirdi 
Kazım Paşa Kars’ı aldı oturdu 
Halid Beğ kurt gibi sürdü götürdü 
Sonra yalın kılıç Yunan’a döndü 
 
Hamdolsun şan aldı bizim arslanlar 
Binlerce yaşasın bu kahramanlar 
Mahvimize gayret eden düşmanlar 
Evleri peg olup verina döndü 
 
Bakman aduların hay ü vayına 
Giden razı geldi kendi payına 
Şimdilik taş dikti Arpaçay’ına 
Oradan ordumuz bu yana döndü 
 
Bize fırsat veren Cenab-ı Allah 
Aman göz değmesin deyin “maşallah” 
Askerler öc alıp oldular ferah 
Doksanlık yaşları civana döndü 
 
Dü Cihan Dostu’na fedadır özüm 
Bastığız yerlere sürüne yüzüm 
Vatan hep bizimdir çıkar bu sözüm 
Hamdolsun vaziyet sağ yana döndü 
 
Ezel ikrar ahd ü peyman bizimdir 
Bundan böyle dem ü devran bizimdir 
Düşman hep mahvolur vatan bizimdir 
Ankara meclis-i merdâne döndü 
 
Hazreti Mevlâ’dan olur inayet 
Hayra tebdil eyler ahir nihayet 
Şarktan garba kadar sürer adalet 
Şad olup Nihanî vatana döndü (Kırzıoğlu 1958: 165-166; Alptekin-Güzel 

2010: 100-101). 
 
SONUÇ 
Türk saz şiirinin yirminci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden birisi olan 

Bardızlı Nihanî, çocukluğundan, orta yaşına kadar Rus işgalini yaşamış, doğup 
büyüdüğü topraklarda Ermeniler ve yerli işbirlikçilerinin hainliklerini bizzat gör-
müştür. Bu sebepten Nihanî vatansızlığın, zulmün ne demek olduğunu çok iyi bil-
mektedir. Bundan dolayı yaşadıklarının tamamını olmasa bile bir kısmını şiirlerin-
de dile getirmiştir. 
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Nihanî’nin yaşadığı coğrafyada hayat zordur. Bu sebepten o şiirlerini işler-
ken içinde bulunduğu coğrafyanın dağlarını, ırmaklarını, derelerini, vadilerini ha-
yal kurarak değil yaşayarak dile getirmiş ve bunları nazma dökmüştür.  

Nihanî aramızdan ayrılalı yarım asır olmuştur. Ne yazık ki bugün onun şiirle-
rine aksettirdiği dağlar, dereler, vadiler, meralar yalnızlığa terk edilmiştir. Bugün o 
coğrafyanın gençleri “taşı toprağı altın olan İstanbul’un” yolunu tutmakta, yurdun 
bekçiliğini ise üç-beş yaşlıya bırakmaktadırlar. Fırsatı ganimet bilen bir asır önceki 
hainler ise vatan toprağında keleşleri ile dolaşmaktadırlar. Bu sebepten ülkeyi yö-
neten büyüklerimizden istirham ediyoruz. Ne olur bu insanlara doğdukları yerde 
doymanın yollarını öğretelim, o coğrafyaya yatırım yapalım, modern anlamda hay-
vancılığı geliştirelim ve destekleyelim. İnsanların yaşam standartlarını yükseltelim 
ve ata-baba yurdunu terk ettirmeyelim. 
Üzülerek belirtelim ki eğer bu kafayla gidersek günün birinde “tek kurşun atma-
dan” bu coğrafya hainlerin eline geçecektir. İşte o zaman Sümmanî’nin, Şenlik’in, 
Müdamî’nin, Nihanî’nin, Çobanoğlu’nun, Taşlıova’nın, Reyhanî’nin şahsında sa-
dece Karslı ve Erzurumlu âşıkların değil bütün şehitlerin kemiklerini sızlatacağız. 
Hatta günün birinde onların mezarlarını bile bulamayacağız. 
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ALEVÎ VE BEKTAŞÎLERİN “YEDİ ULU OZAN”ININ YENİ 

NESİLLERE BIRAKTIKLARI KÜLTÜREL MİRAS 
 

ALEVI AND BEKTASHI’S SEVEN GREAT POETS’ CULTURAL 
HERITAGE OF NEW GENERATION 

 
«СЕМЬ ВЕЛИКИХ  ОЗАНОВ»: КУЛЬТУРНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

АЛЕВИТОВ И БЕКТАШЕЙ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
 
 

Nail TAN 
 
 

 
 
Öz 
"Yedi Ulu Ozan" kavramına, ilk kez 1943"te yayımlanan Pîr Sultan Abdal 

(Gölpınarlı-Boratav) kitabında rastlamaktayız. Türkiye Alevî ve Bektaşîlerinin 
büyük saygı duydukları Cem törenlerinde deyiş, deme ve nefeslerini çalıp söy-
ledikleri bu yedi şair şunlardır: Îmadeddin Nesimî, Fuzûlî, Hatâyı, Pîr Sultan Ab-
dal, Kul Himmet, Yemini ve Vîrânî. 

Yedi Ulu Ozan, Bektaşî ve Alevîlere baskıların arttığı, katliamlar yapıldığı 
1350-1650 yılları arasında yaşadı. Eserlerinde Alevî, Bektaşî ve Şiî inançlarını dile 
getirdiler. 

Hatâyî, Pîr Sultan Abdal ve Kul Himmet'in adları çevresinde şiir geleneği, 
halkası oluştu. Halk müziğimize ve halk edebiyatımıza binlerce nefes, deme, deyiş, 
gazel, kaside armağan ettiler. Çağdaş hikâye, roman, şiir. tiyatro, opera. bale. resim 
ve heykel sanatlarımıza ilham vererek yeni eserlerin yaratılmasını sağladılar. 

Bugüne kadar, "Yedi Ulu Ozan"la ilgili, tamamını içine alan üç kitap yayım-
landı (A. Celalettin Ulusoy, Filiz Kılıç ve Süleyman Zaman'ın kitapları). 

Yedi Ulu Ozan'ın ortak yönlerinden biri de Türkçeye önem vermeleri; 
paylaşımcı, özgürlükçü, adaletli bir dünya düzenini benimsemeleridir. 

Anahtar Kelimeler: Alevî, Bektaşî, Şiî, Yedi Ulu Ozan, Nesimî. Fuzûlî, 
Hatâyî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Yeminî, Virânî, nefes, deme, deyiş. 

 
 
 

                                                
 T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı E HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci. Anka-

ra/TÜRKİYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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Abstract 
We come across the concept of "Seven Great Poets" in the book Pîr Sultan 

Abdal (Gölpınarlı-Boratav), published for the first time in 1943. During the Cem 
ceremonies ( a kind of ceremony in Alevis and Bektashis) of the Turkish Alevis 
and Bektashis, which are highly respected; they play and sing of the sayings, deme 
(The names is given their poems, which usually deal with the sects of the Alevis 
poets.) and nefes (Poetry written to express the views and ideas of Bektashi and 
Alevis) of these seven poets: Îmadeddin Nesimî, Fuzûlî, Hatâyı, Pîr Sultan Abdal, 
Kul Himmet, Yemini and Vîrânî.  

Seven Great Poets, lived between 1350 and 1650, when pressure increased 
and massacres took place on Bektashis and Alevis. In their works, they expressed 
the beliefs of Alevis, Bektashis and Shias. 

The tradition of poetry ring formed around the names of Hatâyî, Pîr Sultan 
Abdal and Kul Himmet. They composed for our folk music and folk literature 
thousands of nefes (Poetry written to express the views and ideas of Bektashi and 
Alevis), sayings, idioms, lyrics and odes. They inspired to our story, novel, poem, 
theater, opera, ballet, painting and sculpture arts to create new works. 

Until today, three books about the “Seven Great Poets” have been published 
(A. Celalettin Ulusoy, Filiz Kılıç and Süleyman Zaman’s books). 

One of the common aspects of the Seven Great Poets is that they gave 
importance to Turkish language and adopt a liberal, sharing and fair world view. 

Keywords: Alevi, Bektashi, Shia, Seven Great Poets, Nesimî, Fuzûlî, 
Hatâyî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Yernînî, Virânî, nefes (Poetry written to 
express the views and ideas of Bektashi and Alevis), deme (The names is given 
their poems, which usually deal with the sects of the Alevis poets.), saying . 

 
 
 
 
Giriş 
Eski şair ve yazarlarımızın hayat hikâyelerini, eserlerini, sanatçı kişiliklerini 

niçin öğreniriz? İlk ve orta dereceli okullarda, üniversitelerde öğrencilere niçin 
okuturuz? Şüphesiz, öncelikle edebiyat tarihi açısından bu bilgi birikimine ihtiya-
cımız var. Diğer yandan, her milletin evladı edebiyat tarihinin bu seçkin şahsiyetle-
rini tanımak, yeri geldiğinde onlarla övünmek, hatta kendilerini aşıp daha iyi bir 
şair, yazar olmak isteyebilir. Bu husus, işin genel, klasik yönü. Asıl önemli husus, 
söz konusu şair ve yazarların kullandıkları dil, düşünce yapıları ve yeni nesillere 
bıraktıkları kültürel mirastır. Bir genç, bir okur eski şair ve yazarlarda bugünkü 
hayatını etkileyecek bir duygu, düşünce, bir sanat ışığı bulamazsa kitaplarını not 
için okur, bir süre sonra da öğrendiklerini unutur gider.   

Bazı şair ve yazarlar, eserleriyle sadece yaşadıkları yüzyılın insanları üzerin-
de tesirli olmuş, sonraki yüzyılda edebiyat sahnesinden silinmişlerdir. Sözgelimi; 
Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı eserde (İpekten vd, 1988), 
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adı ve hayatı hakkında tek satır bilgi verilen, eserlerinden bahsedilmeyen yüzlerce 
şair bulunmaktadır. 

Büyük şair yazarlar, sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki dö-
nemi de etkileyen, yeni nesillere hitap eden, hayatlarında örnek alınacak davranış-
lar sergileyen edebî şahsiyetlerdir. Bu hususa en iyi örneklerden biri, Alevî ve Bek-
taşîlerce “Yedi Ulu Ozan” kabul edilerek, kendilerine büyük saygı gösterilen, Cem 
Âyinlerinde, muhabbetlerde eserleri daima terennüm edilen Türkiye, Azerbaycan, 
Irak, İran ve Suriye sahası Türkmenlerinin yedi ünlü şairidir: Seyyid Nesîmî, 
Hatâyî, Fuzûlî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Yeminî ve Vîrânî. Bu yedi şair, 
hiçbir zaman edebiyat tarihi kitaplarının tozlu sayfalarında, kütüphanelerdeki yaz-
ma eser ve cönk varaklarında kalmamış, daima halk arasında dilde, telde yaşamış, 
yeni nesillerin de ilgisine mazhar olmuşlardır. Acaba niçin? 

 
Yedi Ulu Ozan Kavramı 
Türkiye Alevî ve Bektaşîlerinin büyük saygı duydukları “Yedi Ulu Ozan” 

kavramıyla tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk önce Abdulbâki Gölpınarlı-Pertev 
Naili Boratav ikilisinin 1943’te yayımladıkları Pîr Sultan Abdal kitabında karşı-
laşmaktayız (Gölpınarlı-Boratav, 1943: 17-18). O tarihte DTCF’de görevli, öğretim 
üyesi iki edebiyat tarihçisinin yedi ulu ozanla ilgili görüşleri, değerlendirmeleri 
şöyledir (Gölpınarlı-Boratav, 1943: 17-18):  

“Alevî/Kızılbaşlar, yedi büyük şair tanırlar: Nesîmî, Fuzûlî, Hatâyî, Pir Sul-
tan, Kul Himmet, Yeminî, Vîrânî… Bu yedi şairden Hatâyî, Pir Sultan Abdal, Kul 
Himmet, Yeminî ve Vîrânî tam Bâtınîdirler. İran’da Şiî-Caferî mezhebinin 
mürevveci (mümtaz şahsiyeti) olan İsmail Safevî, Aliyu’llahî zümresi arasında Ali 
Oğlu ve Pir’dir. Pir Sultan ve Kul Himmet ise nefesleri asırlarca Bektaşî, Kızılbaş-
lar tarafından söylenegelmiş iki kudretli Bâtınî halk şairidir. Faziletname sahibi ve 
Otman Baba tarikatına mensup Yeminî ile tam bir Aliyu’llahî ve Hurufî olan 
Vîrânî’nin Bâtınîliğinden de şüphe yoktur… Vîrânî’nin koskoca Dîvân’ı baştan 
başa aruzdur. Yalnız, tekkelerde hece ile bir iki nefesi söylenirdi. Eğer, bu nefesler 
hakikaten Vîrânî’nin ise arada bir heceyi de kullanmış demektir.” 

“Yedi Ulu Ozan” içinde Fuzûlî’yi kendilerinden saymayıp yerine Teslim 
Abdal’ı alan Alevî çevreleri de vardır. Hatta, yedi sayısını üçe indiren Alevî 
muhibleri de görülmüştür. Kalender Abdal, Çorumlu Kul Mustafa gibi (Aslanoğlu, 
1997: 21): 

Üç âşıktır cümle âşık atası 
Hatâyî, Kul Himmet, Pir Sultan geldi. 
   Kalender Abdal 
 
Hatâyî, Kul Himmet, Nesîm üçüne   
Üçü birdir, bir nişanda bellenir. 
   Çorumlu Kul Mustafa 
“Yedi Ulu Ozan”dan üçü; Seyyid Nesîmî, Fuzûlî ve Hatâyî Türkiye kadar 

Azerbaycan’ın da büyük şairleridir, hatta önce Azerbaycan’ın sonra Türkiye’nin 
şairleridir.  
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Kendilerine Sünnî çevrelerce “terazi tutmaz” denilerek; “terazi eksik tartar, 
kul hakkı yiyebilirim” düşüncesiyle sadece meyve ve sebzeleri taneyle satacak 
kadar ahlakî yönlerine önem veren Alevîlerin bu tutumlarında “Yedi Ulu Ozan”ın 
yol göstericiliğinin büyük payı olduğuna inanılır.  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar “Yedi Ulu Ozan”ı topluca tanı-
tan üç kitap yayımlanmıştır (Ulusoy 1989; Kılıç 2008 ve Zaman, 2009). 

 
 “Yedi Ulu Ozan”ın Ortak Yönleri  
a) Osmanlı coğrafyasında Bektaşîlik ve Alevîliğin, komşu coğrafyalarda ise 

Şiîliğin yayıldığı, buna paralel olarak haklarında dinî, siyasî, sosyal baskıların art-
tığı, öldürülmeleri için fetvaların verildiği yaklaşık üç yüzyıllık bir dönemde 
(1350-1650) yaşamışlardır. 

b) Eserlerinde İslamiyet’in zahirî, ibadetlere dayalı şekilci yönünü değil, 
Bâtınî yani ruhî, ahlakî yönünü halka anlatmışlardır. 

c) Korkutan, cezalandıran değil; sevdiren, bağışlayan, insana daha yakın bir 
Allah sevgisini dile getirmişlerdir. Toplumcu, paylaşımcı, barışçı bir dünya görü-
şüne sahiptirler. 

ç) Alevî, Bektaşî, Şiî inançlarına bağlı kalıp eserlerinde bu inançların temel 
görüşlerini halka anlatmış, Bâtınî değerleri Vahdet-i Vücut felsefesiyle birleştirmiş, 
Hurûfîliğin bazı unsurlarını özümsemiş ve inançları uğruna öldürmeyi değil ölmeyi 
göze alıp baskılara direnmeyi hem özel hayatlarında göstermiş hem de eserlerinde 
işlemişlerdir.  

d) Allah-Hz. Muhammed-Hz. Ali, Ehl-i Beyt, 12 İmam sevgisini, Kerbelâ 
Faciası’nı, Hz. Muhammed’in torunlarına Emevîlerce yapılan zulmü, Yezid’e lane-
ti eserlerinde etkileyici bir dille halka yaymışlardır. 

e) İçlerinde Farsça, Arapça eser verenler bulunmakla birlikte esas olarak 
Türkçeye önem vermişler, dönemin halkının anlayacağı sadelikte bir Türkçe kul-
lanmaya çalışmışlardır. 

f) Hemen hemen tamamı, iyi bir eğitim almış, hece ölçüsü yanında aruz öl-
çüsüyle de başarılı şiirler yazmışlardır. 

g) Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiş, çoğunun adları etrafında şiir 
geleneği/dairesi/halkası meydana gelmiştir (Hatâyî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet 
gibi).  

h) Cem âyinlerinde, muhabbetlerde nefes, deme, deyiş ve nasihatları dedeler, 
zakîrler ve halk şairlerince yaygın şekilde çalınıp söylenmiştir, söylenmektedir. 

ı) Allah’ın yarattığı insana kendi özellik ve değerlerinin bir bölümünü verdi-
ğini, bu sebeple insanın kutsal ve yüce bir varlık olduğunu, insanı sevip saymanın 
Allah’ı sevip saymak sayılacağını, insanı öldürmenin Allah’ı öldürmek gibi değer-
lendirileceğini eserlerinde sıkça  savunmuşlardır. 

i) Hoşgörü sahibi olmak, nefsini terbiye etmek, ölmeden önce ölmek, dört 
kapı kırk makamdan geçip kâmil insan hedefine ulaşmak temel amaçlarındandır. 

j) Dünya nimetlerinden yararlanma, hayata bağlılık, tabiat ve hayvan sevgisi 
eserlerinde yaygın işlediği konulardandır. 
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“Yedi Ulu Ozan”ın yeni nesillere bıraktıkları kültürel miras  
A) Ortak kültürel miras unsurları: 
*Türkçe sevgisi, halkın anlayacağı sade bir dil kullanma bilinci.  
*Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i Beyt, 12 İmam sevgisi.   
*İnsanı, Yaradan’dan ötürü evrenin en değerli, şerefli kutsal varlığı kabul 

edip onu sevip saymanın Alalh’ı sevip saymak olduğu, tüm insanlara hoşgörüyle 
bakmak gerektiği düşüncesi. 

*Barışçı, paylaşımcı, çevreci bir dünya görüşü. 
*İnancına sahip çıkma, inancı uğruna mücadele etme, öldürmeyi değil ölme-

yi göze alma bilinci. 
*Cem âyinlerini müzik ve şiir olarak zenginleştirme. 
*Halk müziğimize binlerce nefes, deme, deyiş. 
*Halk edebiyatımıza binlerce şiir, gazel, kaside, mesnevî ile atasözü deyim 

gibi kullanılan şiir parçaları. 
*Çağdaş hikâye, roman, şiir, tiyatro, opera, bale, resim, heykel sanatlarını et-

kileyip yüzlerce eser yaratılmasını sağlama. 
 
B) Kişisel özelliklerini yansıtan kültürel miras unsurları: 
1. Seyyid İmadeddin Nesîmî (1369-1417) 
Öncelikle edebiyatımıza Türkçe, Arapça ve Farsça üç Dîvân dolusu şiir ve 

Mukaddimetü’l-hakayık adlı Hurûfîliği anlatan bir eser bıraktı. 
Tebrizli olduğundan Azerbaycan Türkçesini büyük bir ustalıkla kullandı. Bu 

Türkçeyle yazılmış Dîvân’ı Türk Dil Kurumunca 2002 ve 2014 yıllarında iki defa 
basıldı (bs. haz. Prof. Dr. Hüseyin Ayan). 

Fuzûlî ve Hatâyî’yi etkileyip ünlü bir şair olmalarının yolunu açtı. 
Vahdet-i Vücut felsefesini Hurûfîlikle kaynaştırmayı başardı. İnancını anla-

mayanlarca, “Enel-Hakk” dediği için derisi yüzülerek öldürülmeyi göze aldı. Yal-
varmadı, ağlamadı. “Derisi yüzülmek/Nesîmî gibi derisi yüzülmek” deyimini dili-
mize, tasavvuf edebiyatımıza kazandırdı. 

“Kendini bilme/tanıma” Bektaşîlik ve Alevîliğin esaslarındandır. Nesîmî, 
“Kendini tanırsan, Allah’ı tanırsın.” diyordu. 

Her neye bakar isen anda sen Allah’ı gör 
Kancaru kim azm kılsan, Semme Vechullah’ı gör. 
  ***  
Hak Teâlâ âdem oğlu özüdür 
Otuz iki, Hakk kelamı sözüdür. 
  *** 
Özünü kim ki bildi, buldu Hakk’ı 
Özünü bilmeyenler oldu şâki 
  *** 
Mende sığar iki cihan, men bu cihana sığmazam 
Cevher-i lâmekân menim, kevn ü mekâna sığmazam. 

berceste beyitleri onun şairlik gücünü ve düşünce dünyasını anlatmaya yeter… 
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 2. Şah İsmail/Hatâyî (1487-1524) 
 Aruzla Farsça, hece ölçüsüyle Türkçe şiirler söyledi, yazdı. Yeni nesillere 

eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Farsça birer Dîvân, yüzlerce şiir 
ve üç Mesnevî bıraktı. Mesnevîlerinden Nasihatname ve Dehname büyük ün sağ-
ladı. 

 Adı etrafında bir şiir geleneği, halkası oluştu. Hatâyî mahlasını saygı ifade-
si olarak kullanan birçok şair görüldü. Alevî meclislerinde bir şiirin şairi; “Bu şiirin 
Hatâyî’si kimin?” diye sorulur hâle geldi. Yine bu meclislerde Hatâyî mahlaslı bir 
şiir okunduğunda kadınların ayağa kalkması, erkeklerin diz çökmesi gelenek oldu 
(Gölpınarlı, 1962: 18). 

 Cem âyinlerinde, muhabbetlerde en çok deyiş Hatâyî’den söylenmektedir. 
Halk müziğimize en çok deyişi Hatâyî ve Pir Sultan Abdal armağan etti denilebilir. 

 Hakkında birçok roman (Reha Çamuroğlu’nun İsmail’i gibi) yazıldı, film 
çevrildi.  

 Hiçbir hükümdar, halkı tarafından onun kadar sevilmedi. Bugünkü İran 
devletinin temellerini atan hükümdarlardan biri olarak bilindi. Erdebil Tekkesi’nin 
sembolü olarak daima saygı gördü.  

 Sen Hakk’ı yukarda arama sakın 
 Uyduysan kalbine, Hakk sana yakın 
 Âdeme hor bakma, kendini sakın 
 Cümlesin âdemde buldum erenler. 
  *** 
 Hatâyî eydür ya Ganî 
 Veren Mevla alır canı 
 Evvel kendi kendin tanı 
 Sonra ele nazar eyle. 
  *** 
 Ölmeden evvel ölmüşüz 
 Vâsıl-ı can olan, can olur. 
  *** 
 Şeriat, tarikat, marifet haktır 
 Hakikat odu var andan içeru. 
  *** 
 Dört kapıyı, kırk makamı 
 Bilen gelsin, işte meydan. 
  *** 
 Nesîmî gibi derisini 
 Yüzen gelsin, işte meydan. 
dörtlük ve beyitleri onun inanç dünyasından birkaç damladır. 
 
 3. Fuzûlî (1480?-1556) 
 Azerbaycan sahası dâhil Türk edebiyatına üç dilde (Türkçe, Arapça, Fars-

ça) üç Dîvân, Türkçe üç mesnevî (Leyla vü Mecnûn, Beng ü Bâde, Sohbetü’l 
Esmâr), Farsça iki mesnevî (Sakîname/Heft Cam, Hüsn ü Aşk/Sıhhat u Maraz) gibi 
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çok önemli eserlerle birlikte 16 kadar manzum, mensur eser kazandırdı. 
Hadîkatü’s-sü’edâ adlı mensur Türkçe eserinde Kerbelâ Faciası’nı beyinlere, yü-
reklere kazıdı. 

 Aruz vezniyle Türkçe, Farsça ve Arapça kadar güzel şiir yazılabileceğini 
ispatladı. 

 Azerbaycan mugam ve mahnılarına ilham verdi, zenginlik kattı. Opera, ba-
le, tiyatro, resim, heykel sanatlarının gelişmesine eserleriyle, hayat hikâyesiyle 
katkıda bulundu. 

 Osmanlı Sarayı nişancısına yazdığı Şikâyetname adıyla edebiyat tarihimize 
geçmiş mektubunda; “Selam verdim, rüşvet değildir deyu almadılar” mısrası za-
manla deyim hâline geldi. 

 Aşk imiş her ne var âlemde 
 İlm, bir kîl ü kâl imiş ancak.  
  *** 
Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık istidadı var 
 Âşık-ı sadık menem, Mecnûn’un ancak adı var. 
gibi yüzlerce berceste beyiti, bugün de dilden dile dolaşmakta, ilahi ve dün-

yevî aşkın değerini, önemini anlatırken örnek gösterilmektedir. 
 
 4. Pir Sultan Abdal (16. Yüzyıl) 
 Yeni nesillere Pir Sultan Abdal şiir geleneğini/dairesini ve Pir Sultan türkü, 

deyiş hazinesini bıraktı. Türkçeyi, bir halk şairinin nasıl kullanması gerektiğini 
anlattı. Alevîlerin gizli açık yok edildiği bir yüzyılda haksızlığa isyanın, dara çe-
kilmeyi göze almanın ne demek olduğunu gösterdi. Şiirine ezgiyle can verdi. Silah 
kadar güçlü hâle getirdi şiirini. Cem âyinlerinde, muhabbetlerde deyişleri 
Hatâyî’nin yanı sıra en çok söylenen, çalınan şair oldu. 

 “Gelin canlar bir olalım/Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” mısrala-
rı bir atasözü gibi dilimize yerleşti. Hz. Ali’ye, Şah İsmail’e gidip hak, adalet ara-
mak anlamında dilimize “Şaha gitmek” deyimini armağan etti. Mecazi anlamda 
şah; hak, adalet, iyilik ve güzelliği de ifade eder (Kılıç, 2008: 58). “Şah diyenin 
dilini kesmek” deyimi de tahminimize göre onun yaşadığı yüzyıldan kalmadır. 

 “Haramı benim köpeklerim bile yemez.” sözü güzel ahlakının yeni nesille-
re armağanlarının belki de en önemlisidir. 

 
 5. Kul Himmet (16-17. Yüzyıl) 
 Tokat Alevîlerinin en önemli temsilcisi oldu. Arkasında cem âyinlerinde, 

muhabbetlerde okunan, söylenen 150’ye yakın şiir bıraktı. Mânilerden oluşan, her 
değme halk şairinin söyleyemeyeceği, yazamayacağı Yüzname türü şiire örnek 
verdi. Birçok cönkte şiirleri yer aldı. Onun da adı etrafında bir şiir halkası, dairesi 
meydana geldi. Nefes, deyiş olarak sazın tellerinde daima canlı kalıp günümüze 
ulaştı. 
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Gördüğün ört, görmediğin söyleme 
  *** 
Kahpe felek sana n’ettim, n’eyledim 
  *** 
Ben Ali’den gayrı bir er görmedim 
  *** 
Sabreyle gönül sabreyle 
  *** 
 Karışmaz hayvana, insan olanlar 
 İnsanın insanadır itibarı 

berceste mısra ve beyitleri, bir atasözü gibi dilimize, yüreğimize yerleşmiştir. 
 
 6. Yeminî (15-16. Yüzyıl) 
 Ardında yeni nesillere armağan Faziletname adlı Hz. Muhammed ve Hz. 

Ali’nin menkıbevî hayatını, özelliklerini anlatan önemli bir eser bıraktı. 1519 yılın-
da tamamladığı 7409 beyitten oluşan Faziletname adlı bu mesnevî, Şeyh 
Rükneddin’in Farsça mensur eserinin aruz vezniyle Türkçeye çevrilmiş şeklidir. 
Eski Anadolu Türkçesinin izlerini taşımaktadır. 

 Faziletname’de 19 fazilet anlatılır. Peygamber Efendimiz ile Hz. Ali’nin 
üstün vasıflarını, faziletlerini anlatan, portrelerini çizen, alanında yazılmış en 
önemli eserlerden biridir. Derviş Muhammed Yeminî, bu eseriyle Alevî ve Bektaşî-
lerin sevgi ve saygısını kazanmış, adı ve eseri ölümsüzleşmiştir. 

 Faziletname’nin yeni harflere aktarılmış şekli ve incelemesi Türk Dil Ku-
rumunca 2002 yılında yayımlanmıştır (Yeminî, 2002). 

 
 7. Vîrânî (16-17. Yüzyıl) 
 Aruz vezniyle tasavvufî şiirler yazdı. Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatımıza 

bir Dîvân özelliğinde üç yüz civarında şiir armağan ederek Hakk’a yürüdü. Bir 
risalesi ile Alevî Bektaşî tekkelerinde, dergâhlarında okunan hece ölçüsüyle yazıl-
mış bazı nefesleri de vardır. 

 Alevî Bektaşî şiirine güç kattı. Bugünün Türkçesine göre Arapça ve Farsça 
kelime ve tamlamalarla yüklü ağdalı bir dil kullandığı görüldüyse de duygu ve 
düşünceleri yine de anlaşılabilecek durumdadır. 

 Ledün ilmi derler şehrin adına 
 Doyamadım lezzetine, tadına 
 Metamı koydum aşkın bâdına 
 Ben dellalım, pazarbaşım Ali’dir. 
gibi Ehl-i Beyt ve Hz. Ali sevgisiyle dolu, yalın Türkçeyle yazılmış, söylen-

miş nefesleri cem âyinlerinde daima dile, tele getirilir. 
 
 SONUÇ 
 Alevî ve Bektaşîlerin inanç sistemini, dünya görüşünü, değerlerini en etkili 

bir biçimde sanat yoluyla dile getirebildikleri için adları daima saygı ve sevgiyle 
anılan, eserleri cem âyinlerinin vaz geçilmez bir unsuru hâline gelen 7 Ulu Ozan, 
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Türkiye kadar Türk dünyasının da büyük şairleri, ulu çınarlarıdır. Can Azerbay-
can’ın başkenti görkemli Bakü’de düzenlenen bu sempozyum vesilesiyle 7 Ulu 
Ozanı saygıyla anıyor, aynı milletin evladı olmaktan büyük onur, gurur duyuyoruz. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИЗНИ НА НАРОДНЫХ ПОЭТОВ АНАТОЛИИ И 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ДИВАНА 

СИДКИ БАБА “VARDIM KIRKLAR MECLİSİNE”  
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Öz 
Yedi Ulu Ozan’dan biri olarak tanınan Şâh İsmail Hatayî, 16. yüzyıldan iti-

baren Anadolu sahası halk şairlerini etkilemiştir. Alevî-Bektaşî çevrelerinde yeti-
şen halk şairlerinin tamamına yakınında bu etki görülmektedir. Özellikle; Kul 
Himmet, Pîr Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Muhyiddin Abdal, Teslim Abdal, 
Yeksanî, Everekli Seyranî, Ahû Dede bunlardandır. 

Sorgunlu Sıdkı Baba (1900-1961), Cumhuriyet Döneminde yaşamış, Kadiri-
lik tarikatına mensup bir halk şairidir. “Kırklar meclisine vardım/Gel berû ey cân 
dediler” diye başlayan şiiri 8 hece ölçüsüyle yazılmış ve beş dörtlükten meydana 
gelmiştir. 

Şah İsmayil  Hatayî’nin de “Kırklar meydanına vardım/Gel berû ey can dedi-
ler” diye başlayan ve ona atfedilen bir şiir vardır. 

Bu iki şiiri, metinleri arasında inceleme yapılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Hatayî, Anadolu halk şairleri, Sıtkı Baba, “Vardım 

kırklar meclisine” şiiri metin karşılaştırılması. 
 

Abstract 
Shah İsmail Hatayî, who is known as one of the Seven Great Poets, has 

influenced the folk poets of Anatolia since the 16th century. Almost all of the folk 
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poets who grow up in Alevi-Bektashi circles have this effect. Especially; Kul 
Himmet, Pîr Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Muhyiddin Abdal, Teslim Abdal, 
Yeksanî, Everekli Seyranî, Ahû Dede are some of them. 

Sorgunlu Sıdkı Baba (1900-1961) is a popular poet who lived in the Turkish 
Republican Period and belonged to the Kadirilik Sect. The poem that is started 
“Kırklar meclisine vardım (I came to the forties council)/Gel berû ey cân dediler 
(Come hither, O dear said)” was written in 8 syllables and  composed of five 
verses. 

Şah Ismayil Hatayî also has a poem attributed to him and which started 
“Kırklar meclisine vardım (I came to the forties maidan)/Gel berû ey cân dediler 
(Come hither, O dear said)”  

Comparisons were made between the texts of these two poems. 
Keywords: Hatayî, Anatolian folk poets, Sıtkı Baba, “I came to the forties 

council (Vardım kırklar meclisine)”. 
 
 
 

Geleneğin içinde kendi tarzlarını ortaya koyan; kullandıkları ve/ veya öncü-
lük ettikleri nazım şekilleri ve nazım türleriyle, üslûp özellikleriyle çağdaşlarını ve 
kendilerinden sonra gelen şairleri de derinden etkileyen şairlerin edebiyat tarihinde 
ve sözlü kültür geleneği içinde özel bir yeri vardır. Bu öncü şairlerden Nesimî, 
Hatayî, Fuzulî, Yeminî, Viranî, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet Alevî- Bektaşî 
çevrelerde “Yedi Ulu Ozan” olarak bilinir. Alevî- Bektaşî çevrelerde, yüzyıllar 
boyunca pek çok şair yetişmiş olmakla birlikte “yedi ulu ozan” olarak neden bu 
şairlerin kabul edildiği, bu kabul konusunda tam bir mutabakat olup olmadığı da 
ayrıca araştırılmalıdır. Yazılı edebiyat içinde güçlü eserler veren bu şairlerin etkisi 
yalnızca yazılı edebiyat içinde kalmamıştır. Bu şairlerin haklarında çeşitli 
menkabeler anlatılmış, şiirleri de sözlü edebiyat içinde dilden dile aktarılmıştır. 
Çağdaşları ve kendilerinden sonra yaşayan şairler üzerinde büyük etkiler bırakan 
bu şairler, âşık kollarına benzer şekilde şiir kolları da meydana getirmişlerdir.  

Bu şairlerden biri olan ve “Hatayî” mahlasıyla şiirler yazan/ söyleyen Şah 
İsmail (1487-1524), hem önemli bir devlet adamı hem de önemli bir edebiyat sa-
natçısı olarak tanınır. Türkçe, Farsça, Arapça şiirler yazan Şah İsmail Hatayî, daha 
çok hece ölçüsüyle meydana getirdiği şiirleriyle bilinir. Dîvân, Deh-nâme ve Nasi-
hat-nâme adlı eserlerinin çeşitli nüshaları yazma eserlerin yer aldığı pek çok kü-
tüphanede mevcuttur. Menâkıbu’l-esrâr ve Behçetü’l-ehrâr adlı eserin de Hatayî’ye 
ait olduğu ileri sürülmekle birlikte bu konuda yapılan araştırmalar sonucu iddianın 
doğru olmadığı belirlenmiştir (Şükürov 2009: 977).  

 “Yedi Ulu Ozan”dan biri olarak tanınan Şah İsmail Hatayî, 16. yüzyıldan 
itibaren Anadolu sahası halk şairlerini de derinden etkilemiştir. Kul Himmet, Pir 
Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Muhyiddin Abdal, Teslim Abdal,  Yeksanî, 
Seyranî, Ahu Dede gibi şairler yanında, Alevî- Bektaşî çevrelerde yetişen halk 
şairlerinin tamamına yakınında Şah İsmail Hatayî’nin etkisi tespit edilmektedir. 
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Hatayî’nin Pir Sultan Abdal’a etkisini göstermek için bir dörtlüğü örnek vermek 
yerinde olacaktır: 

“Pir Sultan’ım der Hatayî 
Dilimiz söyler hatayı 
Pişmedik çiğ yumurtayı 
Soymak elinden gelir mi?” (Avcı, 2006: 142-143) 
Fikret Türkmen, “Şah İsmail Hatayî’nin Anadolu Alevî- Bektaşîliği ve Ale-

vî-Bektaşî Edebiyatı Üzerindeki Etkileri” başlıklı bildirisinde Şah İsmail’den etki-
lenen şairler arasında Kul Himmet, Pir Sultan Abdal, Yeksânî, Everekli Seyranî, 
Teslim Abdal, Ahû Dede’yi saymakta, bu şairlerin deyişleri ile Hatayî’nin şiirleri 
arasındaki benzerlikleri örnekleriyle ortaya koymaktadır. (2004: 320-325). 

“Sözlü kültür aktarımının çok baskın olduğu Alevî- Bektaşî unsurlar içinde 
sözlü edebiyatın yazıya geçirilmesinde de pek çok sorunlar yaşanmış, şiir mecmua-
ları ve cönklere Hatâyî şiirleri büyük tahrifatlarla geçmiştir. Zamanla ‘Şah’ 
Hatâyî’nin hatırası ile Alevî toplum arasında öyle kuvvetli manevî bağlar oluşmuş-
tur ki şiir denince Hatâyî, Hatâyî denince de şiir akla gelir olmuştur.” (Köksal 
2012: 41). Bu kabulün etkisiyle, pek çok âşık şiirini tapşırırken kendi mahlasını 
kullanma yerine “Hatâyî” mahlasını kullanma yoluna gitmiştir. Hatta “Hatâyî” 
sözü de zaman içinde “mahlas” anlamına gelmeye başlamıştır. Bu konuda Abdul-
baki Gölpınarlı’nın şu tespiti oldukça önemlidir: “Alevîler Hatayî’yi, bu mahlası o 
kadar hususilikten çıkarmışlar, o kadar umumileştirmişlerdir ki herhangi bir şiirin 
şairini sorarlarken ‘Bu şiirin Hatayîsi kimin?’ diye sorarlar ve Hatayî mahlaslı her-
hangi bir şiir okunurken mecliste kadınlar ayağa kalkar, erkekler diz çöker.” 
(Gölpınarlı 1953: 19). Gölpınarlı’dan alıntılanan bu bilgi üzerine Köksal’ın yorumu 
da şöyledir: “Bu anekdot bize çok şeyi söylemektedir. Asıl kimliğini – ya sözüne 
dikkat çekmek için ya Hatâyî’yi tâzim için, belki taklit amacıyla belki de bambaşka 
sebeplerle- saklamak isteyen Alevî ozanlar, koşmalarında, nefeslerinde kendi adları 
yerine Hatâyî’yi tapşırmışlar, böylece Hatâyî gölgesi altında şiirlerinin itibarını 
arttırmışlar ama öte yandan da pek çok Hatâyî’nin ortaya çıkmasına yol açmışlar-
dır.” (Köksal 2012: 41).  

Abdulbaki Gölpınarlı’nın tespiti yanında, Nejat Birdoğan’ın da Malatya yö-
resinden derlediği bilgi de önemlidir. Buna göre, tapşırma / mahlas kullanma yeri-
ne Malatya yöresinde de “Hatayî söyleme” denilmektedir (Birdoğan 2001). Yalnız-
ca bu tespit bile Hatayî’nin Anadolu halk şairleri üzerindeki etkisinin ne kadar 
belirgin olduğunu göstermeye yetecektir. Demek ki özellikle Alevî-Bektaşî çevre-
lerde yetişen ozanlar açısından kendi adını/ mahlasını tapşırmak yerine  “Hatayî” 
mahlasını kullanmak oldukça yaygın olup, bunda Şah İsmail Hatayî’nin anısını ve 
adını yaşatma eğilimi öne çıkmaktadır. (Sarıkaya 2013). 

Anadolu’da Hatayî, Can Hatayî, Derdimend Hatayî, Derviş Hatayî, Kul 
Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî, Şah Hatayî gibi mahlaslar taşıyan çeşitli halk 
şairleri yaşadığı tespit edilmektedir  (Arslanoğlu 1992). Hatayî mahlaslı şiirlerden 
birinde şair, asıl adının “Caferî”, lâkabının “Hatayî” olduğunu şöyle söyler: 
“Hatâyî lâkabım, Ca’ferî ismim / Bir levh üzerine yazıldı resmim / Bâtın 
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mâdeninden oluptur cismim / Hikmet-i Hudâ’ya uğradım geldim” (Arslanoğlu 
1992: 41). 

Kaynaklarda geçen Hatayî mahlaslı şiirlerin sahipleri konusundaki kargaşa-
lardan biri de bu şiirleri cönklere, mecmualara kaydedenlerden kaynaklanmaktadır. 
Bu şiirleri kaydeden kişiler, şiirlerin kime ait olduğunu bilmiyorsa –belki de 
Gölpınarlı ve Birdoğan’ın tespitlerindeki gibi “Hatayî” sözünü “mahlas” anlamında 
kullanarak- mahlas kısmına “Hatayî” yazma yoluna gitmişlerdir. Sözgelimi Sultan 
Abdal, Kul Himmet gibi şairlerin şiirlerinin de bazı cönklerde, mecmularda 
“Hatâyî” adına kaydedildiği ortaya çıkarılmıştır (Köksal 2012: 42). 

Şah İsmail Hatayî, yalnızca Alevî- Bektaşî çevrelerde yetişen şairleri etkile-
mekle kalmamış, Sünnî çevrelerde yetişen pek çok halk şairini de etkilemeyi ba-
şarmıştır. Etkiledikleri halk şairlerinden bir kısmı Hatayî’nin şiirlerine nazire söy-
lemiş / yazmış, bir kısmı onun şiirlerini kendine mal etmiş, bir kısmı ise onun şiir-
lerinden çeşitli dizeleri kendi şiirleri arasında kullanmıştır.  

Ustamalı deyişler söyleyerek şiire yönelen genç âşıklar usta âşıkların / şairle-
rin şiirlerini ezberlemekte, zaman içinde kendileri de bu şiirlere nazireler söyleme-
ye/ yazmaya başlamaktadır. Sıdkı Baba da Yunus Emre, Şah İsmail Hatayî, Pir 
Sultan Abdal gibi usta şairlerin şiirlerinden bazılarını ustamalı olarak söylemiş, 
zamanla bu şiirlere nazireler de söylemiş/ yazmıştır. Sıdkı Baba’nın kendi el yaz-
ması divanı incelendiğinde, Hatayî’nin bu şair üzerindeki etkisi açıkça görülmekte-
dir. Bu etkilenmelerin “söylemlerarasılık” / “metinlerarasılık” ilişkiler açısından 
incelenmesi bilimsel araştırmalara yeni boyutlar kazandıracaktır. Burada vurgula-
mak gerekirse, İki ayrı şair adına kaydedilmiş iki metni karşılaştırırken sırf “benze-
şiklik” düzleminde yapılacak bir sorgulama günümüz halkbilimi araştırmaları açı-
sından oldukça yetersiz ve yanıltıcı olacaktır.  

“[Julia] Kristeva’nın ortaya attığı ve 1960’lı yılların sonlarından başlayarak 
her yazınsal çözümlemenin artık zorunlu bir aşaması olarak görülen metinlerarası, 
kabaca iki ya da daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya da söyle-
şim biçimi olarak anlaşılmalıdır.” (Aktulum 1999: 17). Sıdkı’dan 450-550 yıl kadar 
önce Hatayî tarafından yazılan / söylenen “Vardım kırklar meclisine” dizesiyle 
başlayan şiir Sıdkı Baba Dîvânı’nda yer aldığına göre bu alışveriş de 
metinlerarasılık açısından incelememiz gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 “Metinlerarasılık, alımlamaların sadece izlendiği değil, dönüşümlerin de 
gözlemlenebildiği yerdir” (Sakallı 1998: 41). Çünkü alınan metin parçalarının an-
lamında, yapısında, içeriğinde ve estetik biçimlerinde dönüşümler söz konusu ola-
bilmektedir. “Alımlayan yazarın, alımladığı görünümlere verdiği anlamın çözüm-
lenmesi, yazarın da bu anlamı nasıl çözümlediğinin, anlamı hangi yönde değiştirdi-
ğinin belirginleştirilmesine katkı sunar.” (Sakallı 1998: 41). Metinler arasında ye-
niden oluşturma, yeni yapılara ve anlamlara dönüştürme olabilmektedir. Bu durum, 
sözlü edebiyat ürünlerinde görülen “çeşitlenme” özelliğini akla getirmektedir. Bi-
lindiği gibi, halk edebiyatı ürünleri her aktarılışta yeniden oluşturuldukları için 
tespit edilen her çeşitlenme yeni bir metin özelliği taşır. Sözlü kültür geleneğinden 
kaynaklanan bu özellik, yazıya aktarılan ürünler için de geçerlidir. Bu bağlamda 
Sıdkı Baba Divanı’nda yer alan şiiri de sözlü gelenekte icra edilen şiirin çeşitlen-
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melerinden biri gibi düşünmek de mümkündür. Sözlü kültür geleneği içinde bir 
şiiri icra eden kaynak kişi ile yazılı kültür geleneği içinde o şiiri yeniden yazan kişi 
arasında büyük benzerlikler vardır. Sözlü kültür geleneği içinde sanatını icra eden 
sanatçı nasıl metni yeniden oluşturarak söylüyorsa, yazılı kültür geleneği içindeki 
yazıcı kişi de aynı metni yeniden oluşturarak yazıya aktarmaktadır. Sözlü edebiyat 
geleneği içinde icra edilen bir ürünün her bir aktarımını “çeşitlenme” olarak kabul 
edeceksek yazıya aktarılan metni de çeşitlenmelerden biri saymak durumundayız. 

Alt metin ile ana metin arasında ortak olan, yani birinci metinden alınan par-
çaların belirlenmesi yanında, alınan metin parçalarının anlamında, yapısında, içeri-
ğinde ve estetik biçimlerinde yapılan dönüştürmelerin belirlenmesinde de yarar 
vardır. Bu dönüştürmeleri “çeşitlenme” olarak düşünmek de mümkündür.  

 “Folklorik bir ürünün müzeleşmesinin, sıradanlaşmasının, unutulmasının 
önüne geçme yollarından birisi öyleyse onların metinlerarasılık / söylemlerarasılık 
sürecine dâhil edilmesidir. Alan Dundes’ın söylediği gibi, ‘millî kimliğin varlığı’ 
böyle bir işlemle olasıdır (kuşkusuz metinlerarası kullanımın tek işlevi bununla 
sınırlı değildir). Bu kadarla kalmaz, sürekli alıntılama nesnesi durumuna gelen 
folklorik ürünler evrensel anlamda yazılı bir ürünün türsel olarak tanımlanabilirli-
ğine de katkı sağlar.” (Aktulum 2013: 34). 

 “Genette’e göre ana metin, iki olası dönüşüm sonucu oluşabilir. Birincisi, 
biçemin aynı kalıp konunun değiştiği “dolaylı dönüşüm”dür, ikincisi ise biçimin 
farklı temanın benzer olduğu “yalın dönüşüm”dür (Rifat 154’ten Özay 6). Kubilay 
Aktulum, Genette’in ana metinsellik dönüşümlerini biçimsel değiştirimler (dönüş-
türümler) ve izleksel ya da anlamsal değiştirimler (dönüştürümler) olarak sınıflan-
dırmaktadır (142-148). Biçimsel dönüşümde, anlamdan ziyade biçimsel dönüştü-
rümler yapılmakta, anlam rastlantısal olarak el atılmaktadır. Anlamsal dönüşümler-
de ise anlam açık- ça ve bilerek dönüştürülmekte, çözümlemenin odağı anlamın 
dönüşümü olmaktadır (142). 

Aslında sadece söyleyicileri unutularak halka mâl olan sözlü edebiyat ürünler 
değil, yazarı / şairi bilinen yazılı edebiyat ürünleri de genellikle çoksesli metin 
özelliği taşır. Başka bir ifadeyle, ne kadar özgünlük iddiası taşırsa taşısın, yazılı 
edebiyat eserleri üretildikleri toplumun kültür birikimlerinden de etkilenirler. Eseri 
oluşturan şair ve yazarların beslendikleri kültür ortamları, yeni üretilen eserlerde de 
eski eserlerden izler bulunmasına zemin hazırlar. Böylelikle; “Her metin bir alıntı-
lar mozaiği gibi oluşur, her metin kendi içinde başka bir metnin eritilmesi ve dönü-
şümüdür.” (Julia Kristeva’dan akt. Aktulum 1999: 41). Bu konu araştırmacıların 
dikkatini çekmiş ve sözlü edebiyattan beslenen yazılı edebiyat ürünleri üzerine 
çeşitli çalışmalar yapılmış, alış-verişlerin boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Çün-
kü yazılı şiirlerin zaman zaman sözlü şiirlerden yararlandığı bilinmektedir. Sözlü 
edebiyat içinde ağızdan ağıza aktarılan kimi şiirlerin biçim ve anlam değişimlerine 
de uğratılarak yeni metinlerde büyük ölçüde yine oluşturulduğu ortaya çıkmaktadır. 
Aslında söylemleraraslık/ metinlerarasılık sürecine dâhil edilen bir eser yenilenerek 
yinelenir. Alıntılama nesnesi durumundaki ürünler ortak kültürün oluşmasına da 
büyük katkı sağlar. Bu alışverişler toplumu aynı duygular etrafında birleştirerek 
aynı milletin birer mensubu hâline getirir. Ortak kültürün yansımalarının belirgin 
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olarak gözlemlendiği kaynaklardan biri de Sıdkı Baba Dîvânı’dır. Bu dîvân, Kadi-
rîlik inancına mensup bir şair olan Sıdkı Baba1 tarafından yazılmış elyazması bir 
eser olup, söz konusu eser tarafımızdan Lâtin harflerine aktarılarak incelenmiştir 
(1. Baskı: Durbilmez 2003 ve 2. Baskı: Durbilmez 2014). Bu şiirler arasında “Var-
dım kırklar meclisine” dizesiyle başlayan bir şiir de bulunmaktadır. Bu şiir ince-
lendiğinde Şah İsmail Hatayî’inin Sıdkı Baba üzerindeki etkisi belirgin olarak gö-
rülmektedir. Metinlerarasılık açısından yapacağımız incelemede benzeşiklik ve 
çeşitlenme, bağlam değişikliği, bağlam değişikliğinden kaynaklanan biçim ve işlev 
dönüştürmeleri de yer alacaktır.  

Sorgunlu Sıdkı Baba, Cumhuriyet döneminde yaşamış, Kadirîlik / Kâdiriyye 
tarikatının Hâlisiyye koluna mensup bir halk şairidir1 (Durbilmez 2014). İnceleme 
konusu yapılan şiirin alt metni ve üst metni / ana metni karşılaştırmalı olarak şöyle 
sunulabilir:  

 
 

Bent 
Sırası 

Alt metin-1 Ana Metin Açıklama 

Kırklar meydanına vardım Vardım kırk-
lar meclisine 

Kırklar meydanına 
/ kırklar meclisine 
(+vardım / Var-

dım+) 
Gel beru ey cân dediler Gel beri ey 

cân dediler 
Aynı 

İzzet ile selâm verdim Yanlarına 
selâm verdim 

İzzet ile/ Yanlarına 

1 

Gel işte meydân dediler Gel işte mey-
dân dediler 

Aynı 

Kırklar bir yerde durdular Kalkıp ayağa 
durdular 

Kırklar bir yerde/ 
Kalkıp ayağa 

Otur deyu yer verdiler Yanlarından 
yer verdiler 

Otur deyu / 
Yanlarından 

Önüme sofra yazdılar Önüme sofra 
kurdular 

yazdılar/ kurdular 

2 

Al lokmayı sun dediler Al lokmayı 
sun dediler 

Aynı 

Kırkların kalbi durudur Kırklarıñ 
kalbi arıdır  

Durudur/ arıdır 

Gelenin kalbin arıdır Varanıñ 
göñlüñ eridir 

Gelenin kalbin 
arıdır/ Varanıñ 
göñlüñ eridir 

3 

Gelişin kanden beridir Gelişiñ gam-
dan beridir 

Kanden / gamdan 
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 Söyle sen kimsin dediler Deyiver 
kimsiñ dedi-
ler 

Söyle sen / Deyiver 

Gir semâa bile oyna Gir semâya 
bile oyna 

Semaa / semaya 

Silinsün açılsun ayna Silinsiñ pâk 
olsuñ ayna 

Açılsun/ pâk olsun 

Kırk yıl kazanda dur kayna Kırk yıl bu 
kazanda kay-
na 

Kazanda dur/ bu 
kazanda 

4 

Dahi çiğ bu ten dediler Terbiy’olsuñ 
ten dediler 

Dahi çiğ bu / Ter-
biy’olsuñ 

Gördüğünü gözün ile 
Söyleme sen sözün ile 
Andan sonra bizim ile 

5 

Olasın mihmân dediler 

 Sıdkı Baba 
Dîvânı’nda yok 

Düşme dünyâ mihnetine 
Tâlib ol Hak hazretine 
Âb-ı zemzem şerbetine 

6 

Parmağını ban dediler 

 Sıdkı Baba 
Dîvânı’nda yok 

Şah Hatâyî’m nedir hâlin Fikr edelim 
biz o günü 

Hakk’a şükr et kaldır dilin Münkiriñ 
olmaz îmânı 

Gaybetten kese gör dilin Dedi Sıdkı 
aşkıñ hani 

 

Her kula yeksân dediler Aşk atına biñ 
dediler 

Tapşırma dörtlük-
leri tamamen farklı 

 Şah Hatayî Sıdkı  
 

Görüldüğü gibi Sıdkı Baba Dîvânı’nda yer alan şiir, hecenin 8’li kalıbıyla ve 
beş dörtlükten oluşmaktadır. Metinlerarasılık açısından “üst metin” olarak ad-
landırmamız gereken bu metin beş dörtlükten oluşurken “alt metin” olarak ad-
landırmamız gereken ve incelemede karşılaştırma unsuru olarak kullandığımız Şah 
Hatayî mahlasını taşıyan metin ise yedi dörtlükten oluşur. Bu dörtlüklerden ilk 
dördü aynı / benzer dizelerden oluşmaktadır.  

Bu şiirde Şah İsmail Hatâyî’nin tesiri çok belirgindir. Hatta burada bir et-
kilenmeden daha çok Şah İsmail Hatâyî’nin şiirini çeşitlendirerek söyleme/ yazma 
ve bu şiirden bazı dizelerin çıkarılması ile yeni dizelerin eklenmesi söz konusudur. 
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Bent 
Sırası 

Alt Metin- 2 Ana Metin Açıklama 

Vardım kırklar yaylasına Vardım kırklar me-
clisine 

yaylasına / me-
clisine 

Gel berü hey can dediler Gel beri ey cân dediler hey / ey 
Yüz sürdüm ayaklarına Yanlarına selâm ver-

dim 
Yüz sürdüm 

ayaklarına/ Yan-
larına selâm ver-

dim 

1 

Gir işte meydan dediler Gel işte meydân 
dediler 

Gir /Gel 

Kırklar bir yerde durdular Kalkıp ayağa durdular Kırklar bir yerde 
/ Kalkıp ayağa 

Yerlerinden yer verdiler Yanlarından yer verdi-
ler 

Yerlerinden / 
Yanlarından 

Meydana sofra serdiler Önüme sofra kurdular Meydana / 
Önüme, serdiler /  

kurdular 

2 

Al lokmayı sun dediler Al lokmayı sun dediler Aynı 
Erenler gönlü ganidir Kırklarıñ kalbi arıdır  Erenler gönlü 

ganidir / 
Kırklarıñ kalbi 

arıdır 
Yuduğu kalbi arıdır Varanıñ göñlüñ eridir Yuduğu kalbi 

arıdır / Varanıñ 
göñlüñ eridir 

Gelişin kanden beridir Gelişiñ gamdan beri-
dir 

Kanden / gamdan 

3 

Söyle ey ihvân dediler Deyiver kimsiñ dedi-
ler 

Söyle ey ihvân / 
Deyiver kimsiñ 

Gir semâa bile oyna Gir semâya bile oyna Aynı 
Silinsin pâk olsun ayna Silinsiñ pâk olsuñ 

ayna 
Aynı 

Kırk yıl bir kazanda kay-
na 

Kırk yıl bu kazanda 
kayna 

bir kazanda / bu 
kazanda 

4 

Daha çiğsin yan dediler Terbiy’olsuñ ten dedi-
ler 

Daha çiğsin yan / 
Terbiy’olsuñ ten 

Gördüğünü gözün ile 
Söyleme sen sözün ile 
Andan sonra bizim ile 

5 

Ol sen de mihman dediler 

 Sıdkı Baba 
Dîvânı’nda yok 

Düşme dünyâ mihnetine 6 
Tâlib ol Hak hazretine 

 Sıdkı Baba 
Dîvânı’nda yok 
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Âb-ı kevser şerbetine  
Parmacığın ban dediler 

  

Şah Hatâyî’m nedir hâlin Fikr edelim biz o günü 
Dua edip kaldır elin Münkiriñ olmaz îmânı 
Kesegör gıybetten dilin Dedi Sıdkı aşkıñ hani 

7 

Cümlemiz yeksan dediler Aşk atına biñ dediler 

Tapşırma 
dörtlükleri tama-

men farklı 

 Şah Hatayî Sıdkı  
 

Sıdkı Baba Dîvânı’nda geçen metin ile yazılı / sözlü kültür ortamlarında bu-
lunan bir metni bu şekilde karşılaştırdığımız gibi yazılı/ sözlü kaynaklarda yer alan 
aynı şiirin çeşitlenmeleri arasında da benzeyen ve farklılaşan kısımlar olduğu tespit 
edilmektedir. Bunu daha iyi anlamak için Şah Hatayî mahlaslı şiirin çeşitlenmeler-
inden ikisini de karşılaştırmalı olarak örneklemekte yarar vardır:  
 
 
Bent 
Sırası 

Çeşitlenme 1 Çeşitlenme 2 Açıklama 

Kırklar meydanına vardım Vardım kırklar yaylasına Kırklar 
meydanına / 
kırklar yay-

lasına 
(+vardım / 
Vardım+) 

Gel beru ey cân dediler Gel berü hey can dediler Ey / hey 
İzzet ile selâm verdim Yüz sürdüm ayaklarına İzzet ile se-

lâm verdim / 
Yüz sürdüm 
ayaklarına 

1 

Gel işte meydân dediler Gir işte meydan dediler Gel / Gir 
Kırklar bir yerde durdular Kırklar bir yerde durdular Aynı 

Otur deyu yer verdiler Yerlerinden yer verdiler Otur deyu / 
Yerlerinden 

Önüme sofra yazdılar Meydana sofra serdiler Önüme / 
Meydana, 
yazdılar/ 
serdiler 

2 

Al lokmayı sun dediler Al lokmayı sun dediler Aynı 
Kırkların kalbi durudur Erenler gönlü ganidir Kırkların 

kalbi duru-
dur/ Erenler 

gönlü ganidir 

3 

Gelenin kalbin arıdır Yuduğu kalbi arıdır Gelenin / 
Yuduğu 
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Gelişin kanden beridir Gelişin kanden beridir Aynı  
Söyle sen kimsin dediler Söyle ey ihvân dediler Sen kimsin / 

ey ihvân 
Gir semâa bile oyna Gir semâa bile oyna Aynı 
Silinsün açılsun ayna Silinsin pâk olsun ayna açılsun/ pâk 

olsun 
Kırk yıl kazanda dur kayna Kırk yıl bir kazanda kayna Kazanda dur/ 

bir kazanda 

4 

Dahi çiğ bu ten dediler Daha çiğsin yan dediler Dahi çiğ bu 
ten / Daha 
çiğsin yan 

Gördüğünü gözün ile Gördüğünü gözün ile Aynı 
Söyleme sen sözün ile Söyleme sen sözün ile Aynı 
Andan sonra bizim ile Andan sonra bizim ile Aynı 

5 

Olasın mihmân dediler Ol sen de mihman dediler Olasın/ Ol 
sen de 

Düşme dünyâ mihnetine Düşme dünyâ mihnetine Aynı 
Tâlib ol Hak hazretine Tâlib ol Hak hazretine Aynı 
Âb-ı zemzem şerbetine Âb-ı kevser şerbetine Âb-ı zem-

zem/ Âb-ı 
kevser 

6 

Parmağını ban dediler Parmacığın ban dediler Parmağını/ 
Parmacığın 

Şah Hatâyî’m nedir hâlin Şah Hatâyî’m nedir hâlin Aynı 
Hakk’a şükr et kaldır dilin Dua edip kaldır elin Hakk’a şükr 

et/ Dua edip, 
dilin / elin 

Gaybetten kese gör dilin Kesegör gıybetten dilin Gaybetten 
kese gör/ 

Kesegör gıy-
betten 

7 

Her kula yeksân dediler Cümlemiz yeksan dediler Her kula / 
Cümlemiz 

 Şah Hatayî Şah Hatayî  
 

Yazılı iki metin arasındaki ilişkiler nasıl metinlerarasılık açısından inceleni-
yorsa, sözlü ortamda dinlenen bir eserle yeniden oluşturulan başka eserler arasın-
daki ilişkileri de bu kuramlar açısından incelemek mümkündür. Bilindiği gibi, söz-
lü edebiyattan kaydedilen “metin” bütünün bir parçasıdır. Sözlü edebiyat kaynaklı 
metni bağlamından kopuk olarak ele almak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü 
sözlü edebiyat kaynaklı metin ancak icra edildiğinde bütün parçalar tamamlanmış 
olacaktır. Söyleyicinin / anlatıcının cinsiyeti, yaşı, dinî ve ideolojik eğilimi, eğiti-
mi, anlama ve anlatma yeteneği yanında dinleyicinin cinsiyeti, yaşı, dinî ve ideolo-
jik eğilimi, eğitimi, dinleme ve anlama kapasitesi de metnin yeniden oluşturulma-
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sında etkili olmaktadır. Sözlü sanat ürünlerinin söylendikleri zamana, mekâna, 
söyleyen ve dinleyen insana göre dönüşüm geçirmesi anlaşılır bir durumdur. Sözlü 
edebiyat ürünlerinin “donmuş bir metin”  olmamasından kaynaklanan bu dönüşüm 
her seferinde “yeniden oluşturma” ile ortaya çıkmaktadır. Sözlü edebiyatta anlatı-
cının dinleyicileri göz önünde bulundurması ve dinleyicilerin özelliklerine uygun 
olarak metni yeniden oluşturmaya çalışması ile Sıdkı’nın izlediği yol arasında da 
benzerlikler bulunmaktadır. 

 
 

NOTLAR 
1. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Tiftik köyünde doğmuştur. “Uçun kuşlar 

uçun, Mekke'ye doğru” düz ayaklı şiirinin son dörtlüğünde “İlimdir Yozgat da 
Tiftik'tir köyüm” dizesine yer veren şair, “Şeyhim Sırru’l-Azîz himmete geldim” 
düz ayaklı şiirinin üçüncü dörtlüğünde de “Sorgun Tiftik köyüm özledim seni” 
demektedir. Kimi kaynaklarda şairin doğum tarihi 1896 olarak geçer (Doğan 1988: 
338,  Oğuz 1994: 145, Abdülkadiroğlu- Özkan 1994: 81.). Şairin el yazması 
dîvânında bu tarih H. 1316 / M. 1898/ 99 olarak yer alır. Kaynak şahıs Kadir Gök 
de Sıdkı’nın H.1316’da doğduğunu söyler. Nüfus kayıtlarında ise şairin 1 Temmuz 
1900 tarihinde doğduğu belirtilmektedir. Şairin adının Sıtkı, soyadının Gök olduğu 
kimi kaynaklarda yazılmaktadır (Doğan 1988:338,  Oğuz 1994: 145, 
Abdülkadiroğlu- Özkan 1994: 81, Güzel 1999: 480). Kaynak kişi Hüseyin Cahit 
Gök’ün verdiği bilgiye göre şairin adı “Sıdkı” değil, “Hacı”dır. Nüfus kayıtları da 
bu bilgiyi teyit etmektedir. Mahlasıyla tanınan şair, adının yanına mahlasını da 
ekleyerek bir şiirinde “Adım Hâcı Sıdkı, soyadım Gök'dür” demektedir. Çevresinde 
Sarı Hoca, Sarıca Hoca, Sarı Molla, Sarıca Molla ve Sıdkı Baba lâkaplarıyla ta-
nındığı da sözlü kaynaklar tarafından belirtilmektedir. Babası Hüseyin Efendi, 
annesi Penpe [Pembe] Hanım'dır. Babası Hüseyin Efendi’nin doğum tarihi –nüfus 
kayıtlarına göre- 1 Temmuz 1882 olup, babasının babası İbrâhîm, babasının annesi 
Zeliha’dır. Annesi Penpe [Pembe] Hanım’ın doğum tarihi –nüfus kayıtlarına göre- 
1 Temmuz 1874 olup, annesinin babası İsmail, annesinin annesi Keziban’dır. Şai-
rin babasının vefat tarihi -nüfus kayıtlarına göre- 9 Ağustos 1918 olarak geçerken 
annesinin vefatı ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır.  

Ahmet (doğ.1.7.1902- öl.15.10.1981), Nazife (1898’de doğmuş fazla yaşa-
mamış), Nazife (doğ.14.3.1911-öl.?) ve Rukiye (doğ.14.3.1913-öl.?) adlarında dört 
kardeşi doğmuştur. Sülâlelerine Gökhasanoğulları denir.  Bir şiirinde Geylânî’nin 
soyundan geldiğini söyler: 

“İlimdir Yozgat da Tiftik'tir köyüm  
Sultan Geylânî'den geliyor soyum  
Sıdkı’dan bir selâm Resül'e deyiñ  
Uçun kuşlar uçun, Mekke'ye doğru” 
Şair iki defa evlenmiştir. İlk eşiyle ilgili yeterli bilgi ve belgeye ulaşılamamış-

tır. Askere gitmeden önce, imamlık yaptığı Sorgun’un Cihanşarlı köyünden birisiy-
le evlendiği söylenir. Askerlik dönüşü ilk eşinden ayrılmak zorunda kalır. İkinci 
eşinin adı -nüfus kayıtlarına göre- Gürcü, eşinin babasının adı Nabi, annesinin adı 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 64 

Ayşe’dir. Eşinin doğum tarihi 14.3.1905, ölüm tarihi 9.6.1986 olarak kayıtlıdır. 
İkinci eşi Gürcü Hanım, kendi köyü olan Tiftik’teki “Bağgiller sülâlesi”ndendir.  

Şairin üç oğlu iki kızı olmuştur. Şairin ilk çocuğu Kadir’in doğum tarihi 
13.6.1932, vefat tarihi 1950’dir. 18 yaşında vefat ettiği anlaşılan Kadir, şairin ilk 
eşinden olmalıdır.  

Şairin ikinci eşinden Hüseyin Cahit Gök (doğ. 1.2.1934) ve Abdülkadir 
(doğ.5.3.1944) adlarında iki oğlu, Tekmile (doğ. 30.4.1939- öl.?) adlı bir kızı ol-
muştur.  

Büyük oğlu Hüseyin Cahit Gök, hâlen Tiftik köyünde yaşamaktadır. Bu ça-
lışmada, Sorgunlu Sıdkî ile ilgili verilen bilgilerin pek çoğuna kaynaklık etmiştir. 
Küçük oğlu Abdülkadir Gök, hâlen Tiftik köyünün imamı olarak görevlidir. 14.2. 
1977’de evlenen Tekmile’nin vefat tarihine ulaşılamamıştır. 

Dinî bilgileri öğrenmeye heveslenen Hacı Gök, henüz altı yaşında iken 
Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış, 12 yaşına kadar köyündeki hoca mektebine 
devam etmiş; Tataristan'dan gelerek Tiftik köyünde imamlık yapan İdris Hâfız'dan 
aldığı derslerle dinî bilgilerini arttırmış ve hafız olmuştur. 12 yaşından sonra, kısa 
aralıklarla, Yozgat ve Konya'da medrese tahsili yapmış; Arapça ve Farsça öğren-
miştir.  

Hangi yıllarda ve hangi medreselerde öğrenim gördüğü konusunda bilgi ve 
belge bulunamamıştır. Sadece Yozgat ve çevresinde bile pek çok medrese olduğu 
kaynaklarda geçmektedir.  

Askerlik görevini yazıcı olarak, Cizre (Şırnak) ve Zaho'da yapmıştır. Konya 
ve Sorgun'a bağlı çeşitli köylerde imam olarak görev yaptığı bildirilmektedir. Söz-
lü kaynaklardan Hüseyin Cahit Gök ve Kadir Gök, şairin Konya'nın hangi köyle-
rinde imam olarak çalıştığını, hatırlayamadılar. Sorgun'un Cihanşarlı, Akoluk, 
Caferli, İmrahor, Araplı ve Burunören köylerinde imam olarak bulunduğunu kesin 
olarak ifade ettiler.  

2. 24 Şubat 1961 Cumartesi günü, Ramazan ayının dokuzuncu gecesi saat 
21.30'da vefat etmiştir. Köyün imamı şair İsmail Güngör, Sıdkı’nın başında oku-
duğu Kur'an-ı Kerim'e ölüm tarihini kaydetmiştir. Vefat tarihi Sıdkı Baba Dîvânı 
üzerine de kaydedilmiştir. Nüfus kayıtlarına göre şairin vefat tarihi 1 Mart 
1965’tir. Mezarı Tiftik köyündedir. 

 
 
SONUÇ 
“Hatayî” mahlasıyla şiirler söyleyen / yazan Şah İsmail’in Anadolu sahası 

halk şairlerine etkisi çok belirgindir. Anadolu sahası halk şairleri içinde, özellikle 
de Alevî- Bektaşî zümrelerde yaşayan ozanlar arasında Hatayî’nin özel bir yeri ve 
belirgin bir etkisi olduğu şimdiye kadar yapılan araştırmalarda da ortaya konulmuş-
tur. Yaptığımız araştırma sonucu, bu etkinin yalnızca Alevî- Bektaşî zümrelerde 
yaşayan halk şairleriyle sınırlı kalmadığı ve Sünnî çevrelerde de Hatayî’den etkile-
nen çok sayıda halk şairi bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu şairlerden biri de Sorgunlu 
Sıdkı Baba’dır. Kâdirîlik inancına mensup şairlerden biri olan Sorgunlu Sıdkı Ba-
ba’nın tarafımızdan incelenen el yazması “Dîvân”ında da Hatayî’nin etkisi belirgin 
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olarak görülmektedir. Örnek olarak incelenen metin, nazire olmaktan öte, birkaç 
dizenin değiştirilmesi, bazı dizelerin çıkarılması ve yeni dizelerin eklenmesiyle 
oluşturulmuş bir metindir. “İki ya da daha fazla metin arasındaki ortak birliktelik 
ilişkisi, yani temel olarak ve çoğu zaman bir metnin başka bir metindeki somut 
varlığı” (Genette’den akt. Aktulum 1999: 83) olarak da tanımlanan 
metinlerarasılık, kültürel sürekliliğe zemin hazırlar. Sıdkı Baba Dîvânı’na “Sıdkı” 
mahlasıyla kaydedilen şiirde de kaynaklarda Hatayî adına kayıtlıdır ve bu şiirin –
bazı değişikliklerle, ekleme ve çıkarmalarla- Sıdkı mahlaslı şiirdeki varlığı da so-
mut bir şekilde görülmektedir. Metinlerarası kuramının taraftarlarına göre, “en yeni 
en özgün kabul edilen bir metin bile daha önce yazılmış bir metne dayanır” 
(Aktulum 1999: 217). Sıdkı Baba Divanında yer alan söz konusu şiir de daha önce 
Hatayî tarafından söylenmiş / yazılmış bir metne dayanmaktadır.  
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Öz  
Köroğlu kültürünün coğrafyasının çok geniş olduğunu bütün bilim dünyası 

kabul etmektedir. Sadece bu kültürün coğrafyasının genişliği değil uzak diyarlar-
daki izleri de araştırmacıları ilgilendirmektedir. Tümüyle Güney Kafkasya, Köroğ-
lu kültürü havzası içinde bulunmaktadır. Tebliğde;  Gürcistan’ın özellikle Borçalı 
bölgesinde Köroğlu ile ilgili yapılan çalışmalardan söz edilmektedir. Borçalı bölge-
si;  Qarapapaq, Terekeme ve Azerbaycan Türkleri ile nüfusca sayıları az olan diğer 
ufak Türk boylarının yaşadığı yerdir. 

Tebliğimde, Gürcistan İlimler Akademisi K. Kekelidze Elyazmaları Enstitü-
sü arşivinde aslı bulunan Tiflis nüshası/Tebriz varyantından söz edeceğim. 28 kol-
dan oluşan bu Tiflis nüshasının bir kopyası Türkiye’ye de getirtilmiş ancak Türkiye 
Türkçesine aktarılma çalışmaları henüz bitirilememiştir. Tebriz anlatması Azerbay-
can Millî İlimler Akademisi (AMEA) Folklor Enstitüsü tarafından, Lâtin harfleri 
ve Azerbaycan Türkçesi ile 2005 yılında bastırılmıştır. 

Azerbaycan Türkçesi ve Lâtin harfleriyle Bakü’de bastırılan M.H. 
Tehmasib’in hazırladığı Koroglu kitabı, 17 kol olarak hem Azerbaycan Türkçesi ve 
Lâtin alfabesiyle, hem de Gürcüce ve Gürcü alfabesiyle 2010 yılında Tiflis’de 720 
sayfa olarak bastırılmıştır. 

Tebliğimde ayrıca, Borçalı âşıklarından derlenen Köroğlu anlatmalarından, 
Köroğlu Tiflis nüshasından ve Köroğlu ile ilgili diğer derlemelerden söz edilecek-
tir. 

Anahtar Kelimeler: Körroğlu epic, Gürcistan, Tiflis nüshası/Tebriz 
version/edition, Borçalı âşıkları, Güney Kafkasya. 
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 Abstract 
The geography of Koroghlu culture that was wide was accepted whole wide 

world of science. Researchers are concerned with not only wide of this culture but 
also the traces of distant lands. South Caucasus is located in a completely Koroghlu 
basin. In this paper, in the Georgia, especially in Borchaly, are mentioned studies 
related to Koroghlu. Borchaly regions is inhabited by Qarapapaq, Terekeme, Azer-
baijan Turks and other small Turkish tribes with little population. 

In my paper, I will mention about Tbilisi/Tabriz version/edition. The origine 
of these version/edition are in the archive of the Georgian Academy of Sciences, 
Institute of Manuscripts K. Kekelidz. These version/edition consisting of 28 branch 
was brought to Turkey, but It has just not been translated in Turkey Turkish com-
pletely.. Tabriz version/edition was puplished with Azerbaijani Turkish and Latin 
alphabet by Azerbaijan National Academy of Sciences (AMEA), The Institute of 
Folklore in 2005. 

Azerbaijan Turkish and Latin letters in Baku, 17 branches of the book (in-
cluding Bolu Bey branch) both the Azerbaijani Turkish and Latin alphabet, as well 
as with the Georgian and Georgian alphabet was printed as 720 pages in Tbilisi in 
2010. 

In my paper also is mentined narration of Koroghlu which compiled from 
Borchaly Ashiq,  Tbilise version/edition of Koroghlu, and the other compilatiın of 
Koroghlu. 

Keywords: Koroghlu epic, Georgia, Tbilisi/Tabriz version/edition, Borchaly 
ashiqs, The South Caucasus. 

 
 
 
 

Giriş 
Köroğlu kültür coğrafyasının çok geniş olduğunu bütün bilim dünyası kabul 

etmektedir. Bu kültür coğrafyası geniş de olsa Köroğlu ile ilgili çalışma yapanların 
ilgi alanındadır. Sadece “Köroğlu coğrafyası” değil, uzak izler de araştırmacıların 
uğraşı konusudur. 

Köroğlu coğrafyası içine Güney Kafkasya tümüyle girmektedir. Karaçay-
Çerkez, Abhazya, Kabardin-Balkar, Kuzey ve Güney Osetya, Çeçenistan, Dağıs-
tan, Gürcistan, Acaristan, Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan, Güney Azerbaycan, 
Doğu Anadolu birbirini toprak olarak bütünlüyen ama Köroğlu kültürü olarak da 
tümleyen yerlerdir. Gürcistan’ın özellikle Borçalı bölgesi; Qarapapaq, Terekeme ve 
Azerbaycan Türkleri ile nüfusca sayıları az olan diğer Türk boylarının yaşadığı 
yerdir. Gürcistan’da yaşayan Türk soylu ve akraba toplulukların dışında Gürcü, 
Abhaz, Osetin, Lezgi, Çeçen ve başka budunların Köroğlu kültürüne ilgisi büyük-
tür. 

Köroğlu, Gürcistan toprakları içinde yaşayan çeşitli halkların ve budunların 
gurur duyduğu bir halk kahramanıdır. Yenilmezlik, mertlik, gurur, vakar, cesaret 
ve galibiyet simgesi olan bu destan kahramanı “Koç Köroğlu” olarak adlandırıl-
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maktadır. Gürcistan topraklarında Koç Köroğlu sadece bir etnik grubun kahramanı 
değil, bütün coğrafyanın güvendiği hemen hemen her etnik topluluğun bir sembo-
lüdür.  Köroğlu yüce bir anlayıştır. Bu anlayış “Köroğluluk”tur. Köroğluluk; ye-
nilmezliktir, uğurdur, galibiyettir, korkusuzluktur, haksızlıklara başeğmemektir, 
kısaca kahramanlıktır. 

 
Gürcistan’da Köroğlu Kültü 
Gürcistan topraklarında Köroğlu kültü, nesillerden nesillere bir gurur örneği 

olarak yaşatılmış, gönüllerde yer etmiştir. 
Bakınız, size küçük bir örnekle bunun doğruluğunu ifade etmek istiyorum. 

Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde Zalqa adı verilen daha dar bir bölge vardır ki bura-
da Rum asıllılar yaşamaktadır. Çok önemli bir ayrıntı vardır ki bu halk, Rumcanın 
yanında Türkçeyi çok güzel konuşurlar. Hatta diyebiliriz ki Türkçeyi neredeyse 
Türkiye Türkçesiyle konuşurlar, ama Rumcaları unutulmuş derecesindedir. Bunlar 
Sovyetler Birliği döneminde bütün eğitimlerini Rus dilinde almışlardır. Bu küçük 
halk, Köroğlu destanlarının pek çok kolunu hafızalarında halâ yaşatmaktadırlar. Bu 
küçük bölgenin halkının folkloru, dili ve Köroğlu anlatmaları mutlaka özel proje-
lerle araştırılmalı, bu araştırmalar yazıya geçirilmelidir. 

Gürcistan’ın her bölgesinde onomastik (yer adları) çalışmaları yapılmalıdır. 
Görülecektir ki Köroğlu ile ilgili pek çok yer ve yurt adları ortaya çıkacaktır. 

Hangi halkın dilinde olursa olsun; söylenen şiirler, koşmalar, koçaklamalar 
derlenmeli ve  incelenmelidir. Hattâ bu şiirler yazılı kaynaklardan tarama yapılarak 
elde edilmelidir. Köroğlu ile ilgili pek çok manzum parçalara rastlanacaktır. 

Köroğlu kol destanları incelendiğinde; bir çok halktan kişilerin Köroğlu’nun 
yiğitleri (delileri) arasında olduğu görülmektedir. Gürcü Memmed, Ermeni Âşık 
Cünun gibi Köroğlu’nun (7777) değişik halklardan oluşan yiğidinden pek çoklarına 
destanlarda rastlanmaktadır. Çamlıbel (Çenlibel)deki yiğitler arasında Abhaz da 
var, Osetin de var, Lezgi de var. 

Yukarda da söylediğim gibi Köroğlu’yla ilgili olarak yer-yurd ve yaylaklara 
verilen adlar bugün bile Gürcistan’da korunmaktadır. Hatta bu yerler kutlu mekân-
lar olarak görülmektedir. 

Borçalı’nın Abdallı köyünün yakınlarında “Köroğlu Qalası” adı verilen sivri 
ve yalçın kayalar üzerinde bulunan kaleyi ben şahsen uzaktan gördüm. Bu heybetli 
kaleyi, Gürcistan’a 2016 yılı haziran ayında yaptığımız bir yolculuğumuzda Azer-
baycan Milli  İlimler Akademisi Şube Müdürlerinden Doç. Dr. Elxan Memmedli 
bana uzaktan gösterdi. 

Köroğlu’nun 7777 delisi olduğunu söylemiştim. Elxan Memmedli’ye bu deli 
kavramını sordum. “Deli, yiğittir, alpamıştır” dedi. “Köroğlu da bir delidir”, “Biz-
lerde adeten delikanlı, deli-dolu adamlara deli derler” dedi. 

Genelde Köroğlu’na adanmış şiirler, koşmalar, halk deyimleri, hikâyeler, 
rivayetler Gürcistan’da çoktur. Bunlar mutlaka araştırılmalı ve yazıya 
geçirilmelidir. Gürcistan’da sazla ve karazurnayla çalınan pek çok Köroğlu havaları da bu-
lunmaktadır. Meselâ; cengi, mısrî, döşeme Köroğlu, Köroğlu dübeyti, meydan 
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Köroğlusu, sürütme Köroğlu, Kıratın kişnemesi gibi pek çok kahramanlık havaları 
bugün bile en çok dinlenen havalardır (EHMEDOĞLU 2015, 814-824). 

 
“Borçalı Folklor Örnekleri” Kitabında Köroğlu Kolları 
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA) Folklor Enstitüsünün 2013 yı-

lında Bakü’de yayımladığı “Azerbaycan Folkloru Antologiyası, XXV Kitab 
(Borçalı Folklor Örnekleri), II Kitab”, Borçalı’da toplanmış folklor örneklerini 
ihtiva eden önemli bir eserdir. Bu eser; rahmetli Prof. Valeh Hacılar ile Doç. Dr. 
Elxan Memmedli’nin derlemelerini içermektedir. Düzenleyen Doç. Dr. Elxan 
Memmedli ve Redaktör Prof. Dr. Mahmut Allahmanlı’dır. Kitabın baş sayfalarında 
üç önemli yazı bulunmaktadır. I. yazı “Tertibçiden” başlığını taşımaktadır ve kimin 
kaleme aldığı belli edilmemiştir. Muhtemel Doç. Dr. Elxan Memmedli’ye aittir. II. 
yazı “Redaktordan” başlığını taşıyor. Önemli bilgiler içeren ve Borçalı Folkloru ile 
ilgili genel bilgiler veren bu yazı Prof. Dr. Mahmut Allahmanlı tarafından kaleme 
alınmıştır. “Borçalı Azerbaycanlıların Soykökü” başlıklı III. yazı Bakü Devlet 
Üniversitesi Arkeoloji ve Etnografya bölümünün elemanı Doç. Dr. Kerem 
Hetemoğlu Memmedov tarafından yazılmış. Borçalı’nın ve orada yaşayan Türk 
soylu halkların kadimden bu yana tarihi gelişimini bir tür kronolojik biçimde an-
latmaktadır (MEMMEDLİ 2013: 3-16). 

Bu kitapta Köroğlu ile ilgili önemli bilgiler ve bazı kolların varyantları bu-
lunmaktadır.17. sayfada “Mifoloji Metnler” başlığı altında Köroğlu ile ilgili bir 
sayfalık “Sen Kür, Men Kür” anlatısı (fıkra) bulunmaktadır. Kitabın “Qaynaqlar” 
kısmında bu anlatının; Arif Acaloğlu’nun hazırladığı “Mifoloji Metnler” adlı 
Bakü’de 1988 yılında yayımlanan kitabdan alındığı notu bulunmaktadır 
(MEMMEDLİ 2013: 17). 

Bu kitabın “Dastanlar” bölümünde 209-237. sayfaları arasında Köroğlu des-
tanının “Ağcaquzu Qolu” yer almaktadır. Bu kolu, Doç. Dr. Elxan Memmedli ilk 
defa 1989 yılında Borçalı’nın Qarayazı (Qardabani) rayonunun Kosalı köyünde, 
tanınmış el şairi üstad Âşık Aslan Kosalı’dan derlemiş ve yazıya geçirmiştir.1 
Elxan Memmedli 2006 ve 2012 yıllarında bu kolu yine Âşık Aslan Kosalı’dan 
yeniden derleyip yazıya geçirmiştir. Yani bu kolun üç varyantı bulunmaktadır. 
Elxan Memmedli bunları çeşitli yerlerde ayrı ayrı yayımlamıştır. Borçalı Folklor 
Örnekleri kitabında  Aslan Kosalı’nın ifasıyla II. varyant yer almaktadır. Aslında 
bu varyant, iki ayrı koldur: “Ağcakuzu” kolu ve “Perzad Hanımın Çenlibel’e Gel-
mesi” kolu. Bu kolun, diğer kitaplarda nasıl yer aldığını yazımın daha sonraki kı-
sımlarında anlatacağım (MEMMEDLİ 2013: 209-237). 

Borçalı Folklor Örnekleri adlı kitabın 238-260 sayfaları arasında Köroğ-
lu’nun başka bir anlatısı  yer alıyor. “Şehr-i Mehri” kolu. Bu metin Âşık Göyce 
Memmedov’dan 1980 yılında Borçalı’nın Qaçağan köyünde derlenmiştir 
(MEMMEDLİ 2013: 238-260). 

                                                
1 Aslan Kosalı’nın asıl adı Astan Musaoğlu Mirzayev’dir. 1929 yılında Gürcistan’ın Borçalı böl-

gesinin Qarayazı rayonunun Kosalı köyünde doğmuştur. Âşık sanatını çok iyi bilen, Köroğlu kolla-
rından bir kaçını anlatabilen âşığın pek çok koşma, muhammes, tecnis gibi şiirleri yayımlanmıştır. 
Hâlen köyünde hayatını sürdürmektedir (KAMALOĞLU ve diğerleri 2005: 173-174). 
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“Çoktur Köroğlu’nun Yaşı” Kitabı ve İki Köroğlu Kolu  
Erzurum’da 1994 yılında Dr. Habib İdrisi’nin kaleme aldığı “Çoktur Köroğ-

lu’nun Yaşı” adlı bir kitap yayımlandı. Bu kitapta Gürcistan’dan derlenmiş iki Kö-
roğlu kolu bulunuyor. Bu kollardan biri “Ağca Guzu” koludur. Borçalı Folklor 
Örnekleri adlı kitabı anlatırken bu koldan söz etmiştik. Doç. Dr. Elxan 
Memmedli’nin Âşık Aslan Kosalı’dan derlediği kol, esasında iki ayrı kolun birleş-
tirilmiş hâlidir. “Perzad Xanımın Çenlibel’e Gelmesi” kolu ile birleştirilerek kitaba 
alınmıştır. Elxan Memmedli bu kolu 1989 yılında Âşık Aslan Kosalı’dan 
Borçalı’nın Qarayazı rayonunun Kosalı köyünden derlemiştir (İDRİSİ 1994: 1-45). 

Kitapta yer alan ikinci Köroğlu kolu ise “Zernişan Hanımın Çenlibel’e Geti-
rilmesi” koludur. Bu kolu Prof. Dr. Mürsel Hekimoğlu Borçalı’nın Saraçlı köyün-
den Âşık Hüseyin Saraçlı’dan2 derlemiştir (İDRİSİ 1994: 46-83). 

Bu iki kol, Azerbaycan’da basılan Köroğlu kitaplarında da yer almaktadır. 
Bu kolların bu kitaplarda nasıl yer aldığını sırası geldikçe anlatacağım. 

 
Köroğlu Destanının Tiflis Nüshası-Tebriz Varyantı 
Köroğlu destanının uzun yıllardan beri bilinen ve Tiflis nüshası (Tebriz var-

yantı) olarak adlandırılan 28 koldan oluşan varyantı Köroğlu ile ilgili en eski el-
yazması olarak kabul edilmektedir. Tabi ki bu şimdilik böyle; destanın daha eski 
elyazma  nüshaları bulunabilir. 

Destanın bu varyantının elyazmasının önce Krile daha sonra Lâtin harflerine 
aktarılması Dilare Aliyeva ve Elnara Tofiqkızı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Elnara Tofiqkızı ayrıca açıklamalar, sözlük ve şerhler yapmıştır. 

Tiflis nüshası, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsünün 
“İlmi Şûra” kararıyla bu enstitünün yayınları arasında çıkmıştır. Azerbaycan Folk-
loru Külliyatı’nın XV. ve XVI. cildi olarak, Destanlar serisinin V. Kitap ve VI. 
Kitap biçiminde Bakü’de Nurlan neşriyatınca 2010 yılında 428+404 (toplam 832) 
sayfa yayımlanmıştır. 

Kitab; Aziz Elekberli’nin düzenlemesiyle ortaya konmuştur. Kitabın bir de 
redaksiya kurulu bulunuyor. Bu kişiler; Hüseyn İsmayılov, Teymür Bünyadov, 
Azad Nebiyev, Tofiq Hacıyev, İsrafil Abbaslı, Qara Namazov, Meherrem Ceferli, 
Muhtar İmanov, Fuzuli Bayat, Ramil Aliyev, Oruc Aliyev, Aziz Elekberli, 
Ağaverdi Halil, Seyfeddin Rzasoy’dur (ISMAYILOV-ELEKBERLİ 2010: 
428+404 s). 

A) XV. Cilt-V. Kitab’ta Bulunan Köroğlu Kol Destanları şunlardır: 
1. Demircioğlu’nun Telli Hanımın Ardınca Erzurum’a Gitmesi ve Cafer Pa-

şaya Esir Düşmesi. Köroğlu’nun Onun Dalınca Gidip Onu Azad Etmesi  
                                                

2 Hüseyin Saraçlı’nın asıl adı Hüseyn Qurbanoğlu Hesenov’dur. 1916 yılında Gürcistan’ın 
Borçalı Bölgesi’nin  Bolnisi rayonunun Saraçlı köyünde doğmuştur. H. Saraçlı, Borçalı bölgesinin en 
tanınmış âşığıdır. Hakkında yayımlanan bir-kaç kitap bulunmaktadır. 14 çırak yetiştirmiş ve âşık 
sanatını öğretmiştir. 1987 yılında 71 yaşında iken doğduğu köyü Saraçlı’da vefat etmiştir. Köyünde 
sanatkarın büstü bulunmaktadır. 2016 yılı Haziran ayı içinde onun doğumunun 100. yılı jübilesi 
Marneuli’de yapıldı. Bu etkinliğe Türkiye’nin bilim adamları ve sanatçıları katılarak anılmıştır. 16 
Köroğlu kolu bildiği söylenmektedir. Ondan derlenen 3 Köroğlu kolu çeşitli yerlerde yayımlanmıştır 
(KAMALOĞLU ve diğerleri 2005: 133-134). 
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2. Köroğlu’nun Sultan Mahmud’un Kızı Nigar Hanım’ı Getirmek İçin İstan-
bul’a Gitmesi ve Hondkârın Oğlu Bürcü Sultanla Dava Etmesi ve Köroğlu’nun 
Ona Galip Gelmesi  

3. Köroğlu’nun Ayvaz’ı Getirmek İçin Urfa Şehrine Gitmesi ve Onun Dayısı 
Reyhan Arapla Davası 

4. Ayvaz’ın Öz Bazı Yaşıtları ile Qazlı Göle Ördek ve Kaz İçin Gitmesi ve 
Onun Hasan Paşaya Esir Düşmesi. Köroğlu’nun Hasan Paşa ile Davası ve Ayvaz-
la Onun Yaşıtlarını Azad Etmesi  

5. Köroğlu’nun Van Şehrine Gitmesi. Osman Paşa ve Teymür Ağa ile Dava-
sı. Köroğlu’nun Teymür Ağa’yı Öldürmesi ve Onun Nişanlısı Esmer Hanımı Çam-
lıbel’e Getirmesi 

6. Ayvaz’ın Ahmet Paşa’nın Şeref Hanımın Arkasından Halep Şehrine Git-
mesi. Köroğlu’nun Ayvazın Ardınca Gidip Ahmet Paşa ile Davası ve Onu Mağlup 
Etmesi 

7. Köroğlu’nun Mahmut Hanın Kızı Ceyran Hanımı Getirmek İçin Dağıs-
tan’a Gitmesi. Mahmut Hanla Dava Etmesi ve Onu Mağlup Etmesi 

8. Belli Ahmedin Davut Paşanın Kızı Qumru Hanımı Getirmek İçin Erzu-
rum’a Gitmesi ve Tutulması. Köroğlu’nun Onun Ardınca Gidip Davut Paşa ile 
Dava Etmesi ve Belli Ahmedi Kurtarması 

9. Celâli Köroğlu’nun Hasan Paşanın Serdarı Bolu Beyle Davası ve To-
kat’tan Hasan Paşanın Kızı Seadet-Begim Hanımı Getirmesi 

10. Köroğlu’nun Kürdistana Gitmesi ve Kürdistan Valisi Ahmed Paşa ile 
Dava Edip Onun Kızı Leyli Hanımı Getirmesi 

11. Selim Paşanın Nökeri Hamzanın Köroğlu’nun Atını Çalması ve Köroğ-
lu’nun Onun Arkasından Gidip Atı ile Birlikte Selim Paşanın Kızı Döne Hanımı 
Getirmesi 

12. Selim Paşanın Kardaşı Davut Paşanın Öz Kardaşının Kanını 
Köroğlundan Almak İçin Kars’tan Gelmesi. Ayvazı Evlatlıktan Alması. Köroğ-
lu’nun Haber Alarak Arkasından Gitmesi ve Davut Paşa ile Dövüşü 

13. Celâli Köroğlu’nun Humar Hanımı Getirmek İçin Mısır’a Gitmesi. Hü-
seyin Paşa ile Dava Etmesi ve Onu Mağlup Ederek Humar Hanımı Çamlıbel’e 
Getirmesi 

14. Köroğlu’nun Dağıstan Yürüyüşü, Dağıstan Valisi Ağa Hanla Vuruşması 
ve Onun Kızı Şahsenem Hanımı Çamlıbele Getirmesi 

15. Celâli Köroğlu’nun Hemis (Humus) Şeherine Seferi ve Oradan İsa Balını 
Getirmesi ve Köroğlu’nun İsa Balının Kardaşı Hasan Paşa ile Dava Edip Onu 
Mağlup Etmesi 

16. Bürcü Beyin Çamlıbele Gelmesi, Belli Ahmedi Esir Edip Erzincan’a Gö-
türmesi. Köroğlu’nun Haber Alıp Bürcü Beyin Arkasından Gitmesi ve Onunla 
Maharebe Edip Belli Almedi Yok Etmesi  

17. Köroğlu’nun Hasan Celâli Getirmek İçin Gitmesi. Abdal Paşa ile Muha-
rebe Edip Onu Mağlup Etmesi ve Onun Kızı Mencan Hanımı Hasan Celâli İçin 
Gitmesi 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 72 

B) XVI. Cilt-VI Kitab’ta Bulunan Köroğlu Kol Destanları şunlardır:  
18. Kadir Ağanın Ayvaz Balını Tutup Hapis Etmesi. Celâli Köroğlu’nun 

Bundan Haberdar Olup Kadir Ağanın Üstüne Ordu Çekmesi ve Onun Köroğlu 
Tarafından Öldürülmesi 

19. Celâli Köroğlu’nun Tevellüdü, Asıl ve Nesebi Hakkında. Kıratın Doğma-
sı, Köroğlu’nun İsyanı ve İsfehan Şah Abbasdan Kaçması 

20. Köroğlu’nun Rüya Görmesi Onun İsyanı. Şah Abbasla Sohbeti ve Ora-
dan Kaçması. Köroğlu’nun Ruma Gelip Van Şehrine Ayak Basması 

21. Celâli Köroğlu’nun Taht-ı Süleyman’a Gidip Ayaz Bey Çardevli ile Mu-
harebe Etmesi ve Onu Mağlup Edip Kızı Hurşid Hanımı Çamlıbel’e Getirmesi 

22. Ayvaz’ın Sarhoşluk Aleminde Köroğlu’ndan Küsüp Van Şehrine Nezer 
Celâlinin Yanına Gitmesi 

23. Celâli Köroğlu’nun Adamlarından Sarhoşun Diyarbakıra Melik Paşanın 
Kızı Mehveş Hanımın Ardınca Gitmesi ve Onun Esir Düşmesi. Köroğlu’nun 
Ahvalatından Haber Verip Sarhoşun Ardından Gitmesi ve Melik Paşa ile Muhare-
be Edip Onu Katletmesi 

24. Celâli Köroğlu’nun Silâhdaşlarından Mahbubın Mirî Paşanın Kızı Süra-
hi Hanıma Âşık Olması ve Onun Peşisıra Ayin Şehrine Gitmesi. Orada Esir Düş-
mesi. Köroğlu’nun Mirî Paşa Üstüne Ordu Yürütmesi, Onu Öldürüp Sürahi Hanı-
mı Getirmesi 

25. Celâli Köroğlu’nun Malatya Şehrine Gitmesi ve Ferhenkle Maharebe 
Etmesi ve Onu Öldürmesi. Celâli Köroğlu’nun Ferhengin Oğlu Kenanı Çamlebel’e 
Getirip Saki Yapması 

26. Ayvaz Balının Süleymaniye Şehrine, Süleyman Paşanın Kızı Gülsabah 
Hanım’ın Peşince Gitmesi. Süleyman Paşa ile Davası ve Onun Köroğlu Tarafından 
Öldürülmesi 

27. Rum Hondkarının Mecid Ağanın Yönetimi Altında Celâli Köroğlu’nun 
Üstüne Yirmibin Kişilik Ordu Göndermesi. Köroğlu’nun Onunla Muharebesi. 
Mecid Ağanın Köroğlu Tarafından Öldürülmesi 

28. Köroğlu’nun İsfahana Şah Abbasın Yanına Gitmesi. İsfahana Varmadan 
Yolda Ölümü ve İsfahan Yakınlarında Murçehud Köyünde Gömülmesi 

Köroğlu destanının Tiflis nüshası olarak bilinen Tebriz varyantı şu anda 
Gürcistan İlimler Akademisi K. Kekelidze El Yazmaları Enstitüsü arşivinde bu-
lunmaktadır. Bu kitap henüz Türkiye Türkçesiyle yayımlanmamıştır. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Üçüncü’nün bu nüshayı Tür-
kiye Türkçesine aktararak yayımlama hazırlığı içinde olduğunu öğrendim. Bu nüs-
hada nedense “Bolu Beyi” kolu bulunmamaktadır (TAN 2015: 803-805). 

 
“Köroğlu’nun Gürcistan Seferi” Kolu ve Varyantları 
Köroğlu kolları arasında “Köroğlu’nun Gürcistan Seferi” kolu değişik yer-

lerde anlatılmış ve yazılara geçmiştir. 
Bu kolu anlatanlardan biri, 1934 yılında Adana’nın Kadirli ilçesinin Bekereci 

köyünde doğan, evli ve on çocuk babası Yusuf Sıra olmuştur. Yusuf Sıra’dan altı 
Köroğlu kolu derlenmiştir. 1996 yılında anlattığı bu kolları, Yrd. Doç. Dr. Doğan 
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Kaya’nın öğrencisi Güzide Hekimoğlu derlemiş ve yazıya aktarmıştır. Lisans tezi 
olarak Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümüne hazırlamıştır, tez 
yayımlanmamıştır (Güzide Hekimoğlu, Kadirli’den Derlenmiş Halk Hikâyeleri, 
Sivas, 1996, 193 s). 

Bu kolda anlatılanlar şunlardır: 
(Bu anlatılanların özeti Doğan Kaya’nın yazısının bulunduğu ve tüm tebliğ-

lerin yer aldığı kitabın 288 ve 289. sayfalarından aynen alınmıştır.) 
a. Güzel Ayvaz, Köse Kenan ve Demircioğlu, Güdümen vasıtasıyla Köroğ-

lu’na kendilerini üç bacı ile evlendirmesi için haber gönderirler. 
b. Bu arada Çamlıbel’e gelen Mahmudu Bazirgân isminde bir yiğidi, yanına 

getirmeleri için Ayvaz’ı, Köse Kenan’ı ve Demircioğlu’nu onun yanına gönderir. 
Ne var ki Mahmudu Bazirgân, Ayvaz’ı ve Köse Kenan’ı döver. Demircioğlu, 
Mahmudu Bazirgân’ı Köroğlu’nun yanına getirir. 

c. Köroğlu, Mahmudu Bazirgân’a, üç bacı bulmasını aksi taktirde kendisini 
öldüreceğini söyler. Mahmudu Bazirgân, Gücistan Padişahı’nın üç kızının olduğu-
nu söyler. 

d. Köroğlu, yerine Şirin Döne’yi vekil bırakır. Kendisini Deli Ali kimliğine 
sokar, güvendiği 40 adamı birer sandığa koyup ve 500 kişiyle birlikte Mahmudu 
Bazirgân’ı yanına alıp, Çamlıbel’den Gürcistan’a hareket eder. 

e. Yolda Köroğlu (Deli Ali), bir karpuz tarlasına girip karpuzların yarısını 
yer. Mahmudu Bazirgân, karpuzların parasını öder. 

f. Mahmudu Bazirgân, bir şehrin beyi olan Veli’ye de on lira haraç verir. Bu 
hareket Köroğlu’na zor gelir. Ayvaz’ı alıp Bey’in yanına gider. Gece Bey Veli’nin 
kızıyla komşusunun kızını alıp kaçırırlar. 

g. Kervan Gürcistan’a gider. Mahmudu Bazirgân, Gürcistan Padişahı’ndan 
izin alıp sözde yükünü iki hana yerleştirir. 

h. Köroğlu, Deli Ali kimliğinde Gürcistan Padişahı’nın üç kızının yanına âşık 
olarak gider. Onların yanında onbeş gün kalır. 

i. Köroğlu’nu bu süre içinde göremeyen Ayvaz, sandığından çıkıp gizlice Kö-
roğlu’nun bulunduğu yere gelir. Kızın üçü de Ayvaz’ı görünce, ona âşık olurlar. 
Köroğlu, gelenin oğlu olduğunu söyler. Kızlar ayrı ayrı Köroğlu’nun yanına gelip 
Ayvaz’la evlenmek istediğini söyler. Köroğlu da kendisinden haber beklemelerini 
söyleyip onları rahatlatır. 

j. Köroğlu, kızlarla ayrı ayrı konuşup gece yarısı farklı yerlerde kendisini 
beklemesini söyler. Bu arada Ayvaza’a, Köse Kenan’a ve Demircioğlu’nun yanına 
gidip onları tek tek kızların bulunduğu yere gönderir. 

k. Gürcistan Padişahı’nın üç kızını alıp geriye dönen Köroğlu, yolda Bey Ve-
li’nin askerleriyle karşılaşır. Hoylu’nun desteğiyle onları mağlup ederler. Köroğlu, 
Bey Veli’nin küçük kızını Hoylu’ya, büyük kızını Kabiresığmaz’a, komşu kızını da 
Güdümen’e nikahlar. 

l. Köroğlu, Bey Veli’nin bütün malını alıp Çamlıbel’e döner (KAYA 1998: 
282-297). 
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Köroğlu’nun Gürcistan Seferi Kolu’nun başka bir varyantı 1936 yılında 
Azerbaycan’ın Quba rayonunda derlenmiştir. O yıllarda 70 yaşında olan Âşık 
Behbud Esetoğlu Haşimov anlatmıştır. Aslında Qonakkent rayonunda yaşarken 
sonra Quba rayonunun Aşağı Xuc köyüne yerleşmiştir. El âşığı olup çiftçilikle 
hayatını sürdürüyormuş. Âşık Behbud’dan, Teymurxanlı ile Ahmet Çelebizade 
birlikte derlemişler. Daktilo ve Lâtin alfabesi ile yazıya geçirmişler. 11 sayfalık bir 
metindir. Bu metin Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsünün İlmi 
Arşivinde 1014 nolu belge olarak saklanmaktadır. 

Bu kol, M. H. Tehmasib’in tertip ettiği ve Azerbaycan SSR Elmler 
Akademiyası’nın Kril harfleriyle 1969 yılında yayımlanan Köroğlu adlı kitabın I. 
basımında yer almıştır. 2006 yılında Çıraq Neşriyyatı tarafından basılan II. bası-
mında yoktur. 

I. Basımında yer alan Köroğlu’nun Gürcistan Seferi kolu, AMEA Nizami 
adına Edebiyyat ve Dil İnstitüsünün Folklor Arşivinde 490 nolu belge olarak kayıt-
lıdır. Bu kol 1936 yılında Quba rayonunda Âşık Beydüz’den derlenmiştir. 

Bu kolun orjinalliği dikkate alınarak onu mufassal olarak ve Azerbaycan 
Türkçesiyle aşağıya yazıyoruz. Bu metin İsrafil Abbaslı-Behlül Abdulla’nın birlik-
te hazırladığı Köroğlu kitabının 497-501. sayfaları arasında yer almaktadır. 

 

1. Koroğlunun Cünun adlı bir aşığı var. Bu aşıq hər yeri gəzib dolaşır. Harda 
bir igid. bir gözəl görürdüsə Koroğluya xəbər verir. Koroğlu da gedib onları 
gətirir. Bu minvalla 7 min dəli Çənlibelə yığışır. 

2. Cünun gəlib Gürcüstana çıxır. Burada Hürü xanım adlı bir qız var. O Bolu 
bəyin göbəkkəsmə nişanlısıdır. 

3. Hürü xanım, Koroğlu barədə. onun igidliyi haqqında çox eşitdiyindən 
Cönunun Gücüstana gəldiyini bilib öz yanına apartdırır və Koroğlunun necə adam 
olmasını aşıqdan soruşur. Cünun deyir:  

 
Qəflə bəzirganlar Hinddən, Misirdən,  
Gətirər baftasın, şalın Koroğlu.  
Zər, zərbaf geyinər yaşılnan, alnan,  
Geyər hər vaxt al-qumaşı Koroğlu.  
 
Görənlər adına ər deyərlər, ər,  
Qovğa günü olar o əsrəmiş nər.  
Xotkar qorxu çəkər, dağ-daş titrədər,  
Yeddi min dəlinin başı Koroğlu.  
 
Nə müddətdir yollarını basdırır,  
Qanlı oxlar qansırğadan asdırır,  
Hər nahara beş yüz quzu kəsdirir,  
Dağıdır pılovu, aşı Koroğlu.  
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Cünun aşıq bu dünyanı gəzməsə,  
Beş namazını əda qılmasa,  
Harda gözəl görsə çəkib almasa,  
Yıxar ol vaxt dağı-daşı Koroğlu. 

4. Bolu bəy Hürüyə sifariş göndərir ki, toy etməyə hazırlaşır. Əmisi qızının 
könlü nə istəyirsə buyursun. Hürü cavab verir ki, sən ancaq mənem mənəm deyib 
Gürcüstanda gəzirsən. Ya Koroğlunun başını getir, ya da məndən əl çək, 

5. Bolu qoşun çəkib Koroğlunun üstünə gedir. 

6. Koroğlu Daşqalada qaravulda olduğu zaman böyük bir qoşun görüb 
təəccüblənir. Əvvəl istəyir dəliləri xəbərdar etsin. Sonra fikirləşir ki, dəlilər elə 
bilər Koroğlu qorxusundan düşmənlə üzləşməyib bizi köməyə çağırır. Odur ki, 
paltarını dəyişib dilənçi qoca sifətində qoşunun içərisinə gəlir. 

7. Qabaqlar Koroğlunun yanında olan Mehtər onu tanıyır. Bolu bəyə bunun 
Koroğlu olduğunu bildirir.  Bolu əvvəl inanmır.  Təkiddən  sonra Koroğlunun 
qollarını bağlatdırır. İşi belə görən Koroğlu deyir: 

Aman Bolu, mənə zülüm eyləmə,  
Vallah Bolu, mən Koroğlu deyiləm.  
Nahaq mənim üçün ölüm eyləmə,  
Ağa Bolu, mən Koroğlu deyiləm. 
 
Koroğluynan düz yeddi min dəli var,  
Əyrimçədən keçən işkə beli var,  
Qəhrəman tək ağır qolu, əli var,  
Vallah Bolu, mən Koroğlu deyiləm. 
 
Koroğlunun bir atı var coşandı,  
Mənzilimiz Ərdəbildən keçəndi,  
Gəl and içim mənim adım Rövşəndi,  
Vallah Bolu, mən Koroğlu deyiləm. 
  
8. Bolu Koroğlunun sözünə inanıb onun qollarını açdırır və Çənlibelə 

göndərir ki, Koroğludan bir xəbər gətirsin. 

9. Koroğlu Çənlibelə gəlib əhvalatı dəlilərə bildirib deyir: 
Tez atdanm, qoçaqlarım, atdanım,  
Döyüş günü budu gəldi, ha gəldi.  
Dörd tərəfdən tutım qılınc, qalxanı,  
Savaş günü budu gəldi, ha gəldi. 

10. Koroğlu dəlilərlə Bolu bəyin qoşununa hücum edir. Qoşun məğlub olur. 
Bolu bəyi öldürmək istərkən o yalvarıb deyir ki, mən əmim qızı Hürünü istəyirəm, 
vermirlər. Səni köməyə aparmağa gəlmişem. 
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11. Dəlilərin etirazına baxmayaraq Koroğlu Boluya inanib onunla 
Gürcüstana yollanır. Yolda Bolu Koroğlunu yaralayıb qollarını bağladır. 

12. Qolu bağlı aparılan Koroğlu bir bəzirgan dostuna rast gəlib belə deyir: 
 
Pünhanı sövdəgar qardaş,  
Aparırlar pünhan məni.  
Ərənlərə qurban olum,  
Aparırlar pünhan məni. 
 
Adımı qoydular yava,  
Dərdimə bir yazın dava,  
Dilimnən Eyvaza duva,  
Aparırlar pünhan məni. 
 
Koroğluyam tək qalmışam,  
Qllarımı bağlatmışam,  
Bəlkə mən dəli olmuşam  
Aparırlar pünhan məni. 

13. Sövdəgarlar əwəl elə bilirlər ki, Koroğlu dəli olub, pirə aparırlar. 
Eyvazın adı çəkiləndə başa düşürlər ki, o, dara düşüb. Odur ki, Çənlibelə xəbər 
çatdırmağa tələsirlər. 

14. Bolu Koroğlunu Gürcüstana gətirir. Gürcüstan paşaları yığılıb deyirlər 
ki. Koroğlu çox keflər çəkib, indi quyuya salaq ki, yeyib-içdiyi burnundan gəlsin. 

15. Əhvalatı bilən Hürü xanım Koroğlu salınmış quyunun başına gəlir. 
Koroğlu ilə onun arasında belə bir deyişmə olur: 

Koroğlu: 
Gəlhagəl iyid qızı,  
Gəlincə gözlərəm səni,  
Sabah çıxan dan ulduzu,  
Çıxınca gözlərəm səni. 
  
Hürü: 
Xoş gəlmişsən mənim ağam, 
Doğru söylə sən Koroğlu. 
Səni aparsam otağa, 
Doğru söylə sən Koroğlu. 
 
Koroğlu: 
Qəbrimi qaz qatı-qatı, 
Üstündə bəzət Qıratı. 
Axır bir gün qiyaməti, 
Olunca gözlərəm səni. 
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Hürü: 
Koroğlunun yarı göyçek, 
Ağ üzünə töküb birçək, 
Sirri söyləginən gerçək,  
Düzün söylə sən Koroğlu. 

16. Hürü xanım qızların köməyilə uzun saçlarını quyuya sallayır. Koroğlu 
onun hörüklərindən tutub quyudan çıxır və Hürü xanımın otağına gəlir. 

17. Sövdəgar Çənlibelə xəbər gətirən tək Eyvaz Qırata ox, yay yükləyir, özü 
isə Ərəbatı minib Gürcüstana yola düşür. O gəlib Hürü olan imarətin qabağına 
çatıb Koroğlunu soruşur. Bunu eşidən Koroğlu deyir: 

Şükür olsun o Allaha,  
Bu gələn Eyvaz səsidi.  
Məni yadına salıbdı,  
Bu gələn sərdar səsidi. 
 
Qapıda durub xan kimi,  
Gözləri dolub qan kimi,  
Bir alıcı aslan kimi  
Bu gələn aslan səsidi. 
 
Yoldan tutarlar oğrunu, 
Gətirərlər qol bağlını,  
Yada salıb Koroğlunu  
Bu gələn Eyvaz səsidi. 
  
18. Eyvazı içəri aparalar. Koroğlu Hürü xanıma deyir ki, hazırlaş getmək 

vaxtıdır. Hürü geyinir, Koroglu onun uzun hörüklərini görüb deyir. 

 
Hörüm-hörüm çox da qalxma havaya, 
Hürü tellərin başina . 
Axır səni uğadar o zavala.  
Hürü. tellerin başına bəladı 
 
Adətdi ki toya gedən bəzənər. 
Əyri telə sığal versən düzələr.  
Bu gözəllik sənə bir ad qazanar.  
Hürü tellərin başına bəladı. 
 
Durna gedər olsa Bağdad elinə,  
Görsəm əlimi çatdırmam əlinə.  
Qoç Koroğlu qurban şirin dilinə.  
Hürü, tellərin başına bəladı. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 78 

19. Eyvaz Ərəbatı çəkib Hürünü tərkinə alır, Koroğlu da Qıratı minib 
Çənlibelə üz qoyurlar. Yolda onlar Bolu ilə qarşılaşırlar. Koroğlu onu qılınclayır. 
Çənlibelə çatanda dəlilər Koroğlunun arxasınca getmədikləri üçün xəcalət 
çəkirlər. Koroğlu üzünü dəlilərə, xanımlara tutub deyir: 

Eyvaz xana bu gəlini gətirdim,  
Başlaym toyunu ta mən gəlincə,  
Təflikçi göndərin Uruma, Şama,  
Başlayın toyunu ta mən gəlincə. 
 
Mən qurbanam Eyvazın şux boyuna,  
Hamı sazəndələr gəlsin toyuna,  
Yüz top zərbaf ölçün Eyvaz boyuna,  
Biçsin dərzilərim ta mən gəlincə. 
 

Çənlibeldə Koroğlu 40 gün toy çaldırıb Hürünü Eyvaza alır. 

(ABBASLI-ABDULLA 2005: 497-501) 
 
“Ağcaquzu” Kolu ve Varyantları 
“Ağcaquzu” kolu ile bu kolun devamı olan “Perizad Hanımın Çenlibele 

Gelmesi” kolu; İsrafil Abbaslı ve Behlul Abdulla’nın metinleri birlikte hazırladığı 
Lider Neşriyyat arasında 2005 yılında Bakü’de yayımlanan Köroğlu adlı kitapta 
yer almaktadır. 552 sayfalık bu kitabın 249-254. sayfaları arasında “Ağcaquzu” 
kolu, 255-277. sayfaları arasında “Perizad Hanımın Çenlibele Gelmeyi” kolu yer 
almaktadır. 

Her iki kol; Gürcistan’ın Borçalı bölgesi’nin Qardabani rayonunun Kosalı 
köyünde yaşamış Âşık Aslan Kosalı’dan 1989 yılında derlenmiştir. Derlemeyi 
bugün AMEA Folklor Enstitüsünde çalışan Doç. Dr. Elxan Memmedli yapmış ve 
yazıya aktarmıştır (ABBASLI-ABDULLA 2005: 249-277). 

2005 yılında yayımlanan bu kitabın baş tarafında İsrafil Abbaslı’nın 42 say-
falık “Azerbaycan Qehramanlıq Eposu” başlıklı çok önemli bir yazısı bulunmakta-
dır. Bu yazının 6 ile 8. sayfaları arasında Gürcistan’da, hattâ Güney Kafkasya’da 
yapılan Köroğlu ile ilgili yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. 

Âşık anlatmalarında Köroğlu’nun dört atı olduğu ifade edilmektedir. 1) Kı-
rat, 2) Dürat, 3) Arabat, 4) Ağcakuzu. Kırat, Dürat ve Arapat hakkında âşıklar ara-
sında bir ihtilaf bulunmuyor. Bazıları tarafından Ağcaquzu’nun Köroğlu’nun düş-
manı Hasan Paşa’nın oğlu olduğu söylenir. Meselâ; 1936 yılında Xızı rayonun 
Qobu köyünde Celâl Muratoğlu’ndan derlenen Ağcakuzu kolunda durum böyledir. 
Hatta bu kola göre Ağcakuzu öz amcası Cafer Paşa’nın kızı Perizad Hanıma 
beşikkertme (göbekkesme) nişanlıdır. 

Bu kol, AMEA Nizami adına Edebiyat ve Dil Enstitüsünün Folklor Arşivinin 
252 nolu belgesi olarak kayıtlıdır. Bu kol “Perizad Hanımın Çenlibel’e Getirilme-
si” kolu ile bütündür. Ancak bu kol, M. H. Tehmasib’in tertip ettiği ve Azerbaycan 
SSR Elmler Akademiyası’nın Kril harfleriyle 1969’da yayımlanan Köroğlu adlı 
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kitabın I. basımında yer almıştır. 2006 yılında Çıraq Neşriyyatı tarafından basılan 
II. basımında yoktur. (ABBASLI-ABDULLA 2005: 4-46). 

 
“Zernişan Hanımın Çenlibele Gelmeyi” Kolu 
Gürcistan’da derlenmiş ve yazılı kaynaklara giren bir Köroğlu kolu da 

Zernişan Hanımın Çenlibele Gelmeyi” adlı koldur. Bu kol, İsrafil Abbaslı ile 
Behlül Abdulla’nın metinlerini hazırladıkları Lider Neşriyyat tarafından 2005 yı-
lında Bakü’de yayımlanan “Koroğlu” adlı kitabın 328-351. sayfalarında da yer 
almaktadır. 

Bu kol, Gürcistan’ın Borçalı bölgesinin Bolnisi rayonunun Saraçlı köyünden 
derlenmiştir. Derlemeyi Prof. Dr. Mürsel Hekimov, 20-31 Mart 1976 tarihlerinde 
Âşık Hüseyin Saraçlı’dan yapmıştır (ABBASLI-ABDULLA 2005: 328-351). 

 
Gürcistan’dan Derlenmiş Köroğlu Şiirleri 
Gürcü alfabesi ile yazılmış bir el yazma eser Gürcistan Devlet Müzesi arşi-

vindedir. Bu el yazma eserde 6 adet Köroğlu şiiri, Dilara Aliyeva tarafından okun-
muş ve bunlar M.H. Tehmasib’in tertip ettiği Köroğlu kitabında yayımlanmıştır. 
Bu şiirler, Azerbaycan Türkçesi ile yazılı olup yazımızda aynen yayımlamaktayız. 
Bu şiirler M.H. Tehmasib’in Köroğlu kitabının 527 ile 533. sayfaları arasında yer 
almaktadır. 

  I 
İki dərya arasında gəmim var.  
Çıxartmadı bir kənara yel məni.  
Mənim yüz min möhnətim var, qəmim var,  
Apardı, girdaba saldı, sel məni. 
 
 
Bahar oldu, bağçamız bar gətirməz,  
Mənim könlüm qəribliyi götürməz,  
Gidi Reyhan Ərəb atı gətirməz,  
Aşa bilməz qarlı dağlar, yol, məni. 
 
Vara-vara dost kuyindən yad oldum,  
Qəhbə fələk, haçan səndən şad oldum?  
Vətənimdən, ulusumdan yad oldum,  
Yada salmaz qohum, qardaş, el məni. 
 
Koroğluyam, onu-bunu bilməzəm. 
Hər yetən ləkəyə boyım əyməzəm. 
Yaradandan qeyri kimsə bilməzəm,  
İstər yaxşı, istər yaman bil məni   (TEHMASİB 2006: 527) 
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II 
Bəylər, biz səhra qurduyuq. 
Qıızu qapmaq işimiz. 
Qağan aslanlar yatağı, 
Sərp qayadır daşlarımız. 
 
Qurdumuz quduzdur, dalar, 
Şahinimiz durna ovlar, 
Daşa çalsam iki bölər, 
Kəskindir qılınclarımız. 
 
Koroğlu der: alan qalsın (gəlsin), 
Dağı, daşı talan qalsın (gəlsin),  
Çovqan alıb çalan qalsın (gəlsin),  
Meydandadır başlarımız       (TEHMASİB 2006: 528) 
 
 
III 
Getmə dağlar, səndən xəbər alayım, 
Sinəmdə yaylayan ellər necə oldu? 
Ala sivan, çadır otaq quranlar, 
 ……….olan qullar necə oldu? 
 
Bir adam göndərin gəlsin yanıma, 
Yetişmədim qoşununa, xanına, 
İltimas eləyin nəzər xanıma, 
………. sədəf qollar necə oldu? 
 
Koroğlu der: al şərabın içərsən, 
Dost yolunda canü başdan keçərsən, 
Telli durnam, neçin məlul uçarsan? 
Əldən-ələ düşən tellər necə oldu?  (TEHMASİB 2006: 529) 
 
IV 
Mən yarımın ellərinə, 
Mən qurban. 
Varsam nazilən-nazilən, 
Nazilən, ey nazilən, şahbazilən.  
Əl-əl üstə qulluğunda, 
Mən qurban,  
Durram nazilən, 
Nazilən, ey nazilən, şahbazilən. 
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Seyr eylədim ellərini, 
Mən qurban,  
Qucdum yann bellərini, 
Ala göz!  
Dost bağın güllərini, 
Mən qurban,  
Dərrəm nazilən-nazilən, 
Nazilən, ey nazilən, şahbazilən. 
 
Çox çəkdim yarın cəfasın, 
Mən qurban.  
Görmədim xublar vəfasın, 
Ala göz!  
Bu yarın…səfasın, 
Mən qurban,  
Sürrəm nazilən, 
Nazilən, ey nazilən, şahbazilən. 
 
Dəstimi verdim dəstinə, 
Mən qurban.  
Qurbanam çeşm-məstinə, 
Ala göz! 
Sinəmi sinən üstünə, 
Mən qurban,.  
Sürərsən nazilən, nazilən, 
Nazilən, ey nazüən, şahbazilən. 
 
Çənlibelin yeri düzdür, 
Mən qurban.  
Gecələr mənə gündüzdür, 
Ala göz!  
Koroğlu Eyvazilən, 
Mən qurban. 
Nazilən, ey nazilən, şahbazilən   (TEHMASİB 2006: 531-532) 
 
V 
İllər ilən arzumanım çəkərəm,  
Əfqanımdan zara gəldi el, sonam!  
Aşiq oldum, mən gühankar olmadım,  
Gözüm yaşı ümman oldu, sel, sonam! 
 
Səhər-səhər çəmənlərdə gəzərsən,  
Söylü bəylər məclisində məzəsən.  
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Mislin oxdur, qızıl güldən təzəsən,  
Sana xoryad əli dəydi, sol, sonam! 
 
Səhər-səhər nə xoş gəlir avazın,  
Gedibdir baharın, qalıbdır yazın,  
Səni alır qaçar tülək şahbazın,  
Sizin göldən bizim gölə gəl, sonam (TEHMASİB 2006: 530) 
 
VI 
Bağdatdan gələn beş durna,  
Yoluna qurban olaydım...  
Qanatların burma-burma, 
Ellər nə əcəb, nə əcəb, gözəlsən, nə şirin,  
Telinə qurban olaydım...  
Dağlar aşallar, çöller keçəllər, sən ilə belə gəzəllər. 
 
Aradan rəqib ötməsin!  
Namərd mətləbə yetməsin!  
Altun kəmər incitməsin! 
Ay liqa bellər, nə əcəb, nə gözəl, nə şirin. 
Elinə qurban olaydım!  
Dağlar aşallar, çöllər keçəllər, sən ilə belə gəzəllər. 
 
Dağların başınnan çiçək,  
Sənsən hamısından göyçək,  
Doldur badələri, içək. 
Ellər nə əcəb, nə əcəb, nə şirin, nə gözəl, 
Elinə qurban olaydım!  
Dağlar aşallar, çöllər keçəllər, sən ilə belə gəzəllər. 
 
Eyvazım üzünü güldür,  
Siyah kakili sünbüldür.  
Öldürürsən Koroğlunu öldür! 
Qollar nə əcəb, nə əcəb, nə gözəl, nə şirin 
Qoluna qurban olaydım!  
Dağlar aşallar, çöllər keçəllər, sən ilə belə gəzəllər. (TEHMASİB 2006: 533) 
 
“Köroğlu’nun Derbend Seferi” Kolu 
Borçalı bölgesinin Bolnisi rayonunun Saraçlı köyünden olan Âşık Hüseyin 

Saraçlı, Köroğlu’nun 16 kolunu bildiğini Kövrek Murad adlı araştırmacı söylemek-
tedir. “Telli Hanımın Çanlıbel’e Gelmesi” kollarının nerelerde yayımlandığını, 
kimler tarafından derlendiğini anlattım. Âşık Hüseyin Saraçlı bu kolları nereden 
öğrenmiş? Usta âşıklardan almış. Mesela; “Telli Hanım’ın Çenlibel’e Gelmesi” 
kolunu usta Âşık Nesib’den dinlemiş ve öğrenmiş. (NEBİOĞLU 2016: 279) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 83 

Âşık Hüseyin Saraçlı’nın anlattığı ve yazıya geçen bir Köroğlu kolu vardır ki 
“Köroğlu’nun Derbend Seferi” koludur. Demek ki Âşık Hüseyin Saraçlı’nın bildiği 
16 Köroğlu kolundan ancak 3 kol yazıya geçirilmiştir. Derbend kolu, AMEA 
folklorşünası Doç. Dr. Elxan Memmedli tarafından bizzat Âşık Hüseyin Saraçlı’nın 
dilinden derlenmiş ve kaset banda kaydedilmiştir. Yine derleyen Elxan Memmedli 
tarafından yazıya geçirilmiştir. 

Köroğlu’nun “Derbent Seferi” kolu, 2016 yılı içinde Bakü’de bastırılan, Mu-
sa Nebioğlu’nun yayına hazırladığı 368 sayfalık Hüseyin Saraçlı adlı kitabın 86-
101 sayfaları arasında yayımlanmıştır (NEBİOĞLU 2016: 86-101). 

 
Gürcistan’da Basılan Koroğlu Kitabı 
2010 yılında Tiflis’de; hem Azerbaycan Türkçesi ve Lâtin alfabesiyle, hem 

de Gürcü alfabesiyle Gürcüce, Koroğlu adlı kitap yayımlandı. Bu kitab; Azerbay-
can Cumhuriyeti Gürcistan Büyükelçiliği, Azerbaycan Yazarlar Birliği Gürcistan 
Bölmesi ile Tiflis’deki Varlık Medeniyyet (Kültür) Merkezinin işbirliğiyle yayım-
landı. 

Aslında, M.H. Tehmasib’in hazırladığı Azerbaycan SSR Elmler 
Akademiyası tarafından 1969 yılında Bakü’de yayımlanan “Koroğlu Dastanı” adlı 
kitabın Gürcüceye çevirisidir. Bilindiği gibi M.H. Tehmasib’in hazırladığı bu kita-
bın ikinci baskısı Çıraq yayınları arasında 2006 yılında Bakü’de yapılmıştı. 

Gürcistan’da basılan Koroğlu kitabına Azerbaycan Cumhuriyeti Gürcistan 
Büyükelçisi Prof. Dr. Namiq Aliyev bir ön söz yazmıştır. Bu kitabın yayımlanma-
sına öncülük eden ise Azerbaycan Yazarlar Birliği Gürcistan Bölmesinin Başkanı 
ve Tiflis’deki Varlık Medeniyyet Merkezinin Müdürü Rafiq Hümmet’dir. 

Azerbaycan Türkçesinden, Gürcü diline Zezva Medulaşvili tercüme etmiştir. 
Kitabın teknik redaktölüğünü Nana Dumbadze yapmıştır. Kitab; Tiflis’de 2010 
yılında Universal Neşriyatı yayınları arasında çıkmıştır (HÜMMET 2010: 720 s.). 

M. H. Tehmasib’in hazırladığı Koroğlu Dastanı adlı kitabda bulunan 17 Kö-
roğlu kolu, Gürcüye çevrilerek her iki dilde yayımlanmıştır. Kitab, (A4) boyutunda 
ve 720 sayfadır. 

Bu kitabda yer alan Köroğlu kollarını Azerbaycan Türkçesi ile (Lâtin alfabe-
siyle) ve Gürcüce (Gürcü alfabesiyle) yayımlanan Köroğlu kolları ve değişen adla-
rını aşağıya önemi sebebiyle yazıyorum. (Parantez içindekiler Tehmasib’in kita-
bındaki kol adlarıdır ve sayfa numaralarıdır.) 

1. Alı Kişi (Alı Kişi 7-19 s.) 
2. Koroğlu ve Deli Hasan (Köroğlu ile Deli Hasan 20-26 s.) 
3. Nigar Hanımın Çenlibele Gelmesi (Köroğlu’nun İstanbul Seferi 27-53 s.) 
4. Demircioğlu’nun Çenlibele Gelmesi (Demircioğlu’nun Çenlibele Gelmesi 

54-61 s.) 
5. Âşık Cünun (Köroğlu’nun Erzurum Seferi 62-100 s.) 
6. Ayvazın Çenlibele Gelmesi (Ayvazın Çenlıbele Gelmesi 101-131 s.) 
7. Turna Teli (Turna Teli 132-158 s.) 
8. Keçel Hamza (Hamzanın Kıratı Aparması 159-205 s.) 
9. Mahbub Hanımın Çenlibele Gelmesi 206-233 s.) 
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10. Ceyran Avı (Köroğlu’nun Beyazıd Seferi 234-258 s.) 
11. Kulun Dalınca (Kulun Kaçması 259-277 s.) 
12. Ballıca Seferi (Düratın İtmeyi 278-287 s.) 
13. Bolu Bey (Köroğlu ile Bolu Beyi 288-313 s.) 
14. Koroğlu’nun Kars Seferi (Koroğlu’nun Kars Seferi 314-340 s.) 
15. Koroğlu’nun Derbend Seferi (Koroğlu’nun Derbend Seferi 341-364 s.) 
16. Hasan Paşa (Hasan Paşanın Çenlibele Gelmesi 364-378 s.) 
17. Koroğlu’nun Kocalığı (Koroğlu’nun Kocalığı 379-402 s.) 
 
SONUÇ 
Köroğlu konusuna  ilk kez 17-18. yüzyılların şarkı ve türkülerinde rastlanıl-

mıştır. 300-400 yıl önce Köroğlu parçalarının, türkülerin, deyişlerin halkların ağ-
zında olduğunu anlıyoruz. Ancak; bilimsel olarak hazırlanmış ilk araştırma yazısı-
na, Tiflis’de yayımlanan Tbilisski Vodomosti Gazetesinin 68. sayısında 1830 yı-
lında rastlanıyor. Bu şunu gösteriyor ki Köroğlu üzerine yapılan bilimsel araştırma-
ların tarihi geçmişi henüz 200 yıla bile ulaşamamış. Fakat şunu söyleyebiliriz ki, 
Köroğlu ile ilgili ilk bilimsel çalışma Gürcistan’da başlamıştır.  

Ben bu yazımda sınırlı kaynaklardan hareket ederek Gürcistan’da Köroğlu 
konusunda yapılan çalışmaları anlatmaya çalıştım. Meselâ; 1997 yılında Bakü’de 
Ozan neşriyyat yayımları arasında çıkan, İsrafil Abbaslı’nın hazırladığı “Koroğlu” 
adlı Paris nüshasını görmedim. 1999 yılında Bakü’de Elm neşriyyat yayımları ara-
sında çıkan, Azad Nebiyev’in hazırladığı “Koroğlu” adlı Veli Huluflu’nun nüshala-
rını henüz görmedim. Daha erişemediğim o kadar çok kaynak olduğunu düşünüyo-
rum. 

Köroğlu bilimsel araştırmalarında Gürcistan coğrafyasının ve Gürcistan kay-
naklarının ihmal edilmemesi gerektiği ortadadır. 
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Köroğlu’nun Tiflis nüshasıdır.              Köroğlu’nun Tiflis nüshasıdır. 
Bu 15. ciltte 17 kol bulunuyor.          Bu 16. ciltte 11 kol bulunuyor 
 

 
 

   
 

İsrafil Abbaslı-Behlül Abdulla’nın   hazırladığı Koroğlu kitabı.   Kitapta 25 kol 
bulunmaktadır. 
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M. H. Tehmasib’in hazırladığı Koroğlu Dastanı kitabı.  
Kitapta 17 kol bulunmaktadır. Gürcü diline bu kitap çevrilmiştir. 

 
 

 
 

Gürcistan’da basılan Rafiq Hümmet’in yayına hazırladığı, Gürcü diline 
tercümesini Zezva Medulaşvili’nin yaptığı Köroğlu kitabı. Hem  Azerbaycan 

Türkçesi, hem de Gürcü diliyle yayımlanmıştır. 
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Bu kitapta 2 Köroğlu kolu bulunmaktadır. Kollardan biri Âşık Aslan Ko-
salı’dan, diğeri Âşık Hüseyn Saraçlı’dan derlenmiştir. Yayıma hazırlayan 

Dr. Habib İdrisi’dir. 
 

 
 

Musa Nebioğlu’nun hazırladığı Âşık Hüseyn Saraçlı ile ilgili bu kitabın 
içinde âşığın anlattığı Köroğlu’nun Derbent Seferi kolu bulunmaktadır. 
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ÂŞIKLARDA MAHLAS DEĞİŞİMİ VE 

SIDKÎ BABA ÖRNEĞİ 
 

PSEUDONYM (MAHLAS) REPLACEMENT OF  
ASHİKS AND SIDKI BABA EXAMPLE 

 
ИЗМЕНЕНИЯ МАХЛАСА В ТВОРЧЕСТВЕ АШЫКОВ И 

ПРИМЕР СИДКИ БАБА 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* 
 
 
 
 
 

Öz 
Âşık sanatı geleneğinde, mahlas alma şu yollarla gerçekleşir: Mahlası kendi 

seçerek alma; bir usta âşıktan, imam, pîr veya mürşidden alma; rüyasında bâde 
içerken alma. 

Bazı âşıklar çeşitli yollarla kendisine uygun gördüğü mahlasla şiirlerini söy-
lerken bazı nedenlerle mahlaslarını değiştirmişlerdir. 

Mahlas değişikliği Âşık Sıtkı Baba’da oldukça ilginçlik gösterir. 12 yaşına 
kadar Pervane mahlasını kullanan Zeynelâbidin, Hacıbektaş’a geldiğinden bir süre 
sonra mahlasını değiştirmiştir. Ona “Sıtkı” mahlasını veren postnişin Şeyh 
Cemaleddin Çelebi’dir. 

Yazıda, bu mahlas değişiminin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Mahlas, mahlas değiştirme, Âşık Pervane, Âşık Sıtkı, 

Şeyh Cemalettin Çelebi. 
 
Abstract 
In the tradition of the art of ashik, the getting pseudonym (mahlas) takes 

place in the following ways: Choosing the pseudonym by himself; taking from a 
master ashik, imam, sage or mentor; to get in dream during when drink to bade. 

While some ashiks say poetry with a pseudonym that they decided to get in a 
way, sometimes they decided to change it. 

The pseudonym replacement of Ashik Sıtkı Baba  is quite interesting. 
Zeynelabidin, who used the pseudonym of “Pervane” until the age of 12, as soon as 
he came to Hacıbektaş, he changed the pseudonym. Postnişin Sheikh Cemaleddin 
Çelebi gave him the pseudonym of "Sıtkı". 

                                                
* Dokuz Eylül Üniversitesi  Buca Eğitim Fak. Emekli Öğ. Üyesi.İzmir/TÜRKİYE   
(Zileli.yardimci@gmail.com) 
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In the article, it is explained how this replacement of the pseudonym has 
been realized 

Keywords: Pseudonym, Pseudonym replacement, Ashik Pervane, Ashik Sıt-
kı, Sheikh Cemalettin Çelebi. 

 
 
 
Mahlas, “Şairlerin yazdıkları şiirlerde asıl adlarının yerine kullandıkları 

takma ad.”1, olup,  Halk  edebiyatında mahlas geleneğe bağlı uygulanan bir kural-
dır. Mutlaka son dörtlükte kullanılır.  

Reşit Rahmeti Arat’ın “Eski Türk Şiiri” adlı eserinde yer alan bazı şiirlerde  
Şılıg Tigin2  gibi şairlerin adlarının ya da mahlaslarının bulunması nedeniyle Türk-
ler’in İran şairleri ile temasa geçmeden önce mahlas kullanmış  olmaları görüşünü 
kuvvetlendirmekte ve mahlasın Araplar’dan İranlılar’a oradan da Türkler’e geçtiği 
görüşünü çürütmektedir.  

İslâmiyet’in kabulünden sonra ise bütün divan ve halk şairlerinin şiirlerinde 
mahlas yaygın olarak kullanılıp zamanla gelenek haline dönüşmüştür.  

Âşıkların çoğunun asıl adı unutulmuş, mahlasları ad olarak kullanılır olmuş-
tur.  Bunlardan Gevherî’nin asıl adı Mehmet, Dertli’nin İbrahim, Dadaloğlu’nun 
Veli, Ruhsatî’nin Mustafa, Kâtibî’nin Osman, Sümmanî’nin Hüseyin, Kul 
Nesimî’nin Ali, Kusurî’nin Ömer, Semaî’nin Muharrem, Gürünlü Gülhanî’nin 
Mehmet, Naçarî’nin Ali, Posoflu Müdamî’nin Sabit’tir. Âşıklar arasında “Mahlas-
sız şiir kulpsuz testiye benzer” diye bir söz vardır. Nasıl testi kulpsuz düşünülmezse 
âşık da mahlassız düşünülemez.3   

Âşık geleneğe uygun olarak kullanacağı mahlası çeşitli yollarla bulur. Bun-
lar:  

 
l. Mahlasını Kendi Seçerek Alma 
 a. Adını, soyadını  mahlas olarak kullanır.   
 Hüseyin Çırakman  mahlas olarak  soyadını seçmiştir.  Âşık Ali Gürbüz ise  

ad ve soyadını birlikte mahlas olarak kullanmaktadır.  
b. Yaşayışına ve sanatına uygun olarak kendi seçtiği herhangi bir ismi 

mahlas olarak kullanır. 
 Nevzat Topal kendisine Cansever mahlasını uygun görmüş, Metin Özer 

Birfani mahlasını seçmiştir.   
 Âşık Ruhsatî:  
“Mustafa’dır öz adım 
Mahlasım Ruhsat koydum” 

diyerek kendisine Ruhsatî mahlasını seçtiğini bir şiirle ifade etmiştir.   
  

                                                
1 Osman Nuri Ekiz, Ansiklopedik Edebiyat Bilgileri Sözlüğü,  İstanbul l984, s.l68 
2 Reşit Rahmeti Arat, a.g.e. s.238 
3 Mehmet Yardımcı, “Halk Şiirinde Bade İçme, Mahlâs Alma ve Usta Çırak Gelenekleri”  

Halkbilim ve Edebiyat Yazıları,  Malatya l993, s.2-l6 
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 2. Bir Usta Âşıktan, İmam, Pîr ya da Mürşidden Alma 
 a. Usta âşık sınava tabi tutar 
 Borlu Kemalî Baba mahlasını sınav onucu almıştır. 
 
b.Usta âşık çırağının durumuna göre bir mahlas uygun görür 
Ceyhunî’ye mahlasını sesinin gürlüğü ve coşkulu söyleyişleri nedeniyle usta-

sı Tokatlı Nuri vermiştir.4 
Kangallı Noksanî’ye,  bir ayağı sakat olduğu için  ustası Ruhsatî, aksaklığını 

telmih yollu işaret ederek  Noksanî  mahlasını uygun görmüştür.5   
 
c. Şeyh ve pîrin manevi etkisiyle mahlas alır 
 “Tapduk Emre, nasip üleştiren Hacı Bektaş Veli’nin avucundaki yeşil beni 

görür görmez  ‘Tapduk Hünkârım’ der. Bundan sonra adı Tapduk Emre kalır.”6    
Asıl adı Mahmut olan Demanî Baba'ya Demanî mahlasını Hacı Bektaş'ta 

Ahmet  Cemalettin Efendi vermiştir.7  Âşık Meftunî de mahlasını Hacı Bektaş'ta 
Cevat Ulusoy'dan almıştır.8  Muhlisî'ye de mahlasını Ahmet Cemalettin Efendi'nin 
verdiği bilinmektedir.9 

 
 3. Rüyasında Bade İçerken Alma   
 M. Adil Özder tarafından, asıl adı Osman olan  ve bir şiirinde: 
  “Bin iki yüz seksen iki tarihte 
    Mahir ismim âşikâre dediler”  

diyen Âşık Mahir’e rüyasında aşk badesi içirilip  Mahir mahlası verildiği anlatıl-
maktadır.10   

Yine asıl adı İsmail Çelik olan Âşık Pervanî’ye bade içme sırasında Pervanî 
mahlasını Hızır Nebi vermiştir.11   

Umay Günay, asıl adı Yakup Can olan Âşık Ummanî Can’a  rüyasında Hızır 
Nebi’nin yeşil aynadan 12 kapıyı ve ilmi gösterip  Ummanî mahlasını verdiğini 
belirtmektedir.12  

 
MAHLAS DEĞİŞİMİ 
Bazı âşıklar çeşitli yollarla kendisine uygun gördüğü bir mahlasla şiirlerini 

söylerken çeşitli nedenlerle mahlaslarını değiştirmişlerdir. Hatta bu değişim farklı 
mahlas nedeniyle iki değişik âşık varmış hissini uyandırmıştır. Örneğin, Murat 

                                                
4 Hayrettin İvgin-Mehmet Yardımcı, Zileli Âşık Ceyhunî ve Diğer Ceyhunîler, Ankara l996, 

s.12 
5 Cenap Özankan, Kırk Halk Şairi,  İstanbul l960,  s.186 
6 Şükrü Elçin, a.g.e. s.44 
7 Adil Ali Atalay, Âşık Demanî Baba, İstanbul l982, s.5 
8 Halil Atılgan, a.g.e.  s.139 
9 İbrahim Aslanoğlu, Divriği Şairleri, İstanbul 1961, s. 52 
10 M. Adil Özder, “Doğu İllerimizde Âşıklık Geleneği”, Türk Folkloru  Yıl:7, S.75, 

Ekiml985, s.18 
11 Mehmet Gökalp, Artvin Saz Şairleri, İstanbul l987, s.192 
12 Umay Günay, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi,  Ankara l986, s.138 
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Çobanoğlu 20 yaşına kadar Devranî mahlasını kullanmış, daha sonra Çobanoğlu 
mahlasını kabullenerek yaşamı boyunca değiştirdiği ikinci mahlasını kullanmıştır. 

Bir şiirinde: 
 Bir zaman İcadî bir zaman Cehdî 
 Şimdi de Ruhsatî Baba dediler 

diyen  Ruhsatî  de mahlas değiştirenlerin önde gelenleri arasındadır. 
 Son dönem âşıklarının en ünlülerinden Yaşar Reyhanî Dertlî mahlası ile şi-

irler söylerken  Behçet Mahir’in de bulunduğu bir ortamda Hicranî tarafından Rey-
hanî mahlası teklif edilince tereddüt etmeden kabul eder ve değiştirdiği yeni mah-
lası Reyhanî adı ile âşıklık geleneklerini en iyi uygulayan âşıklar arasında yerini 
alır.13 

 Divriğli Süleyman Giryanî de genellikle şiirlerinde Süleyman mahlasını 
kullanırken kimi şiirlerinde: 

  Ki mahlas oldu Giryanî bize  nam 
  Bu lâfızla andılar hâs ile âm 

biçiminde Biryanî mahlasını kimi şiirlerinde de: 
  Ey Âşık Ağa bu günlük yeter 
  Tatlı canına üzgünlük yeter 
  Eğri büğrüye küskünlük yeter 
  Ağayla uşak ne güzel uymuş 

biçiminde Âşık Ağa gibi değişik mahlaslar kullanmıştır. 14 
 Bolulu Âşık Dertli de âşıklığının ilk dönemlerinde Lütfî mahlası ile şiirler 

yazarken ustalık döneminde mahlasını Dertlî  olarak değiştirmiş ve Dertli mahla-
sıyla ün kazanmıştır.15  

Kayserili Âşık Hasan Işık  önceleri Meçhulî mahlası ile şiirler söylerken  gı-
yabına konuşanların, arkasından atıp çekiştirenlerin çok olması sonucu durumuna 
uygun olanak   Gıyabî  mahlasını kendine uygun bularak, Meçhulî mahlasını değiş-
tirip kendi seçtiği  Gıyabî mahlasını kullanmıştır. 16  

  Deryamî’nin  geleneğe uygun olarak bir usta âşıktan mahlas alması şu şe-
kilde olmuştur:  Asıl adı Dursun Ali Erdoğan olan ve şiirlerinde Ali, ya da Dursun 
Ali  biçiminde kendi adını kullanan genç âşık, Şavşat’ta bir kahveye Âşık Huzurî, 
Âşık Müdamî ve Efkârî Baba’nın geldiğini duyar.  Sazını alıp usta âşıkları dinle-
mek, usta âşıkları görmek, onlardan birşeyler öğrenmek için kahveye gider.  

 Âşık Ali’yi birkaç kez dinleyip beğenen ilçenin avukatlarından Abdülmecit  
Tokdemir âşıklara kahvede genç bir âşık olduğunu söyleyip dinlemelerini önerir.  
Âşıklar  Dursun Ali’nin sazını ve sözünü çok beğenirler.    

Huzurî Baba:   
“Söyle deniz misin yoksa derya mı 
Oğlum senin adın olsun Deryamî”    der.  

                                                
13 Dilaver Düzgün, Âşık Yaşar Reyhanî, Erzurum 1997, s.13 
14 İbrahim Aslanoğlu, Divriği Şairleri, İstanbul 1961, s. 78-79 
15 Cenap Özankan, Kırk Halk Şairi, İstanbul 1960, s. 98 
16 Emir Kalkan, Kayseri Şairleri, Kayseri l988, s. 114 
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Bu deyiş üzerine huzurdakiler  “Adın mübarek olsun”  deyince  Ali kalkıp 
Huzurî Baba’nın elini öper ve destur aldıktan sonra  o güne kadar  mahlas olarak 
kullandığı kendi adını bırakıp Deryamî  mahlası ile şiirler söylemeye başlar.17    

Kahvede saz çalan Emrah’ı dışarıdan seyreden asıl adı Mahmut olan Tokatlı 
Nuri’ye Emrah;   

“Gel gözümün nuru gel”  
diye hitap ettiği için Âşık Mahmut  Nuri mahlasını almıştır. 

Asıl adı Ali olan Âşık Muhlisî’ye  mahlasının Hacı Bektaş’ta Ahmet 
Cemaleddin Efendi’nin verdiği bilinmektedir.18   Asıl adı Ali olan Âşık Kul Fakir’e 
de mahlasını Derviş Hüseyin vermiştir. 

Âşık Büryanî mahlas alışını şöyle anlatmaktadır:  
"Hacı Bektaş'tan Muharrem Safa Efendi bize geldi. Muhabbete başlandı. 

Âşık arkadaşlardan deyiş söylemeye fırsat bulamadım. Halimi anlayan Safa Efendi 
benim de okumamı istedi. Üç deyiş okudum.  Üçüncü deyişte:  

Aşkın demanında Nebi-yi zişan 
  Akıl idrak etmez bu sırrı insan  
  Hamdullah ciğerim olmuştur büryan 

deyince Safa Efendi, Büryanî diye seslendi ve mahlasımı koydu. O günden sonra 
asıl adım olan Hamdullah'ı kullanmayıp Büryanî mahlasını kullanmaya başla-
dım."19  

Kendi adını mahlas olarak kullanıp  Bekir adı  ile kendince şiirler söyleyen 
âşık, sabırla Ruhsatî’ye  yıllarca çıraklık edip peşi sıra köy köy dolaştıktan sonra 
Ruhsatî Bekir’e  “Sen bu yola çok emek verdin, bari âşıklık mahlasın ‘Meslekî’ 
olsun.” dedikten sonra Meslekî Bekir adını  bırakıp,  Meslekî mahlasını kullanma-
ya başlamıştır.20  

İlk önce Eroğlu soyadını mahlas olarak kullanan Meydanî de Gördüğü rüya-
da mahlasının Meydanî olarak verildiğini söyleyip mahlasını değiştirmiştir.21 

Önceleri Nuri, mahlasını kullanan Yaşar Nuri Şahinoğlu, bir düğünde tanı-
madığı bir kızın bir çocukla gönderdiği ve üzerinde Hulusî yazan bir mendil nede-
niyle mahlasını o günden sonra Hulusî olarak değiştirmiştir.22 

Kağızmanlı Cemal Hoca da mahlas değiştiren âşıklardandır. Asıl adı İsmail 
olup soyadı kanunu ile Turan soyadını alıp ilk şiirlerinde Turan mahlasını kullanan 
âşığa, köylerinde yıllarca öğretmenlik yapıp tayin nedeniyle köyden ayrılmak zo-
runda kalan öğretmen Rıza Efendi;  “Gel oğlum İsmail! Senin mahlasın Cemal 
olsun benim kalbime geldi.” diyerek, köyden ayrılırken vermiş ve bir daha şiirlerini  
Cemal mahlasıyla yazmış, ileriki yıllarda da mahlasını  Cemal adını veren Rıza 
Hoca’ya izafeten Cemal Hoca biçiminde kullanmıştır.23 

                                                
17 Halil Açıkgöz, Âşık Deryamî Hayatı ve Şiirleri,  İstanbul l987,  s.12  
18 İbrahim Aslanoğlu Divriği Şairleri, İstanbul l961, s.52 
19 Halil Atılgan, Kısaslı Âşıklar,  Şanlıurfa l992, s.24 
20 Eflatun Cem Güney, Âşık Meslekî, İstanbul,1953, s.13 
21 Bayram Durbilmez, Âşık Meydanî, Kayseri 2000, s.17 
22 Mehmet Çevik, Narmanlı Âşık Hulusî, Ankara, 2015, s.40 
23 Şahin Köktürk, Kağızmanlı Cemal Hoca, Ankara, 2007, s. 49 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 94 

 Önceleri Mustafa adıyla şiirler söyleyen ve yöresinde oldukça ün kazanan 
Mustafa’nın saz ve sözde iyi olduğunu öğrenen Tahirî, Mustafa’yı yanına çağırır. 
Sazını - sözünü dinleyip sınava tabi tuttuktan sonra  sırtını sıvazlar ve  “Sen artık 
kemale ermişsin, bundan sonra adın Kemalî olsun” der.  Genç âşık o günden sonra 
Kemalî mahlasıyla ününe ün katar. 24 

 Asıl adı Hüseyin olup Hekimhan’ın Karaözü köyünden kalkıp Hacıbek-
taş’a giden ve sebatla dergaha hizmet eden Âşık Hüseyin’e  Hamdullah Çelebi 
“Sadık” mahlasını verir ve bu mahlasla Malatya yöresinde büyük üne kavuşur. 25  

Hekimhanlı Âşık Mehmet 20 yaşına geldiği zaman artık kabuğuna sığamaz 
olur ve bir gün kardeşlerine; “Benim özümde muhabbet coş eyledi. Ben Hacı 
Bektaş’ta Feyzullah Çelebi’yi ziyarete gideceğim” diyerek köyünü terk edip Hacı 
Bektaş’a gider. 

 Feyzullah Çelebi’den manevi himmet alarak âşıklığını beyan eder. Âşığın 
sazını ve sözünü dinleyen Feyzullah Çelebi “Söyle Esirî’m sakla sırrımı” deyince 
artık şiirlerinde Esiri mahlasını kullanmaya başlar.26 

Mahlas değişiminin Âşık Sıtkî Baba’da görülen biçimi oldukça ilginçtir. 
Dergaha  geldiğinde kendi seçtiği ilk mahlası olan Pervane mahlasını kullanan ve 
bu mahlasla: 

 
 Pervane’m der düştüm nâra 
 Yolumu uğrattım zora 
 Koymuşum yüzümü yere 
 Amanım var basma gelin27 
  

gibi şiirler söyleyen âşık, iki yıl hizmet ettikten sonra, izin alıp memleketine gider. 
Döndüğünde şeyhi ölmüş yerine Cemaleddin Efendi geçmiştir. Pervane, hem eği-
timine devam eder hem de tarikat işleriyle uğraşır.  

Hacı Bektaş'ın manevi etkisi altında kalıp 12 yaşında evinden kaçarak Hacı 
Bektaş'a giden, eğitimini dergâhtaki medresede Feyzullah Çelebi'nin çocukları 
Cemaleddin ve Veliüddin Çelebi'lerle tamamlayan ve Feyzullah Çelebi'nin vefatıy-
la posta oturan Cemaleddin Çelebi yanında dergâha l4 yıl hizmet eden Âşık Sıdkî 
bir deyişinde: 

 
  Pervaneyim yandım bir hüsn ü maha 
  Düştüm leyl ü nehar ah ile vaha 
  Yaşım on ikide geldim dergâha 
  Hamdülillah can canana kavuştu28 

diyerek adının Pervane olduğunu işarat etmiş, l4 yıl hizmeti sonucu, 1925’te tekke-
ler ve zaviyeler kapatılıp Cemaleddin Çelebi’nin Amasya’ya yerleşmesi kesinleşin-

                                                
24 Nail Tan, Ulukışlalı Âşık Kemalî Baba,  Ankara 2011, s. 12 
25 Kemal Deniz- Ramazan Çiftlikçi, Hekimhanlı Sadık Baba, Malatya 2010, s.19 
26 Mehmet Yardımcı, HekimhanlıEsirî, Ankara 2000, s. 16 
27 Hayrettin İvgin, Âşık Sıtkı Pervane, Ankara 1976, s.19 
28 A.g.e. s.24 
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ce şeyhine yakın olmak için Amasya’nın ilçesi Merzifon'un Harız köyüne yerleş-
mek için izin istediğinde, O sırada Hacı Bektaş dergâhının başında bulunan Cema-
lettin Çelebi'nin,  dergâhtaki hizmetleri sırasında kendisine verilen görevleri yap-
madaki çalışkanlığı, dürüstlüğü, gösterdiği sadakat ve bağlılığı sonucu ve bağlılığı-
nı işaret eden: 

 
  Dostun buyruğundan çıkar değilem 
  Su gibi her yana akar değilem 
  Cihan güzel olsa bakar değilem 
  Devletli sultanın kulu böyl’olur 

gibi deyişlerin âşığı Pervane’ye: 
 
  Ben elden geldikçe eylerim dua 
  Sıdkî sadakatin unutmam Sıdkî 
  Hünkâr'a  emanet cümle eshabım 
  Cem-i hümmeti unutmam Sıdkî29 

deyişinden sonra Sıdkî mahlasını  alıp Hacı Bektaş'tan mahlas alan âşıklar arasına 
katılmıştır. 

Şeyh Cemaleddin Çelebi’nin Âşık Pervane’ye  “Sıtkile hizmetin unutmam 
Sıdkî” demesi üzerine bu mahlası çok beğenen Pervane,  bu sözden sonra sürekli 
Sıdkî mahlasını kullanmış, bu mahlası alışını da: 

 
 Mahlasım Pervane gezdim bir zaman 
 Sıdkî mahlasını verdi bir üstad 
 Yedullah sureti okundu ilân 
 Hamdülillâh beni eyledi irşad30  
biçiminde dile ve tele dökmüştür.  
Aynı konuyu çeşitli şiirlerinde de: 
 
 Cemaleddin Hünkâr dil-i şadıma 
 İrşad ile Sıdkî dedi adıma 
 
  On dört yıl dolandım pervanelikte 
  Sıdkî ismim buldum divanelikte 
 
 On dört sene hizmet ettim bir pîre 
 Bu Sıdkî mahlasın kazandım yeter 
 
  Sıdkî sadık bu mahlası bulalı 
  Kalmadı gönülde dünya melali 

                                                
29 Mehmet Yardımcı, Halkbilim ve Edebiyat Yazıları, Malatya l993, s.147 
30 Muhlis Gül, Halk Ozanı Sıdkî Baba, Kadıoğlu Mat. Ank. 1984, s. 57 
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gibi övünerek dile getirmiştir. Âşık Sıdkî Baba da dergaha gelmeden önce kullan-
dığı Pervane mahlası ile yazdığı şiirler nedeniyle konuyu yakından bilmeyenlerce 
başka bir âşık olarak sanılanlar arasındadır.  
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HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA 

MEMORATLAR DOSYASI 
 

MEMORATS FILE IN THE MYTHOLOGY ROUTHEING 
OF PUBLIC BELIEF 

 
НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ О НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЯ  

В МИФОЛОГИИ ГУЗЕРГАХА 
 
 

Dr. Yaşar KALAFAT* 
 

 
 

 
Öz 
Memorat; tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlemiş birisi 

tarafından anlatılan şahsa bağlı hikâye olarak tanımlanmaktadır. Memoratlar halk 
inançları çalışmalarında en önemli kaynaklardır. Memoratlar halk inançları içeri-
sinde, onlar gibi mitolojik özellik taşıyan verilerdir.  

Bu yazıda; halk inançları konusunda yapılmış olan derlemeler, mitoloji ve ta-
savvuf bağlantısı zemininde de ele alınarak incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Memoratlar, halk inançları, mitoloji, tasavvuf. 
 
Abstract 
Memorats; are defined as a personal story told by someone who is living or 

listening to a naturalist individual. They are the most important sources of folk 
belief researches. The memorats are mythological features as they are within folk 
beliefs. 

In this text; the compilations on folk beliefs are examined by considering 
also the  relations between  mythology and sufism. 

Keywords: Memorats, folk beliefs, mythology, mysticism. 
 
 
 
GİRİŞ: 
Yazımızda, “Memoratlar ve Halk İnançları”1 çalışmasındaki tanım ve tasnifi 

esas alarak alandan yapılmış derlemeleri halk inançları mitoloji, tasavvuf bağlantısı 
zemininde ele almaya çalışacağız. 

                                                
* Halk Bilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi  Başkanı. Ankara/TÜRKİYE 
(www.yasarkalafat.info, yasarkalafat@gmail.com)   
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“Memorat, tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlnmiş birisi 
tarafından anlatılan şahsa bağlı hikâye olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada 
yer alan ‘tabiatüstü’ ile kastedilen öncelikle ‘öteki dünya’, ve farklı bir boyutta 
olmanın yanısıra ‘insanlarla beraber aynı mekanları paylaşan, cin, peri, şeytan, 
alkız, karabasan, veya çeşitli ruhlardan oluşan ve sosyal bir hayat yaşadığına ina-
nılan’ varlıklarla ‘görme, konuşma, dokunma, hissetme, rüya veya bunlardan başka 
bir yolla’ kurulan iletişimdir. Memoratlar da, bu şekilde kurulmuş bir iletişimle 
yaşananların yaşayan veya ondan dinleyen birisi tarafından anlatılmasıdır.”2 

“Memoratlar halk inançları çalışmalarında en önemli kaynaklardır. 
Memoratlar sosyal olarak kabul edilmiş olağanüstü tecrübelerin neler olduğunu 
ortaya koyarlar memoratları bulduğumuz her yer neresi olursa olsun onları derledi-
ğimiz coğrafî mahalde bize aynı tecrübeyi anlatan efsaneler olduğunu var sayabili-
riz”3. 

“Bugün halk inançları olarak bilinen unsurların tespitinde pek çok memoratın 
genelleştirilerek bir halk inancı imiş gibi kaydedilmiş olması söz konusudur.”4 

Memoratlar konusunda yapılmış tespitleri; Anadolu, Balkanlar, Kafkasya, 
Orta Doğu, Ural Altay, Uluğ Türkistan alan çalışmalarımızda derledik5. Bunlar çok 
kere bir efsanenin, bir rüyanın bir parçası olarak anlatılıyordu.  

Bu çalışma, bizim, memorat tespiti öncelikli ve özellikle memoratların ince-
lenmesini ele alan ilk çalışmamız oluyor. Memoratların, içerebildikleri zararlardan 
korunmak ve kurtulmak için yapılan uygulamalardan arındırarak anlatmaya çalışa-
cağımız ilk çalışmamız olacak. Memoratlarda geçen görünmeyen varlıklardan al 
karısı için al rengin veya al ocağının, tuzun etkili olduğu veya bu tür varlıklar için 
iğnenin koruyucu olduğu inancına yer verilmesi, eski dinlerle ilişkilendirilen bul-
guların yeni dinlerde de kendilerine yer bulabildikleri gibi husus memorat-mitoloji 
bağlantısının kurulması bakımından önem arz etmektedir.. 

Yazımızda, coğrafi alanı daraltma adına tespitlerimizi Anadolu’dan ve daha 
ziyade de Doğu Anadolu bölgesinden seçtik. 

Nihayet memoratlar halk inançları içerisinde, onlar gibi mitolojik özellik ta-
şıyan verilerdir. Böylece onlar, yaşayan halk inançlarının yaşça en genç olanlarıdır. 
Onlara da, günümüz ile mitolojik dönem arasındaki son menzil taşları gözü ile 
bakılabilir. 

Memoratlar, halk inançlarında görünenin içinde görünmeyeni anlatabilen, 
batının zahire yansıyabilmiş halk inançları içerisindeki mitolojik genleri taşıyan en 
canlı hücreleri gibidirler. İnanç sistemlerinin içsel yapılanmalarına ulaşabilmek, 
bunların taşıdıkları şifrelerin çözülebilmesi ile mümkündür. Bunlar genel halk 
inançlarına nazaran çok yeni oldukları için, bunlarla ilgili parantezleri açılabilmesi 
ve birbirleriyle ilişkilendirilebilmeleri, inanç sistemindeki yerlerinin belirlenebil-
                                                                                                                        

1 Özkul Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ, Anka-
ra, Ankara, 2003 

2A.g.e. s.21  
3 A.g.e. s.30 
4 A..g.e. s. 32 
5 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları, Berikan Yayınevi 

Ankara, 2006 
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mesi, sistemin yapısının çözümlenebilmesini sağlayabilir. Sistemdeki sis perdesi-
nin kaldırılmasının yolunu açabilir. Asırların oluşturduğu inanç tabakalanmasının 
aralanmasını temin edebilirler. 

Memoratların Semavî dinlere rağmen özgün kimlikler oluşturmaları, bir süre 
için dahi olsa genel halk inançlarından daha fazladır.  

Cemadat-nebatat-hayvanat ve insanat arasındaki ilişkilendirme, tasavvuf an-
layışı kapsamında oluşan memoratlar ile bu dört âlem adına kadim dinler kapsa-
mında varlıklarını sürdürebilen kültler arasında kurulacak bağ, tasavvuf-mitoloji 
bağlantısını halk inançlarından hareketle izah yolunu da aralayabilir. 

 
METİN: 
Memorat kavramı ile tanış oluncaya kadar bu kapsama giren varlıkların ad-

landırılmalarını doğal olarak kişi veya kişilerin ifadelerindeki adları esas alarak 
yaptık. Çok kere aynı varlık farklı isimlerle ve farklı gibi görünen olaylardaki teza-
hür sayısı, varlık sayısını artırdı. Bunların çok kere dondan dona girebilme özellik-
leri, korku salabilme güçleri, farklı âlemin her zaman her yerde ve herkesçe görü-
lemeyen varlıklar oldukları da bu tabloya eklenince hem yol azdırak, al karısı, 
demirkıynak, subatu, kayış ayak gibi türlerinin sayısını artırdı ve hem de tanım-
larının net yapılabilmesini zorlaştırdı. Halk inançlarında yaşayan bu varlıkların 
isimlendirilmeleri semavî dinlerin terminolojisi ile anlatılmak zorunda da kalındı. 
Kendilerinden korkulması çekinilmesi, onların üç harfliler gibi kodlanarak anlatıl-
ması da yol açabildi. 

Görünmeyenlerle olduğu gibi görülenlerden hayvanat ile olan ilişkilerde de 
olağanüstülük tespitleri yapılabilmektedir. Ilgazlı namıyla bilinen bir kimse, köste-
bek bağlama yeteneğine sahiptir. Köstebekleri bağlayarak onların tarla ve bostan-
lara zararını önlemektedir. Bunun için, gittiği yerden köstebek güzergâhını okuya-
rak, onların sınırını çiziyor, ilgili sureyi okuyor efsunluyor ve o yöreye köstebek 
giremiyor6. 

Yılan ve çıyanları bağlamak için Hatay- Dörtyol’da Yılancı Hacı Macit bir 
miktar kum alıyor bağlayacağı evin etrafında kumla hat oluşturacak şekilde dolanı-
yor, kumdan oluşan hattan haşerenin çıkması için bir aralık yol bırakıyor oradan 
çıkıyorlar. Kalınan binanın açık kapısını “Allah’ın izni ile” kapatıyor, o konuta 
yılan çıyan giremiyor7. 

Yılancı Hacı Murat, eline aldığı akrebe bir kimseyi sokturuyor, akrebin zehri 
damardan yukarı çıkarken, bir noktada onu durduruyor, oradan dışarıya akan zehri 
alıyor. 

El verme konusunda süt-bal ve tuz kullanması halinde tesiri ömür boyu sü-
rüyor verilen bu yenilecekler abdestsiz kullanılmamalıdır. Ve yenilirken kıbleye 
dönülmelidir8.  Böylece kişi veya evi bağlamış oluyor, diğer bağlama yöntemlerin-
de ise tehdit unsuru olan husus bağlanıyor. 

                                                
6 Kaynak kişi: Reşit Sipahi, 55 Yaşlarında Ankara’da ticaret yapan, yüksek tahsilli bir kimse 
7 Kaynak kişi: Reşit Sipahi, 55 Yaşlarında Ankara’da ticaret yapan, yüksek tahsilli bir kimse 
8 Kaynak kişi: Reşit Sipahi, 55 Yaşlarında Ankara’da ticaret yapan, yüksek tahsilli bir kimse 
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Bu uygulamalarda tarla, ev ve kişiler akrep yılan ve köstebek bağlanılarak 
koruma altına alınmış oluyorlar. Kurtağzı bağlama kurdun ağzı bağlanılarak sınır-
ları çizilen coğrafi bölge korunma altına alınmış oluyor. Özel gecesinde başarısız 
olsun diye Damat bağlanılanlar damadın erkeklik gücü, hırsısı itiraf ettirmek için 
idrar kesesi bağlatılarak da bağlanılanın işeme gücü bağlanılmış olmaktadır. 

Kırkı çıkma veya kırk çıkarmanın Kürtçesi Çileyi derketen’dir. Kırk çı-
karmak, kırkını dökmek için kırklı kadının başına kırk tas su dökülür, kırklama 
suyuna tarak, demir türünden bir şeyler atılır. Kırklamak, kırklı kadını cinlerin 
şerrinden korumak için yapılan bir işlemdir. Kırkı çıkarılmış kadın cinlerin şerrin-
den kurtulmuş serbest kalmış olur. Annenin kırkından evvel çocuğun kırkı hiç ko-
nuşmadan dökülür. Kırk banyosunu yaptıran kimse kırklama yaparken, yıkarken 
konuşur ise kırklayanın kırkının kırklananlara, ananeye ve çocuğa da geçeceğine 
inanılır. Kırk suyuna ayrıca kırk adet buğday sayılır. Kırk suyu kırklama işlemi 
bitince temiz bir yere dökülür. Kırklı anne ve bebeğin çamaşırları kırkları dolunca-
ya kadar hep evde kurutulur eşikten dışarıya kesinlikle çıkarılmaz. Kırklamada 
kullanılan özel kırk tası vardır. Bu tas bakırdan olur ve üzerinde eski yazı yazılar 
bulunur9. 

Kırk suyuna bu tür şeyler atmak, ayrıca atılanların arasına altın veya gümüş 
para koymak, kurban edilmiş küçükbaş hayvanın kurutulmuş gözü kurban gözü 
gibi şeyleri de ilave etmek, atılanların sayısını kırka tamamlamak, kırklama konu-
sunda yaygın olan uygulamalardır. 

Kırklamayı yapan kimsenin konuşmaması da önemli bir noktadır. “ses orucu 
tutma”, “ses sakınma” uygulamalarını biliyoruz, ancak bunları bir arada anlam-
landırıp sistemi çözemiyoruz. Sakınılan kadın kişi sesi sadece erkişiden mi sakını-
lıyor. Kırk kapı konuşmadan dilencilik yapmaya niyetlenen kadın kişi sesini her-
kesten sakınıyor. Tasavvufi boyutu ile bu bir nefis imtihanı olmalı. İslam evvelin-
den gelen bu inancın semavi dinlerin inanç sistemi ile ilişkilendirildiği bir nokta 
olabilir. Kırklamada kırklayan kadının konuşmaması bulgusu ile tarafımızdan ilk 
defa karşılaşılmaktadır. 

Kırk çıkarmak için kırk dökmek ifadesi kullanmış olmak da anlamlı olmalı, 
zira kir dökülür. Anadolu kırsalında boy abdesti alacak hanım bu işlemi kodlar ve 
“başıma su dökecektim” der, keza kırsalda küçük tuvalete çıkmanın örtülü ismi “su 
dökmek” tir. Özetle kırkını dökmek adeta başındaki musibetten temizlenmek tü-
ründen bir olaydır. 

Eşik halk inançlarında güvenli ve güvensiz bölgelerin sınırıdır. Eşiğin dışın-
daki kem güçler akşamdan sonra karanlıkta daha aktif olabilmektedirler. Eşiğin 
iyesinin koruma alanı eşikten itibaren başlar. 

Kırk tası gibi, mahiyeti aynı olan çok sayıda tas vardır. Geçmişte bunlar çok 
kere gümüş olur evden eve ihtiyaca göre dolaştırılırlardı. Bunları üzerinde Ayet el 
Kürsü, Felak, Nas gibi sureler olur, içerisinde de kırk adet sembolik anahtar ve 
anahtarların üzerinde Esmayı Hüsna olurdu. İran pazarlarında satılan bu tasların 
                                                

9 Kaynak Kişi: Hediye Erat İlkokuldan terk tahsilli, 50 yaşında Tatvanlı bir Türkmen kızı iken, 
Mürsel Kürt aileye gelin olmuştur. 
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ortasında Ehli beyti temsilen âlem/açık el bulunmaktadır. Bu taslara kırk açar 
tası da denilir.  

Kırklamak suretiyle Al Karısı olarak bilinen varlıktan korunma inancının 
Semavi dinler öncesinden başlayan bir evveliyatı olduğunu görüyoruz.  

Kırk suyunu temiz yere dökmek, kurban kanının döküleceği yerin pis olma-
sından imtina etmek türünden, o suyun kutsal kabul edilmiş olma inancından ziya-
de, olur olmaz yerlerde nelerle karşılaşılacağı bilinmez inancı vardır. Bazı görün-
meyen ve tekin olmayan varlıkların yaşamları için pis loş yerleri seçtikleri, oraları 
sahiplendikleri inancı vardır. Bunun içindir ki bilhassa gece dökülen sular destur 
bismillah denilerek dökülür. Sahiplenilen yerin iyesi şer bir güç ise ondan sakın-
mak istenir. 

Kırklı kadın ve bebeğinin bulunduğu odaya taze et sokulmaz. Kırk dönemi 
içinde kırklıların bulundukları yere taze sokulursa etin onları basacağına inanılır. 
Basılan çocuk çelimsiz kalır gelişemez10. 

Cenazeden gelen kimse kırklı anne ve bebeğinin yanına giremez. Cenazesin-
den gelinen kimsenin kırkı henüz çıkmadığı için ölen kimsenin kırkı, kırklı bebek 
ve anneyi basabilir11. 

İki kırklı anne bir mecliste karşılaşmak istemez kırklı bebeklerin de karşı-
laşmaları istenmez. Kırklı kadın ve bebeklerinin bir birlerini basabileceklerine ina-
nılır. Böyle karşılaşmalarda kırklı kadınlar birbirleri ile konuşmazlar. Ayrıca kırk 
basmasını önlemek için kırklı kadınlar karşılıklı iğne değiştirirler12. 

Al Ruhu, hayatın doğum evveli, doğum esnası ve sonrası evlilik ve ölüm ev-
veli, esnası ve sonrası safhalarında görünen, korunulan ve kurtulmak istenilen bir 
varlık olarak görülmektedir. 

Kırk basmasına uğramış kimsenin kırkının kaldırılması gerekir bunun için üç 
Çarşamba kurşun eritilir. Kurşun eritme sözü burada kurşun dökme anlamında 
kullanılır13.  

Manevi temizlik için “başına su dökme” ile görünmeyen şerlerin şirretinden 
korunmak için kurşun dökmek ifadeleri arasında, kırk dökmede olduğu gibi anlam 
paralelliği vardır. 

İki çocuktan kırk basmasına uğrayan çocuğun tedavisi için kırkı basan çocu-
ğun giysisinden bir parça çalınarak alınıp tütsü yapılır, baskına uğrayan çocuk bu 
tütsüye tutulur14.  

Basmak, basılmak, baskından korunmak ve kurtulmak inancı15 sahiplilik 
inancında16 olduğu arkaik dinlerin inanç bakiyelerindendir. 

                                                
10 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
11 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
12 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
13 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
14 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
15Yaşar Kalafat- Şevket Kaan Gündoğdu, “Tokat Yöresi Halk İnançlarında Basmak-Basılmak 

ve Kuş Yenkmesi/yenmesi”, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25-26 Eylül 2014 Tokat)  
16 Yaşar Kalafat, “Kocaeli Halk İnançlarında Yaşamakta Olan Mitolojik Bir Kavram: Sahipli-

lik”, Uluslaararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Bildirileri, (02-4 Mayıs 2014 
Kocaeli) Cilt III, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları Kocaeli 2015, s. 1743-1752 
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Çalarak tütsü yapmak, nazardan kurtulmak için yapılan uygulamada da var-
dır. Nazar ettiğinden şüphelenilen kimsenin giysisinden onun haberi olmadan bir 
parça keserek tütsü yapılır. Oğlan evinin gelin gelmeden evvel kız evinden sembo-
lik bir çalmasının da hayrına inanılır. Kırk baskısı rahatsızlığının tedavisi için yapı-
lan bu uygulamaya da ilk defa şahit oluyoruz. 

Üç Çarşamba kodlaması bize Zerdüşt dinine çağırım yaptırdı. Bölge halk 
inançlarında, kaynağı bilinmediği sanılan birçok inanç, bu dinle ilişkilendirilebil-
mektedir bilhassa Çarşamba etrafında oluşan inançlar bunu düşündürmektedir17 

Bu aşirette bebeğin eşi temiz bir beze sarılır beze bir iğne batırılır. Mümkün-
se deniz kenarına, değilse bahçenin temiz bir köşesine gömülür. Böylece her türlü 
hastalığın da onunla birlikte gömüldüğüne inanılır. Temiz bir yere gömülmesine 
çok önem verilir18. 

Bebeğin eşine gömülmeden evvel iğne batırılması şeklindeki uygulama, iğ-
nenin kara iyelere karşı koruyucu gücünü gösteren yeni bir bulgudur. 

Mürsel aşiretinde akşamdan, güneş battıktan sonra yoğurt, şeker, yumurta 
gibi ağ/ak şeyler eşikten dışarıya çıkarılmaz19. 

Güneş battıktan hava karardıktan sonra şer güçlerin daha aktif oldukları ka-
naati yaygındır. Bu saatlerden sonra daha ziyade ocağın devamlılığını, üremeyi, 
mayalanmayı sağlayan şeyler eşikten dışarıya çıkarılmaz. Yumurta da yoğurtta 
mayalanan besinlerdir. Bu saatlerde her türlü maya da verilmez. Tuz gibi olumsuz 
mayalanmayı engelleyici şeyler de verilmez. Birçok yer de ateş de verilmez20. 

Mürsel aşireti halk inançlarında bölgede çok bilinen bir inanç yaşamaktadır. 
Bu inancın Ahlat varyantını tespit etmiştik21. İnanca göre Şubat ayında Subatu 
olarak bilinen yaşlı bir kadın bir yerlerden çıkıp gelir, peyda olur. Ayakları ters 
olan bu kadın insanları onların tanıdıkları bir sesle çağırır. Çağrılan kimse Subatu 
ile birlikte bulundukları yeri terk eder ortadan kaybolur, çok kere çocukları da 
Subatu tesirine alır ve tesire alınanların akıbetleri meçhuldür. Subatu aynı yöntemle 
kırklı kadına da sokulur, birlikte kaybolurlar. Sonra kırklı kadın geri dönmez, kırk-
lının ciğerini yediğine inanılır. Subatu’nun 1 metreden uzun göğüsleri vardır22. 

Subatu’dan korunmanın yollarından birisi de onu esir almaktır. Bunun için 
onu yakalayıp yakasına iğne takılması gerekir. Bir diğer korunma şekli de dua 
etmek, dua okumaktır23. 

Onun geldiği ay, hava bir açılır bir kapanır. Bir an güneş açar ve biran hava 
soğur. İnanca göre Subatu gülerse hava açar, o somurtursa hava bozulur, soğur. O 
hem güler hem ağlar “Hem dıkeni hem digiri”. O hem demir hem, dikendir? Biz-

                                                
17 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya’dan Orta Doğu’ya İnanç Göçü, 

Berikan Yayınevi, Ankara, 2011 
18Kaynak Kişi: Hediye Erat  
19 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
20 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Beslenme, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012 
21 Yaşar Kalafat, Ahlatşahlar’dan Günümüze Bitlis ve Çevresinde Halk İnançları, Berikan 

yayınevi, Ankara, 209 
22 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat, 61 yaşında, tahsilsiz, büyük dedesi Yezidi inançlı iken, aile ha-

len Şafii inançlıdır.  
23 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
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den, çuvaldızından, iğneden korkar. Yakasına iğne veya firkete takılabilir ise, esir 
olmuş olur, firketesi açılır, çıkar ise serbest kalır. Serbest kalınca çok tehlikeli olur. 
Zulüm yapmış kimselerin, hortlayıp rüyalarına girer. Önlem olarak bet diye bile-
nen tandır demiri korunmak istenen kimsenin yanına konur24. 

Lohusa kadınların yatağına Al kurdele sarılır. Bu lohusa kadın için Al Ru-
hundan bir korunma yoludur25. 

Doğu Karadeniz Hemşin yörelerinde hamile kadınların odasına örümcek gö-
rünümünde giren Cazı diye bilinen bir varlığın bulunduğuna inanılır. Cazının içeri-
sinde özel toz bulunan bir torbası vardır. Torbasında çıkardığı tozu yatmakta olan 
kadının üzerine serper. O andan itibaren kadın olan biten her şeyi görür fakat kıpır-
dayamaz elindeki eğiş, ucu eğri uzunca bir demir kadının ciğerine sokup oradan 
ciğerini çıkarıp küpüne koyar. Kendisini görenleri, ‘ayıma biner mısır tarlalarınızı 
çiğnetirim’ diye tehdit edermiş.26 

Subatu,     cin, peri, şeytan, alkız, karabasan, Cangoloz, Erkebit, Hırtik, 
Hınkur-Munkur, Çıtlık Kuşu, Kırk Basması, Çarşamba Karısı, Yol Azdıran, 
Kara Ura, Gelincik, Demirayak, cazı, türünden bir varlık ve daha ziyade Al ru-
hunun bir ismi veya o aileden bir varlık olmalı. 

Çıtlık Kuşu adlandırması bize, Artvin yöresi ağırlıklı Doğu Karadeniz halk 
inançlarında yaşayan Tokat çevresinde de izlerine rastlanabilen Kuş 
Yenkmesi/Kuş Basması inancını hatırlattı. İnanca göre farklı kuşlar insanoğlunu 
farklı durumlarda basabiliyorlar. Kuş basmasından korunmak ve kurtulmak yön-
temlerinin olduğuna da inanılmaktadır27. 

Kayıp eşyanın bulunması konusunda ayrıca çiş bağlama veya çişliği bağla-
ma uygulaması yapılır. Çalınan kıymetli bir eşya ise çişliği bağlanan kimse idrara 
çıkamaz, organı şişer, ya itiraf eder, böylece ona yaptırılan bağ çözülür veya pat-
lamak suretiyle ölebilir28. Kars yöresinde bu uygulamanın ismi sidiklik bağlamadır. 

Kurtağzı bağlamak için Kâfurun Suresi bağlayacak olan kişi tarafından 7 
defa okunur, her defasında bağlayan ipe bir düğüm atar, böylece ipe 7 düğüm 
atmış ve kurdun ağzı bağlanmış olur. Kurt o gece sınırları belirtilen dağda kalmış 
olan hayvanı yiyemez. Bağlayan kimse 7 adet Kâfurun suresi okuyarak kurdun 
ağzını açar29. 

Mürsel Aşiretinde anlatılan memorat içerikli başka inançlar da yaşamak-
tadır. Cinlerle ilgili deneyimi olan ünlü hocayı komşuları tütün tarlasında görür-
ler. O yalnızdır ve önünde biçilmiş yığınla tütün bitkisi vardır. Onu tesadüfen 
gören bir köylüsü ona ne yaptığını sorar, hoca gelen kimseye bozulur ve “neden 
çıkageldin, bu tütünün biçimini kim tamamlayacak, kim toplayacak, bunları be-
nim için onlar (cinler) biçmişlerdi, onlara biçtirmiştim” der.30 Kaynağa göre, 

                                                
24 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
25 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
26 Kaynak kişi, Şakir Aksu, Hemşinli müfettiş 
27 Yaşar Kalafat- Şevket Kaan Gündoğdu, “Tokat Yöresi Halk İnançlarında Basmak-Basılmak 

ve Kuş Yenkmesi/yenmesi”, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25-26 Eylül 2014 Tokat) 
28 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat, 
29 Kaynak Kişi: Hediye Erat 
30 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
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cinlerle onlara iş yaptırabilecek türden münasebetleri olan kimseler vardır ve 
hoca bunlardan birisidir. 

Cinci Hoca, döneminde, bir kimseye cinleri musallat edebilmekte ve on-
lar tarafından rahatsız edilenleri onlardan kurtarabilmekte, aralarında sulh sağ-
layabilmektedir. Kaynak Ali Keleş Fırat bu olayların anlatıldığı ve bizzat dinle-
diği yıllarda 25-35 yaşlarındadır.31 

Altay bayan şaman/kamlarından birlikte halk inançları çalışmaları da yap-
mış olduğumuz Nadya Yaguşuva, Altaylara yaptığımız gruptaki erkeklerin 
adeta kirli emellerini anlayabiliyordu. Ayrıca kendisine kötü niyetle sokulan bir 
sapığın uykusunda ona korkulu uyarıcı rüyalar gördürebiliyordu32. 

Cinci Hoca, cinlerin düğünlerine katılmakta, onlar arasında yapılan nikâh-
larda imanlı cinlere nikâh kıyabilmekteydi33. 

Eskiden bu varlıkların sık sık düğünlerine rastlanırdı. Ramazan günü de-
ğirmende uyurken uyandırıldım bana “git buradan cinlerin düğünü var” dedi-
ler. Oradan zor şer kaçıp kurtuldum34. 

Cin düğünü inancı Kars, Erzurum, Rize ve Artvin havalisinde de oldukça 
yaygıdır. Bir şekilde ortamlarında bulunmak durumunda kalan kimsenin besme-
le getirmesi gerektiğine inanılır. O taktirde kayboldukları inancı yaygındır. Ya-
pılan ikramlarından yenilmemesi gerektiği, yenilmesi halinde tedavi gerekebile-
ceğine inanılır. 

Sıdıka Simekli Diyarbakır’da yaşamış Bitlisli bir ailenin kızı iken kayın-
validesi bir gün kendisini evlerinin altındaki kilere pekmez alması için gönderir. 
Pekmezlerin olduğu yerde bir ışık görür ve kendisine bir ses  “doldur kızım dol-
durabildiğin kadar doldur” der. Sıdıka ışığın bulunduğu kilerdeki noktadan her 
gün bol bol pekmez alır yakın uzak çevreye de dağıtmaya başlar. Bol pekmezin 
yerini merak eden kayınvalidesi Sıdıka’yı sıkıştırır bunun üzerine Sıdıka itirafta 
bulunur ve pekmez tükenmeye başlar. Bu olayı halen 55 yaşında olan ve Anka-
ra’da yaşamakta olan Sıdıka’nın halası olduğu Reşit Sipahi halasından dinlemiş-
tir35. 

Haşır Süre ’sinde “O, yaratan, var eden ve biçim veren Allah’tır. Tüm gü-
zel isimler Allah’ındır. Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’a itaat etmektedir. 
O’nu yüceltir. Allah üstündür bilgedir.”36 Ve Mücadele Suresi’nde de, “Gökler-
de ve yerde her şeyi, Allah’ın bildiğini düşünmez misin?”37 buyurulmaktadır. 

Cinler tarafından hastalandırılmış kimsenin tedavisinde, Cinci Hoca has-
taya kendisine zarar veren cinin kim olduğunu sorar, ismini söylemesini ister. 
Cin, musallat olduğu hastayı uyarır, kendisinin açıklanmamasını ister, cinci has-

                                                
31 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
32 Yaşar Kalafat, “ Altay Dini Hayatının Anadolu Türk Kültürü İtibariyle Önemi”,  El Oyun 

Folklor Etkinlikleri (7-9 Temmuz 2000, Koşağaç, Gorna-Altay Federe Cumhuriyeti-Rusya Fede-
rasyonu)  

33 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
34 Kaynak Kişi: Ferik Sular 
35 Kaynak kişi: Reşit Sipahi, 55 Yaşlarında Ankara’da ticaret yapan, yüksek tahsilli bir kimse 
36 Kur’an-ı Kerim, Haşır,21.22.23.24 
37Kur’an-ı Kerim, Mücadele,7  
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tayı cinin ismini söylemesi konusunda zorlar, cevap alamayınca muhtemel cin-
lerin isimlerini bir kâğıda yazıp böylece ilgili cinin tespitine çalışır. İsmi tespit 
edilen cine ait olan kâğıt ateşte yakılarak veya suya atılarak o cin imha edilmiş 
olur veya cinci o cini bağışlar38. 

Cinlere abdestsiz dolaşanlar, besmelesiz yaşayanlar daha çok muhatap 
olurlar. Cinler gece dışarıya sıcak su dökenlere de musallat olurlar. Cinler kendi 
aralarında imanlı cinler ve imansız cinler olarak ayrılırlar. İnsanlara zarar ve-
renler imansız olarak bilinen cinlerdir. Hocanın nikâh kıymaya gittiği, kendisin-
den yardım aldığı cinler imanlı cinlerdi39. 

Sarıkamış’ta 1980-84 lerde tanıştığım Cinci Cemal kendisini rahatsız et-
mek isteyen mahallenin haylaz çocuklarını, özel güçleri ile cezalandırabilece-
ğinden hareketle tehdit ediyordu40. 

Bütün cinler, değirmenlerde, dere kenarlarında, sularda, suluk yerlerde 
olurlar. Biz onları göremeyiz fakat onlar bizleri görürler. Cinlerin arasında çok 
güzel olanları da vardır. İnsanlarla evlenen cinler vardır. Bu tür evlilikten 2 ço-
cuk sahibi olmuş birisini tanırdık, hatırlıyorum. Bu tür evliliklerde bayan olan 
cin olur. Bunlar her iki dünyaya, âleme de gidip gelirler41. 

Cinlerin de aşiretleri, devletleri, yönetimleri, hukuk düzenleri vardır. İn-
sanlar arasında ne tür sosyal düzenlemeler var ise onların da o türden kendi ya-
pılanmaları vardır. Cinlerin de miri beyi olur. Cinlerin ateşleri mavidir. Bir sa-
niyede çok kere yanar sönerler. Onları gören çoktur. Ben görenlerle çok görüş-
tüm.42 

Memorat içerikli inançlar Rojkan/Günler aşiretinde de yaşamaktadır43. 
Refik Sulan, 12-13 yaşlarında iken hayvanları dereye suvarmaya götürür, bir 
kayanın üzerinde annesinin elbiselerini giymiş bir kadın, annesinin sesiyle buna 
ismiyle hitap ederek elindeki kabı gösterip “gel sana yiyecek getirdim, çok sev-
diğin yumurta vereceğim” der. Ferik sesin sahibi kadına doğru 2-3 adım attıktan 
sonra, geri döner koşarak eve gider ve evde bayılır44. 

Rojkan aşireti çevresinde Miri Sevi/Gece Adamı diye bilinen bir yaratığa 
inanılır. Ferik Sulan bu çok uzun adamın gece değirmenin yanında suyun için-
den başının çıktığını görür, başı uzar uzar göğe doğru uzamaya devam eder. Fe-
rik bunu gördüğü zaman 12-13 yaşlarındadır. Gördükleri zaman hemen kaçıp 

                                                
38 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
39 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
40 Yaşar Kalafat, “Bingöl ve Yöresi Örnekleri İle Halk İnançlarında ‘Cini Başına Çıkmak’ 

Deyimine Dair”, II. Bingöl Sempozyumu 25-27 Temmuz 2008 Bingöl), Yayına Hazırlayanlar: 
M.M.Söylemez-İ.Çıplak) Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2009, s. 617-632 

41 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
42 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
43 Rojkan Aşireti Eruh Cizre bölgesinden ifadelerine göre 500 yıl evvel gelmişler 14 kadar 

köyleri vardır gelmişler 
44 Kaynak Kişi: Ferik Sular, 65 yaşında, Muş-Korkut-Güney Köy, Şafi Mezhepli bir Rojkan 

Aşiretinden çiftçi 
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arkadaşı ile eve dönmüşler45. Feriğn sesini duyduğu varlık Yol Şaşırtan olarak 
bilinen varlık olmalı 

Erbilde derlediğimiz bir memoratda hasta hanede yatan ve ertesi gün ola-
cağı ameliyat için Allah’a yalvaran bir Türkmen muhabir, yatağının ayakucunda 
ince giderek uzayan bir erkek görür, görünen kimse, yaptığı kısa açıklama ile 
hastayı korkmaması konusunda cesaretlendirir. 

Muş’un Sazlık Başı Köyünden bir kadın cinlerle evlenmişti. Bu aile cin-
lerle ilişki kurar, cin çarpmış kimseler yardım almak için bunlara giderlerdi. 
Kadının ismi Peri idi. Çocuklarının da olduğu söylenirdi. Cinlerle görüşünce 
bayılırdı. Perinin insanoğlundan da kocası ve çocukları vardı. Cinlerden korun-
mak için muska yazdırılır.46 

Cinlerin arasında kılıktan kılığa girenleri at, keçi, ölü gibi görünenleri 
vardır. Bu tutumlarından amaç insanları korkutmaktır47. Bitlis ve Muş çevresi 
halk inançlarında cinlerin don değişebilme özelliğine sahip oldukları inancı 
yaygındır. Bunların muhtemel zararlarından korunmak için isimleri alenen bil-
hassa gece söylenilmez “iyi saatte olsunlar” veya “üç harfliler gibi kodlanarak 
söylenirler. 

Subatu gibi diğer cinlerden de insanlara tanıdıkları bir sesle seslenerek 
onları aldatanlar vardır. “Ot getirme zamanı bir arkadaşının sesini çıkaran bir 
cin, bir arkadaşımızı uçurumun kenarına götürüp oradan aşağıya itmişti. O yıl-
larda delikanlı çağlarımızdı”48 

 
SONUÇ: 
Biz bu çalışmadaki bulgularımızda memoratlarda iletişim tabiatüstü güç-

lerin tasnifi yapamadık, onların özelliklerini de bu çalışmada yeterince toparla-
yamadık. Daha ziyade, olay ve olaylardaki isimlendirmeleri nakletmekle yetin-
dik. Metin içerisinde yaptığımız göndermeler ile bazı boşlukları doldurmaya ça-
lıştık. 

Ulu zatlar, rüya, ölüler, büyü, fal, ruh çağırma, nazar konuları ile 
memoratlar bağlantısı boyutuna ise girmedik ve fakat duyulan ihtiyacı şimdilik 
bazı göndermeler ile karşılamaya çalıştık. 

Amacımız olan memoratları çalışarak, mitoloji çalışmalarına yol açmak 
konusunda ise, bu neviden bir çalışma için gerekli olacak alt yapı bilgilerine ol-
dukça geniş yer verdik. 

 

                                                
45 Kaynak Kişi: Ferik Sular 
46Kaynak Kişi: Ferik Sular  
47 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
48 Kaynak Kişi; Ali Keleş Erat 
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Doç.Dr. Tohid MELİKZADE* 
 

 
 
 

Öz 
Salmaslı Qul Hartun, Gregoryen Türklerinden olan Salmas’da doğmuş ve 

yaşamış  19. asrın en büyük şair ve âşıklarındandır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin 
belli değildir. Ancak doğum tarihinin 19. asrın sonlarına doğru olduğu tahmin 
edilmektedir. Gregoryan Hristiyan olmasına rağmen Türk halkının inanışlarını 
gösteren, hikmetli sözler söyleyen bir âşıktır. Hatta onun Hz. Ali elinden rüyasında 
bâde içtiği ve bir bâdeli âşık olduğu söylenir. 

Azerbaycan Urmiye-Salmas mıntıkasında şair ve âşıklar onun hakkında hi-
kâyeler söylemekte, onun şiirlerini bilmektedirler. Halâ onunla ilgili âşıklar ve 
şairlerin dillerinde anlatıları bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Qul Hartun, Urmiye-Salmas, Gregoryan Türk, 
Gregoryan Hristiyan, âşık geleneği. 

 
            Abstract 

Salmati Qul Hartun is one of the greatest poets and ashiks of the 19th 

century who was born and lived in Salmas was a Gregorian Turk. Birth and death 
dates are not certain. However, the date of birth is estimated to be towards the end 
of the 19th century. Despite being a Gregorian Christian; he was an ashik who 
showed Turkish beliefs and said wisdom words of Turkish people. Even in his 
dream, it is said to drink a bade from Hz. Ali’s hand in his dream and to be a ashik 
with a bade and a drink of water from his hand. 
                                                

*Araştırmacı-Yazar. Urmiye/İRAN  
(tohidmelikzade@yahoo.com)  
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In Azerbaijan Urmiye-Salmas area; poets and lovers say stories about him 
and know his poems. Still, ashiks and poets tell narratives related to him. 

Keywords: Ashik Qul Hartun, Urmiye-Salmas, Gregorian Turk, 
Gregorian Christian, ashik tradition. 

 
 
 

Yüz illerdir ki Azeraycanda müselmanlarla birlikde xırıstıyanlar da yaşamak-
talar. Bu xalqların yerli olub olmalarına dayir yüzlerce meqale ve yazı yazılmışdır. 
Yerli olmadıqlarını hesab eden şexsler bu tayfanın Azerbaycanın eşiyinden ve 
başqa ölkelerden daxile gelmelerini söyleyirler. Azerbaycanlı hetta Türk esilli 
olduqlarını ancaq xırıstıyan inanclı olduqlarını duşunenler yavaş yavaş onların 
kimliklerin arşdırırlar. 

Araşdırmalarımız gösterir ki tarixi Azerbaycanın cenub hissesinde (indiki 
İran erazisinde) yaşayan xırıstıyanların bir çoxu Türk kökenli ancaq xırıstıyan 
Gregoryan inançlı Türkler olmuşdur. Bu tedqiqat hem elmi hemde tarixi ve 
ictimayi araşdırmalar neticesinde ortaya çıxmışdır. İslamiyetden önce xalqımızın 
bir qısmının xırıstıyan dinini qebul etse de yüz iller zerfinde bu Gregoryan inanclı 
Türkler öz qonşu olduqlraı ermeni Gregoryanlarla qaynaşmaya başlayıp bezen 
ermenileşmişler. Onların Ermenileşmeleri 19. esrin evvellerine qeder yani 
Azerbaycana Misyonerlerin dini tebliğ üçün gelmeleri zamana qeder devam etdi . 
Misyonerlerin çalışmaları neticesinde Gregoryan Türklerin kimliği Ermeni olarak 
değişdirili. Bu deyişılmeye baxmayaraq asimilye olmuş Türklerin eski Türk deb ve 
sünnetleri misal üçün Aşıq geleneyi, şerler, musiqi, yemek terzleri, aralarında itib 
batmamaışdır ve bugün Azerbaycanın bir çox yerinde bu ortaqlıqlara rast gelmek 
mümkündür. 

19. esrin en böyük şair ve aşıqlarından birisi elecede Gergoryan Türklerinden 
olan , Salmas’da Teke sofi geleneyinin son numayendesi, hezret Ali elindin bade 
içib şair olan şerleri müselman Türk xalqının inamlarını gösteren , hikmetli sözler 
söyleyen ama bir çox yerde tanınmayan xırıstıyan inanclı Salmnaslı qul Hartun 
olmuşdur. onun doğum tarixi kesin belli deyilsede 19üncü esrin sonlarında anadan 
olma tarixi fikrimizce doğru olabiler. Bu tarixi biz Hartunun qebir daşının qılıq 
biçimi ve onun başqa tarixleri olan qebir daşları ile tutuşturması ve şagirdi aşıq 
Mikayilin Salmaslılar terefinden derk olmasından elde ede bildik. Nedense Dr. 
Meherrem Qasımlı onun doğum tarixini 17-18 inci esir bilib. Bizce bu tarix düz 
deyil . onun haralı olduğu ,asl nesebi, doğum yeri tam belli olmamışsa da o özünü 
Salmaslı bilir. 

Adım qul Hartun vetenim Salmas 
Elime vetene xayin deyilem 
Bu aşığın qebir daşının salmasın Sarna kendinde olması bizi onun Sarnalı ol-

duğunun qerarına getirib çatdırır. onun adamlarından , qohum qardaşlarından heç 
kimse qalmayıb. İndiki Salmaslılardan da onun görüb veya derk eliyenlerinden de 
xeber yox. umum Salmaslılar aşıq senetile maraqlananlar xaric onun varlığından 
bele xeberdar deyiller. Fikrimizce bunun sebebi 20.esrin evvellerinden başlayan 
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İran azerbaycanında başlayan ermeni mezalimi neticesinden olmuşdur. Bilindığı 
kimi 1918 de salmas ve Urmiye xalqı Asur ve ermeni mezalimine meruz qalaraq 
on minler Azerbaycanlı Türk qetl edilmiştir. 

 
Bu gün xalq arası onu gören yaxud şerlerini bilen olmasada Azebaycanın bü-

tün şairleri xususile batı Azerbaycan ve Urmiye-Salmas menteqesi şair ve aşıqları 
onun haqqında hikayler ve şerler bilirler. Bizim bu araşdırmamızda bu aşıqların 
sinelerinde olan xatireler ve Qul Hartunun şerlerinin çox mühüm yeri olmuşdur.  

Qul Hartunun adında gelen qul kelimesi Azerbaycan aşıq sisteminde çox gö-
rünen leqblerdendir. 

Aşıqlar tesevvüf irfandan asılı olaraq özlerini kşöşdmek ve allah yanında 
mütevazi qul kimi görünmek üçün özlerini Qul, Xeste, Pir, Miskin ve s. adlandır-
mışlar.  

Qul Hartunda Hurufilik izleri de elimize gelen şerlerinde görünür: 
 

Oxumuşam dörd kitabı  erebi Türki Tatar  
 Yirmi seggiz hurufum var  ezberim dilde Qatar 
 
Qul Hartun heqiqi menada arif idi. Onun zahiri heç bir dinle elaqedar oldu-

ğunu göstermir. Elimizde olan şerlerinde Muselman- şiee inanclarına aid şerleri bu 
idaamızı tesdiq etmektedir. İslam peygemberi, Hz.Ali, Hz. Hüseyn, kerbela 
şehidleri Hartunun şerlerinde önemli yer daşımaqdadır. 

Hartunun Salmas ve etraf kendlerinde heyat hikayelerinden bir az numuneler 
ele getirdik. Bu hikayeler Hartunun dünya görüşünü beyan etmektedir.  

 
Şerlerinde 65 il Salmasda aşıqlıq etmesi qeyd olub: 
 
65 il elde olmuşam aşıq 
İnden bele daha olanmam aşıq 
Tar oldu gözümden gördüğüm işiq 
Kesilib taqetde dizlerim menim 
 
Çerxi felek meni getdi(getirdi yani) zinhare 
Göylümü geminen çekibdi dare 
Salmaslı qul Hartun deyir ölenden sonra 
Qorxuram kece döne sözlerim menim 
 
Texminen o 80 il yaşamış ve mezar daşına istinaden o Salmasın Sarna ken-

dinde bu dünyaya göz yummuşdu. Hartunun mezar daşında elinde saz olan bir 
adam hekk olmuşdur. Sazı ise dize qoyulan Salmasda Tanbıraya meşhur olan bir 
sazdır. Bu mezar daşları ölen adamların peşe işlerini izah eden simgelerdir. 

Revayetlere göre Hartun ölürken cenazesi üç gün yerlerde qalır. 
Muselmanlar onu xırıstıyan, xırıstıyanlar ise onu muselman olaraq hesab edirdiler. 
Son olaraq xırıstıyanlar Hartunu xırıstıyan adetlerine göre quylayırlar.  
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İndi ise Qul Hartunun şerlerinden örnek : 
 
Elif Allah yaradandı dünyanı 
Yeddi tebeqesi yanar suca tek 
Be bulut altından bir zemin asman 
Xe xudam de asmanda tekatek 
 
Xe xudam xelq edib semade al quşu 
Bir de cim cesedde yoxdu tay tuşu 
He heyatda beş yüz de onun yaşı 
Dal ha dal vextinde gezer tekatek 
 
Gece gündüz men eylerem ha terif 
Sünniye şieye kebeye şerif 
Rey senden keçecek bir neçe huruf 
Qaf qadirdi her zaman de tekatek 
 
Hartun deyir ne şirinsen ax veten 
Nelet çekim çuğul çıxsın araden 
Yeri göyü erşi kürşü yaradan 
Tek allahdı her zaman da tekatek 
  

***  
Dad felek senin ellerinden gözlerim qan ağladı 
Men ki qan ağlamazdım cismim de can ağladı 
Bir tükenmez derde düşdüm heç bulunmaz çareler 
Aşkarda ata bilmedim sirri punhan ağladı 
 
İbrahım qırdı bütleri özü yanmadı nare 
Eyyub bir derde düşmüşdü luqman bulmadı çare  
Yehya da keçdi serinden zekerya düşdü tora 
İsa çekildi çarmixa Ermeniyan ağladı 
 
Qom xelqi yığışdılar heqqi dilden saldılar 
Ehli küfe bi heyaler imam üste geldiler 
Yetmiş iki şüheda cümle şehid oldular 
Kesildi Hüseynin başı erşi asman ağladı 
 
Yüz yirmi dört min peygember beşi, ololezmdi 
Peygemberi axirezzaman o bize şefaetdi 
Qurulub eresate mehşer deyirler qiyametdi 
Beçara salmaslı Hartun etdi dastan ağladı 
 

*** 
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Naşı bağban bağa vardın barıynan işin nedi 
Almasın der heyvasın der narıynan işin nedi 
Şeyda bülbül ceh ceh vurar qızıl gül eşqine  
Sen ki gül alan deyilsen xarıynan işin nedi 
 
Bir bağa girebilmesen girib seyran eyleme  
Bir gülü dere bülmesen derib xendan eyleme 
Bir gözeli alanmasan sevib heyran eyleme 
Sen ki yar alan deyilsen yarınnan işin ne di 
 
Bir meclise getmeginen orada dura bilmesen 
Bir göylü yıxmagınan yıxıb höre bilmesen 
Uzun dil qıssa olar cevab vere bilmesen 
Yoxsulsan alçaqdan yeri varıynan işin nedi 
 
Salmaslı Qul Hartun deyir yazılar geldi başa  
İçdim pir elinden qeynedim geldim coşa  
Sen zorun sınamamışdan yapışma ağır daşa  
Sen ki avsunkar deyilsen marıynan işin nedi 
 

*** 
Bir ağac ki kamil olsa ibtida kökden qurur 
Qenim oğlan nezer salsa suyu qudretden yerir 
Şükr olsun xudaye quru ağac bar verir 
Meyvesi insan üçün dı kala mehmanem bu gün 
 
Dörd kitabı bir bilenler sidqiyle heqqi tapar 
Zerrece ağlı olanlar arıdan merfet tapar 
Arı yığar min çiçeyi onnan mecun yapar 
Mumu şamdanda yanan bala heyranem bugün 
 
Bu nece bülbüldü gelir cem cesed yaredi 
Bu dünyanın dostları qelbi qaredi 
Leyliden xeber aldılar mecnun çox biçaredi 
Yarın üzüne baxanda xala heyranem bu gün 
 
Ol biçare aşıq Hartun ah çeker nale teper 
Kimisi suyun qızdırar kimisi sidrin töker 
Uyma çox dünya maline üç beş arşın bez yeter 
Serin torpağa varanda sala mehmanem bu gün 
 

*** 
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Xudam bendesine kemal verende  
Neden bez adam az aldı getdi 
Ustad mehzerine talib olanlar 
İrfan meclisinden söz aldı getdi 
 
Senden açılar cennetin deri 
Oynamaqdır gözellerin hüneri 
Cemalın görsetdi Selatin peri 
Hüsnün zekatından göz aldı getdi 
 
Adam vardı bu dünyaye gelibdi 
Adam vardı kökü qazıldı getdi 
 
Payız ezizlerinde pozulu bağlar 
Köç oley yaylaqlar var oley bağlar 
Salmaslı qul Hartun ha deyib ağlar 
Çadırın tenabı pozuldu getdi 
 

*** 
Göyden iki melek yendi biri dilli biri lal 
Dillinin cevabını verdim lala bilmem neyleyim 
Biri cane qesd eyledi biri malım istedi 
Malımı teqdim eyledim canı bilmem neylayim 
 
Gevvas olub derin derin deryalere dalmadım 
Saralıban heyva kimi bir ürekden solmadım 
Men bir naşı serraf idim lel qedrin bilmedim 
Leli verdim bir nadana alabilmem neyleyim 
 
Ey ilahi geden yoxdu name yazım dostuma 
Gece gündüz ser reqibler girib canım qesdime 
Qusse menim mende sazı alıb sinem üstüne  
Üreyimi qem bağladı çala bilmem neyleyim 
 
Gel beçara aşıq Hartun ne gezirsen Tebrizi 
Qismet olsa el bağında derersen gülü nergizi 
İlahiden emr olunay geler ömrüm qebizi 
Allaha bir can boşluyam qala bilmem neyleyim 
 

*** 
Ademden ireli Nuhdan beri 
Neçe eyyam neçe iller itibdi 
Neçe peygemberler neçe evliya 
Musa kimi İmran diller itibdi 
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Hanı Davud oğlu Yusifi Suleyman 
Getdi qehremanlar boş qaldı meydan 
Meşeler eslanı şire kergeden 
Rustem ocağından zallar itibdi 
 
Hanı yequb oğlu mehbube selatin 
Aya güne benzer yusif sifetin 
Demir tek yetdi Öz hükümetin  
Nadir kimi qehremanlar itibdi 
 
Salmaslı Qul Hartun derin boylama 
Dayazda durgunan derin boylama 
Feleyin çerxiynen şerti bağlama 
Sennen de yade bunlar da düşdü 

*** 
 
Elimin deryasinnan üzüb çıxmışam 
Dayazıyam hele derin derin deyilem 
Ustad hevenginde men döyülmüşem 
İrisiyem hele narın deyilem 
 
Ağam bade verib men de doluyam 
Ustadların sağıyam hem soluyam 
Şairlerin qulamıyam quluyam 
Ayağıyam hele seri deyilem 
 
İriyem iriynen düzem düzünen 
Kirpiyem qaş altda gözüm gözünnen 
Vurmamışam vurulmaram sözünnen 
Acıyam acıya şirin deyilem 
 
Bazarım kesaddı metaım almas 
Gubarlı göylümü nece tutub pas 
Adım Qul Hartun vetenim salmas 
Elime vetene xayin deyilem 

*** 
 
Bu çerxi dövrandı ha gelib geçer  
Bir den yoxsul birden bar olur göylüm 
Bir den göz evinde dünya dar olur 
Gem möhnet çulquyub dar olur göylüm 
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Dem göyüllü laledi gülle açılı 
Dem saet demin xeyallar geçiri 
Dem göylüm şüşedi sınar puç oley 
Dem ahozar eyle tar olar göylüm 
 
Dem qocaldım Qed dalım büküldü  
Ax didem yaşı ömrüm söküldü 
Dem el geldi meylime su töküldü 
Qul Hartun üstünde dar olur göylüm 

*** 
 
Gel deli göylüm sızıldar canın senin 
Özün yetir bir luqmane bilsin dermanın senin 
Gerdiş vurar qerar tutmaz çerxi dovranın senin 
Umran dilin bende düşer bilmez dehanın senin  
Tavşır heqqin emanetin cesedde canın senin 
 
Oxumuşam dört kitabı erebi ,türki, tatar 
Yirmi seggiz hurufum var ezberim dillerde qatar 
Penahımsan perverdigarım esrarım eyleme setar 
Cehenemin narından eziz bendeyin qurtar 
Yetmiş iki milletim var tutar damenin senin 
 
Sen ki meni xelq eyledin gözüm yaşı axınır 
Şemsi qemer erş üzünde bir birine toxunur 
Zülmet nure qalib oldu şebi tare yaxınır 
Gönderibsen dörd kitabı el içinde oxunur 
Dil cevabı erz eylerem İncil Quranı senin 
 
Uuyma şeytanın feline babal gelib qalana 
Kimler deyir kimler güler gedib sallanar 
Yetişeller hesabına nalen erşe dayanar 
Bir gün olar sur çalınar külli mexluq oyanar 
Geçersen pole sıratdan olsa emalın senin 
 
Evvel heqqin dergahında şeytan oldu şermende 
Sidqi dilden çağıranlar heç vaxt olmaz dermande 
Heqqin min bir adı vardır gece- gündüz dillerde 
Yığılar külle mexluqat sual oldu mehşerde 
Gel beçara Aşıq Hartun nece olub halin senin 

*** 
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Bahar fesli bu gülşane gelende 
Şeyda bülbül nale çeker şeş ha şeş 
Erş üzünde şöle çekir mahtab 
Elif üstde be yazılmış şeş ha şeş 
 
Beheşdin qapısın benzertdin yaze 
Tülek terlan aşıq olubdur saze 
Bir insan sidqinen dursa namaze  
Axır alar metlebin şeş ha şeş 
Allahdan istediyin movladan dile 
Xelq edib yaradıb özü şeş ha şeş 
 
Hartun deyir işim aho zar old 
Derd elinden qere bağrım yarıldı 
Kefenim biçildi qebrim qazıldı 
Düşman güler dostlar ağlar Şeş ha şeş 
 

 *** 
Elif allah be bünyadı qılanda  
Yaratdı Dünyanı o saet saet 
Göylünde bir fikir xeyal eyledi 
Xelq etdi ademi o saet saet 
 
Adam varid oldu orda cennete 
Bir gile azdiler atdı zülmete 
Günahkar söyledi ta qiyamete 
Soydular rextini o saet saet 
 
Geyretin saxlayan üç kimsenedi 
Heç kes bilmez olar ne firiştedi 
Heqden inciyen olub gelib alaydı 
Vereydim canımı o saet saet 
 
Can çıxanda mindireller semende 
Bayquş tek sizlere men bu veranda  
Her ne ki yazır incil quranda  
Oxullar üstünde o saet saet 
 
İncile bağlıyam heq divaınında  
Salmaslı Qul Hartun heq divanında  
Çekerler günahımı heq divanında 
Allah versin zindane o saet saet 
 

*** 
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Heq teala yatdı cennet içinde  
Özü öz eliynen dört putağı dört 
Keramet eyledi qalxdı eyağe 
Göyüllü dünyanın dört qırağı dört 
 
Suyu tesnif etdi sim feday 
Şölesin görsetdş gün olan aye 
Bu ne kimsenedi geldi dünyaye 
Cesed bir baş iki dört qulağı dört 
 
Adem oğlu bilmez o ne teherdi 
Onun bir qetresi leli govherdi 
İçin kimse bilmez abe kovserdi 
Cennet bağçasın dört bulağı dört 
 
Cennet bağçasının oxur bülbülü  
Heq özü kerimdi unutmaz qulu 
Eliye bexş etdi verdi düldülü 
Geybden nallandı dört dırnağı dört 
 
Göyden yendirdiler o melakeler 
Menim ehvalımı kimse bilmez 
İkisi yıxılsa ikisi qalar 
Salmaslı Hartunun dörd otağı dört 

*** 
Bizden salam olsun arif olana 
O nece deryadı ayağdı yeddi 
Üçyüz altmış altı şemdan içinde 
Yanar şüle verer çirağı yeddi 
 
Neçesin benzertdim o süleymane  
Neçesin benzertdim o qehremane 
Neçe qurban geldi yequbi kenane 
Xetm oldu yussifin sedası yeddi 
 
O dil nedi doymaq olmaz doyundan 
Ne bülbüldı gileylidi xuyunnan 
Ne bulağdı içmaq olmaz suyunnan 
Her dem coşa geler eyağı yeddi 
 
Neçe min qeledi neçe min hasar 
Neçe min melekle defterin yazar 
Mescidi minberi tamam lalezar 
O kimin textidi dayağı yeddi 
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Salmaslı Hartunam dedim yeddisin 
Yeddi dal yeddi bağ yeddi yeddisin 
Yeddi çağ yeddi ağ yeddi yeddisin 
O ne dil deyir dodağı yeddi 
 

*** 
Ne beyladı xan textinde xan duran 
Qedağandı qızıl yare xesaxes 
Ne idi ki dolanırdı yunanı 
Ne idi ki çekdi yare xesa xes 
 
İskender atlandı sedaye geldi 
Geydi al yaşılı sedaye geldi 
Ne idi ki heqden sedaye geldi 
Ne idi ki çekdi yare xesa xes 
 
Sey eyle inamı heqqi tanıyasan 
Edalet, sen yetiş dade barı sen 
Aşiq Hartun deyir sarı banısen 
Her seher yad eyle yarı xesa xes 
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Öz 
Pîr Sultan Abdal, 16. yüzyılda Sivas ili Yıldızseli ilçesi Banaz köyünde ya-

şamış bir âşıktır. Pir Sultan Abdal, Anadolu Alevî-Bektaşîlerinin dilinde ve gön-
lünde büyük bir sevgi ve saygıya sahiptir. Tarihi kaynaklar bu ulu ozandan söz 
etmemektedir. O halkın irfanında ve gönlünde yaşatılmış ve yaşamıştır. Onunla 
ilgili yazılı kaynak neredeyse yok gibidir. Şiirleri bile ancak, Cumhuriyetten sonra 
yazıya geçebilmiştir. Ama o hep bir başkaldırı önderi, sarsılmaz bir inanç abidesi 
olarak gönüllerde yaşamıştır. Bugün onunla ilgili pek çok kitap ve yazı yayımlan-
mıştır. Ancak halâ sağlıklı ve bilimsel verilere ulaşılmamıştır. 

O; baskı ve şiddete boyun eğmemiş, yönetime karşı durmuş, düşüncelerinden 
ödün vermemiştir. Bu nedenle de Sivas Valisi Hızır Paşa tarafından idam edilmiş-
tir. O; önder, pîr, mürşit ve dede olarak kabul edilmektedir. O; artık bir yol ehlidir, 
bir ocaktır. Yazıda bunlara yer verilmektedir. Onda üç âşık-ozanın etkileri görülür: 
Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Hatayî.  

O, Alevî-Baktaşî halk edebiyatı içinde bir ekoldür. 
Anahtar Kelimeler: Pîr Sultan Abdal, 16. yüzyıl, Alevî-Bektaşî edebiyatı, 

Hızır Paşa. 
 
Abstract 
Pîr Sultan Abdal is an ashik who lived in the in the 16th century in Sivas 

Yıldızseli province’s Banaz village. Pir Sultan Abdal has a great love and respect 
in the sayings and heart of Anatolian Alevi-Bektashi people. Historical sources do 
not mention about this great poet. He lived and kept alive in the wisdom and the 
heart of the people. There is almost no written source about him. Even his poetry 
were transferred to writing after the Turkish Republic. But he always lives in hearts 
as a rebel leader and a steady belief monument. Today, many books and articles 
have been published about him. However, still correct and scientific evidence has 
not been reached. 

                                                
* Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Derneği Genel Başkanı. Ankara/TÜRKİYE 
(gulagoz@gmail.com) 
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He had not bowed down against the pressure and violence, stood against the 
government, did not compromise. For this reason, was executed by Hızır Pasha, the 
Governor of Sivas. He is accepted as leader, sage, mentor and dede (grandfather). 
He is now a road and a hearth. These are mentioned in the article. The effects of 
these three ashiks-poets are seen on his works: Yunus Emre, Kaygusuz Abdal and 
Hatayî.  

He is a cult of Alevi-Baktasi folk literature. 
Keywords: Pîr Sultan Abdal, 16th century, Alevi-Bektashi literature, Hızır 

Pahsa. 
 
 
 
 
Kadılar müftüler fetva yazarsa 
İşte kement işte boynum asarsa 
İşte hançer işte kellem keserse 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 
Düşüncelerinden ödün vermeden ölüme giden, halkını savunan bir ozandan 

sözedeceğiz. Ozanımızın yüceliği, yiğitliği, başeğmezliği, başkaldırısı araştırmacı-
larca sıkça işlenmiş, öne çıkartılmıştır. 

Ozanın inanca olan yönü hep geri planda kalmıştır. O'nun inancı, bu düşün-
ceye katkısı şiirlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Pir Sultan Abdal, adı Anadolu Alevi- Bektaşilerin dillinde ve gönlünde say-
gın ve sevgiye dayalı bir kişiliktir. Kimi zaman bir başkaldırı önderi, kimi zaman 
sarsılmaz bir inanç abidesidir. O nedenle ozanlık geleneği içerisinde farklı bir kişi-
lik olarak karşımıza çıkmaktadır. O'nun yaşamı mitolojik ve başkaldıran bir kah-
raman olarak günümüze gelmiştir. Tarihi kaynaklar bu ozandan çok söz etmemesi-
ne karşın Pir Sultan Abdal adıyla bulunan şiirlerin dokusunda ozan hakkında ol-
dukça geniş bilgi vermektedir. Biz bulunan şiirler içerisinde bir tarih görmekteyiz. 
O'nun yaşadığı yüz yıl ve adıyla birlikte anılan bazı kişilikler ozanın yazılı olma-
yan yaşamını sergilemektedir. 

Pir Sultan Abdal, yazılı kaynaklardan çok halkın dilinde,gönlünde kafasında 
yaşatıla gelmiştir. Pir Sultan Abdal’la ilgili yazılı eserler ilk defa cumhuriyetle 
birlikte ortaya konulmaya başlamıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde ondan söz 
eden kaynaklar bulunmasına karşın yine de onunla ilgili yazılı kaynaklar yok dene-
cek kadar azdır. Pir Sultan Abdal hakkında en önemli bilgiler 1920 lerde deyişleri-
nin yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonraları onunla ilgili birçok kitap ve 
araştırma yayımlanmıştır. Ancak yayımlanan eserler ile Pir Sultan Abdal’ın şiirle-
rinde karşımıza çıkan kişiler ve Osmanlı yöneticilerle ilgili sağlıklı, bilimsel bir 
veriye de rastlanmamıştır.  

Pir Sultan Abdal,adı Anadolu Alevi- Bektaşilerin dillinde ve gönlünde say-
gın ve sevgiye dayalı bir kişiliktir. Kimi zaman bir başkaldırı önderi, kimi zaman 
sarsılmaz bir inanç abidesidir.  
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Kısaca Pir Sultan Abdal 
16. yüzyılda Sivas ili Yıldızeli ilçesi Banaz Köyünde yaşamış, halkının der-

dini şiirlerine yansıtmış, böylece şiirleriyle yönetime başkaldırmış, baskı ve şiddete 
boyun eğmemiş, düşüncelerinden ödün vermediği için zamanın Sivas valisi Hızır 
Paşa tarafından idam edilmiştir. 

Bu yaşamı ise  köylü Haydar’ı Pir Sultan Abdal yapmaya yetmiştir. 
Pir Sultan Abdal’ı anlatan şiirler halkın ezberinden günümüze kadar gelmiş 

olup, cumhuriyetle birlikte derlenmeye başlanmıştır. Şiirlerinin dışında halkın gön-
lünde ve dilinde yeni bir kişilik efsanevi Pir Sultan Abdal'ı karşımıza çıkmaktadır. 

Pir Sultan Abdal, halkın gönlünde kutsanarak, inançlarının doruğuna insa-
nüstü bir kişilik olarak çıkmaktadır. 

Pir Sultan Abdal’ı anlatırken iki yönüyle yaklaşmalıyız. Birincisi şiirlerinin 
dizelerinde kendi yaşamını, adını, soyunu ve nereden geldiğini, yaşadığı yerleri 
anlatan bölümler ki, bu ozanımızın gerçeğidir.  

İkincisi ise halkın dillinde efsaneleşmiş, ona birçok görev yüklenerek adeta 
kutsiyeti olan bir Pir Sultan Abdal yaratmıştır. Bu efsaneler her ne kadar gerçeği 
anlatmazsa da ozanla ilgili pek çok ipuçları da vermektedir. 

Ozanımızın yaşadığı çağ 16. yüzyıldır. Kanuni Sultan Süleyman, Sarı Selim 
ve Tahmasap dönemlerdir. Araştırmacılar farklı zamanlar verseler de yüz yıl olarak 
16. yüzyılda buluşmaktalar.  

Asıl adı Haydar olan ozan Pir Sultan Abdal adını alışı halkın dilinden şöyle 
aktarılır.  

“Haydar yedi yaşına geldiğinde babası koyunları yaylıma götürmesini ister. 
Koyunları önüne katan Haydar, Yıldız dağı eteklerinde koyunları otlatmaya başlar. 
Yorulunca bir taşın üzerinde uyuklar. Düşünde bir ışık parlar. Aksakallı bir ihtiyar 
gelir. Bir elinde dolu, bir elinde elma vardır. Haydar’a doluyu uzatıp içmesini söy-
ler, Haydar itiraz etmeden doluyu içer. İçince alevi bütün vücudunu sarmaya baş-
lar. Aksakallı elini uzatınca, Haydar’ın gözlerini bir parlaklık sarar, ihtiyarın avu-
cunun içinde yeşil bir ben vardır. Haydar’ın kafası döner. Bu her zaman  düşlediği 
Hacı Bektaş’tır. Hemen kalkar eline ayağına sarılır. Hünkâr, “ bundan böyle senin 
adın Pir Sultan olsun ünün, adın dört bir yana yayılsın, sazının üstüne saz, sözünün 
üstüne söz gelmesin” der, çekip gider.  

Akşam Haydar eve dönmeyince köylüleri bir telaş alır, aramaya başlarlar. 
O'nu bir kayanın üzerinde uyur görür, uyandırırlar. Ancak Haydar farklı bir kişilik 
olarak görünür, birden kendini kaptırır ve ilk sözü şöyledir. 

Pir elinden dolu içtim 
Doğdum elinize düştüm 
Ak cenneti gördüm geçtim 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli. 
 
Pirim bana ismim bağışladı 
Deftere yazıldım bir gün içinde 
On iki kapılı şehre uğradım 
Yedi derya geçtim bir dün içinde 
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O günden sonra bir divane gibi dolaşmaya başlar, İçinden gelenleri söyleme-
ye, kendine yeni yönelimler bulmaya başlar.1 

 
Adının Anlamı 
Pir: Alevi-Bektaşi öğretisinde en üst makamlardan birisidir. Bir yolun, bir ta-

rikatın kurucusu, önderi anlamındadır. Pir, yolun öğretisini en iyi bilen konumda-
dır. 

Sultan; ise en üst makamın yöneticisi, toplumu bir öğreti etrafında birleşti-
ren, derleyen toplanandır. En güçlü yerde yola ulaşmış anlamındadır2. 

Abdal: Ermiş, ulaşmış, dünya nimetlerine tamah etmeyen, ona sırtını dönen, 
varını yoğunu çevresiyle paylaşan, kendi benliklerinden arınmış, yüceliğin karşı-
sında, kendini tanrıya adamış, onunla bütünleşmiş gizli bir sırdır. Halk onun tanrı-
laştığına inanır. Halkın gözünde ölümsüzdür. 

Pir Sultan Abdal kişiliğinde bütün bu öğeleri birleştirmiş bir ozan, bir dede,  
bir kahramandır. 

İnandığı düşüncenin ödün vermez bir öncüsüdür Pir Sultan Abdal.3 
Kaynağını Yunus’ta bulan, oradan coşup akan, köpürüp coşan Alevi-Bektaşi 

edebiyatının en lirik şairi, şüphe yok ki Pir sultandır.4 
 
Pir Sultan Abdal’ın Yaşadığı Çağda Osmanlı 
16.yüzyılda Avrupa devletleri keşiflerle, yeni icatlarla yeni bir çağa doğru 

ilerlerken, Nerdeyse dünyanın dörtte birine sahip olan Osmanlı devleti, büyümenin 
doruğundadır. Güçlü bir yapıda olmasına karşın yeniliklerden tümüyle uzak, dini 
taassubun tesirinde ilerlemektedir. Şeriat en katı biçimde yerleştirmeye, kurumları 
etkisi altına almaya devam etmektedir. Her yenilik, yeni icatlar "Gavur ica-
dı,dinimize aykırıdır" fehvasıyla geri çevrilmektedir. Yöre beyleri halkı soymakta, 
kadılar,müftüler din adına halkın varını yoğunu,emeğini, üretimine el koymak-
ta,adeta insanları köle haline getirmekte. Devletin yaptığı her sefer, her işgal halkın 
sırtına yüklenmektedir. 

Buna dur demek için ölümüne ortaya çıkan isyan önderleri, yoksul halkı bi-
linçlendirip, bu gidişe dur demek için Anadolu'nun her bölgesinde düzene başkaldı-
rıların önü arkası kesilmemektedir. Bir yerde bastırılan isyan, başka bir yerde yeni-
den çıkmaktadır. 

Pir Sultan Abdal bu koşullarda yerel yöneticilere şiirleriyle başkaldırmıştır. 
Ancak, şunu unutmamalıyız ki, Pir Sultan Abdal elinde sazı, dilinde sözü ile 

isyandan isyana koşan bir ozan değildir. 
O bir ocakzade, bir seyittir. Ocağının başında taliplerini eğiten, onlara yol 

gösteren dini bir önderdir. O pirdir, mürşittir.  
 
 

                                                
1  Ali YILDIRIM, Pir Sultan Abdal, Yaşamı Sanatı Şiirleri, Ayyıldız Yayınları 1994  
2 Süleyman Zaman, Yedi Ulu Ozan, Can Yayınları 2009 
3 Adnan Binyazar, Kalemlerden Pir Sultan, Ömer Uluçay,Gözde Yayıncılık 1997 
4 Abdulbaki Gölpınarlı, Kalemlerden Pir Sultan,age.s.72 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 122 

Pir Sultan Abdal'la İlgili Bazı Görüşler 
Abdulbaki Gölpınarlı şöyle diyor: Kaynağını Yunus'ta bulan,oradan coşup 

akan köpürüp coşan Alevi Bektaşi Edebiyatının en lirik şairi şüphe yok ki Pir Sul-
tan Abdal'dır.5 

Anadolu halkının  bağrında açmış bir kızıl güldür Pirsultan Abdal, özü, sözü 
halkla öyle içten içe kaynaşmış ki, nerede kendisinin nerede halkın dile geldiğini 
kestiremezsiniz.6 

Pir Sultan Abdal'ın eserini en güzel açıklayacak sözcük imecedir. Onun şiiri 
el ele verip de çektiği halay gibi, ektiği ekin gibi,biçtiği ekin gibi emece ile do-
kunmuş bir halk kumaşıdır.7 

Pir Sultan Abdal efsane ile gerçek yaşam arasına sıkıştırlmış bir ozandır. 
Halkın anlatımındaki efsane Pir Sultan Abdal, bir de şiirlerinde kendi gerçeğini 
veren Pir Sultan Abdal'dır. Pir Sultan Abdal adına günümüze gelmiş şiirler, Pir 
Sultan, Pir Sultan Abdal, Haydar mahlaslı şiirler her ne kadar "Pir sultanlar" söy-
lemiyle ayrışıma tabi tutulmuş ise de,  onun toplumsal mücadelesi, inanç önderliği 
çevresinde bütünleşmektedir. 

Efsanelerdeki Pir Sultan Abdal halkın sevgisiyle birleşerek onu ermişliğe ta-
şımıştır. Yine de  Pir Sultan adına söylenen şiirler ile efsanevi anlatımlardaki Pir 
Sultan, Pir Sultan Abdal'da birleşerek ozanımızı bir söylemde birleştirmiştir.  

 
Pir Sultan Abdal Bir Yol Ehlidir 
Alevi- Bektaşi düşüncesinde yol her şeyden uludur. Yolun ululuğu büyüklü-

ğü, gücü, inanım yeteneği bir Alevi için tersinin düşünülemeyeceği bir bağlılıktır. 
Bu düşüncede inanç her şeyin önündedir. Yol bir inanç sistemidir. Yolun bir ku-
ramcısı, bir öncüsü verdir. Alevi- Bektaşi inancındaki dört kapıyı geçip olgunluğa, 
en yüksek bilgiye, erdeme, davranışa,dinlenirliğe, inanırlığa, halkın gözünde bir 
kutsiyete sahip olmak demektir. Yol kıldan incedir geçilmesi zordur. Yola girmekte 
öyledir.Yolda düzgün durmak, yolun kurallarından sapmamak gerekir. 

İşte Pir Sultan Abdal bir yolun başıdır. Yolun erliğinden kamil insan sıfatını 
kazanmış bir kişiliğe sahiptir. 

Yolda sadece kişinin ermişliğe sahip olması yeterli değildir. Yol önderinin 
bir dergahı, bir ocağı, bir de bağlıları olmalıdır. 

Pir Sultan Abdal'ı sadece başkaldıran bir kavganın ozanı olarak görmek doğ-
ru değildir. Bugüne kadar Pir Sultan Abdal üzerine çalışan araştırmacılar bu yönü-
nü görmüş, bir yol önderi olduğunu görmemişler ya da öyle görmek istemişlerdir. 

 Devrimci yazarların bir çoğu Pir Sultan'ın pir yönünü, mürşitliğini bilerek 
itelemişlerdir. Oysa Pir Sultan'ı başkaldırı ozanı yapan hiç kuşkusuz yolunun inan-
cına sıkı sıkıya bağlı oluşudur. Bu inanç sadece kavga ve  başkaldırı olmayıp, -
ocak tekke geleneği çevresinde toplumu eğitmek, sorunlarını sahiplenmek, yol 
göstermek, inanç ilkelerinin doğru düzgün yürümesine öncülük etmektir. 

 
                                                

5 Abdulbaki GÖLPINARLI, Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi sayı, 207 ,1968 
6 Sabahattin EYÜBOĞLU,Pir Sultan Abdal, Cem Yayınevi, İstanbul,1987 
7 İlhan Başgöz,Ahmet Köklügil, Pir Sultan Abdal, kitap arka kapak,Ertuze Yayınları,1984 
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Pir Sultan Abdal Bir Ocaktır  
Alevi-Bektaşilikte önemli olan yol ve yola bağlılıktır. Yol ise, Alevi Bektaşi-

liğin kurallarını, ilkelerini,inancını benimseyerek kabullenip katılmaktır. Alevilikte 
yola girmek çok şey isteyen ve ayrılması da zor olan bir kuraldır. Alevilikte yola 
girmiş olanlar bir pire ve onun temsil ettiği ocağa bağlanmak zorundadır. Çünkü 
Aleviliğin temel kurumu ocaktır. Ocak bir okuldur. Ocak bir adalet mekanizması-
dır. Ocak bir şifa kurumudur.Ocağın bir çok ilkeleri ve kuralları vardır. Bir ocakta 
rehber, pir mürşit vardır. Mürşit ocağın dedesidir. Dedelik seyit soyludur. Babadan 
oğla geçer. Mürşit yani ocağın dedesi kamil insandır. Kendisini üst düzeyde yetiş-
tirmiş bilgi birikimi bağlılarını yani taliplerinin bütün sorunlarına yanıt verecek 
durumdadır. 

O nedenle Pir Sultan Abdal her şeyden önce bir ocak mürşidi, dedesidir. Pir 
Sultan Abdal, her ne kadar Türkçenin en güçlü, en anlaşılır, en yalın şiirlerini yaz-
mış olsa da, hatta zamanın yöneticileri olan; kadılar, mollalar, paşalar, padişaha 
boyun eğmeden şiirleriyle başkaldırmış olsa da, o mutlak bir ocak piridir. Pir Sul-
tan Abdal ocağında yüzlerce kişi yetişmiştir. Hatta onun ocağında yetişip Sivas'a 
vali olarak dönen Hızır Paşa'nın da Pirin ocağında yetiştiği söylemlerde ve Pir Sul-
tan Abdal şiirlerinde sıkça dile getirilir. 

Pir Sultan Abdal 16.yy da Sivas'ta asılarak öldürülmüş olsa da, o zor koşul-
larda ocağı sönmemiştir. Günümüzde Pir Sultan Abdal ocağı ve bağlıları bulun-
maktadır. 

 
Pir Sultan Abdal Ocağı 
Pir Sultan Abdal'ın ocağı Sivas ili Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde, yani yaşa-

dığı yerde kurulmuş, kurumlaşmıştır. Pir'in  yaşadığı köy, çevre köylerden gelen 
kimselerle dolup taşmış, giderek ocağın bacası daha da çok tütmeye başlamıştır. 
Halk çoğaldıkça sorunlarda birikmeye başlamıştır. Anadolu halkı derdine derman 
bulmak, her türlü sorunun, açlığını, yoksulluğunu, hastalığını ve her türlü  derdini  
pirine anlatarak rahatlama ve bir çıkış yolu bulmak amacıyla küçücük bir köyü 
büyük bir şife haneye dönüştürmüştür. 

Her ocağın bir piri,mürşidi, bağlıları olduğu gibi Pir Sultan Abdal'ında ya-
şarken kendi kurduğu ocağı vardır. Ocağında yetişen halk onu hep kutsal bir kişilik 
olarak görmüştür. Yaşadığından ölümüne kadar kutsiyetle anmış, hatta ölümünün 
sonrasında onu daha da çok yücelterek büyük bir keramet sahibi yapmıştır. 

Halk tuttuğu piri istediği yere kadar götürebilir, onu kutsallığın merkezine 
kadar yüceltir.  Bunun örnekleri çoktur. 

Köyü Banaz'da bulunan büyük bir kayayı değneğin ucuna takarak Horasan'-
dan getirmiştir. Halk gölgesinde otursun diyerek kurumuş bi,r ağacı yeşertmiştir. 
Su olmayan bir yerden ayağını yere vurarak su çıkartmıştır. Asıldığında sabahleyin 
halk Pir'in yerine onun hırkasının asıl olduğunu görmüş, asılmasının ardından her 
yerde Pir Sultan Abdal'a reslamış, saz sırtında dolaşır dururmuş, kendi ölümünün 
ardından, asanlara şiir söylemiştir. Buna örnekler çoğaltılabilir. 

Pir Sultan Abdal'ın hakka yürümesinin  ardından ocak söndürülmemiş ve çe-
şitli kollardan yaşayarak bugünlere kadar gelebilmiştir. Bugün Pir Sultan Abdal'ın 
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köyünde oğlu Seyit Ali Sultan'ın soyundan gelen dedeler yaşamaktalar. Seyit Ali 
Sultan'ın ve kız kardeşi Senem'in gömütleri Banaz Köyünün hemen yakınında bu-
lunnan tepede bulunmaktadır. 

" Banaz'da  Seyit Ali Sultan'dan gelen dört büyük sülale bulunmakta,dedelik 
yapmakta ve bunlar Pir Sultan Abdal yolunu sürdürmekteler"8 

Pir Sultan sülbünden gelen ve Banaz'da oturan sülaleler şunlardır. 
Selagiller,Edagil,Murtazagil,Bayramgil. 
Pir Sultan Abdal Ocağı, icazetnamelerini Hacı Bektaş Veli Ocağından alıyor-

lar. Bağlı dedeler kendi icazetlerini ayrı ayrı Hacı Bektaş'dan almaktalar. 
 
 Pir Sultan Evlatlarından Ergaip Kolu Dedeleri  
 Çorum, Alaca ilçesi Divan,Koyunoğlu,Güllüce,Gıcıllı Köyleri'nde 
   Tokat, Zile İlçesi Ağcageçi ve Kızılköy'de 
 Tokat Almus İlçesi Cihet ve Sarsı köyleri'nde 
 Sivas,Yıldızeli İlçesi Yusufoğlan,Yakup,Kale ve Aydoğdu Köyleri'nde 
 Sivas Şarkışla İlçesi Kavak,Beyyurdu,Alaçayır Köyleri'nde 
 Sivas Hafik İlçesi Akpınar,Divan,Emre, Sancak Köylerii'nde 
 Samsun Terme İlçesi Sepetçiler,Sivaslılar Köyleri'nde 
 Ordu: Gürgentepe 
 Ardahan : Sazkara Köyü 
 Kars Göle İlçesi İmbat Köyü 
 İzmit Bayraktar Köyü.9 
Pir Sultan Abdal'ın ışığının o günden beri sönmediği dede ocaklarının bulun-

duğu ve toplumunu aydınlattığı yerlerdir. Burada yetişen dedeler, Anadolu'yu dola-
şarak kendi taliplerini yılda bir kez görgü ve sorgudan geçirmekteler. 

 Pir Sultan evlatlarından Ergayıp, Tunceli, Pülümür İlçesi Haculu Köyünde 
bulunmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, Pir Sultan Abdal'ın hakka yürümesinin ardın-
dan evlatları Banaz köyünü terk ederek babalarının ışığını uzak yerlerde yakmaya 
kararlıdırlar.Pir Sultan Abdal'la ilgili başka bir bilgi ise 7 yıl Hacular köyünde sür-
gün hayatı yaşamıştır.10 

 Hacular köyünde Pir Sultan Abdal zamanında bir cemevinin yapıldığından  
söz edilmektedir. bu cemevinde dört tarafa açılan dört kapısı bulunmaktadır. Orta-
sında büyükçe bir ardıç ağacı bulunmaktadır. Tavan döşemesi bu ağaçları bu direk 
üzerinde yapılmıştır. Pir Sultan'ın yedi yıldan sonra tekrar Sivas'a dönerken Ergaip 
babası ile dönmemiş ve bu köye yerleşmiştir.Bu kolun dedelerinin bulunduğu yer-
ler şöyledir : 

Erzincan : Kiştim Köyü ve Tercan İlçesi, 
Çorum/ Alaca : Dereyazıcı ve Akkuyu Köyleri, 
Çorum/ Sungurlu: Akkuyu Köyü 
Yozgat/ Sarımbey Köyü, 
Tunceli/ Nazmiye: Kumsor köyü, 

                                                
8 Ali YILDIRIIM, Pir Sultan Abdal, Deyiş ve Direniş, İtalik Yayınları, 2015 s. 140 
9 Ali Yıldırım, age.s,140-141 
10 Ali Yıldırım, age. s.140 
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Muş Varto İlçesi, 
Eskişehir/ Alpu : Karatepe ve Gökçeoğlu Köyleri11 
 
Pir Sultan Evladı Pir Mehmet Kolu Dedeleri 
Bu ocağa adını veren Pir Sultan oğullarında Pir Mehmet'tir. Ve bu ocağın ba-

şı olarak Pir Mehmet'in yatırının bulunduğu Tokat İli, Almus İlçesi Çambulak kö-
yündedir. Pir Sultan Abdal'ın asılmasının ardından Pir Mehmet buraya talipleri 
tarafından saklanmak amacıyla getirlip yerleştirilir. Zaman içerisinde burası Pir 
Sultan Abdal Ocağı olarak yaşamını sürdürür, günümüze kadar burada Pir Sultan 
Ocağının bacasından duman eksik olmaz. bugün bu köyde Pir Mehmet gömütünün 
üzerine yeni bir türbe yapılarak ocağın tazeliği asırlar ötesine gönderilir. 

Pir Sultan Abdal şiirleriyle toplumuna önderlik yapmış olsa da onun dedelik 
yönü bir başka Pir Sultan Abdal'ı karşımıza çıkartmaktadır. Bu yönüyle bu büyük 
ozan her ne kadar geri planda kalmış olsa da, Alevi-Bektaşi yolunun sürdürülme-
sinde bu ocağın payı yadsınmamalıdır. 

Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde üç Alevi öncüsünün etkileri görülür. Yunus 
Emre, Kaygusuz Abdal ve Hatai'dır. Pir Sultan Abdal şiirlerinde öylesine güçlüdür 
ki, kısa sürede etkilendiği ozanların etkisinden de çıkarak Alevi-Bektaşi Edebiyatı-
nın doruğuna çıkmayı başarmıştır. 

Kendisinden sonra gelen şairlere gerek edebi yönden gerekse dünya görüşü 
bakımından oldukça etkilidir. Musahibi olarak da bilinen yakın dostu Kul Himmet 
bir şiirinde ozanımızı  şöyle anlatmaktadır 

Bir sözüm var tutana 
Er odur, hak'tan utana 
Kul olmuşuz Pir Sultan'a 
Eşiği de kıblegahdır 
 Diğer etkilediği ozanlar da şöyledir. Karacaoğlan, Kul Nesimi, Gevheri, 

Gedayi, Dedemoğlu, Teslim Abdal, Kazak Abdal vd. 
Sofi mezhebimi niye sorarsın 
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz 
Gözlüye gizlolmaz neyi ararsın 
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz 

 
 
 

                                                
11 Ergaip dedesi Ali Ekber Erdal'dan Ali Yıldırım derlemesi 
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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 
proplem belirtilir. Araştırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve verilen 
özellikler belirtilir. Kapsama alınan ve kapsam dışı bırakılan değişkenler açıklanır. Elde 
edilen en önemli sonuçlar sunulur. Bulgular rakamsal olarak ortaya konulur. “Çok, az, 
büyük, biraz” vb. gibi belirsiz ifadeler kullanılmaz. Elde edilen sonuçların önemi ve araş-
tırma alanına kattığı bilginin önemi belirtilir. Sonuçların genellenebilir olup olmadığı, po-
tansiyel olarak genellenebilir olup olmadığı ya da belirli bir duruma bağlı olarak ortaya 
konulup konulmayacağı belirtilir. Bilgiler genellikle birer cümle olarak verilir, bulgu ve 
sonuç kısmı birkaç cümleden oluşabilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 33 

 127 

şekilde düzenlenir. Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır. Cümlelerde geçmiş zaman kipi 
kullanılır. Özette; tablo, şekil, atıf ve referans kullanılmaz. 

13) Anahtar kelimeler (keywords), yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlen-
mesine yardımcı olduğu gibi yayına hazırlama süreçlerinde hakem ve editörlere katkı sağ-
lamaktadır. Anahtar kelimeler, ilişkili terimler dizini (gömü=thesaurus), dizin (index) vb. 
araçlardan seçilmeli, rastgele verilmemelidir. Bilgiye erişimde anlamlı olabilecek darlık ya 
da genişlikte seçilmelidir. Terimlerin ve kavramların seçimi mümkün olduğunca erişimi 
anlamlı kılacak biçimde yapılmalıdır. Anahtar kelime sayısı makalenin erişimine imkân 
verecek alanları içerecek sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle edebiyat alanında makale-
de incelenen yazar ve eser adlarının erişim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

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

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmış olursa olsun; Türkçe başlık, İn-
gilizce başlık, Rusça başlık mutlaka olmalıdır. 

16) Makalelerin (yazıların) yazım sırası şöyle olmalıdır: 
a) Yazının Başlığı  
-Türkçe başlık 
-İngilizce başlık 
-Rusça başlık 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o başlık önce yazılmalıdır. 
b) Özetler 
–Türkçe özet ve anahtar kelimeler 
-İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmış ise o dildeki özet ve anahtar kelimeler önce 

yazılmalıdır. 
c) Makale Metni 
d) Kaynakça 
e) Ekler (varsa) 
f) Geniş özet (summary) (isteniyorsa) 
17) Yazılar, (Microsoft World) programıyla gönderilecektir. Yazı, Türkçe veya İngiliz-

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

18) Yazılar (makaleler), başlıklar, özetler, metin, dipnotlar, kaynakça vb. dahil mini-
mum 2000 kelimeden az olmamalıdır. Yani, Kültür Evreni dergisinin sayfa standardına 
göre 5 sayfadan daha az olmamalıdır. 

19) Makale metninin içindeki alıntılar ve göndermeler; yazar soyadı, yayın yılı, sayfa 
numarası biçiminde parantez içeride belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987:9) 

20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle daha kü-
çük punto ile yazılacaktır. 
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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. 
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UNIVERSE CULTURE JOURNAL 
ISSN: 1308-6197 

Publication Principles 
 1) Universe Culture published four times a year is an international peer rewieved 

journal. 
2) Universe Culture journal includes scientific articles about [folklore, linguistics, 

music, literature, Turcology and mythology]. In addition, interview (chatting, 
conversations), critique, book-review and news are avaliable for publishing in this journal. 

3) Previously unpublished articles should be submitted to the Universe Culture 
journal: at the any printed, net and magnetic facilities.  

4) The languages of the Universe Culture journal are Turkey Turkish, the other 
dialects of Turkish (dialects of Azerbaijani, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, Crimean 
Tatars etc.), English and Russian. 

5) Writings and articles which will be published (with 4th article will be mentioned in 
the specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic and Arabic alphabet. 
The article (writing) should be include abstract, and key words Turkish and English and 
also general bibliography in Latin letters. 

6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abstract and 
key words.  

7) The article in other dialects of Turkic language should be include abstract and key 
words in Turkish, English and language of main text abstract and key words.  

8) The article in English should be include English and Turkish abstract and key 
words. 

9) The article in Russian should be include Russian, English and Turkish abstract and 
key words. 

10) Abstract should include at least 100 upmost 250 words and in form of one 
paragraph in any language. Abstracts as only one sentence not be accepted. Abstract, the 
top ofless than 100 words or 250 words will not be accepted. 

11) Abstract, no matter in which language and dialect; is a brief description of 
knowledge in the article. Abstracts schould also include a brief abstract of each main part 
in the article (introduction, findings and methods, results, discussion and proposals). 
Therefore abstracts schould be comprehensible enaugh for the readers to have an idea 
about the article with precision in a short time and to determine the relationship between 
their own interests. So that, the abstract schould enable the readers to decide about the 
necessity to read the entire text.  

2) In abstracts; reason that is worth investigating and the problem to be solved are 
indicated. In the research process; method, scope, time, place and the specified properties 
are also indicated. Included and excluded variables are explained. The most significant 
results are presented. Results can be demonstrated numerically. Non-specific statements 
such as “So, little, big, little” etc. are not used. The importance of the results and their 
contribution to the research area are indicated. There are also indications about whether 
these results can be generalizable or potentially generalizable or whether to be put forward 
due to a particular situation. Information is usually given in one sentence. Some of the 
findings and conclusions may consist of a few sentences. Sentences are arranged so as to 
ensure integrity using appropriate connectors. Sentences should be clear and 
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understandable. Past tense is used in sentences. In abstract; tables, figures, cited and 
references are not used. 

13) Key words also make contributions to the referees and editors in publication 
process as well as to the publications scanned in electronic media and indexing process. 
Key words schould be chosen from associated terms index (burial = thesaurus), index and 
so on but not chosen randomly. For accessing to information they schould also be selected 
having significantly stenosis or sizes. The choice of the term and concept of access as 
possible should be done in a way that makes sense. The number of keywords that will 
allow the article to include access to a number of areas (up to 5) should be. Especially in 
the field of literature, the names of authors and works analyzed in the article should be 
noted as an item for the access to the work.  

14) The titles of articles (writings) should not exceed 12 words. The title should be 
descriptive for the article and schould reflect the article's basic concepts, discussions and 
arguments (thesis, the claim). 

 15) Regardless in which language and dialect the article is written; there must be 
Turkish, English and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 
a) Writings the title 
- Turkish title 
- English title 
- Russian title 
Note: The text should be written in which language and dialect is written before that 

title.  
b) Abstracts 
-Turkish abstracts and key words 
-English abstracts (summary) and key words  
Note: The text must be written in languages and dialects, which was written in the 

abstract and key words in that language before. 
c) Article Text 
d) Bibliography 
e) Appendices (if applicable) 
f) Large abstract (summary) (if required) 
17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or English 

schould be in Times New Roman; In the Azerbaijani dialect, in Times Roman Azlat (or 
similar); in Russian in Times Cyr (or similar). Besides the type sent, type of fonts should 
also be included. In the article if there are pictures, musical notes etc. they schould be 
submitted with high resolution in accordance with printing. 

 18) Writings (articles), titles, abstracts, text, footnotes, bibliography etc. including not 
less than a minimum of 2000 words. So, according to the standards of Universe Culture 
journal, writings (articles) should not be less than 5 pages.  

19) Citations and references in the article text; author’s name, year of publication, 
page number format will be indicated in parentheses. For example; (Boratav 1987: 9) 

20) Footnotes will be used for illustration only and will be written with the same font 
and smaller font size. 
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21) Location of quotations is specified in the text under the title of “Bibliography”. 
Those are listed in alphabetical order in that the surname of the auther mainly located. 
“Bibliography” will be given at the end of the text (article), before appendices.  

a) For the books; 
In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 

Ankara, Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 
b) For the articles and proceedings;  
In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda 

Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Articles will be delivered to the e-mail of journal through the journal’s website of 

(www.kulturevreni.com) by clicking "article Send"in which "Submission Form" is 
available to be filled. So the articles attached with this form will be sent to the journal 
through e-mail (kulturevrenidergisi@gmail.com) to the absolute way. 

23) However articles submitted to the Journal of Representatives, will also be sent to 
the current e-mail channel.( kulturevrenidergisi@gmail.com)  

24) Articles submitted for publication to the Journal will be delivered by at least two 
referee experts related to the subject penned in the texts thus according to the reports of 
these experts articles will be published or not. In case of corrections articles will be 
returned to the owners in order to make those corrections. The name of experts and the 
name of authors will not be divulged each other and will be kept confidential. Double-
sided blanking principle (double-blind referee) will be kept. Decisions of the arbitrators 
over the articles shall be assessed on the Editorial Board. The Editorial Board will decide 
whether these articles will be published or what changes schould be made.  

25) There will be no royalty payment after the publishment of these articles. 
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ЖУРНАЛ “МИР КУЛЬТУРЫ” 

ISSN: 1308-6197 
Требования по изданию 

1) Журнал “Мир культуры” являеться реферированным журнаном и выходит в 
год четыре раза. 

2) В журнале “Мир культуры”, наряду со статьями из области [фольклора, 
языковедения, музыки, литературы, тюркологии, мифологии] будут издаватся статьи 
из сферы (разговорной речи, репортажей), критики, презентации и информирования.  

3) Статьи, которые будут печататься в журнале “Мир культуры”, не должны 
быть изданы в других органах печати и социальной сети (интернет).  

4) Статьи, в журнале “Мир культуры”, будут печататься на современном 
турецком языке, английском, русском языках и на разных диалектах турецкого языка 
(Азербайджанский, Казахский, Узбекский, Киргизский, Крымский и т.п). 

5) Во всех статьях, издаваемых в журнале “Мир культуры” в указанном в 4-ой 
статье языках, можно исползовать латинский, арабский шрифт писменности и 
кирилицу. Однако, аннотации (abstract) и ключевые слова (keywords) должны быть 
латинскими буквами. 

6) Статьи, издаваемые на современном турецком языке, с аннотацией и 
ключевыми словами, объязательно должны иметь аннотацию и ключевые слова на 
английском языке. 

7) Кроме статей на современном турецком языке, все статьи издаваемые на 
диалектах турецкого языка, должны иметь аннотацию и ключевые слова на 
современном турецком , английском языках и на указанных диалектах.  

8) Статьи, издаваемые на английском языке, совместно с аннотациями и 
ключевыми словами на английском языке, должны иметь аннотаций и ключевые 
слова и на турецком языке.  

9) Статьи, издаваемые на русском языке, совместно с аннотациями и 
ключевыми словами на русском языке, должны иметь аннотаций и ключевые слова 
на турецком и английском языках.  

10) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны состояться из 100-250 
слов без абзаца. Категорически не будут приниматся аннотации с одним 
предложением и менее 100 или более 250 слов.  

11) Все аннотации, на всех языках и диалектах, должны содержать краткий 
смысл самой статьи. В нём должны быть выделены основные черты введения, 
новинки, методов исследования, диспута, предложений и результатов. Аннотация 
должна заинтересовать читателя. По нему читатель должен определить, стоит ли ему 
дочитывать до конца всю статью и связана ли она с его специалностью.  

12) В аннотациях правильно должна быть поставлена проблема и указана путь 
его решения, чётко должны быть определены методы, сфера, время, место и данные 
исследования, уточнены разницы между выдвинутой проблемой и похожими ему, 
указаны самые значительные итоги, открытия должны быть определены в цифрах, 
неопределённые выражения, подобные как “много, мало, большой, немножко” не 
должны приниматся, отчётливо должны определены значительные итоги и их вклад в 
науке. Информация должна быть уложена в одном предложении, а новинка и итог 
можно сформулировать в нескольких предложениях. Предложения должны быть 
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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.  

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 
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[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. 
 


