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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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EDĠTÖRLERDEN 
 

Saygıdeğer Okuyucularımız, 
Kültür Evreni dergimizin 36. Sayısıyla bilim âleminde yeniden buluĢtuk. Bu 

dergi, 2019 yılının son sayısıdır. Dergimiz 11. yılına girmiĢtir. 
Derginin içeriğinde Ģu bilim adamı ve araĢtırmacıların yazısı bulunuyor: Dr. 

YaĢar KALAFAT, Nail TAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YARDIMCI, Prof. Dr. 

Makbule SABZĠYEVA, Sona KURBANOVA, Karwan SHUKUR, Tuba KARA-
BÜBER, Marzhan Nalibekovna KEREMBEKOVA, Cansu Ece ĠVGĠN, Oğuzhan 

YETĠġTĠ, Gulden TLEGENOVA, Dr. Abdullah DEMĠRCĠ. 
Buna göre 12 bilim insanı ve araĢtırmacının makalesi bu sayımızda yer alı-

yor. Bu yazıları web sitemizden (www.kulturevreni.com) okuyabilir ve çıktı alabi-
lirsiniz. 

Dergimize makale göndermek isteyenler, derginin sonunda bulunan Türkçe, 
Ġngilizce ve Rusça dillerinde yazılı “Yayın Ġlkeleri”ne uygun olarak makalelerini 
hazırlayıp  

(kulturevrenidergisi@gmail.com) e-postaya göndermelidirler. 
Dergimizin bu sayısının da bilim dünyasına hayırlı-uğurlu olmasını diler, se-

lam ve saygılar iletiriz. 
(Prof. Dr.) Hayrettin ĠVGĠN               Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

         Editör            Editör 
 
FROM THE EDITORS 
Distinguished Readers, 
We meet in the science world again with the 36th issue of our Universe of 

Culture magazine. This magazine is the last issue of 2019. Our journal has entered 
its 11th year. 

The content of the journal is written by the following scientists and researc-
hers: Dr. YaĢar KALAFAT, Nail TAN, Dr. Lecturer Member Mehmet YARDIM-
CI, Dr. Prof. Dr. Makbule SABZIYEVA, Sona KURBANOVA, Karwan SHU-
KUR, Tuba KARABÜBER, Marzhan Nalibekovna KEREMBEKOVA, Cansu Ece 
ĠVGĠN, Oğuzhan YETĠġTĠ, Gulden TLEGENOVA, Dr. Abdullah DEMĠRCĠ. 

Accordingly, 12 scientists and researchers' articles are included in this issue. 
You can read and print these articles on our website 

(www.kulturevreni.com). 
Those who wish to send an article to our journal can prepare their articles in 

accordance with the “Publishing Principles” that are written in Turkish, English 
and Russian languages at the end of the journal and send them to the following 
email address: kulturevrenidergisi@gmail.com. 

We wish this issue of our journal to be auspicious to the science world, we 
send greetings and respects. 

 
(Prof. Dr.) Hayrettin ĠVGĠN  Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 

     Editor                Editör 
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ОТ РЕДАКТОРА 
От редакторского коллектива: 
 
Уважаемые читатели, 
Перед вами 36-oй, последний номер журнала «Вселенная Культуры» за 

2019 год. Со следующего, 2020 года журнал «Мир Культуры» вступает в 

одиннадцатый год своей издательской жизни.  
Этот номер содержит научные статьи следующих авторов: Др. Яшара 

КАЛАФАТА, Наиля ТАНА, Ст. преп. Мехмета ЯРДЫМЧЫ, Проф.Др. 

Макбуле САБЗИЕВОЙ, Ст.науч.сотрудника, Др. Соны КУРБАНОВОЙ, 

Карвана ШУКУРА, Тубы КАРАБЮБЕР, Марзхан КЕРЕМБЕКОВОЙ, Джансу 

Эдже ИВГИН, Огузхана ЕТИШТИ, Гюльден ТЛЕГЕНОВОЙ, Др. Абдуллаха 
ДЕМИРЧИ. Таким образом, выпуск содержит научные статьи и исследования 

12 авторов. 
Вышеназванные статьи можно также прочитать на веб-сайте журнала 

(www.kulturevreni.com) и взять распечатку. 
Желающим опубликовать статью в нашем журнале следует оформить 

своѐ научное исследование в соответствии с требованиями, изложенными на 

турецком, английском и русском языках в конце выпуска и отправить по 
адресу (kulturevrenidergisi@gmail.com).   

Желаем вам успехов в научной деятельности и надеемся, что 36-ой 
номер журнала внесѐт свою лепту в научный мир. 

 
    Хайреттин Ивгин                               Професор Эрдоган Алтынкайнак 
           Редактор                                                       Редактор 
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KUMAN/KIPÇAK TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA 

HALK ĠNANÇLARI-BÜYÜ BAĞLAMINDA 
BĠR KISIM MĠTOLOJĠK ĠNANÇ KODLARI 

 
IN FOLK BELIEFS IN KUMAN / KIPCHAK  

TURKISH CULTURAL  GEOGRAPHY - MYTHOLOGICAL 
FOLK BELIEF CODES IN  THE CONTEXT OF MAGIC 

 
НАРОДНЫЕ ПОВЕРИЯ В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ГЕОГРАФИИ КУМАН / КЫПЧАКОВ -  МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОДЫ ПОВЕРИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОРЧИ 
 
 
 

Dr. YaĢar KALAFAT
* 

 
 
ÖZ   
Bu çalıĢmada, anadillerinde zaman içerisinde yaĢanmıĢ bir kısım değiĢmele-

re rağmen, halkların arkaik dönemlerine, mevcut halk inançlarından yola çıkılarak 
ulaĢılabilirliği hususu araĢtırılmaktadır.  

Bu maksatla Doğu Karadeniz bölgesi ilçelerinden anadili Gürcüce ve men-
sup oldukları din ise Ġslamiyet olan ġavĢat‟ın Meydancık bölgesi araĢtırma alanı 
olarak seçilmiĢtir. 

Bölgenin, yapılan tarihi araĢtırmalar sonucu Kuman/Kıpçak Türklerinin ağır-
lıklı olarak meskûn oldukları bir bölge olduğu tespiti yapılabilmiĢtir. 

AraĢtırmada, mitolojik inanç kodu olarak; “Basmak-Basılmak”, “Satmak-
Satılmak”, “Bağlamak-Bağlanılmak”, “Sahiplenmek-Sahiplenilmek”, “Örtmek-
Örtülmek”, “Çarpmak-Çarpılmak” ele alınmıĢtır. 

“Bey lokması”, “Ters Motifi”, “El Alma”, “Formel Sayılar” “Kut” ve “Pir 

Kültü” motiflerinden hareketle Halk inançlarında büyü konusu karĢılaĢtırmalı ola-
rak incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada; Uluğ Türkistan, Ural-Altay, Kafkasya-Balkanlar, Anadolu ve 
yakın çevresini büyük ölçüde kapsayan Kuman/Kıpçak tarihî coğrafyasının Doğu 

Karadeniz bölgesinde yoğunlaĢılmıĢtır. 
 Kuman/Kıpçak Türklerinin dinî tarihleri de ġamanizm-Göktanrı Ġnanç Sis-

temi süreçlerinden sonra Semavi dinlere mensup sürecini yaĢamıĢlardır. Alan ça-
lıĢmaları verileri irdelenirken, inançların kök hücreleri için, doğal olarak ilk kaynak 

olarak bu inanca baĢvurulmuĢtur. Bu inançların merkezinde ise, dönemlere ve coğ-

                                                 
* Halkbilimi AraĢtırmaları Kültür ve Strateji Derneği. Ankara/TÜRKĠYE  
 (yasarkalafat@gmail.com) 
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rafî kesimlere göre farklılıklar da arz edebilirken konumları ve fonksiyonları ile 

insan, hayvan, bitki ve cansız bilinenler ile bunların sahibi konumunda olan iyeler 

vardır.  
Varılan sonuçta, zamanla değiĢikliğe uğrayabilen ana dillere ve mensubu 

olunan semavî dinlerin farklılık gösterebilmelerine rağmen, günümüzde ulus devlet 
çatı altındaki farklı millî kimlikli toplumlar, geçmiĢin kültürel değiĢim göstermiĢ 

aynı toplumların yeni tezahür Ģekilleri oldukları gerçeğini yaĢamakta olan halk 

kültürlerinden hareketle açıklamak mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Basmak-Basılmak, Satmak-Satılmak, Bağlamak-

Bağlanılmak, Sahiplenmek-Sahiplenilmek, Örtmek-Örtülmek, Çarpmak-
Çarpılmak. 

 
 ABSTRACT 
In this study, the accessibility of the peoples to their archaic periods and 

their present beliefs is being investigated in spite of some changes in their native 
language. 

For this purpose, the district of the Eastern Black Sea region Georgian and 
the religion they belonged to was chosen as the research area of Meydancık regiona 

belonging to ġavĢat. 
As a result of historical researches, it was determined that the Kuman / Kip-

chak Turks were a region where they were mainly inhabited. 
In the research, as mythological belief code; “Basmak/Basılmak”, “Sat-

mak/Satılmak”, “Bağlamak/Bağlanılmak”, “Sahiplenmek/Sahiplenilmek”, 

“Örtmek/ Örtülmek”, “Çarpmak/Çarpılmak” in Turkish are discussed. 
 “Bey lokması”, “Ters Motifi”, “El Alma”,, “Formel Numbers“ ”Holy and“ 

Pir Cult Alma motifs are examined in a comparative manner. 
In this study; Ulugh Turkestan, Ural-Altai, the Caucasus-Balkans, Anatolia 

and the surrounding area of Kuman / Kipchak, which covers a great extent, is con-
centrated in the Eastern Black Sea region. 

The religious histories of the Kuman / Kipchak Turks also experienced the 
process of the Divine religions after the Shamanism- Faith System processes. 
While investigating the field studies data, this belief was used as the first source for 
the stem cells of beliefs. In the center of these beliefs, while there may be differ-
ences according to periods and geographical segments, there are positions, func-
tions, and human, animal, plant and non-living things that are in the position of 
owner. 

In the end, it is possible to explain with the help of the folk cultures that are 
changing the time and the different national identity societies under the nation state 
roof and the new manifestations of the same societies in the past. 

Key Words: Basmak-Basılmak, Satmak-Satılmak, Bağlamak-Bağlanılmak, 
Sahiplenmek-Sahiplenilmek, Örtmek-Örtülmek, Çarpmak-Çarpılmak. 
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GĠRĠġ 
Kuman/Kıpçak Türklüğünün tarih sahnesine çıkıĢ bölgeleri, yapılandırdıkları 

sosyal teĢkilatlanmalar, diğer Türk boylarından tamamen bağımsız değildir. Bu-
nunla birlikte bir Kuman/Kıpçak Türk tarihi ve Kuman/Kıpçak Türk elleri gerçeği 
vardır. Türk dinler tarihinde, Türk toplumları arasında görülen dinî tercih farklılı-
ğından doğan kısmî yol ayrımları, farklı yapılanmaların oluĢması sonucunu doğu-
rabilmiĢtir. Kuman/Kıpçak sınırlaması yapmıĢ olmamıza rağmen, ele alacağımız 

kültür kodları, Türk kültürlü halkların genelinin kültür hayatında da büyük ölçüde 
yer almaktadır.  

 Halk inanmaları-Mitoloji bağlantılı bu çalıĢmada büyü konusu ele alınırken 

büyü; basmak-basılmak, satmak-satılmak, bağlanmak-bağlanılmak, sahip-
lenmek- sahiplenilmek, örtmek-örtülemek, çarpmak-çarpılmak gibi kültür 

kodlarından hareketle irdelenmektedir. ÇalıĢmada; Uluğ Türkistan, Ural-Altay, 
Kafkasya-Balkanlar, Anadolu ve yakın çevresini büyük ölçüde kapsayan Ku-
man/Kıpçak tarihî coğrafyasının Doğu Karadeniz bölgesinde yoğunlaĢmıĢtır. 

 Kuman/Kıpçak Türklerinin dinî tarihleri de ġamanizm-Gök-Tanrı Ġnanç 
Sistemi süreçlerinden sonra Semavi dinlere mensup sürecini yaĢamıĢlardır. Alan 

çalıĢmaları verileri irdelenirken, inançların kök hücreleri için, doğal olarak baĢvuru 

ilk kaynak olarak bu inanca baĢvurulmuĢtur. Bu inançların merkezinde ise, dönem-
lere ve coğrafî kesimlere göre farklılıklar da arz edebilirken konumları ve fonksi-
yonları ile insan, hayvan, bitki ve cansız bilinenler ile bunların sahibi konumunda 

olan iyeler vardır.  
 
METĠN: 
Doğu Karadeniz Kıpçak merkezlerinden birisi olan ġavĢat‟ta kısmetinin 

açılmasını isteyen genç kız el örgüsü çorabının boğazını geline verir, çorabı alan 

gelin düğün evine bu çorabı söke söke götürürse genç kızın kısmetinin açılacağına 

inanılır.
1 

Halk inançlarında ilmek atmak-sökmek, düğüm-çözmek-atmak, düğmeyi 
iliklemek-ilikten çıkarmak büyü yapma ve bozma uygulamalarının safhalarından 
olarak bilinir. Nikah kıyılırken de örgü ördürülmez. Aslı‟ya Kerem ile murat alma-
sın diye keĢiĢ tarafından yapılan kara büyüde, aslının entari düğmeleri teker teker 

iliklenerek büyülenmiĢtir. Kerem onları yukarıdan aĢağıya doğru teker teker açar-
ken, aĢk destanında onların tekrar düğümlendikleri anlatılır. Nikah kıyılırken bü-

yüye karĢı korunmak için, parmakların ve kolların da bağlanmaları, düğümlenme-
leri istenilmez. 

Halk inanmalarında gelinlerin ve damatların belirli bir süre kutlu olduklarına 

onların kutlu oluĢlarının bu dönemlerinde yapacakları duaların kabul olacakları 
Ģeklinde bir inanç vardır. Keza anne doğum yaparken, doğum sancıları çekerken 

Umay Ana veya Fatma Ananın onlara yardımcı olduğuna ve doğum esnasında 
ölen anne adayının Ģehit olduğuna, cennete gideceğine inanılır. 

                                                 
1 Erdoğan Altınkaynak, “Meydancık Bölgesi Gürcülerinde Düğün”, Actual Problems of 

Kartuelogy, 19.9.2015 Tiflis-Gürcistan. 
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Gelin kızın, evlenme yaĢı gelmiĢ olan emsali genç kızların kısmetlerini açıl-
masında kutundan yararlandırabileceğine dair baĢka inançlar da vardır. Gelin aya-
ğını sürterek baba evinden çıkarsa ve ayrıca gelinin ayakkabısının altına kısmetinin 

açılması istenilen kızları isimleri yazılır ise, onların da kısmetinin açılacağına ina-
nılır

2. Gelinin kutunun niĢan yüzüğü kurdelesine, gelin tülüne veya çiçeğine geçti-
ğini onlarla evlenmesi gecikmiĢ kızlara da geçebileceğine inanılır. 

Bey lokması diye bilinen uygulama Ģeklinde ise, damadın beyin ağzına gö-
türmek üzerine olduğu lokma kısmet açılması bekleyen genç kızın ağzına konur. 

Böylece onun kısmetinin açılacağına, beyin kutundan yararlanmıĢ olduğuna inanı-

lır
3. 

Damadın özel gecesinde baĢarısız olmasını sağlamak için bağlanması Ģek-
lindeki uygulama da bağlama yöntemi ile yapılan bir büyü türüdür. ġavĢat ve yakın 

çevresinde damadı büyüden korumak için;  
BoĢ un çuvalı silkelenmeden ve damadın haberi olmadan damadın yatağının 

altına serilir
4. 

Un etrafında oluĢmuĢ çok sayıda inanç varken bunlar daha ziyade, bereket 

ve yüz aklığı içeriklidirler. Acaba damadın yüz aklığı ile gecesini baĢarılı geçirmesi 

mi dilenilmiĢ olmaktadır. 
Helanın duvarlarından toplanılan örümcekler kazan veya göğümde kaynatı-

lır, erkek hela taĢına ters oturup bu suyla yıkanır, daha sonra külot ve atletini ters 
giyerek büyüye karĢı korunmuĢ olur

5. Halk inanmalarında cadı kadınların örümcek 
donuna girdikleri ocak bacasından içeriye sızdıkları inancı oldukça yayındır. Ayrı-

ca batı Trakya Türk kültür coğrafyasında teneffüs yollarının soğuk algınlığı tedavi-
sinde Alaturka tuvalete ters oturulup derin nefes alıp vermesi önerilirdi. 

Yağmur duasına çıkılınca köyün imamı cübbesini ters giyer6. 
Ters motifi de halk inanmalarında bir kült oluĢturmuĢtur. Bu uygulama Ģekli 

ile adeta sema alemine gidiĢatın tersinin olması mesajı verilir. Kurak havalarda 

eller ters tutulur giysiler ters giyilerek kuraklığın yağıĢlı havalara yerini bırakması 
isteği bildirilmiĢ olunur. Biz bir dönem ak-kara, gündüz-gece sıcak- soğuk inancı 
ile bir bağlantısı olabileceği üzerinde durmuĢtuk. ġimdilerde konu büyü boyutu 

itibariyle yeni bir içerik kazanmıĢ olmaktadır. 
Türk kültürlü halklardan Kuman/Kıpçak olmayan kesimlerin inanmalarında 

da ters motifi inancı ile ilgili çok sayıda inanç örneği vardır7
. Görücü olarak giden 

aile kız evine giderken muhtemel bir olumsuz cevabı önlemek için çoraplarını ters 
giyer. Böylece kız evinin ağzını bağlamıĢ olur. 

                                                 
2 YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu-Irak Halk Ġnançları Hattı, Berikan Yayınevi, 

Ankara, 2012, s.309,331,338, 425, 426, 428 
3 YaĢar Kalafat, Türk Kültürlü Halkların Halk Ġnançlarında GeçmiĢten Günümüze KiĢi-

oğlu, Berikan Yayınevi, Ankara 2015. 
4 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
5 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
6 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
7YaĢar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Türk Kültürlü Halklar-

da Halk Ġnançları, Berikan Yayınevi, 6. Baskı, Ankara, 2010, s. 177, 319, 365, 366, 369.  



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 13 

Bağlanma olmasın diye bu yörede bütün düğümler açılırlar. Ġmam nikahı kı-

yılırken de keza bütün düğümlerin açılmıĢ olmasına özen gösterilir.
8 

Damadı büyüden korumak için tedbir olmak üzere iyi niyetle bağlama yolla-
rı da uygulanır. Bunlardan bir kısmı eğlenceye dönüĢtürülmüĢtür. ġavĢat bölgesin-
deki korunma maksatlı bağlamada ise, gelinin beline göre ip ölçülüp kesilir. Nikah 

sırasında bu ip gelinin beline bağlanır, nikahtan sonra açılır. Böylece düĢmanın 
büyüsü ip üstünde etkili olup damadı etkilemeyeceğine inanılır

9.  
Nikahtan sonra bağlanma sürüyor ise eski bir mezardan kafatası çıkarılır, 

kazanda kaynatılır bu su ile gelin ve damat yıkanırlar
10. 

Mezarlardan, basık olduğu için ayağı basamayan çocukların ayağının basa-
bilmesi için çocuk o mezara bastırılarak şifa arandığı bilinirken kafa tası suyuyla 
yapılmış banyo şeklindeki uygulama ile ilk defa karşılaşılmıştır. 

Şavşat Kuman bölgesinden tespiti yapılmış bir bağlama türü de katrana ba-
tırılmış kız saçının göle atılması şeklinde yapılmaktadır. Bu uygulamada o kızla 

evlenen erkeğin bağlanmış olacağına ve büyü türünün çok zor bozulabileceğine 

inanılır
11. 
Saç tellerinden hareketle büyü yapıldığı inancı Türk kült coğrafyasında çok 

yaygındır. Bu tür büyüler daha ziyade talibini istemeyen kızların büyü ile ikna 

edilmesi, gönül bağı kurulması için yapılırlar. 
Bağlama büyü uygulaması muhakkak ki sadece damat için yapılmaz, kur-

tağzı bağlanarak çiftliğine dönememiĢ evcil hayvanın kurt gibi hayvanlardan ko-
runması, çekirge salgının önlenmesi için çekirgeler de bağlanır. ġavĢat yöresinde 

ise lahanalarda böcek olmaması için böcek ipek iple bağlanıp bahçeye asılır.12 
 Keza tedavide de hırsızlık yaptığı üzerinde durulan zanlı kimsenin itirafta 

bulunması için yalan söyleyen dili, uzun süren kıĢ Ģartlarında erimesi bir türlü ger-
çekleĢemeyen karın erimesi onu eritmeyen faktör, imtihanda zor soru sormaması 

için öğretmenin, duruĢmada zanlıyı fazla sıkıĢtırmasın diye hâkimin ağzına bağla-
ma uygulamaları da yapılır. Keza yılan ve akrep türlü varlıklarla da ilgili bağlama 

uygulamaları da yapılır. Bazı akrep, çıyan gibi bazı haĢerelerin belirli kimseler 

veya belirli yöreler için ağzı bağlanabilir. Bu bağlama iĢini yapan kimseler bu tür 

varlıklara karĢı doğuĢtan veya el aldıktan sonra koruma altına alınmıĢlardır. Bunla-
rın el vereceği kimseler ve konutlar da keza koruma altına alınmıĢtır. El alma ve el 
verme bir koruma ve korunma yöntemi olarak bilinir. 

Bağlama ve bağlanılma uygulaması kara ve ak iyelerin harekete geçirilme-
meleri Ģeklinde açıklanabilir. Büyücü veya adı bu olmasa da inanç sisteminde canlı 

cansız bitki, hayvan ve insanların sahipleri ve sahiplere hükmedicileri vardır. Bu 

sahipler harekete geçirilebilmekte ve böylece bazı olumsuzluklar gerçekleĢir iken, 

bazı olumsuzluklar da önlenebiliyordu. Semavi dinler döneminde, bu uygulamada 

harekete geçirenler cinler ve harekete geçirilenler de cincilerdi. 

                                                 
8 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
9 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
10 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
11 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
12 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
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Hikmet, keramet ve mucize ile büyüleme arasında yapıtaĢları bakımından 

bazı ortaklıklar aranabilir. Ġslam falı olduğu gibi büyüğü de men etmiĢtir. ġüphesiz 

amaçları ve özleri farklıdır. Hz Musa Firavunun büyücülerinin yılana dönüĢtürdük-
leri asalarının yutulmalarını yılana dönüĢtürdüğü asasının yutmalarını sağlayarak 

onları yenik düĢürmüĢtür. Hz. Musa‟nın çekirgelerine karĢılık firavunun büyücüleri 

de çekirge salgını yaparlar, Hz. Musa‟nın Kurbağalarına karĢılık firavunun büyücü-

leri de kurbağa sürüleri oluĢtururlar. ġu farkla ki Hz. Musa‟nın kurbağa ve çekirge-
leri O‟nun müdahalesi ile yok olurken büyücülerinki salgına yol açarlar. Hz. Musa 

Kızıl denizi kızıla bayar, onlar da yaparlar. Ancak Hz. Musa‟nın yılan olabilen 

asası diğerlerinin yılan olan asalarını yutunca onlar yenik düĢtüklerini kabul eder-
ler. 

Böylece, büyücülüğün hep var olduğu söylenebilirken, muhtemelen büyücü-

lük inanç tarihinde inançların uygulamaya geçebilme dönemi bakımından dinlerden 

kıdemli idiler. ġamanizm‟in Gök Tanrı inanç Sisteminden evvel de var olduğu 

söylenebilecekken her iki inanç aynı çağlarda da varlıklarını birlikte sürdürdüler. 
Büyücüler veya cinciler harekete geçirdikleri varlıklarla bazı olayları önlü-

yor, yönlendiriyor veya onlar vasıtasıyla bazı oluĢmalara, oluĢumlara yol açabili-
yorlardı.  

Büyü yapmıĢ olma, büyü yapılmıĢ olma ile tamamen bağımsız olmayan ay-
rıca bir de büyüsel ortan, büyüsel yapılanmanın, yaratılıĢı itibariyle etkili olan yara-
tılmıĢlar vardı. Esasen canlı ve cansız bilinenler dahil bütün yaratılmıĢlarda, bu 

özellik farklı nispetlerde mevcut iken bazıları doğuĢtan büyü bozucu, büyüye karĢı 

mukavim olma özelliğinde idiler.  
ġavĢat Kumanlarında Yüzmeden evvel akarsuya yedi taĢ atanlara yılanlar 

dokunmayacağı inancı vardır
13. Bu tespitte akarsu, yedi sayısı, yılan ve taĢ ara-

sında büyü karĢısı efsunlu bir yapılanma vardır. Bu tespitten hareketle yedi taĢ 
atılmak suretiyle yılanların bağlanabildikleri söylenebilecektir. 

Akarsuyun büyü bozucu özelliği olduğuna inanmalar vardır. Akarsu, ak iye-
lerin ve durgun suyun ise kara iyelerin yatağı olduğuna inanılır. Gelin yeni evine 
gitmeden köprüden geçirilir, böylece varsa büyünün giderileceğine inanılır. Deniz-
de veya gölde yedi kulaç atanın yedi dalga geçenin de varsa üzerinde büyü ondan 
kurtulacağına inanılır. 

ġavĢat yöresinde Ay tutulmasının hemen ardından yanındaki kimsenin ke-
merine, yüzüğüne, bileziğine göz atması ve Ģansının açılması istenilen kimsenin 

yüzüne bakması istenir. Bu üç nesne de yuvarlak değirmidir ve çember Ģeklinde 

büyüsel bir gücün olduğuna inanılır
14.  

Kars çevresinde çocuk muzipliklerinin arasında arkadaĢlar birbirinin etrafın-
da daire çizerek onların hapis olmalarını sağlanırdı. Hapis olan kimsenin kurtula-
bilmesi için çemberin dıĢından birisinin halkanın bir yerinden kapı açması gerekir-
di15. 

                                                 
13 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
14 Erdoğan Altınkaynak, a.g.y. 
15 YaĢar Kalafat, “Eski Türk Halk Ġnançlarının Kars ve Yöresinde Ġzleri”, Serhat Kültür, 

Ocak-ġubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2011. 
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Ardahan‟da yağmur duası için halka Ģeklinde oturan kadınlar ellerinde tok-
makla dairenin ortasındaki çakılı kazığa vurarak yakarırlardı 

 Camiden cenaze selası verilirken yatmak günahtır selayı duyan ayağa kal-
malıdır

16. 
Cenaze insanı bilhassa yatan kimseyi basabilir. Daha ziyade kırklı kadını ve 

bebeğini basabilir. Cenaze demek ölünün kırkının çıkmadığı dönem demektir. 
Ġplik takılmamıĢ iğnenin baĢkasına verilmesi kötülük getirebilir. Zira iğne 

vermek iğne takmak al basmasına karĢı korunma yöntemidir. Esir alınan al karısı-

nın yakasına iğne takılır bu iğne çıkarılıncaya kadar o al karısı iğneyi takan kimse-
nin esiri durumundadır. 

Ġki dostu birbirine düĢman kılmak için domuz yağı sürülür.17 Bu inanç Türk 
kültür dünyasında çok yaygındır. Bilhassa soğukluk yaratılması maksadıyla genç 

kızları olan evlerin kapılarına domuz yağı sürülür
18. 

Bebek bezleri öğleden sonra eĢikten dıĢarıya asılır ise çocuğu cin çarpaca-
ğına inanılır

19
. Kara iyelerin gün ıĢığından rahatsız olduğu karanlıkta daha aktif 

oldukları inancı vardır.
20 

Bebek ana rahminde oynadığı dönemde anne neye bakarsa çocuğun ona 

benzeyeceğine inanılır
21 aĢerme dönemi çekim dönemidir. Çeken ve Çekilen iliĢ-

kisi yaĢanır
22. 
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SARISÖZEN'ĠN KURDUĞU YURTTAN SESLER  

TOPLULUĞU'NUN ĠLK BAĞLAMA SANATÇISI SARI RECEP'LE  
ĠLGĠLĠ YENĠ BĠLGĠLER, BELGELER 

 
NEW INFORMATION, DOCUMENTS ABOUT SARI RECEP, THE 

FIRST BAGLAMA ARTIST OF THE VOICES FROM THE HOMELAND 
COMMUNITY (YURTTAN SESLER TOPLULUĞU)  

FOUNDED BY SARISÖZEN 
 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПЕРВОМ АШЫКЕ 

ГРУППЫ «ЗВУКИ ОТЕЧЕСТВА», СОЗДАННОЙ САРЫОЗЕНОМ, 

САРЫ РЕДЖЕРЕ 

 
Nail TAN* 

 
 
ÖZ 
Türk halk müziğinin büyük emektarı, türkülerimizi yok olmaktan kurtaran 

Muzaffer Sarısözen, 1946-47 yıllarında Ankara Radyosunda ilk Yurttan Sesler 
Topluluğu‟nu kurduğunda elinin altında 1939 yılından beri Ankara Radyosunda 

çalıp söyleyen Ġnebolulu Sarı lakaplı Recep Güray (1893-1965) vardı. Sarı Recep‟i 
radyoevine Sadi Yaver Ataman çağırmıĢ, birçok türkü söyletmiĢti. Müzik eğitimi 

almayan Sarı Recep nota bilmezdi. 13 türkü, TRT THM Repertuvarı‟na Sarı Re-
cep‟ten derlenerek girmiĢtir. 

 Ġki erkek üç kız babası Sarı Recep, Ankara Radyosunda çalıp söyleyerek, 
plak dolduran sanatçılara eĢlik ederek çocuklarını okutmuĢtur. 2007‟de ölen oğlu 

Salim Arslan‟ın oğulları Tayfun ve Recep Taygun Güray‟dan edinilen bilgi ve 

belgelerle hayatı ve sanat çalıĢmaları hakkında bilinmeyen birçok bilgi, belge elde 
edilerek bu makale hazırlanmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler: Muzaffer Sarısözen, Recep Güray, Ankara Radyosu, 

Türk halk müziği, Ġnebolu. 

ABSTRACT  
Muzaffer Sarısözen, the great veteran of Turkish folk music, who saved our 

songs from extinction, had Recep Güray (1893-1965), nicknamed Ġnebolulu Sarı, 
who played at Ankara Radio since 1939 when he founded the first The Voices from 
the Homeland Community (Yurttan Sesler Topluluğu) in Ankara Radio between 
1946-47. Sadi Yaver Ataman called Sarı Recep to the radio and made him sing many 

                                                 
* Kültür ve Turizm Bakanlığı  Emekli Halk Kültürlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Genel  
Müdürü, Halk bilimci. Ankara/TÜRKĠYE  
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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folk songs. As Sari Recep did not get music education, he didn't know the musical 
note. 13 folk songs entered Turkey Radio and Television Corporation (TRT -Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu) Turkish Folk Music (TFM)-(THM: Türk halk müziği) 

Repertoire compiled by Sarı Recep. 
Sarı Recep, father of two sons and three daughters, helped to his children to 

get a good education by playing and singing at Ankara Radio and accompanying 
the artists filling the records. This article was prepared by obtaining unknown 
information and documents about his life and art works from his son Salim Aslan‟s 
sons Tayfun and Recep Taygun Güray. Salim Aslan, father of Tayfun and Recep 
Taygun Güray, died in 2007. 

Key Words: Muzaffer Sarısözen, Recep Güray, Ankara Radio, Turkish folk 

music, Ġnebolu. 
 

 
 
GiriĢ 
THM'nin büyük emektarı Muzaffer Sarısözen'in Ankara Devlet Konserva-

tuvarınca derlenen türküleri icra edip yurda yaymak, halk müziği sevgisini pe-
kiĢtirmek ve yeni sanatçılar yetiĢmesini sağlamak amacıyla 1946-47 yıllarında 
Ankara Radyosunda ilkini kurduğu "Yurttan Sesler Topuluğu"nun ilk bağlama 

sanatçısı olarak tanınan, saçlarının ve teninin sarı rengi dolayısıyla "Sarı" lakaplı 

Ġnebolulu Recep Güray hakkında Dr. Nazmi Özalp (Özalp 2000) ve Nail Tan-
Özdemir Tan ikilisinin (Tanlar 2004: II/71-73) bazı bilgiler yayımladıklarını bili-
yoruz. TRT Müzik Dairesinin eski uzmanlarından Mansur Kaymak'ın oğlu Salim 

Arslan Güray'la Ankara Radyosunda yaptığı bir görüĢmede aldığı notları da söz 

konusu kitabımızda kullanmıĢtık. Ayrıca, çırağı H. Avni Özbenli hakkında 

yazdığımız yazılarda, onun hayatında Sarı Recep'in oynadığı rolü belirtmiĢtik. 
2000'li yıllarda, Ankara'da yaĢayan oğlu Salim Arslan'ın Keçiören'deki evin-

in telefonunu (0312) 3147721) defalarca çaldırdığımız hâlde cevap alamadık. 
Çünkü, Salim Bey, 2007'de vefat etmiĢ, evi de (babasından kalma) yıkılıp apart-
mana dönüĢtürülmüĢ. Bu sempozyum dolayısıyla Sarı Recep ailesinin tekrar 

peĢine düĢtük ve iki torunuyla (Salim Arslan'ın oğlu Tayfun ve Recep Taygun 

Güray) görüĢüp bilgi ve belge kopyası alma Ģansını yakaladık. Ayrıca, konumuzu 

öğrenen değerli THM Uzmanı Süleyman ġenel ve TRT Müzik Dairesi THM 

ġubesi Müdürü Kubilay DökmetaĢ'ın büyük bir cömertlikle verdikleri bilgi ve 
fotoğraflardan yararlandık. Son olarak 23 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Dik-
men'deki evlerinde torunu Gazi Ü Teknik Eğitim Fak. mezunu Tayfun Güray 

(d.1962) ve annesi Kâmuran Hanım'ı ziyaret edip bildirimize son Ģeklini vermeye 

çalıĢtık. Ġnebolulu Mehmet Galip Gültekin'in (d. 1941) verdiği bilgi ve hatıralar da 

bildirimizi zenginleĢtirdi. 
 
A. Sarı Recep'in özel hayatıyla ilgili yeni bilgiler, belgeler 
Sarı Recep'in babası bağlama da çalan gemici Abdurrahman, Kırım'dan yola 

çıkıp gemiyle Ġnebolu'ya gelip yerleĢmiĢ. Kırım Tatarlarından. Bu göçün 1860-
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1878 yılları arasında olduğunu sanıyoruz. Çünkü, ĠçiĢleri Bakanlığının nüfus 

kayıtlarında ailenin Ģeceresi gemici Abdurrahman'dan geriye gitmiyor. Sarı Recep, 
Ġnebolu Camiikebir Mahallesi'ndeki bugün ayakta olan eski bir Ġnebolu evinde 

1893 yılında dünyaya gelmiĢ (Resim 1A/B). Ailenin, Kırım Tatar geleneğine göre 
babadan büyük oğula geçen bir aile reisi yüzüğü var (Resim 2). Yakut taĢlı bu 

yüzük Sarı Recep'in parmağından (Resim 3) sonra Salim Arslan'a, ondan da büyük 
oğlu Tayfun Güray'a intikal etmiĢ. Tayfun Güray'la 17.06.2018 tarihinde Kültür 

Ajansta yaptığımız ilk görüĢmede (eĢi Mine Güray'la birlikte); aile soyadının 

Kırım hanlarına ve prenslerine verilen Giray unvanından alındığını söyledi. Nüfus 

memuru 1934'te demek ki iyi duymamıĢ, Giray yerine Güray yazmıĢ. MFE'deki 

Müdürüm H. Avni Özbenli (1919-2007) ustası Sarı Recep'ten söz ederken daima 
Recep Giray derdi. "Aslı Giray" diye de açıklardı. Salim Arslan'ın küçük oğlu 

Doç.Dr. Recep Taygun Güray (d.1966), hâlen Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Fizik Bölümünde  öğretim üyesidir. 
Ailesinde Sarı Recep'e ait nüfus cüzdanı ve diploma bulunmadığı öğrenildi. 

Millet Mektebinde ve Ġnebolu Halkevinde yeni harflerle okuma yazma öğrenen 

Sarı Recep'in el yazısı ve imzası Ģöyledir (Resim 4). 
Sarı Recep, on iki yıla yakın askerlik yaptıktan sonra Ġnebolu'ya dönüĢünde 

(1922-1923) Ġnebolulu Kantarcı ailesinin kızı Nedime Hanım'la evleniyor. Bu 
evlilikten dünyaya gelen çocuklarından ikisi sağdır ve sağlık durumları çok bo-
zuktur. Telefonla görüĢmek mümkün olamadı. Çocukları, doğum tarihlerine göre 

Ģunlardır: Abdurrahman Güray (1924-1992), Zahide Yıldırım (1925-...), Perihan 
ĠrtiĢ (1927-2013), Salim Arslan (1933-2007), Filiz Güray (1941-...). 10 Ağustos 
1965 tarihinde Ankara'da ölen Sarı Recep'in Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki 

Sarısözen'in mezarına çok yakın kabrinin Süleyman ġenel tarafından çekilen 

fotoğrafı ektedir (Resim 5). Nedime Hanım'ın mezarı ise Ġnebolu'dadır. Salim 

Arslan, Ankara'da DıĢkapı SSK ġubesinde müdürlük yapmıĢtır. 
Sarı Recep ailesi, 1938 yılına kadar Ġnebolu'da yaĢıyor. Sarı Recep bir 

kahvehane iĢletmektedir. Kendisiyle konuĢma Ģansını yakalamıĢ Ġnebolulu-
lardan Mehmet Galip Gültekin'in (1941, lise mezunu) ifadesine göre, kahvehane-
sinden ayrı olarak terzi babasının dükkânının bulunduğu sokakta küçük bir 

dükkânı daha varmıĢ. Bu dükkânda çalgı yapar, tamir eder ve bazan da bağlama 

dersi verirmiĢ. Bir kemane yapmıĢ. 
Sarı Recep, eĢi ve dört çocuğuyla (Filiz Ankara'da doğmuĢ) 1938 yılı sonu-

na doğru Ankara'ya gelip Hamamönü/Ulucanlar'da bir eve yerleĢmiĢ. Ankara 

Radyosunda iĢe baĢlayıp plak dünyasıyla da tanıĢınca DıĢkapı Uzunyol'da bir ev 
satın almıĢ. Sarısözen,  bu eve bir guguklu saatle gelmiĢ ve "güle güle oturun" 
demiĢ (Resim 6). 1961 yılında Keçiören'de bahçeli daha büyük bir ev sahibi 

olmuĢ. Bu ev, Salim Arslan Güray'ın 2007'de ölümünden sonra müüteahhite ver-
ilmiĢ, apartmana dönüĢmüĢ. 

Gurur Kaynağımız Kastamonulular'da yazdığımız, tahmini bahriyeli er ask-
erlik tarihini 1911-1922 olarak düzeltiyoruz. Çünkü, Sarı Recep Yemen'e de git-
tiğini söylemiĢtir. Aileden askerlik dönemine ait silik bir fotoğraf aldık (Resim 7). 

Ġnebolu'da Pontuscularla mücadele eden milis kuvvetlerinin kıyafetine benzer bir 
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kıyafet var üzerinde. Ġstiklal Harbi'ne bu kıyafetle gidip orduda kıyafet değiĢtirmiĢ 

olabilir. Ġstiklal Madalyası varmıĢ. Kâmuran Hanım, sandıklarını, çekmecelerini 

karıĢtırıp bulacak ve fotoğrafını çekeceğiz. 
 
B.Sarı Recep'in sanat hayatıyla ilgili yeni bilgiler, belgeler 
Sarı Recep'in sanat hayatıyla ilgili bugün eskisine göre daha fazla bilgi ve 

belgeye sahibiz. Oğlu Salim Arslan'ın eĢi Kâmuran Güray ve büyük oğlu Tayfun 

Güray'ın yanı sıra Ġnebolulu Mehmet Galip Gültekin, Kubilay DökmetaĢ, Süley-
man ġenel ve M. Sabri Koz bu konuda yardımlarını esirgememiĢlerdir. Hayattaki 
iki kızının (Zahide Ġstanbul‟da, Filiz Ankara‟da) telefonla konuĢamayacak kadar 
hasta ve hafızalarının zayıf olması daha fazla bilgi edinmemizi engellemiĢtir. Elde 

ettiğimiz yeni bilgi ve belgeleri yedi baĢlık altında sunacağız. 
a. Sadi Yaver Ataman kaynaklı bilgi ve belgeler 
THM'nin emektarlarından Safranbolulu Sadi Yaver Ataman (1906-1994), 

Sarı Recep'i keĢfeden kiĢidir diyebiliriz. Tahminen 1960'lı yıllara ait üç dakikalık 

bir radyo konuĢmasında (Süleyman ġenel ArĢivindeki bu ses bandı Kubilay Dök-
metaĢ tarafından dijital ortama aktarılarak yazıya geçirilmiĢtir.) Ģunları söylüyor 

(Resim 8): 
"Sarı Recep'i Ġnebolu'da tanıdım. Kahvecilik yapıyordu. Küçük bir çay 

ocağı vardı. O sırada hafif bir felç geçirmiĢti. Ağır baĢlı bir adamdı. Saz çalıĢı da 
öyleydi. Ağır havaları çalıp söylüyordu. Kendi tabiriyle zaman zaman hava almaya 

çıkıyor, gözünün doğrusuna memleket memleket dolaĢıyordu. Bir gün Ankara'ya 

bana bir mektup gönderdi. Radyoda çalıp çığırmak istediğini bildirdi. Yıl 1939. 

Ankara'ya çağırdım. Geldi. Güzel programlar yaptık. Halk sanatçıları disiplinli 

çalıĢmayı sevmezler. ÂĢıklar da öyledir. Gurbette gezmeyi severler. Bir yerde 

temelli duramazlar. O da gitti. Ben ikinci defa yedek subay olarak iki yıl daha 

askerlik yaptım. Sonradan öğrendim, Sarı Recep Ankara Radyosuna kapılanmıĢ. 
ġunu bilhassa belirtmek istiyorum. Halk sanatçıları didaktik çalıĢmalara 

gelemez, bozulurlar. „Halk Sanatçısı‟ vasfını yitirirler. Sarı Recep de böyle 

olmuĢtur. Mahallî bağlama düzenini radyo sanatçılarının notalı düzenine uydu-
ramamıĢtır. Tabiri caizse, halk sanatçısı Sarı Recep gitmiĢ, yerini yeni Sarı Recep 

almıĢtır. 
Onun, benim dönemimde radyoya kazandırdığı türkülerden bazıları Ģun-

lardır. Özel defterimde kayıtlıdır: 
Şu Cide'nin çeşmesi şıldır şıldır akıyor. 
Sevdiğim güvenme güzelliğine. 
Kırkçeşme'den sular içtim kanmadım. 
Soğuk su başında kuzu kebabı. 
Yine düşman kurmuş hududa pusu. 
Bugün ben bir güzel gördüm. 
Üç güzel oturmuş iskambil oynar. 
Uzun kavak ne bilem ne uzarsın? 
Çifte çıkar martinimin dumanı. 
Küçük yaşta aldım sazı elime. 
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Kastamonu kendiri, kaldım kemikle deri, gibi türküler..." 
Sadi Yaver, Safranbolulu olduğu için bir ayağı daima Kastamonu'daydı. 

Ġnebolu'da tanıdığı Sarı Recep'i, mektubu üzerine Ankara'ya radyoya davet ettiği 
yıl 1939 değil 1938 olmalıdır. Zira, aile kesin olarak 1938 yılı sonlarına doğru 

Ankara'ya göç etmiĢtir. Sarı Recep'in Ankara'ya geldikten sonra Sadi Yaver'i 

arayıp program yapma ihtimali de güçlüdür. Her ne Ģekilde olursa olsun, Sarı Re-
cep'i Ankara Radyosu programları vasıtasıyla Müdür Mesut Cemil'e, Sarısözen'e 

ve Türkiye'ye ilk tanıtan Sadi Yaver Ataman'dır. 
 
Sadi Yaver Bey'in müzikolog, ĠTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 

Öğretim Üyesi Süleyman ġenel'e intikal  eden arĢivinden çıkan güfte defterinde 
(Resim 9) mevcut, 1939-1940 yıllarında Sarı Recep'ten kaydettiği türküler "Ġnebo-
lulu Sarı Recep Güfteleri" baĢlığı altında Ģunlardır: 

"Boztepe'nin düzüne serdim postumu (Trabzon varyantı). 
Saatimin kapağı kan ile doldu (Giresun varyantı). 
Sevdiğim güvenme güzelliğine. 
Kırkçeşme'den sular içtim kanmadım (Kastamonu varyantı). 
Gidin bulutlar gidin. (Kastamonu varyantı). 
Şu Cide'nin çeşmesi şıldır şıldır akıyor (Cide varyantı). 
Ay doğar çini çini. 
Bugün bir güzel gördüm. 
Soğuk da su başında kuzu kebabı. 
Evvelden âdettir güzele bakmak. 
Yine düşman kurmuş hududa pusu (Feryadi Ġbrahim Hakkı'dan) 
Gidiyom gidemiyom (Giresun varyantı). 
Kınık'tan çıktım yoruldum aman (Kastamonu varyantı). 
Ben de bildim bahtım olmadığını. 
Sepetçioğlu bir ananın kuzusu (Kastamonu varyantı). 
Endim dere beklerim. 
Suya gider su destisi doldurur. 
Sarayburnu'ndan gelip geçerken. 
Felek ne işledi bizi dâr-ı dünyada. 
İki de durnam gelir aklı kareli. 
Kız bahçende üç çiçek var kokacak. 
Uzun kavak ne bilem ne uzarsın boyuna. 
Üç güzel oturmuş iskambil oynar. 
Çifte çıkar aman martinimin dumanı. 
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir. 
Çıkabilsem şu yokuşun başına. 
Şu Ilgaz'ın sıra sıra çamları. 
Gül koydum gül tasına. 
Görüldüğü gibi, Sarı Recep'in repertuvarı sadece Kastamonu ile sınırlı değil. 

Kendi ifadesine göre, türkü repertuvarının geniĢliğinin sebebi 12 yıla yakın asker-
lik hayatında gezip gördüğü yerler ve sık sık çıktığı Anadolu seyahatleridir. 
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b. TRT THM Repertuvarındaki Sarı Recep ezgileri 
Ġnternette/Genel ağda TRT THM ArĢivine dayalı olarak Sarı Recep'ten der-

lendiği belirtilen 13 türkü bulunmaktadır. Bu türkülerin sekizi Kastamonu'ya aittir. 

Sarı Recep, sadece bu sekiz türküyü TRT THM Repertuvarına aldırmakla kal-
mamıĢ, 1938 yılından çırağı H. Avni Özbenli'nin de Ankara ve Ġstanbul Rady-
olarında bağlama çalmasını, bazı Kastamonu türkülerini de onun vasıtasıyla 

THM'ye kazandırmasını bilmiĢtir. 
TRT Müzik Dairesi THM ġubesi Müdürü Kubilay DökmetaĢ'tan notalarını 

edindiğimiz TRT THM Repertuvarındaki Sarı Recep kaynaklı türküler Ģunlardır: 

 TRT THM/318: Altın Yüzük Var Benim, Yöre Orta Anadolu, derleyen 
ve notaya alan Muzaffer Sarısözen. 

 TRT THM/1855: Bağlamamın Düğümü, Yöre Orta Anadolu, derleyen 
ve notaya alan Muzaffer Sarısözen. 

 TRT THM/442: Beyler Bahçesi, Yöre Kastamonu, derleyen ve notaya 
alan Nida Tüfekçi, derleme tarihi Mayıs 1959. 

 TRT THM/592: Birini de Yavrum Birini/Ziller Havası, Yöre 
Kastamonu-Ġnebolu, derleyen ve notaya alan Muzaffer Sarısözen. 

 TRT THM/454: Çifte Çıkar Martinimin Dumanı/Sislikaya, Yöre 
Kastamonu-Ġnebolu, derleyen ve notaya alan Muzaffer Sarısözen. 

 TRT THM/9: Endim Dere Beklerim, Yöre Kastamonu-Ġnebolu, derleyen 
ve notaya alan Nida Tüfekçi, derleme tarihi 1958. 

 TRT THM/252: Gemilerde Talim Var/Recep'im, Yöre Ġstan-
bul, derleyen ve notaya alan Muzaffer Sarısözen. 

 TRT THM/2042: Sayide'm Otur Yanıma/Sayide'm, Yöre Kastamonu, 
derleyen Kemal Karasüleymanoğlu, notaya alan Yücel PaĢmakçı. 

 TRT THM/1814: Şu Cide'nin Çeşmesi, Yöre Kastamonu-Cide, derleyen 
ve notaya alan Muzaffer Sarısözen, derleme tarihi 1941. 

 TRT THM/891: Uzun Kavak Ne Uzarsın?  Yöre Ordu-Giresun, der-
leyen ve notaya alan Muzaffer Sarısözen, derleme tarihi 1949. 

 TRT THM/1851: Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar,  Yöre Kastamonu, 
derleyen  Azize Tözem, notaya alan Yücel PaĢmakçı, derleme tarihi 1961. 

 TRT THM/1082: Giresun Kayıkları, Yöre Giresun, derleyen ve notaya 
alan Muzaffer Sarısözen, Kaynak kiĢiler arasında Sadullah da var. 

 TRT THM/1807: Hep Beraber Başlayalım/Gemici Türküsü,  Yöre 
Kastamonu-Ġnebolu, derleyen ve notaya alan Muzaffer Sarısözen, derleme tarihi 

1942. 
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1957'de Sarı Recep'i görme, konuĢma Ģansı yakalayan Ġnebolulu Mehmet 

Galip Gültekin'e göre, Gemilerde Talim Var/Recep'im türküsü Sarı Recep'in 
bestesidir. Gerçekten de sözleri, onun hayatına uymaktadır. Ġstanbul'da bahriye eri 
olarak askerliğinin bir bölümünü geçirmiĢtir. 

 
c. Yeni fotoğraflar 
Sarı Recep  kaynaklı TRT THM Repertuvarındaki 13 türkünün notasını 

gönderen hem sanatçı hem yönetici hem de iyi bir THM araĢtırmacısı olan Kubilay 

DökmetaĢ ayrıca iki Sarı Recep fotoğrafı ve bir Ģiir de lutfetti. Süleyman ġenel 

ArĢivinden naklen gönderilen birinci fotoğrafta Sarı Recep, bir ağacın altında 

süslü ünlü bağlamasıyla görülmektedir (Resim 10). Diğerinde ise (Resim 11) Sarı 

Recep, Ankara Radyosunun ses sanatçılarından Muzaffer Kıvılcım (Akgün)'la bir 

türküyü prova ediyor. DökmetaĢ, bu fotoğrafın Muzaffer Kıvılcım'ı Yurttan Sesler 

Topluluğu sınavına hazırlarken çekildiğini söyledi. Sarı Recep'in sağlığında pro-
gramlarda kullandığı bütün bağlamalarıyla çektirdiği fotoğraf çok önemlidir (Res-
im 12). Bu bağlamalardan süslü, iĢlemeli olan en çok kullandığıdır (Resim 13). ġu 

fotoğrafını çoğaltıp bayramlarda tebrik kartı olarak postaya verdiği de biliniyor 
(Resim 14). 

Ailesinden verilen fotoğraf kopyalarında Sarı Recep, Ankara Radyosu sana-
tçıları (Resim 15,16,17) ve bir büyükelçiyle görülmektedir (Resim 18). Bir 
fotoğrafında da bağlamasıyla Ġstanbul uçağına binmektedir (Resim 19). 

Sarı Recep'in bağlamaları, ikinci oğlu Salim Arslan'ın 1961 yılında Anka-
ra'da evlendiği Ġnebolulu Kâmuran Hanım tarafından Ankara'da korunmaktadır. 
Büyük oğlu Abdurrahman, küçük oğlu Salim Arslan ve torun Tayfun ve Recep 
Taygun kardeĢler bağlama çalmayı öğrenmiĢlerse de Sarı Recep'in icrasına 

ulaĢmayı baĢaramamıĢlardır. Ailede, müzikle ilgili bir bağ daha vardır. Tayfun 

Güray'ın eĢi Mine Hanım, Ankara Devlet Konservatuvarı ve CSO'da luthiyelik 
yapmıĢ olan, Suna Kan'a bir  keman yapan GümüĢhaneli Yunus Tarhan'ın kızıdır. 

ç. Sarı Recep'e yazılmıĢ bir Ģiir 
Kubilay DökmetaĢ'ın gönderdiği Sarı Recep'e yazılmıĢ Ģiir, Hep Bu Toprak-

tan adlı dört ayda bir yayımlanan sanat dergisinin 1945 yılı V. sayısının 92. say-
fasında yayımlanmıĢtır (Resim 20,21). Dönemin iyi Ģairlerinden Hasan ġimĢek'e 

(1918-1988) aittir. ġiir Ģöyledir: 
"Sarı Recep'e ġiir 
Dışarda çok güzel bir gece var 
Çal Sarı Recep, dokun sazına. 
Türküler söylesin Hacer Buluş, 
Bir yaprak gibi titresin içim, 
 
Kısalsın sılaya giden yollar,  
Düz olsun dağları aşan yokuş. 
Hâlâ veda kokuyor mendilim 
Çal Sarı Recep, sabaha dek çal. 
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Sazın şifadır kalp ağrısına. 
Renk, ahenk olsun şiirlerimde sesin, 
Bu türkü, bu beste ve bu masa 
Hiç bitmesin, bitmesin, bitmesin..." 
 
d. Bir ödül 
Bu Ģiir, Ģu gerçeğe iĢaret ettiği için önemlidir. Sarı Recep, daha Yurttan 

Sesler Topluluğu faaliyete geçmeden (1946-1947), üne kavuĢmuĢ; Hacer BuluĢ 
gibi sanatçılara eĢlik etmiĢ, plaklar doldurmuĢtur. Yurttan Sesler Topluluğu, ününe 

ün katmıĢ ve 1948 yılında Sanat Sevenler Kulübünce "Yılın En Çok Sevilen San-
atkârı" seçilmiĢtir. Bu münasebette kendisine verilen fotoğraflı belge ektedir (Res-
im 22). 

e. Plaklar arasındaki Sarı Recep 
Az önce de belirttiğimiz gibi, halk arasında taĢ plak diye bilinen siyah ba-

kalit plak döneminde Sarı Recep de görev almıĢtır. Plak kataloglarında (Cemal 

Ünlü'nün gibi) M. Sabri Koz vasıtasıyla yaptığımız kısa taramada ilk planda Ģu 

plaklarının bulunduğunu (24 Ağustos 2018 itibariyle) tespit ettk: 
 

 Kara Kuşu Vurdular/Halk Şarkısı: Odeon/270426, Azize Tözem ve Sarı 
Recep 

      Kara Tavuk Tepeli/Halk Şarkısı: Odeon/270426, Azize Tözem ve Sarı 
Recep 

 İstanbul'dan Ayva Gelir/Halk Şarkısı: Odeon/270446,  Azize Tözem ve 
Sarı Recep 

      Şu Cide'nin Çeşmesi/Halk Şarkısı: Odeon/170446, Azize Tözem ve Sarı 
Recep 

 Ben de Bildim Bahtım/Halk Türküsü: Odeon/270490,  Azize Tözem ve 
Sarı Recep 

     Uzun Kavak/Halk Türküsü: Odeon/270490, Azize Tözem ve Sarı Recep 
TRT Müzik Dairesi THM Müdürü Kubilay DökmetaĢ'ın da plak 

koleksiyonu vardır. 27 Ağustos 2018 tarihinde bildirdiğine göre elinde üzerinde 
"Yurttan Sesler Topluluğu, yöneten Sarı Recep, Oyun Havaları" yazan bir plak 

bulunmaktadır. 
Diğer yandan, halk müziği uzmanı Halil Atılgan'ın tespitine göre, Sarı Re-

cep Çukurovalı mahallî sanatçı ĠboĢ Ali (Boğaç) Ağa'ya plak doldurması iĢinde 
yardım etmiĢ, hatta doldurduğu bazı plaklarda bizzat o da çalmıĢ ama plağın 

üzerine adını yazdırmamıĢtır (Atılgan 2017:59). 
Sarı Recep'in plak çalıĢmalarını yeterince inceleyip aydınlatamadığımızın 

farkındayız. Bu konudaki araĢtırmalarımızı sürdüreceğiz. 
f. M. Galip Gültekin'in anlattıkları 
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Sarı Recep'in sanat hayatının Ġnebolu dönemini aydınlatmak için yaĢı 90'ı 

aĢmıĢ, aklı baĢında bir Ġnebolulu ararken Ģimdilik karĢımıza çıkan Ġnebolulu 

emekli memur Mehmet Galip Gültekin'in (d. Ġnebolu 1941) yetinmek zorunda 

kaldık. Mehmet Galip Bey, sağlığında Sarı Recep'i bizzat görüp konuĢmuĢ nadir 

kiĢilerden biriydi. Babasının (Mehmet) Ġnebolu'daki terzi dükkânı ile Sarı Recep'in 

dükkânı aynı sokakta imiĢ. Onun için onun babasından iĢittiği bilgiler çok önem-
lidir. Ricam üzerine kaleme alıp 5 Temmuz 2018 tarihinde TDK Uzmanı kızı 

Beyza Gültekin vasıtasıyla bana ulaĢtırdığı Sarı Recep notları Ģöyledir: 
"Ġnebolu'da bir kahvesi bir de dükkânı varmıĢ. Dükkânında çalgı yapar, 

bağlama dersi verirmiĢ. Bağlamasını ve kemanesini kendisi yapmıĢ. Bunun için 

dut ve erik ağaçlarını tercih etmiĢtir. Bağlama ve kemanesinin tellerini bağırsak-
tan, yayın kıllarını at kuyruğundan, reçinesini ağaçların zamkından, mızrabını da 

kiraz ağacı kabuğundan yapmıĢtır. 
Her ay Ġnebolu Halkevinde bir konser verirmiĢ. Bir konserinde, Ġnebolu'nun 

ileri gelenlerinden biriniin taksim isteği üzerine, çorabından çıkardığı bir yay ve 

bağlamasıyla bir taksim yapmıĢ, bu olay çok konuĢulmuĢtur. Davulcu, zurnacı ve 
köçekten oluĢan Meytar Ekibi ve Kılıvan denilen düğün çalgıcı ve türkücüleriyle 

ayrıca ilgilenmiĢtir. 
Babasının mesleği oluĢu ve Ġnebolu'da yapılan gemiler, takalar, sandallar 

dolayısıyla ve denizi ve denizciliği çok seven Sarı Recep; 'Çikirik Çakarak, çikirik 

çakarak makara çekeriz' ve 'Heyamola yessa' türkülerini de radyoya taĢımıĢtır. 
'Gemilerde Talim Var' eseri kendisine aittir. Tehdit almasına rağmen okuduğu 
'Çifte çıkar martinimin dumanı/Sislikaya/Topal Salim Havası/Beni de vuran zalim 
amcam oğlu' ağıtı bir olayın aydınlatılmasına vesile olmuĢtur. 

Ġnebolu'da ortaokulu bitirince konservatuvarın tiyatro bölümü imtihanına 

girmek için 1957 yılında Ankara'ya gelmiĢtim. Babam, Ġnebolu'da dükkân 

komĢuluğu yaptığı Sarı Recep'i görmemi istemiĢti. Radyoevine ziyaretine gittim. 
Radyoevinin giriĢ kapısının sağ iç bölümündeki bir odada bant doldurduğunu 

gördüm. O devirde, Türkiye'de piyasada bant, kaset yoktu. Ellerinden öpüp ba-
bamın selamını söyledim. Beni kokladı, çok mutlu oldu, sevindi. Bana çay ikram 
etti. O sırada elinde kemanıyla genç bir sanatkâr geldi. 'Başkanım kemanımı akort 

edemiyorum.' dedi. Sarı Recep, kemanı alıp bir çakıyla anahtarı kazıyıp akort ettik-
ten sonra la teli üzerinde güzel bir yay çekip kemanını genç sanatkâra teslim etti. 

Onun misafiri olduğum 50 dakika içinde udcu, bağlamacı devam etti. Hepsinin 
çalgılarını oturduğu yerden tamir etti. 'Bana, öldüğümde kullansınlar diye bant 

yaptırıyorlar.' dedi. Kendisine, Konservatuvarda Tiyatro Bölümü imtihanına 
gireceğimi söyledim. Bana, 'Beni Konservatuvarda pek tanımazlar ama Aclan 

Sayılgan'a selamlarımı söyle.' dedi. Sohbetimizden sonra ellerini öpüp veda ettim. 
Konservatuvarda (Ankara Devlet Konservatuvarı) Aclan Sayılgan'ı bulup 

Sarı Recep'in selamlarını söyledim. Beni, sanki padiĢah gelmiĢ gibi karĢıladı, çok 

iltifat etti. Tiyatro imtihanı için hazırladığım eserleri çok beğendi. Beni 

çalıĢtıracağını söyleyip Kızılay'daki BeĢinci Sahne Tiyatrosunda bir hafta kadar 
çalıĢtırdı. Ġmtihana girip kazandım ama torpil olmadığı için okula alınmadım. 
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Aclan Sayılgan, bana Ankara'da kalırsam tiyatroda rol verebileceğini söyledi. 

TeĢekkür edip ayrıldım. 
Sarı Recep'in Ankara'ya geldiği 1938 yılında dağarcığında yüz civarında 

Kastamonu'ya, dört yüz civarında da ülkemizin değiĢik yörelerine ait olmak üzere 
beĢ yüz civarında (Ģarkı, türkü vb) bulunduğu biliniyor. Otuz kadar da kendi eseri 

olduğu bilinen Hoca, bazı eserlerini 'Çayırda Buldum Seni, Elinde 

Ziller ve Gıydıvan'ın Kızları' gibi Ġnebolulu Orhan Dağlı ve bazı sanatkârlara ver-
miĢtir. 

Kastamonu'da eskiden kaçak eğlence yeri iĢletenler (oturak, perde düzen-
leyenler), bölgenin hâkim bir yerine bir gözcü yerleĢtirirlermiĢ. Gözcü, zabıtalar 

gelirken münasip bir sesle 'Geliyalla!'  diye haber verir, iĢletmeci de tedbirini 
alırmıĢ. Zabıtalar bölgeden gidince gözcü bu defa 'Gidiyalla!' diye iĢletmeciye 
haber verirmiĢ. Sarı Recep, bu söylemi bazı programlarından kullanmıĢ ve çok 

beğenilmiĢtir." 
Mehmet Galip Gültekin'in anlattıkları, yeni araĢtırmalar için ipuçlarıyla do-

ludur. Onun gibi, Sarı Recep'i baĢka görenlerin izlerini sürmeye devam edeceğiz. 
Sonuç 
Ankara Radyosunda 1939-1960 yılları arasında bağlama sanatçısı olarak 

görev yapan Sarı Recep (radyoda böyle anons edilirdi), 1946 yılında giriĢ sınavları 

yapılan Sarısözen'in "Yurttan Sesler Topluluğu"nda ilk bağlama sanatçısı olarak 

THM'ye önemli hizmetlerde bulunmuĢtur. Nota bilmediği ve parlak bir icrası 

olmadığı hâlde, güçlü kulağı ve hafızası sayesinde nota bilen gençlere ve ġef 

Sarısözen'e ayak uydurmayı baĢarmıĢtır. TRT THM Repertuvarına 13 türküyü 

kazandırmıĢ olması da takdire değer bir yönüdür. 
Bu bildirinin ana malzemesini sağlayan baĢta Sarı Recep'in torunları Tayfun 

Güray (Resim 23) ve Doç. Dr. Recep Taygun Güray (Resim 24) olmak üzere 

Süleyman ġenel, Kubilay DökmetaĢ, Mehmet Galip Gültekin (Resim 25), Kerim 
DaĢcı ve M. Sabri Koz'a teĢekkürü bir borç biliriz. 

Ölümünün 55. ve 53. yıl dönümlerinde büyük kültür adamı Muzaffer 

Sarısözen ile onun en yakın çalıĢma arkadaĢlarından Sarı Recep'i saygıyla, 

rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun! 
Yararlanılan Kaynaklar 
Atılgan, Halil (2017), Hey On Beşli Türküsü ve Adanalı İboş Ali Ağa, Ada-

na, 131 s., Adana BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayınları. 
Bizim Yıldızlar Ansiklopedisi (1952), Ġstanbul, s. 489. 
Güray, Recep (1945), ÂĢık Durali'den Konya Türküsü", Folklor Postası, S 

5, 2/1945, s.9. 
Özalp, Nazmi (2000), Türk Musikisi Tarihi, Ġstanbul, C II, s. 462-463, MEB 

Yayını. 
Tan, Nail-Tan, Özdemir (2004), "Bağlama Sanatçısı Recep Güray (Sarı Re-

cep)", Gurur Kaynağımız Kastamonulular, Ankara, C II, s. 71-73. 
 

TaĢ Plak Kataloğu/ Cemal Ünlü: https://tasplak.pankitap.com/?firma=&katalog  
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no= &eser=&makam=&yorumcu= Sar%C4%B1+Recep (eriĢim 24 Ağustos 

2018). 
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ANADOLU ÂġIKLIK GELENEĞĠ ĠÇĠNDE NEġET ERTAġ 
 

NEġET ERTAġ IN ANATOLIAN MINSTREL TRADITION 
 

МЕСТО НЕШЕТА ЭРТАША В АНАТОЛИЙСКОЙ  
АШЫКСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet YARDIMCI* 

 
 

ÖZ 
Soy itibariyle Türkmen taifesinden olan Abdallar, büyük göçlerle Anado-

lu‟ya gelen Türk kavimlerinden biridir. Anadolu‟da ağırlıklı olarak KırĢehir, Mer-
sin, Emirdağ, Antalya, Adana, Gaziantep, Yozgat‟ta yaĢamaktadırlar. 

KırĢehir mahalli sanatçı NeĢet ErtaĢ da bu yörenin “düğüncü” diye nitelendi-
rilen Abdal sanatçılardandır. Babası usta saz sanatçısı Muharrem ErtaĢ‟tır.  

“Garipler” olarak bilinen sülâle lâkabından dolayı, Ģiirlerinde “Garip” mah-
lasını kullanmıĢtır.  

NeĢet ErtaĢ 1938 yılında KırĢehir‟de doğmuĢ 25 Eylül 2012 tarihinde Al-
manya‟da vefat etmiĢtir.  

Bu makalede NeĢet ErtaĢ‟ın saz çalma becerisinni elde ediliĢi, mahlas edin-
mesi ve usta-çırak iliĢkisi içinde yetiĢme durumu incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: NeĢet ErtaĢ, mahlas alma, Garip mahlası, Muharrem 

ErtaĢ, KırĢehir Abdalları. 
 

ABSTRACT 
Abdals, who are the member of the Turkmen branch are the part of one of 

the Turkish tribe who came to Anatolia with great migrations. In Anatolia, they 
mainly live in KırĢehir, Mersin, Emirdağ, Antalya, Adana, Gaziantep and Yozgat. 

NeĢet ErtaĢ, the local artist of KırĢehir, is one of the Abdal artists of this 
region called “Düğüncü” (wedding owner). His father was a master instrumentalist 

Muharrem ErtaĢ. 
He used the pseudonym “Garip” (odd) in his poems because of the his fa-

mily was called “Garipler” odds). 
NeĢet ErtaĢ was born in KırĢehir in 1938 and passed away on 25 Septem-

ber 2012 in Germany. 
In this article, NeĢet ErtaĢ's ability to play the instrument (saz), acquiring 

pseudonym and growing up in the master-apprentice relationship are examined. 
 

                                                 
* Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi. Ġzmir/TÜRKĠYE  
 (zileli.yardimci@gmail.com) 
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Key Words: NeĢet ErtaĢ, pseudonym, Garip (odd) pseudonym, Muharrem 
ErtaĢ, KırĢehir Abdals. 

 
 
 

Anadolu insanının duygularının yüzyıllar içinde tercümanı Ģüphesiz  sazı ve 

sözü ile âĢıklarımız olmuĢtur. Bu nedenle âĢıklar bulundukları toplumların sözcüleri-
dir. 

ÂĢık; yaratıcı, doğaçtan söyleyen, yetenekli, kıvrak zekâlı kiĢidir.  
Elindeki sazını yüreğinden kopan özgün söyleyiĢlerle bütünleĢtirmiĢ, bin-

lerce yıl içinde,  sürekli temsilciler yetiĢtirip günümüze kadar ulaĢtırmıĢ olup hâlâ 
varlığını bilinçle sürdürme erdemi içindedir.  

Bu süreç içerisinde çeĢitli sanat kolları oluĢmuĢ, Türk halk Ģiiri gerek gele-
nek, gerekse çeĢitli etkiler altında birtakım kollara ayrılmıĢtır.  

ĠĢte bu kollardan biri de âĢıklık geleneğidir.  
 

 ÂĢıklık Geleneklerini;  
 A. Saz çalma 
 B. Mahlâs alma 
 C. Bade içme 
 Ç. Usta - Çırak 
 D. ÂĢık karĢılaĢmaları 
 E. Dedim - Dedi tarzı söyleyiĢ 
 F.Tarih bildirme  
 G. Nazire Söyleme 
 H. Leb-değmez  
 I. Askı (Muamma) 
biçiminde sıralamak mümkündür. ÂĢıklar bunların tümünü uygulamak zorunda 
değildir. 
 
 A.  Saz  Çalma: 
         ÂĢıklar deyiĢ ve ezgilerini halk Ģiirinin çeĢitli biçimleriyle Ģekillendirerek 
yüzyıllar boyunca varlıklarını koruyup günümüze ulaĢmasını sağlamıĢlardır.  
 ÂĢıklar deyiĢlerini bugün saz, eskiden kopuz denilen telli bir çalgı eĢliğin-
de söyleyip sazı hep kendilerinden bir parça gibi görmüĢlerdir. Gelenek içinde saz 
dıĢında baĢka bir çalgı ile sanatını sürdüren âĢık yok gibidir.   
 ÂĢıklarda üslup tavır ve süslemeler yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Bu 
farklılıklar ağız farklılıklarının yanı sıra gelenek, görenek, inanç, yaĢam tarzı ile de 

ilintili olup Antep yöresinde Barak, Güney Anadolu‟da Bozlak vb tarzların oluĢ-

masına neden olmuĢtur.  
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ÂĢık havaları dediğimiz  çeĢitli tarzlar adlarını çalınan sazdan, 

okunan Ģiirden, Ģiirin biçim ve türünden hatta Kerem gibi âĢık adlarından ve 

hikâye kahramanlarından almıĢtır.  
 Ignácz Kúnos‟un da hocası olan ünlü seyyah ve dünyanın gelmiĢ 

geçmiĢ en büyük Türkoloğu Macar asıllı bilim adamı, Macar ilimler Aka-
demisi üyesi Vambery‟nin Orta Asya gözlemlerini anlattığı eserinden anla-
Ģılacağı üzere meclislerde saz eĢliğinde ozanların doğaçlama söyledikleri 

Ģiirlerle, anlattığı hamasi destanlar ve türküler Alplik çağında ortaya çıkmıĢ 
ve zaman içinde koĢullara bağlı olarak çeĢitlenmiĢtir. Anadolu insanının dili 

olan türkülerde  bu çeĢitlilik arasında ortaya çıkan önemli bir biçim de Boz-
laktır.  

Dede Korkut‟ta da geçen bozlaklar, büyük bir olasılıkla Asya'da 
doğmuĢ, Türk göçleri ile Anadolu'ya gelmiĢ burada yayılmıĢ ve özellikle Orta 
Anadolu'nun çeĢitli yörelerinde geniĢ insan kitlelerinin ortak zevki ve Orta 
Anadolu‟da  Abdal adı ile anılan Türkmen topluluklarının kendilerini ifade 

biçimi olmuĢtur.  
“Bozlaklar kavim ve boy adlarına göre  AvĢar Bozlağı, hayvan adla-

rına göre  Kırat Bozlağı,  kent adlarına göre  Yozgat Bozlağı ve KırĢehir 

Bozağı  gibi adlar alır.  
Bozlakların;  AvĢar, Türkmâni, Aydost gibi adlarla da anılır.   Çuku-

rava‟da ise  Barak Dağı, Deliberan, Öksü Ali, Çukurova, Karacoğlan, Dada-
loğlu Bozlağı gibi çeĢitlilerine rastlanır. 

Bozlak söyleyenler, elini kulağına atar, sağ eli  kulağın üstünde tuta-
rak bozlak söylemek gelenektendir.  Bozlak söyleyen kiĢi bozlağa  ĠçAnado-
lu‟da Amann…..,  Aydost…,  Çukurova‟da ise  Ahey….., heyyyy…..  nidala-
rıyla baĢlar.”

1 
GeniĢ bir coğrafyaya yayılan derviĢlik hareketleri içerisinde beliren 

bir olgu olan Abdalların,  tasavvufi bir topluluk kimliği ile ortaya çıktığı 

görüĢü hâkimdir. Buna göre Anadolu Abdallarının, tasavvufi bir zümre olarak 

derviĢlik hareketlerinden biri olan Kalenderîlikle yakın iliĢkisinden söz edile-
bilir. Zaten yaĢam tarzlarındaki sosyallik Kalenderîlikle  büyük benzerlik 

göstermektedir.   
Abdallar konusunda geniĢ araĢtırmaları ile tanınan Fuad Köprülü‟ye 

göre Abdal; veli, sofu, derviĢ anlamlarını da  içermektedir.  Buradan hareketle  
Anadolu Alavî-BektaĢî inancı içinde  Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Pir Sul-
tan Abdal, Teslim Abdal, Güvenc Abdal, Kalender Abdal, Koyun Abdal, Sadık 

                                                 
1 Halil Atılgan, Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sempozyumu Bil-
dirileri, Kayseri 1991, s. 323-324 

http://www.kimdirhayatieserleri.com/ignacz-kunos-kimdir-hayati-ve-eserleri-hakkinda-bilgi.html
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Abdal, Sersem Abdal, Seher Abdal  gibi kimi âĢıkların mahlaslarını bilinçli 
olarak almıĢ olduklarını ileri sürmek yanlıĢ olmaz kanısındayız.  

Kendilerine özgü söylem biçimleri ve oluĢturdukları zengin kültür 

mirası ile varlıklarını sürdüren Abdal kavminin önemli kollarından biri olan 

Anadolu Abdalları, Anadolu müzik kültürünün özgün topluluklarından biridir. 
Mehmet Özbek‟e göre uzun havaların temeli Bozlaksa bizce de temel 

taĢlarından biri  Muharrem ErtaĢ ve geleneği genele yayan  NeĢet ErtaĢ‟tır. 
Elbette bozlak türünü NeĢet ErtaĢ‟tan önce de ustaca uygulayanlar 

bulunmaktadır.  
Bozlak müziğinin temsilcisi olarak tanınan, popüler olanlar hep ab-

dal geleneğinden gelenler olmuĢtur. Oysa KırĢehir‟de bu kolun dıĢından 

gelen çok sayıda adı yeterince duyulmamıĢ, hak ettiği önem verilmemiĢ  

âĢıklarımız da vardır. Bunların ilklerinden birisi AĢık Said'dir.  
1835-1910  yılları arasında yaĢamıĢ AĢık Said'in birçok Ģiiri Muhar-

rem ErtaĢ tarafından havalandırılmıĢ (bestelenmiĢ) söylenmiĢtir. Çekiç Ali, 

Hacı TaĢan, NeĢet ErtaĢ ve birçok sanatçımız da AĢık Said'in Ģiirlerini yıl-
larca çalıp söylemiĢlerdir.   

ÂĢık Said‟e ait KırĢehir Türküsü adlı Ģiirin:  

Biter Kırşehir'in gülleri biter 
Çırpınır dalında bülbüller öter 
Çok olur güzeli hep yeni yeter   
Kaşının üstünde keman görünür  

biçimindeki dizeleri hiç birimize yabancı gelmemektedir. Yine ÂĢık Said 

çevresinde yaktığı ağıtlar ve söylediği destanlarlada ün almıĢ önemli bir 

âĢıktır.  1291 (1871) yılı Anadolu‟yu kasıp kavuran kıtlık için yazdığı bazı 

dörtlükleri: 

  Mültezim ambara vurdu kilidi 
Rüzgârlar dağıttı çıkan bulutu 
Zenginler de kurbn kesmez göründü 
Aman Allah derde deva yareden 
 
Said der ki fâni dünya çürüdü 
Gözümüze bir görünür var idi 
Ekinler gevredi otlar kurudu 
Yine dağlar bir hoş oldu yâreden 

biçimindeki destan ve son dörtlüğü: 

  Der Said‘im arşa çıktı figanım 
  Elimden uçurdum bir çift doğanım 
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  Biri yeğenimdi, biri ciğerim 
  Mahşerde dâvâcın var Kızılırmak 

biçimindeki ağıtı örneklerden bazılarıdır. 
Bir gün, dört gelin kız pınarda su doldururken Oradan geçmekte olan 

ÂĢık Said,  “Ay Dost!...”  diye baĢlayıp çalıp çığırınca, kızlar bu güzel, bu 
yanık, bu içten söyleyiĢ karĢısında testilerini yere çalarak ne çok beğendik-
lerini vurgulamıĢlardır. 

Söylenir namımız halkın dilinde  diyen  ÂĢık Said;  sade, açık, anla-
Ģılır, rahat bir söyleyiĢe sahip olup  koĢma, türkü, bozlak ve destanlarında 

arkaik ve dinî unsurlar taĢıyan söz ve tamlamalara sık sık yer verip dilde 

geleneği sürdürenlerdendir. 
Türküyü bağlamaya, bağlamayı türküye en iyi yakıĢtıran, geniĢ kitle-

leri etkileyen, onların ruh ve gönüllerini titreten içli bozlakların icracısı  

NeĢet ErtaĢ‟ın seslendirdiği ve ilk dizeleri: 

 “Ak elleri sala sala gelen yâr” 
 “Anladım evvelden böyledir takdir” 
 “Bir güzel kız gördüm tutmuĢ yolunu” 
 “Bir zaman keyfini yetiremedim” 
 “Kalktı kısmet Ģu ellerden gidelim” 
 “Kızılırmak etirafın dağ mıdır” 
 “Tarladan çıktım vurdum bayıra” 
 “AĢağıdan kalktı bir akça geyik”  

biçiminde olan bozlaklar  ya güfte  ya da bestesiyle birlikte ÂĢık Said‟e ait-
tir.  

NeĢet ErtaĢ, müziği bir meslek olmaktan çok, yaĢamının bir parçası 

olarak benimsemiĢ,  ÂĢık Said gibi eski ustaların Ģiirlerini bozlak türünde 

özenle havalandırmıĢtır.  
Her türlü ezgiyi büyük bir ustalıkla icra eden abdallar, daha çok as-

lında uzun hava olan ve “bozlak” olarak adlandırılan  bir türle ünlenmiĢler-
dir. 

Genellikle Orta Anadolu Türkmenleri arasında yaygın olan bozlak 
formu diğer uzun havalardan farklıdır.  Makamsal yapıları Hüseynî, bayatî 

olmakla beraber ağırlıklı olarak  muhayyer Ģeklindedir.  
Kendine has üslûp ve tavırda çalınıp okunan bozlaklar gücünü büyük 

ölçüde yaĢanmıĢ tarihi ve sosyal olaylardan almaktadır.  Bu bakımdan boz-
lak okuyanların okudukları eserin niçin söylendiğini bilmeleri ve ruhuyla 

bütünleĢmeleri gerekmektedir. Zaten bir türkünün neden söylendiğini bil-
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meden nasıl söyleneceğini bilmek de zordur.  Bu özelliğinden dolayı bozlak 

icracıları  özeldir.  
Profesyonel olarak müzikle uğraĢan belli gruplar, KırĢehir‟de “ab-

dal” olarak bilinir ve ünleri çok geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢtır. 
Abdallar, soy itibariyle Türkmendirler.  Bugünkü anadolu abdallarını  

çingenelerle akraba veya yurt tutmuĢ çingene gibi görmek kesinlikle yanlıĢ-
tır. Çünkü Çingeneler Romandır. Abdallarla tek benzerlikleri fiziki yapıları-

na ve iĢ edindikleri  sepetçilik, kalaycılık, sünnetçilik ve müzisyenlik gibi 
benzer mesleklere dayandırılmaktadır.  Oysa Horasan çevresinde bir Türk-
men kabilesinden olan  Abdallar Orta Asya‟dan büyük göçlerle Anadolu‟ya 

gelen Türk kavimlerinden biridir.
2    

Saz çalıp türkü söylemenin günah, bunu yapanların sapkın olduğu ve 

cennete gidemeyecekleri ön yargısı geniĢ halk kesimi üzerinde etkili olmuĢ,  

Bu durum geçimini salt çalgıcılık yolu ile temin eden Abdallar‟ın horlanma-
sı ve dıĢlanmasına neden  olmuĢtur.

3 
“Horlanma ve dıĢlanmanın derin izlerini ve acılarını taĢıyan NeĢet 

ErtaĢ, ayrımcılık ve hor görme düĢüncesinin kökünü cehalete bağlayarak 

bunu türkülerinde sıkça dile getirmiĢtir.
4  

Bunlardan biri olan: 

  Bak hayvanların halına 
  Gitme cehennem yoluna 
  Kaderin Garip kuluna 
  Başka isim verme kardaş! 

biçimindeki deyiĢinde karĢısındakini incitmeden dile getiriĢidir. 

 Yine kendilerine yapılan Çingene yakıĢtırmasına sanat yolu ile yanıt 
verip bir deyiĢinde tavrını: 

  Garip‘im engin ol, uyma cahile 
  Şeytanın kazancı nafile,  hile, 
  Sana ad takarlar, üzülme bile, 
   Zengin isen ya bey derler, ya paşa, 
   Fukara isen, ya Abdal derler ya Cingan, hâşâ 
biçiminde dile dökmüĢtür. 

                                                 
2 Baki YaĢa Altınok, Öyküleriyle KırĢehir Türküleri destanları, Ağıtları, Oba Yay. 

Ġst. 2003 
3
Erol Parlak, Garip Bülbül NeĢet ErtaĢ, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Demos Yay. Ġst. 

2013, s. 85  
4 A.g.e., s.125 
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  Şu ikilik yüreğime dert olur 
  Bağrıma hançeri çakar o zaman. 
  Sabreder, sabreder; sabır tükenir 
  İnsan, insanlıktan çıkar o zaman  

diyerek de sert serzeniĢlerde bulunmuĢtur. 

Anadolu da eskiden beri yerleĢmiĢ abdal oymakları vardır.  
Bugünkü abdallar kendilerinin, haklı ve doğru olarak, Türk ırkından 

ve  Ġslam olduklarını ifade ederler.   
Bu ifadelerine  ek olarak da,  Oğuzlardan Beydilli boyu  ile  Anadolu 

ya geldiklerini ısrarla söylerler. Abdalların dilleri Türkçe olup yaĢam tarzla-
rı da Türk geleneklerine bire bir uymaktadır.  

Abdal  sözü, XIV. yüzyıldan öncesine ait bazı Ġran kaynaklı edebi 

eserlerde “derviĢ” anlamında  kullanılmıĢtır.   
XV. yüzyıl tarihçilerinden ÂĢıkpaĢazâde, Anadolu‟da dört önemli 

guruptan bahseder, bunlar: “Anadolu Gazileri”, “Anadolu Ahileri”, “Anado-
lu Abdalları” ve “Anadolu Bacıları”dır.   

Köprülü‟ye göre, Abdal guruplarının  Osmanlı Beyliği‟ne birçok sa-
vaĢta yardımcı oldukları,  bu hizmetleri karĢılığında da bizzat fethettikleri 
bazı bölgelerin kendilerine  bağıĢlandığı tarihi belgelerde kayıtlıdır.  

Bugünkü  klasik Sünnilikten farklı  popüler bir Ġslam anlayıĢına sa-
hip  olmalarından dolayı  halk arasında serseri derviĢler  olarak nitelendiri-
len Abdallar,  13.  yüzyılda Babai isyanına bir Ģekilde katıldıkları gerekçe-
siyle  savaĢçı, gezgin-derviĢ olarak  nitelendirilip  o dönemde yaygın olan 
Kalenderi, Vefâî ve  BektaĢi  tarikatları  içinde kendilerine yer buldukları 

söylenmektedir.  BektaĢiliğin Anadolu‟daki  kendilerine sığınan baĢka grup-
larla birlikte  abdalları da bünyesinde erittiği için  16. Yüzyılda belli bir kit-
leye  “BektaĢi abdalları” sözünün  kullanıldığı da  görülmektedir.   

Herhangi bir tarikata girmeyen kimi abdalların,  Anadolu‟nun çeĢitli 

yerlerinde köyler kurarak yaĢadıkları, bir kısmının ise obalar Ģeklinde ko-
nar-göçer bir hayatı tercih ettikleri de söylemektedir. 

BektaĢi geleneklerine önemli ölçüde uyum sağlayan Abdallar‟ın en 

önemli sanat icracısı NeĢet ErtaĢ,  cem ritüelinin özünü oluĢturan birlik ol-
ma, gerçeğe erme, semah dönerek günahlardan arınma olgusunu Abdal mü-
ziği geleneği içinde havalandırdığı ve son dörtlüğü: 

  Garib‘im döndüm şaşkına 
  Hak yardım etsin düşküne 
  Gönüldeki Dost aşkına 
  Kalkın semaha dönelim 
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biçimindeki semahla dile getirmiĢtir.  
Günümüzde abdal toplulukları ağırlıklı olarak KırĢehir,  Mersin, 

Emirdağ, Antalya, Adana, Gaziantep, Yozgat‟ta yaĢamaktadırlar. Orta Ana-
dolu‟da abdalların, kendilerine özgü sosyal, kültürel, dinsel ve ekonomik 

tutum ve davranıĢlarının tipik olarak gözlemleneceği en önemli merkez Kır-
Ģehir‟dir. 

Yoğun bir Türkmen nüfusunu bünyesinde barındıran KırĢehir, bu 

göçebe Türkmen aĢiretlerinin Orta Asya‟dan getirdikleri saf Ģiir ve müzik 

kültürünün” abdallar vasıtasıyla yaĢatıldığı en önemli merkezlerinden biri-
dir.  

Orta Anadolu‟nun büyük meydanlarında çalmak zorunda olan dü-
ğüncü Abdalları yüksek ses gereksinimi nedeniyle büyük tekneli sazları 

tercih etmiĢlerdir. 
Abdalların sanatlarını icra ettikleri mahallerin baĢında düğünler ge-

lir. Bir abdal için düğün, Muharrem ErtaĢ, NeĢet ErtaĢ, Çekiç Ali, Hacı Ta-
Ģan gibi Abdal sanatçıların  hem geçimini sağlayacağı bir iĢ ortamı,  hem de 

hünerlerini sergileyebileceği bir gösteri alanıdır. 
NeĢet ErtaĢ, kendinden önce gelen ustaların saz tavrı içinde  Abdal 

tarzı çalma ve söyleme geleneğini farklı bir boyuta taĢıyarak söz ve müziği 

kedine ait sayısız eser üreten ender âĢıklardandır.   
ErtaĢ, davul da çalmasından kaynaklanan güçlü derinlikli tok sesi ise 

sazın göğsüne vurma yoluyla yaratmıĢtır. 
“O, üst seviyede bir müzik duygusuna, müzikalite kulağına ve müzik 

zevkine sahip biriydi ki, mevcut perdeler yeterli gelmiyordu. Yüreğinde duy-
duğu, gönlünden geçirdiği, ruhunun ve gönlünün derinliklerinde hissettiği 

lirizmi, duygu yoğunluğunu, müzikaliteyi ifade için ek seslere ve ek perdele-
re ihtiyaç duyuyordu. Bundan dolayı bağlamasının perde sayısı fazla idi.”  
Babasının sazındaki 17 olan perde sayısını kendi sazında 32‟ye çıkarması bu 

durumun ap açık bir göstergesidir. 
Sazı  çöğür düzeninde çalan babası Muharrem ErtaĢ‟tan farklı olarak 

bozuk düzen çalan  NeĢet ErtaĢ,  parmak tekniğini tüm aĢiret üyeleri gibi 

aynen kullanmıĢtır.  Bu tekniğin yanı sıra mızrap kullanımındaki tavrı aĢı-

lamamıĢ icrasının en özgün yönüdür.  
Zaten mızrap kullanmadaki kendine özgü tavrı nedeniyle NeĢet Er-

taĢ‟a, Ġnce Memed  romanını imza ederek veren YaĢar Kemal, kitabını 

“Bozkır‘ın tezenesi Neşat Ertaş‘a…‖ biçiminde bir ifadeyle imza etmesi 

sonucu yaygınlaĢan  Bozkır tezenesi ifadesi ününe ün katmıĢtır. 
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B. Mahlas Alma: 
Genellikle nisbet î‟sini bir adın sonuna ekleyerek aldıkları gibi bir 

ustanın, pîrin ya da mürĢidin verdiği ad da mahlas olarak kullanılır. NeĢet 

ertaĢ'a "garip" mahlasını babası muharrem ertaĢ vermiĢtir. Bu konuda:  "Ba-
bam rahmetli, bize Garipler derler, gönül de gariptir oğlum, garip de kendi-
ne" dedi biçiminde açıklık getirdiği bilinmektedir.  

Bir olay anında söylenen bir söz, mahlas olarak kullanıldığı gibi âĢı-

ğın adı, adı soyadı, ya da sadece soyadı da mahlas  olarak kullanılmaktadır.  
NeĢet ErtaĢ dıĢında  Muharrem ErtaĢ Hacı TaĢan genellikle türkü 

formunda yazıp okudukları için çoğu kez mahlas kullanmaya gerek görme-
miĢlerdir.  

NeĢet ErtaĢ‟ın mahlas kullanması ise oldukça ilginç Ģekillerde ol-
muĢtur. Garip mahlasını kullanan NeĢet ErtaĢ, hepinizin bildiği “Gönül Da-
ğı”  eserinde; 

Seher vakti Garip Garip bülbül öterken 
Kirpiklerin oku yar yar cana atarken 
Cümle âlem uykusunda yatarken 
Kimseler görmeden gel gizli gizli  

diyerek, hem mahlasını vurgulamıĢ hem de bülbülü garipliğini ifade etmiĢ-

tir. Türkçeyi bu denli güçlü kullanan ender saz ve söz ustalarından birisidir.  
 Asıl adı Ali Ersan olan KırĢehir yöresi türkü ve bozlaklarının isim 

yapmıĢ usta icracılarından Çekiç Ali‟ye, saz çalıĢındaki canlılık ve  dina-
mizmi nedeniyle  Çekiç mahlası verilmiĢ,  zamanla  o kadar ünlenmiĢ ki,  

mahlası adının önüne geçmiĢ ve Çekiç Ali olarak sanatını  icra etmiĢtir. 
Yörenin en ünlü âĢıklarından Said,  de kimi Ģiirlerinde  Ġlhamî mah-

lasını kullanmıĢ, bunu: 
İsmim Said mahlasımdır İlhamî 
Sürmedim dünyada devranı demi 
Kendime eş ettim şu derdi gamı 
Gelmedi ecelim ölemi bildim

5 
biçiminde dile getirmiĢtir. 
  

C. Usta Çırak: 
 Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularının âĢıklarca dile getiri-
lerek halkın belleğine iĢleyip nesilden nesle ulaĢtırılması yatar.  Bu gelene-

                                                 
5 Cahit Obruk, KırĢehirli ÂĢık Said, Ulus Mat. Ankara, 1983, s. 30 
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ğin temsilcileri olan âĢıklar, ustalarından öğrendiklerini, çırakları aracılığı 

ile geleceğe taĢımıĢlardır.  
ÂĢık adayının burada alacağı eğitimin tamamı sözlü ve karĢılıklı 

iliĢkiyle olgunlaĢan, geleneksel bir eğitimdir.  
Bu dönemde çırak ustası yanında saz ve söz meclislerine dinleyici 

olarak katılır. ÂĢıklığın uygulanıĢına özgü töre ve gelenekleri gözlemler, söz 

ve ezgi kalıplarını öğrenir, onları uygulamaya çalıĢır. Çıraklık, âĢıklık gele-
neğinin okuludur. Usta âĢıklar kendi sanatlarının devamını çırakları aracılı-

ğıyla gelecek kuĢaklara taĢırlar. Buna âĢık dilinde  “çıraklama” denir.   
Abdalların genellikle usta çırak iliĢkisi içinde, görsel ve algı kap-

samında doğup geliĢerek biçimlenmiĢ binlerce yıldan beri akıp gelen saz, 

söz ve ezgi kültürünün taĢınması, kuĢaktan kuĢağa aktarılması, yorumlan-
ması ve yeniden üretilmesinde en temel yoldur.6 

1930 yılında  Keskin'de doğan,  Orta Anadolu yöresi türkülerinde 

ve bozlaklarında unutulmayacak bir sanatçı olan Hacı TaĢan,  10-12 yaĢla-
rında bağlama çalmayı Muharrem ErtaĢ´tan öğrenmiĢtir.     

9 Mart 1983 tarihinde,  53 yaĢında kaybettiğimiz Hacı TaĢan'ı  rah-
metle anarken,  NeĢet ErtaĢ'ın Hacı TaĢan'a söylediği: 

 
 
Bütün ahbaplar ansın adını 
Anlayan alırdı onun tadını 
Emmisi, dayısı, garip kadını 
Döşeyin evleri Hacı geliyor 
 
Bir garip ölümü acı geliyor 
Hizmet için nice dağlar aşanı 
Keskin'li bilirler Hacı Taşan'ı 
Bunca hizmetleri hani, boşa mı 
Açılsın meydanlar Taşan geliyor 
 
İnsan hizmetine koşan geliyor 
Var mıdır insandan daha üstünü 
Bir bilirdi düşmanını dostunu 
Diksinler Keskin'e onun büstünü 
Açılsın meydanlar Hacı geliyor 
 

                                                 
6 A.g.e., s.17  
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Bir garip ölümü acı geliyor 
Anam Keskinlidir, babam Kırşehir 
Gönülden geldi de eyledim kahır 
Saygım var insana evveli ahir 
Açılsın meydanlar taşan geliyor 
İnsan hizmetine koşan geliyor. 
 

biçimindeki ağıt, unutulmayan deyiĢler arasındadır. 
Her âĢık ustası ile iftihar eder. NeĢet ErtaĢ‟ın da ustası yedi yaĢın-

dan itibaren yanında dolaĢtığı babası Muharrem ErtaĢ‟tır.  
Erol Parlak bu olayı:  “Okul çağı geldiğinde, hayata atılıp çıraklığa 

başlaması, onu okul eğitiminden de geri bırakır. Okula gidemez ama baba-
sı; hem ustası, hem öğretmeni olur. Bu durumu uzun yıllar sonra babası için 

söylediği bir  bozlakta:  
 Okula gidemedim, bu dert benimdi, 
 Hemi benim derdim,  hem babamındı,  
 Hemi babam, hemi öğretmenimdi,  
 Garibim, dersimi verenim nerde? 

biçiminde dile getirir‖  diyerek izah etmektedir.7   

Kendisini hiçbir zaman ozan ya da âĢık olarak tanımlamayan düğün 

sanatçısı Muharrem ErtaĢ için, Nidâ Tüfekçi doğru bir teĢhisle,  gerek kon-
servatuvardaki derslerinde, gerekse  radyo ve Televizyon konuĢmalarında 

ÂĢık Muharrem ErtaĢ deyimini ilk kez kullanarak âĢıklık kavramının sınırla-
rını geniĢletmiĢ, oğlu NeĢet ErtaĢ da babası için söylediği: 

  Aydost  deyince yeri göğü inleten 
  Muharrem Usta‘ydı bunu dinleten 

Gönülü kırmazdı bilerekten bilmeden 
İnsan velîsini n‘eyledin dünya? 
 
Sazını çalarken kendinden geçen 
Gönülden gönüle kapılar açan 
Aşkın dolusunu nefessiz içen 
Gönül delisini n‘eyledin dünya? 
 
Garip‘im babamdı Muharrem Usta 
Bilirim,  âşıktı sevdiği dosta 

                                                 
7 A.g.e., s. 298 
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Sazımın emaneti, diyen, en son nefeste 
Sazın ulusunu n‘eyledin dünya 

biçimindeki ünlü Aydos Bozlağı‟nda âĢıklığını, çarpıcı dizelerle dile getir-
miĢtir. 8 

Türkülerimiz, kendinden emin bir tavırla sade dillerin ve aydınlık 

gönüllerin ürünü olarak tarih boyunca ülke müzik gündeminin hep baĢ köĢe-
sini tutmuĢtur. 

Türkmen nüfusunu bünyesinde barındıran KırĢehir‟in bu göçebe 

Türkmen aĢiretlerinin Orta Asya‟dan getirdikleri saf Ģiir ve müzik kültürüne 

dayalı söz ve saz kültü çevre illeri kıskandıracak bir müzik kültür zenginliği 

yaratmıĢtır. 

Türkülerinde en çok aĢk, hâl beyanı, yakınma, dert yanma, öğüt, na-
sihat konularını iĢleyen ErtaĢ, aĢk dolu yüreğinden  ve deli-dolu âĢıklığından 
doğan türküleri zengin bir anlatım diliyle  Anadolu bozkır sevdaları öykü-

leĢmiĢ ve: 

 Zahidem, kurbanım; n‘olacak hâlim 
 Gene bir lâf duydum kırıldı belim 
 Gelenden gidenden haber sorarım 

Zahidem bu hafta oluyor gelin 

biçiminde sergilenmiĢtir. 
 NeĢet ErtaĢ‟ın ârif kiĢiliğinden kaynaklanan tavrı insanları kırmadan  

ve incitmeden türkülerine yansımıĢtır.  O‟nun en çok yakındığı konu kötü 

talihididir. Bir deyiĢinde: 

  Garib‘im dünyada gülmedi yüzüm 
  Durmaz kan ağlıyor her iki gözüm 
  Ta küçükten yetim kaldım, öksüzüm 
  Benim şikâyetim kara bahtımdan! 

diyerek bu Ģikâyetini sazının teline dökmüĢtür. 
 Milli duyguları oldukça yüksek olan NeĢet ErtaĢ,ın 1974 Kıbrıs Ba-
rıĢ Harekatı üzerine söyleyip plağa okuduğu son dörtlüğü: 
  Bir garip âşığım kendi halimde 
  Adımız söylendi dünya dilinde 
  Girne, Magosa şimdi Türk‘ün elinde 
  Mertliğin gününü gördü Türkiye 
ġiiri unutulmayan deyiĢleri arasınadır. 
                                                 
8 A.g.e., s. 280 
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 Kendine has üslubu ve tavrıyla milyonların gönlünü fetheden, pek 

çok deyiĢinin yanında: 
  Bir seher vaktinde derya yüzünde 
  Yaktı beni bir gözleri sürmeli 
 
  Can alıcı bakış vardı yüzünde 
  Yaktı beni bir gözleri sürmeli 
 
  Gemimiz deryada yüzüp giderken 
  Gönlümüz dünyada yozup giderken 
  Kirpiğin altında süzüp giderken 
  Yaktı beni bir gözleri sürmeli 
 
  Karaydı gözleri hilaldi kaşı 
  Tığ gibi kirpikler, inciydi dişi 
  Yandı gine  yandı yüreğim başı 
  Yaktı beni bir gözleri sürmeli 
bozlağıyla özleĢen NeĢet ErtaĢ‟ı, baĢta uluslararası bir kurum olan UNES-
CO “Abdallık Geleneği” dalında,  2010 yılında “YaĢayan Ġnsan Hazinesi” 
olarak tescil etmiĢ;  bir yıl sonra da Ġstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu 
ona  “Fahri Doktora” ünvanı vermiĢtir.   
  Sanat çevrelerinde, “Bozkırın Tezenesi”, “Türkü Baba”, “Son Ab-
dal”, “Bağlama Virtiözü”, “Son ġaman”  gibi sıfatlarla anılan NeĢet ErtaĢ, 

25 Eylül 2012‟de Almanya‟da Hakk‟a yürüdüğünde yüz binleri de arkasına 

alarak tekrar KırĢehir‟e dönmüĢ ve BağbaĢı Mezarlığında babasının yanına 

defnedilmiĢtir. 
Ruhu Ģad olsun. 
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RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS 
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(Prof. Dr. Makbule SABZĠYEVA)**  

 
 

АННОТАЦИЯ 
Современная теория обучения неродному языку становится еще более 

объемной и многомерной. Основная задача, стоящая перед методистами и 

преподавателями иностранного языка - определить те особенности обучения 
неродному языку, которые выходят на первый план. В данной статье автор 

касается вопроса развития речевой деятельности иностранных студентов на 

основе обучения турецких студентов русскому языку, подчеркивает важность 

методов, используемых преподавателями для привития навыков устной речи, 

указывает пути преодоления языкового барьера в неязыковой среде. Для 

этого рекомендуется обращать внимание как на построение образцов устной 

диалогической речи, так и на устранение фонетических ошибок в речи. 
Основываясь на примеры, автор рекомендует проводить со студентами 

работу для понимания часто встречающихся в языке неполных предложений, 

выработать у студентов навыки использования устойчивых сочетаний слов на 

основе проведения ситуативных ролевых игр, развить лексику про помощи 

анализа художественного текста. Только учитывая названные принципы, 

возможно максимальное приближение обучающихся русскому языку к 

условиям общения в естественной языковой среде. 
Ключевые слова: русский язык; диалог; обучение; речевая 

деятельность; студенты-иностранцы 
 

 
 

                                                 
* Д. ф. н, профессор, зав.отделением русского языка и литературы Анатолийский 

университет Турция, г. Эскишехир 
** Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü BaĢkanı. EskiĢehir/TÜRKĠYE 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 51 

ÖZ 
 Yabancı dilin modern öğretim teorisi daha hacimli ve çok boyutlu bir hale 

gelmektedir. Dil eğitimi yöntembilimcilerin ve yabancı dil öğretmenlerinin asıl 

görevi, anadili olmayan bir dili öğretilmesi için öne çıkan özellikleri belirlemektir. 

Bu makalede yazar, yabancı uyruklu öğrencilerin konuĢma aktivitesinin, Türkçe 

ana dili olan öğrencilere Rusçayı öğretmeye dayalı olarak geliĢtirilmesi konusuna 

değinmekte, öğretmenlerin sözlü dil becerilerini aĢılamak için kullandıkları yön-
temlerin önemini vurgulamakta ve dilin kullanılmadığı bir ortamda ortaya çıkan 

engellerin aĢılması konularını ele almaktadır. Bu engelleri aĢmak için sözlü diyalog 

örneklerinin oluĢturulmasına ve konuĢmadaki fonetik hataların giderilmesine dik-
kat edilmesi önerilmektedir. Yazar, öğrencilerin, dilde sıkça karĢılaĢtıkları eksik 

cümleleri anlamalarını, durumsal rol yapma oyunlarına dayanan sözcük kombinas-
yonlarını kullanmalarını, edebi metinlerin analiziyle kelime dağarcığı geliĢtirmele-
rini önermekte ve örnekler sunmaktadır. Yazara göre, ancak bu prensipler dikkate 

alınarak, Rusça öğrenenlere doğal dil ortamındaki iletiĢim koĢullarına yakın bir 

ortamın kurulması mümkündür.  
Anahtar Kelimeler: Rusça; diyalog; eğitim; konuĢma etkinliği; yabancı 

öğrenciler. 
 
 
ABSTRACT  
The modern theory of teaching a foreign language becomes even more vo-

luminous and multidimensional. The main task facing the methodologists and 
teachers of a foreign language is to determine those features of teaching a non-
native language that come to the fore. In this article, the author addresses the issue 
of the development of the speech activity of foreign students based on teaching 
Turkish students the Russian language, emphasizes the importance of the methods 
used by teachers to instill oral language skills, and points out ways to overcome the 
language barrier in a non-language environment. To do this, it is recommended to 
pay attention to both the construction of samples of oral dialogical speech and the 
elimination of phonetic errors in speech. Based on examples, the author recom-
mends that students work with students to understand incomplete sentences often 
encountered in the language, develop students' skills in using stable combinations 
of words based on situational role-playing games, and develop vocabulary through 
the analysis of literary text. Only taking into account the above principles, is it 
possible to bring the students of the Russian language as close as possible to the 
conditions of communication in the natural language environment. 

Key Words: Russian language: dialog; training; speech activity; foreign 
students. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современная теория и практика обучения языкам выдвигают новые 

требования и к преподавателю,  и к процессу обучения, и к самому 

обучающемуся. Причиной этому является требования общества к 
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модернизированной системе обучения, позволяющей достигнуть такой 

степени освоения языков, которая способствовала бы формированию 

специалиста нового формата, конкурентноспособного на рынке труда, 

креативного и востребованного. 
В основе овладения иностранным языком лежит не только 

содержательный компонент,  представляющий собой овладение языком, но и 

принципы организации процесса обучения иностранным языкам, учѐт 

контингента обучающихся, их целевые установки. Цель большинства 

изучающих второй язык – говорить на нѐм. Но, как правило, при изучении 
второго языка из четырѐх навыков владения языком (чтения, письма, 

говорения, понимания на слух) самые востребованные как говорение и 

понимание на слух, остаются менее всего реализованными. Основной 

задачей, стоящей перед преподавателями иностранного языка обратить 

внимание на важность тех подходов, которые выходят на первый план при 

обучении неродному языку. В данном случае необходимо не только 

опираться на опыт старых методик, прошедших проверку временем, но и 

развить новые методы преподавания языка.  
Как говорилось выше, желание большинства изучающих второй язык, 

выражающееся в умении говорить на нѐм, показывает необходимость 

коммуникативного подхода к обучению языка. Развитие навыков речи 

требует как освоения определенных знаний основ грамматики изучаемого 

языка и овладения определѐнным объемом его лексики, так и обусловлено с 

формированием рефлексивных, поисковых, коммуникативных и т.п.  умений. 
 
Методы 
1.В основе любой коммуникации лежит диалог.  
Обучение неродному языку следует начинать с обучения диалогу. 

Строение вопросно-ответных диалогических единств даѐт возможность 
коммуникантам использовать различные синтаксические структуры с 

различными морфологическими наполнениями. 
Разные лексико-грамматические и стилистические особенности, 

свойственные русскому и турецкому языку, проявляются и в построении 

вопросно-ответных единств, что вызывает большие трудности у студентов 
турков.  

На начальном этапе следует обучать студентов построению 

вопросительных и ответных предложений на изучаемом языке. В задачу 

таких упражнений должно входить формирование умений построить простое 

вопросительное предложение и понять полученный на заданный вопрос 

ответ. При отсутствии в турецком предложении вопросительных слов (как? - 
nasıl?, когда? - ne zaman?, кто? - kim?, где? - nerede? и т.п.), которые бы 
указывали на наличие вопроса в предложении, используется вопросительная 

частица. Вопросительная частица или вопросительный аффикс в турецком 

языке служит для образования вопросительной формы имен и глаголов, и 

следует вслед за корнем слова, к которому направлен вопрос или же за 
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аффиксами простых и сложных времен и других словоизменительных 

аффиксов. Вопросительное предложение невозможно без вопросительной 

частицы. Рассмотрим примеры: 
- Это стол? 
- Bu masa mı? 
- Это моя ручка? 
- Bu benim kalemim mi? 
- Это новая ручка? 
- Bu yeni kalem mi? 
- Он ушѐл? 
- O gitti mi? 
Турецкие студенты с одной стороны удивлены методу построения 

вопроса в русском предложении, где можно всѐ решить при помощи 

интонации, с другой стороны рады простоте вопросительного предложения, 

где не требуется глаголов-связок или вопросительных частиц, но вместе с 
этим перед ними встаѐт сложный вопрос о месте и назначении ИК в русском 

предложении. 
 2. Устная диалогическая речь не должна содержать фонетических 

ошибок.  
Такие ошибки хотя и не ведут к нарушению смысла, но создают 

своеобразный акцент. Как и у многих иностранных студентов, у турецких 

студентов тоже выражаются они в постановке ударения, в построении 

интонации, и в произношении определѐнных звуков. В Турции, в данном 

случае особенное внимание обращается на произношение звуков, 

отсутствующих в фонетической системе турецкого языка. Это звуки ц, х и 

смягчающие йотированные буквы е, ѐ, ю, я. Добиться того, чтобы 

туркоязычный студент произносил после буквы «ц» звук «ы», а в слове 

«няня» смягчал «н» практически невозможно. Например, нижеследующие 

слова звучат таким образом: 
 
Русское произношение Произношение турецких 

студентов 
Цирк [ц ы р к] [с и р к] 
цинга [ц ы н г а], [с и н г а] 
нарцисс [н а р ц ы с], [н а р с и с] 
няня[нˊа нˊа], [н й а н й а] или [н ы й а н ы й 

а] 
тѐтя [тˊо тˊа], [т й о т й а] или [т и й о т и й 

а] 
 
Работа над устранением такого рода ошибок должна проводиться на 

всех этапах обучения русскому языку. Для этого необходимо составлении 

специальных упражнений, направленных на устранение специфического 

акцента и их многократное повторение. 
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3. Неполные предложения в устной диалогической речи.  
Студентам следует показать соответствия, встречающися как в 

русском, так и в турецком языках. Например, пропуск подлежащего в 

предложениях, выражающих извинение, просьбу и т.п.  
Извините. 
Affedersiniz. 
В обоих случаях использовано 2-ое лицо множественного числа. 
Подобные примеры следует приводить с предложениями, где 

отсутствуют другие члены.  
Ирина пошла на работу. Катя — в школу. (Не названо сказуемое). 

Аналогичное предложение в турецком языке. İrina işe gitti. Katya okula. 
В диалоге: 
- Я завтра уезжаю. (Полное)            -(Ben) Yarın gidiyorum. 
- Куда? (Неполное)                             -Nereye? 
- В Анкару. (Неполное)                       -Ankara‘ya. 
- Зачем? (Неполное)                           -Niçin? 
- На экскурсию. (Неполное)               -Geziye. 
Усвоение разговоров-образцов неполных предложений в устной 

диалогической речи необходимо для быстрой психологической адаптации в 

условиях языковой среды. Поэтому работа над усвоением разговоров-
образцов неполных предложений должна проводиться регулярно, особенно в 

условиях отсутствия русскоязычной среды общения. 
4. Выработка устойчивых стереотипных связей и частотных 

сочетаний слов. 
Выработка устойчивых стереотипных связей и частотных сочетаний 

слов по каждой из изучаемых тем одна из главных задач при составлении 

диалогических единств. Например, по теме «На пляже» это будeт 

словосочетания типа:  
море - (какое?) синее, тихое, спокойное;  
ветер - (какой?) холодный, сильный, тѐплый; 
солнце - (какое?) яркое, светлое, тѐплое. 
На начальном этапе обучения целесообразны задания по подбору слов, 

валентных заданному слову. На продвинутом этапе обучения, когда у 

студентов накапливается достаточный запас лексики, следует расширить 

сферу семантического поля подбираемых для словосочетаний слов. Построив 

синтаксический ряд, можно предложить студенту выбрать наиболее 

соответствующую к ситуации лексическую единицу. В целях закрепления 

пройденного материала следует многократно повторять его в различных 

высказываниях и меняющихся ситуациях. [4, с.128]. 
Вот пример с впечатлением от прогулки с синтаксическим рядом слов 

красивый, небольшой, маленький, тесный, неухоженный. 
Задание 1: Согласитесь с собеседником. 
1 уч. - Какой красивый город! 
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2 уч. - Да, небольшой и красивый. 
Задание 2: Опровергните собеседника. 
1 уч. - Очень красивый город! 
3 уч. - Нет! Он маленький и тесный. 
Задание 3: Выразите сомнение. 
1 уч. - Город красивый? 
4 уч. - Не очень. Он маленький и неухоженный. 
5. Проведение ролевых игр с целью выработки решения в 

проблемных ситуациях. Задания с ролевыми играми должны вызывать у 
обучающихся интерес к коммуникации. Для этого необходимо строить 

тематические ситуации и распределять роли так, чтобы у обучающегося 

появился стимул для построения и продолжения диалога. Ситуации должны 
быть жизненными, повседневными. Например: «В гастрономе», «В 

булочной», «В театре», «В автобусе». Методика проведения ролевых игр 

должна отражать принцип проблемности, чтобы учащиеся, войдя в роль, 

наглядно демонстрировали практическое решение проблем. Проведение 

ролевых игр позволяет не только развивать коммуникативную деятельность, 

но и использовать язык для решения проблемных ситуаций. 
Чтобы оказать помощь в снятии «языкового барьера» при реальной 

встрече с «носителями» русского языка, следует использовать такие приемы 

обучения как: 
1) переписка с носителем языка; 
2) просмотр видеокассет; 
3) прослушивание аудиокассет; 
4) просмотр кинофильмов [2, с.240]. 
Подобная система упражнений, направленных на развитие навыка 

диалога в учебной и бытовой сферах, содержится в книге Е.И. Мотиной 

«Язык и специальность». Здесь определяются методические принципы 

подхода к учебным диалогам [1, c.38]. 
6. Дискуссионный метод. 
Умение вести дискуссию в форме диалога – является одним из методов 

обучения языку, который позволяет повысить речевую культуру, направить 

речь на выявление причин возникающих проблем и установку на их решение 

в дальнейшем.  
7. Использование художественного текста. 
Использование художественных текстов небольшого объѐма развивает 

навыки аудирования и восприятия текста в целом. Тексты следует 

использовать одновременно и для развития навыков речи. В этих целях 
необходима система работы над изобразительными средствами языка 

художественных произведений. Для этого следует находить в тексте 

образные слова, обращать внимание на семантику образных средств. 
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8. Организация коррекций, связанных с нарушением правил 

разговора. 
Во время речи, обучающимися часто допускаются ошибки, которые 

исправляются разными путями. Исследователями определены четыре вида 

исправлений: 
- самоинициированная самокоррекция; 
- инициируемая другим самокоррекция; 
- самоинициированная, но выполняемая другим коррекция; 
- инициированная другим и выполняемая другим коррекция [3, 696 - 

735].  
Ясное понимание организации коррекций в учебной аудитории 

иностранного языка является необходимым составляющим для усвоения 

второго языка.  
Таким образом, использование в образовательном процессе 

совокупности методов активного обучения иностранному языку способствует 

формированию ключевых навыков речи. 
Результаты: 
1. При изучении иностранного языка на начальном этапе следует 

сопоставить реплики диалогов родного и изучаемого языков. Подобного рода 

сопоставления помогут выделить те особенности русского языка, на которые 

следует обратить особое внимание студенту-иностранцу. 
2. Для обучения диалогу следует выделить часто употребляющиеся 

ситуации и наполнять его содержание как в лексическом, так и в 

грамматическом плане. 
3. Выработать схему с указанием особенностей построения простых, 

сложных и вопросительных предложений. 
4. Развить речь, используя дискуссионный метод и анализ 

художественного текста. 
5. Правильно организовать работу по исправлению ошибок. 
Даже учитывая названные принципы, на которые основывается акт 

коммуникации, невозможно отождествлять акт учебного общения с 

естественным актом общения. Следовательно, обучающиеся не в состоянии 

усвоить всю систему речевых средств в полном объеме. Поэтому в 

упражнения следует включать задания на выработку логического построения 

вопросов и ответов, задания на установление их лексической наполняемости 

и грамматической правильности. Работу над каждой темой следует завершать 

ролевой игрой, позволяющей студентам реализовать полученные знания в 

условиях максимально приближенных к реальным ситуациям общения. 
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ÖZ 
Yazıda kaynak ve edebiyatların analizi zemininde   Haydar Aliyev'in yöne-

tim yıllarında Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındakı iĢbirliğinin 
sağlamlaĢtırılması konuları aydınlatılır. Aynı yıllarda Azerbaycan'ın dıĢ  siyasetinin 
köĢe taĢlarından biri, CumhurbaĢkanı  Haydar Aliyev'in önemini defalarca 
vurguladığı, her zaman geliĢen     Azerbaycan-Türkiye iĢbirliği olmuĢtur. Kendisi, 
her iki devletin bütünlük, iĢbirliği, ve kardeĢlik sembolüne dönüĢmüĢ «bir millet-
iki devlet»  sloganını ileri sürmüĢ ve propagandasını yapmıĢtır. Türkiye Azer-
baycan'ın en güvenli siyasal ve ekonomik ortağı olmuĢtur. 

 
ABSTRACT 
Problems for strengthening of collaboration between Turkey and Azerbaijan 

Republic during the reign of Heydar Aliyev were elucidated on the basis of the 
analysis of the source and literatures in this article. In the same years, one of the 
cornerstones of Azerbaijan's foreign policy was the collaboration of Azerbaijan-
Turkey, which President Heydar Aliyev repeatedly emphasized the importance and 
expanded constantly. He advanced “One nation two states” slogan, which was the 
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symbol of unity, collaboration and brotherhood of both states and propagated. Tur-
key has been the most reliable political and economic partner of Azerbaijan. 

После обретения независимости  Азербайджан сделал скачок в 

формировании государства и права, концепции внешней политики, 

отвечающих реалиям XXI века, обеспечивающих национальные и 

международные интересы. И в этом большая заслуга Президента Гейдара 

Алиева, который разработал методологические основы внешнеполитической 

концепции и увязал еѐ с глобальными тенденциями мирового развития. 
Президент Гейдар Алиев принял страну с независимым статусом, но 

полностью разваленной экономикой, раздираемую клановыми, гражданскими 

и межнациональными конфликтами, доходящими до кровопролитий, 

наводнѐнную беженцами и бандитскими формированиями, доведѐнным до 

отчаяния населением. С возвращением Гейдара Алиева к руководству 

Азербайджаном в 1993 году в общественно-политической, социальной, 
экономической, научной и культурной жизни страны, международных связях 

произошѐл перелом, начался процесс построения независимого государства в 

соответствии с научными основами, международными нормами и 

принципами. 
Активные контакты Гейдара Алиева с лидерами зарубежных стран 

обеспечили прорыв информационной и экономической блокады, позволили 

преодолеть дипломатическую изоляцию и войти в диалог с лидерами 

государств, формирующих мировую политику. Концепция согласия и 

сотрудничества на Кавказе вызывала симпатии в мире, была поддержана 

многими политиками. Западные обозреватели отмечали, что это опытный 

политик, солидный государственный деятель с которым можно вести диалог 

и на которого можно положиться. Так что Азербайджан может рассчитывать 

на понимание мирового сообщества, во внешней политике успех его 

гарантирован.
1 

Гейдар Алиев придерживался принципа  преемственности во внешней 

политике, используя многовековые традиции, опыт дипломатии 

азербайджанского государства. Когда Гейдар Алиев 15 июня 1993 года был 

избран на пост Председателя Национального Собрания он, выступил с 

программным выступлением. «… Независимость Азербайджанской 

Республики должны быть обеспечена в развитии традиций первой Азер-
байджанской Республики, созданной в 1918 году,  и в соответствии с 
идущими в мире современными процессами и требованиями. Именно в этой 

области я приложу все свои усилия, где бы то ни было, и пусть никто не 

сомневается в том, что оставшуюся часть своей жизни я  посвящу только и 

только развитию Азербайджанской Республики как независимого 

государства».
2  

                                                 
1 Шукуров И.  Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан. Баку: Азербайджан, 1994,  
   с. 41. 
2 Azәrbaycan Respublikası Ali Sovetinin sәdri Heydәr Əlirza oğlu Əliyevin Azәrbaycan 

Respublikası Milli Mәclisin 1993-cü il 15 iyun tarixinin iclasında çıxıĢı // Azәrbaycan qәz., 18 iyun 
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Во внешней политике Гейдар Алиев придерживался такого подхода, 

который рассчитан на долгосрочную перспективу. Эта политика, 

рассчитанная на максимальное раскрытие созидательного потенциала страны 

– трезвая и реалистическая политика, направленная на построение 

равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами. При 

этом он видел историческую перспективу, долговременные цели и 

горизонты.  Гейдар Алиев был убеждѐн, что ориентация на равноправный 

диалог и сближение с различными государствами мира предопределяет 

историческую необходимость и политическую целесообразность. 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев так оценивал 

основные направления внешней политики страны: «Азербайджан находится 

на стыке Европы и Азии, однако старается построить добрые 

взаимоотношения и с Европой, и с Азией, и с западными странами. Конечно 

мы в то же время основываемся на том, что бы в этих отношениях 

соблюдался принцип невмешательства во внутренние дела Азербайджана, не 

нанося вред нашей государственной независимости и территориальной 

целостности, неприкосновенности наших границ. Вместе с тем Азербайджан 

придаѐт большое значение созданию более тесных отношений с соседними 

странами».
3 

Каждая страна, в т.ч. Азербайджан, исходя из ведения своего места и 

роли в многообразном спектре интеграционных направлений, путей 

вхождения в глобальное общество, стремится выбрать для себя оптимальные 

варианты и в соответствии с этим осуществляет поиск союзников. 
Одним из краеугольных камней азербайджанской внешней политики 

является постоянно расширяющееся азербайджано-турецкое сотрудничество. 
Важность этого неоднократно подчѐркивал Президент Гейдар Алиев. После 

восстановления независимости Азербайджана Турция стала первым 

государством, признавшим 9  ноября 1991 года независимость нашей 

республики.
4 14 января 1992 года были установлены азербайджано-турецкие 

дипломатические связи. С этого времени приступило к деятельности 

посольство Турции в Азербайджане, а с августа 1992 года – дипломатическая 
миссия Азербайджана и Турции. 

Визит Гейдара Алиева в Анкару 8-11 февраля 1994 года внѐс солидную 
договорно-правовую базу двусторонних отношений. Были подписаны 

Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи, Соглашение о 

сотрудничестве в научной, технической, культурной и экономических 

сферах, Договор о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества, 

Соглашение о политических консультациях, Соглашение о взаимном 

                                                                                                                            
1993, v. 2. 

3 Гусейнова И. Гейдар Алиев – от политического руководителя к общенациональному 
лидеру. Баку: Тахсил, 2005, с. 325-326. 

4 Əliyev Heydәr bә ġәrq. Türkiyә. Birinci kitab. Bakı: ÇaĢioğlu, 2005, s. 70. 
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поощрении и защите инвестиции и др. важные документы.
5 

Принявшие регулярный характер взаимные визиты руководителей 
государств сопровождались дальнейшим развитием отношений между двумя 

странами. Совместное заявление и Меморандум об экономическом 

сотрудничестве, подписанные в ходе официального визита Президента 

Турции Сулеймана Демиреля в Азербайджан 7-9 декабря 1995 года, ещѐ раз 
подтвердили нерушимость дружественных отношений и связей. В 1996 году 

между двумя странами был подписан ряд документов о сотрудничестве в 

военной, технической и научных сферах. 5 мая 1997 года Азербайджан и 

Турция  подписали двустороннюю Декларацию об углублении 

стратегического сотрудничества. В этом документе особо подчѐркивается, 

что в рамках стратегического партнѐрства Турция и Азербайджан будут 

оказывать друг другу всяческую поддержку в интересах защиты 

независимости, суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ друг друга. 
Поездки в Турцию и ответные визиты руководителей продолжались и в 

последующие годы, отношения между государствами укреплялись.  
В области политического сотрудничества Азербайджан рассматривает 

Турцию как надѐжного союзника, полностью поддерживающего позицию 

Азербайджана в карабахском вопросе. С самого начала армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта Турция последовательно 
защищала соответствующие международно-правовым нормам справедливые 
требования Азербайджана, прилагала большие усилия для обеспечения 

территориальной целостности и суверенных прав нашей республики. 

Подчеркнув, что она примет путь урегулирования конфликта лишь в рамках 

условий, с которыми согласится Азербайджан, Турция неоднократно 

заявляла, что не откажется от своей решительной позиции, заключающейся в 

том, что до урегулирования конфликта не будут установлены 

дипломатические связи с Арменией. 
Турция стала самым надѐжным политическим и экономическим 

партнѐром Азербайджана. Азербайджанской народ высоко ценит 

азербайджано-турецкую дружбу и остаѐтся верным этой дружбе. Как заявил 
Гейдар Алиев на встрече в Баку 11 июля 2000 года с Президентом Турецкой 

Республики А.Н.Сезерем: «Дружба братства и широкие связи между 

Турецкой и Азербайджанской Республиками имеют глубокие корни. Но 

только после установления государственной независимости в Азербайджане 

связи получили более широкое развитие. Связи эти настолько близки, что мы 

не чувствуем себя отдельными друг от друга государствами - народами».6 
Подписанное в Баку Совместное заявление ещѐ раз подтвердило, что 

углубление стратегического сотрудничества является приоритетным 

                                                 
5 Azәrbaycan-Türkiyә әlaqәlәri vә Əliyev Heydәr (1991-2001). Birinci kitab. Bakı: Qafqaz 

Universiteti, 2002, s. 59-62. 
6 Azәrbaycan-Türkiyә әlaqәlәri vә Əliyev Heydәr (1991-2001). Birinci kitab. Bakı: Qafqaz 

Universiteti, 2002, s. 73. 
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направлением во внешней политике обеих стран. 
Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиева  в  Турцию в марте 2001 года и подписание в ходе визита соглашения 

и других документов в области налогов, финансов, транспортировки 

азербайджанского природного газа в Турцию представляют значение с точки 

зрения создания дополнительных условий  для продолжения политики 

взаимовыгодного сотрудничества. 
Помимо двусторонних связей был заложен прочный  фундамент 

плодотворного сотрудничества с Турцией в рамках региональных и 

международных организаций. Оба государства проводят в ООН, ОБСЕ, 
Совете Европы, Организации Черноморского Экономического 

Сотрудничества,  Организации тюркоязычных государства ОЭС, Органи-
зация Исламская Конференция последовательный политический курс в 

области защиты взаимных интересов. 
Укрепление с каждым годом отношений с Турцией, их реальное и 

насыщенное содержание позволили президенту Гейдару Алиеву ещѐ в ноябре 

1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ выступить с идеей создания 

«Кавказского пакта» с участием Турции. Очередной шаг по реализации 

данной идеи был осуществлѐн на проведенном 29-30 апреля 2002 года в 
Трабзоне саммите президентов Турции, Азербайджана и Грузии.

7 
Независимость Азербайджанской Республики предоставила не только 

огромные возможности и свободу выбора собственного политического и 

исторического курса развития, но и дала возможность самостоятельно 

развивать экономику, пользоваться природными благами страны. Это стало 

возможным благодаря успешно реализованной Гейдаром Алиевым нефтяной 

стратегии Азербайджанской Республики. 
20 сентября 1994 года 11 крупных нефтяных компаний, 

принадлежащих 7 странам мира подписали контракт о совместной с 

Азербайджанской государственной нефтяной компанией деятельности. 

Президента Гейдара Алиева в мире называют родоначальником и творцом 

этого документа. 
Представительство компании «Türk petrolları» в консорциуме 

иностранных нефтяных компаний, подписавшем «Контракт века», стало 

реальным проявлением развития стратегического сотрудничества между 

Турцией и Азербайджаном.    
Нефть стала рычагом реализации успешной внешней политики. Гейдар 

Алиев отмечал то обстоятельство, что все успехи республики во внешней 

политике, внутренней стабилизации  во многом связаны с реализацией 

первого нефтяного соглашения. Став политическим лидером своего народа, 

Гейдар Алиев прекрасно видел и знал, что только через нефтяные проекты 

Азербайджан способен переломить негативные тенденции своего развития. 

Разумно распорядившись, своим природным богатством, нация может 

                                                 
7 Гасанов А.  Современные международные отношения и внешняя политика Азер-

байджана. Баку, «Zәrdabi LTD» MMC, 2013, c. 754. 
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достичь больших успехов. 
Выступая на торжественной церемонии подписания контракта, 

Президент Гейдар Алиев отметил: «Подписанием этого контракты мы еѐ раз 

демонстрируем миру, что суверенные права Азербайджанской Республики 

восстановлены, что Азербайджан является полностью независимым 

государством, что наш народ является хозяином своих  богатств».
8 Роль и 

значение «Контракта века» в истории Азербайджана имеет исключительно 

важное значение. Это позволило Азербайджану занять одно из ведущих мест 

в мировом энергетическом рынке, открыло широкие перспективы для 

политико-экономического прогресса всего региона.  
После  заключения контракта века, вслед за нефтяными компаниями в 

республику пришли компании, специализирующиеся в создании 

инфраструктуры нефтяных разработок. Одним из ключевых вопросов 

контракта века было определение маршрута основного экспортного 

трубопровода. Турция и Азербайджан настаивали на прокладке основного 

экспортного трубопровода по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. 
Азербайджан был заинтересован на выходе своей нефти на западные рынки и 

в 1995 году сделал стратегический выбор пользу основного экспортного 

трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Его общая протяженность составляет 
1767 км.,  пропускная способность Баку-Тбилиси-Джейхан более 50 млн. 
тонн в год.

9 
Именно существующий уровень политических отношений и взаимные 

интересы позволили реализовать на территории Азербайджана, Турции такие 

проекты как строительство нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, 
газопровода Баку-Тбилиси Эрзерум. Строительство во многом  стало 
возможным благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева, явилось 

демонстрацией обоснованности многовариантной стратегии экспорта нефти, 

отвечающей стратегическим интересам Азербайджана. 
Подписание 18 ноября 1999 года в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле 

соглашений определились и регулировались права, интересы и обязанности 

государств на территории которых будет проходить магистральный 

нефтепровод, а также были определены сроки его  строительства.  Благодаря 

решительности и смелости Гейдара Алиева, в результате правильно 

организованной стратегии в апреле 2003 года начались строительные работы. 

13 июля 2006 года в Джейхане прошло его официальное открытие. Этот 

трубопровод стал важным историческим шагом не только для поставок 

азербайджанской нефти на мировые рынки,  но и для открытия нового 

коридора, трубопровод стал вторым по своему значению после подписания 

«Контракта века» геополитическим проектом в определении стратегической 

направленности внешнеполитических ориентаций Азербайджана и Турции. 
Строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум ещѐ более усилило 

стратегически союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном. 

                                                 
8 Алиев Ильхам. Каспийская нефть Азербайджана. Москва: Известия, 2003, с. 9. 
9 Красная ленточка для Баку-Джейхан // Независимая газета, 25 мая 2005 г. 
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Строительство трубопроводов и создание транспортного коридора Европа-
Кавказ-Азия создали благоприятные условия для защиты национальных 
интересов и обеспечения экономической безопасности этих стран. 

Реализация проектов создало предпосылки для более активного 

инвестирования в различные сферы экономики. 
Большая заслуга Гейдара Алиева в принятии в сентябре 1998 года 

«Основного многостороннего соглашения по возрождению Великого 

Шѐлкового пути», которое служит для развития транспортного сообщения 

между Азербайджаном,  Центральной Азией, Кавказом и Европой. Авторитет 

Гейдара Алиева оказал решающее влияние на выбор столицы Азербайджана 

в качестве места проведения Международной конференции по возрождению 

Великого Шелкового пути. Гейдар Алиев неоднократно подчѐркивал, что 

осуществление программы ТРАСЕКА приведѐт к повышению 

благосостояния народов, что тюркоязычные государства играют ключевую 

роль в реализации этого проекта.
10 Реализация данного проекта придала 

новый стимул углублению стратегического партнѐрства между двумя 

странами. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев продолжил 

сформированный Гейдаром Алиевым внешнеполитический курс, успешность 

которого уже проверена временем.  Важную роль в развитии турецко-
азербайджанских связей сыграл  официальный визит Ильхама Алиева в 

Турцию 13-15 апреля 2004 года. В ходе визита  между странами были 
подписаны Совместное заявление, протоколы о сотрудничестве в области 

гражданской авиации и культуры, а также другие документы. Последующие 

поездки в Турцию и ответные визиты руководителей продолжаются, 

отношения между государствами укрепляются. 
На совместной встрече Президента Азербайджанской Республики 

И.А.Алиева и премьер-министра Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана в июле 
2011 года Ильхам Алиев отметил: «Связи между Турцией и Азербайджаном в 

настоящее время на самом высоком уровне. Эти связи, наряду со 

стратегическим характером, основываются на принципах дружбы и братства. 

Нас связывают исторические корни, культурные связи, наше прошлое и 

настоящие политические интересы».
11 

Дальнейшим шагом по углублению экономического партнѐрства 

явилось строительство железнодорожной системы Карс-Тбилиси-Баку. Эта 
линия не только свяжет стратегических партнѐров, но и соединит Южный 

Кавказ с общеевропейской железной сетью. Логическим продолжением этого 

станет создание автомобильного проекта транспортного коридора, 

связывающего Азербайджан с черноморским побережьем Турции. 

Азербайджан и Турция вывели свои отношения на реализацию крупных 

                                                 
10 Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдар Алиева на XI саммите глав 

тюркоязычных государств // Возрождение – XXI, №4, 2000, с. 6. 
11 Azәrbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin vә Türkiyәnin BaĢ naziri Rәcәb Tayyib Ərdoğanın 

birgә mәtbuat konfransı // Azәrbaycan, 28 iyul 2011-ci il, v. 2. 
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инфраструктурных проектов. Такое стратегическое партнѐрство имеет 

большие перспективы.  
Турция, Азербайджан обладают всеми необходимыми предпосылками 

для достижения высших ступеней интеграции, так как имеют идентичную 

направленность геополитических стратегий развития. Интеграционные 

процессы набирают силу посредством развивающегося сотрудничества 

между этими государствами. Политическое, военное, экономическое и 

культурное сближение Азербайджанской Республики с Турцией было не 

случайным явлением. Оно отвечает интересам защиты независимости и  

территориальной  целостности государств и опиралось на многолетнюю 

традицию добрососедства.  
Гейдар Алиев, придававший расширению всестороннего 

сотрудничества с Турцией особое значение в интеграции Азербайджана с 

мировым сообществом, защите региональной безопасности и, в целом, в 

реализации политических, экономических, научных и культурных интересов 

нашей страны, после возвращения к власти в 1993 году обеспечил развитие 

курса в данном направлении по восходящей линии. 
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ÖZ  
Çokluk ve iyelik ekleri gibi isim çekim eklerinden olan hâl ekleri, 

bilhassa isimlerin fiillerle iliĢkileri esnasında aldıkları durumu gösteren 

biçimbirimlerdir. Asıl isim çekim ekleri olarak da tanımlanan söz konusu 
biçimbirimler, gramerlerimizde yalın, ilgi, yükleme, yönelme, bulunma, 

çıkma, vasıta ve eşitlik durumları olmak üzere genel olarak sekiz baĢlık 
altında incelenir. Bunlardan vasıta hâli, adın belirttiği nesnenin vasıta ola-
rak kullanıldığını, fiile vasıta olduğunu göstermek için kullanılan durum-
dur. Bu makalede Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında vasıta hali eki olarak 
kullanılan {+DAn} biçimbirimi üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkmen Türkçesi, Irak Türkmen Türkçesi 
Ağızları, Hal Eki, Vasıta Hali Eki, {+DAn}. 

 
ABSTRACT 
Case suffixes, such as plurality and possessive suffixes, are morphe-

mes that show the situation that the nouns take especially during their rela-
tionship with verbs. These morphemes, which are also defined as noun 
inflectional suffixes, are generally analyzed under eight titles in our gram-
mar as being nominative, genitive, accusative, dative,ablative, locative, 
instrumental and  equative. As one of them, instrumental case is a case used 
to show that the object indicated by the noun is used as an instrument; an 
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instrument for the verb. In this article, it shall be focused on {+DAn} 
morpheme which is used as instrumental case suffix in the dialects of Iraqi 
Turkmen Language.  

Key Words: Turkmen Language, Dialects of Iraqi Turkmen Langu-
age, Case Suffix, Instrumental Case Suffix, {+DAn}. 

 
GiriĢ 
Türkçede isimler, cümle ve kelime grubu bünyesinde diğer isimler, edatlar 

ve fiillerle çeĢitli iliĢkiler kurar. Diğer kelime grupları ile kurulan söz konusu iliĢki 

esnasında isimler, iliĢkinin cinsine göre farklı hâllere girerler. BaĢka bir ifadeyle 
isimlerin diğer kelime ya da kelime gruplarıyla olan iliĢkileri farklılaĢtığından isim-
lerin birçok hali mevcuttur. Ġsimleri çeĢitli iliĢkiler için farklı durumlara sokan 

biçimbirimler, gramer çalıĢmalarımızda genel olarak hâl ya da durum ekleri olarak 
adlandırılır (Ergin 2009: 226). Asıl isim çekim ekleri olarak da tanımlanan söz 
konusu biçimbirimler, genel olarak yalın, ilgi, yükleme, yönelme, bulunma, çıkma, 

vasıta ve eşitlik durumları olmak üzere sekiz baĢlık altında incelenir. Bunlardan 
vasıta hâli, adın belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığını, fiile vasıta olduğunu 

göstermek için kullanılan durumdur (Korkmaz 2009: 25).  
Vasıta durumu için Eski Türkçeden beri {+(I)n /+(U)n} biçimbirimi kulla-

nılmaktadır. Söz konusu biçimbirim Yakut (KiriĢçioğlu 1999: 77), Kırgız (Kasa-
poğlu 2007: 508), Kırım (Yüksel 2007: 846), BaĢkurt (Yazıcı 2007: 767), Nogay 
(Akbaba 2007: 635), Gagavuz (Özkan 2007: 115), Azerbaycan (Kartallıoğlu ve 
Yıldırım 2007: 196) ve Türkiye (Korkmaz, 2009: 25) Türkçeleri gibi günümüz 
Türk lehçelerinde kalıplaĢmıĢ olarak birkaç kelimede yaĢamaktadır. 

 
YÖNTEM, KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 
Bu çalıĢmada Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında vasıta hâli eki olarak kul-

lanılan {+DAn} biçimbirimi üzerinde durulacaktır. Tarihi ve çağdaĢ Türk lehçele-
rinde Ģekil bakımından daha çok ayrılma hali eki olarak karĢımıza çıkan {+DAn} 

biçimbiriminin Irak Türkmen Türkçesi ağızlarındaki kullanımına geçmeden önce 

vasıta hâlinin tarihi ve çağdaĢ Türk lehçelerindeki durumu hakkında bilgi verile-
cek, daha sonra {+DAn} biçimbiriminin söz konusu ağızlarda kullanımına değini-
lerek tespitler örneklerle desteklenecektir. Ġnceleme esnasında Anadolu ağızlarıyla 
karĢılaĢtırma da yapılmıĢtır. 

Konunun Irak Türkmen Türkçesi ağızlarındaki durumu tasviri olarak ele 

alınmıĢ, vasıta hali ekinin bu ağızlardaki durumu Anadolu ağızları ile karĢılaĢtırıl-
mıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmada eĢ zamanlı ve karĢılaĢtırmalı yöntem kullanılmıĢtır. 
Ġncelememize temel teĢkil eden örnekler 2018 yılında Irak Türkmen Türkçesi ko-
nuĢurlarından tarafımızca yapılmıĢ derlemelerden elde edilmiĢtir.  

Örnek cümlelerin sonunda, cümlenin derlendiği kaynak kiĢinin ve derleme-
nin yapıldığı bölgenin kısaltması verilmiĢtir. Örnek cümleler Türkiye Türkçesine 
aktarılmıĢ ve bu cümlelerin deĢifre edilmesi esnasında Türk Dil Kurumu tarafından 
kabul edilen Ağız Araştırmaları Transkripsiyon Sistemi kullanılmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın kapsamı Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında kullanılan {+DAn} 
vasıta hâli ekiyle sınırlı tutulmuĢtur.  

TARĠHĠ VE ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠNDE VASITA HÂLĠ 
Türkçenin Kök Türk, Uygur ve Harezm dönemlerinde vasıta hâli eki olarak 

{+(X)n} biçimbirimi kullanılmıĢtır: ok + u + n “okla” (Ercilasun 2007: 182), t mir 

+  n “demirle” (Gabain 2007: 64), til + in “dille” (Yüksekkaya 2011: 144). Kara-
hanlı ve Çağatay Türkçesi dönemlerinde kök ve tabanlarda kullanılan {+n} vasıta 

hali eki yanında birkaç örnekte {+lA} eki de kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Sev 2007: 

469-470): terk + i + n “çabuk”, öze + le “üstünde ~ üzerinde” (Hacıeminoğlu 2008: 
31), taĢ + la (ArgunĢah, 2014: 129). Kıpçak Türkçesi döneminde bu kullanımlara 

ek olarak {+lAyIn} biçimbiriminin kullanıldığı da görülür: kündüzleyin (ArgunĢah 
2011: 278). Eski Anadolu Türkçesi döneminde vasıta durumu için {+n}, {+lA} 

biçimbirimlerinin yanı sıra bağlama edatı ile de kullanılmıĢtır. Eski Türkiye Türk-
çesinde {+n} Ģeklinin kullanımdan düĢtüğü ve yerini ile edatına bırakarak, çekim 
eki özelliğini yitirmeye baĢladığı görülür (TimurtaĢ 2012: 75).  

ÇuvaĢ Türkçesinde vasıta hâli için {+pA, +pAlA, +pAlAn} biçimbirimleri 

kullanılır. Kısa ekler daha fazla, uzun ekler daha az tercih edilmiĢtir: ut + pa “atla”, 

hı  rı  pele “kızıyla” (Ersoy 2007: 1307). Saha Türkçesinde {+(I)nAn, +lAn, +nAn, 

+nOn} biçimbirimleri kullanılmaktadır. {+nAn, +nOn} biçimbirimleri ünlülerden 

sonra tercih edilir: sanan “silahla”. Ünsüzlerden sonra araya bağlayıcı ünlü girer: 
etinen “etle”. Özel isimlerden sonra ise ekin {+lAn} biçimi tercih edilir. Tarihi 

dönemlerden beri kullanılan {+(X)n} biçimbirimi, Saha Türkçesinde zarflarda ve 

zaman isimlerinde yaĢar: kıxın “kıĢın” (KiriĢçioğlu 1999: 77). Ekin kullanımı Kır-
gız Türkçesinde de bazı sözcüklerde kullanılmaya devam eder: cay + ı + n “baha-
rın” (Kasapoğlu 2007: 508). Ancak Kırgız Türkçesinde vasıta hâli esas olarak me-
nen edatı ile yapılır: tiĢ menen “diĢle” (Buran, Alkaya 2014: 174). 

Kazak Türkçesinde menen, penen, benen edatı ekleĢerek {+men, +pen, 
+ben} biçimlerini almıĢtır ve vasıta hâli eki olarak kullanılmaktadır. Ünlü ile biten 

sözcüklerden sonra ekin {+men}; tonlu ünsüzle biten sözcüklerden sonra {+ben}; 
tonsuz ünsüzle biten sözcüklerden sonra {+pen} biçimleri kullanılır: ḳızben “kız-
la”, iyttikpen “kötülükle” (Buran, Alkaya 2014: 103). 

Vasıta hâli Özbek Türkçesinde Kırgız Türkçesinde olduğu gibi edatlarla ya-
pılır. Bil n, bil  ve birla edatlarının kullanımı yalnız edebi metinlerde görülür (Öz-
türk 2007: 312). Bil n edatı Yeni Uygur Türkçesinde de vasıta hâli için kullanılır 
(Yazıcı 2007b: 377). Edat, Kazan Tatar Türkçesinde b len, Karaçay Malkar Türk-
çesinde bla: arba, BaĢkurt Türkçesinde mı  n n, Karakalpak Türkçesinde menen, 
benen ve penen biçimlerini almıĢtır: biĢ ine b len “beĢ iğne ile” (Öner 2007: 710; 
Yazıcı 2007a: 767; Tavkul 2007: 904, Uygur 2007: 571). Karakalpak Türkçesinde 

ünlülerden ve /l, m, ŋ, n, r, w, y/ ünsüzlerinden sonra memen; /z/ ünsüzünden sonra 

benen; tonsuz ünsüzlerden sonra ise penen edatı kullanılır (Uygur 2007: 571). BaĢ-

kurt Türkçesinde {+n} biçimbirimi de kullanılır: ḳıĢ + (ı)n “kıĢın”, tü n mı  n n “gece 

ile” (Yazıcı 2007a: 767).  
Hakas Türkçesinde vasıta hâli eki {+nAŋ} biçimbirimidir. Ek, çıkma hâli eki 

ile sesteĢtir. Ekin fonksiyonu tüm yapılarla kullanımından ve anlamdan çıkarılabi-
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lir: sala+naŋ “parmakla” (Arıkoğlu 2007a: 1105). Altay Türkçesinde {+lA, +lO}: 

iyt + le “köpekle” (Dilek 2007: 1038), Nogay Türkçesinde {+lA, +lAy, +lAyIn, 

+n} (Akbaba 2007: 635), Azerbaycan Türkçesinde {+lA, +n} (Kartallıoğlu ve Yıl-
dırım 2007: 196) ekleri ile yapılır. 

Kırım Türkçesinde esas vasıta hâli eki {+nen}‟dir. Birkaç isimde kalıplaĢmıĢ 
{+n} örneğine de rastlanır. Bulunma hâli eki olan {+DA} biçimbiriminin vasıta 
hâli eki iĢleviyle kullanıldığı da görülür: yaz + da “yazın” (Yüksel 2007: 846). 

Gagavuz Türkçesinde esas olarak {+(X)lAn} ve {+n} ekleri kullanılır. Ayrıca çık-
ma hâli için kullanılan {+DAn} biçimbirimi vasıta hâli fonksiyonu da yüklenebilir. 
Sıfat-fiil {+dXk} ve teklik üçüncü Ģahıs iyelik eki {+X} üzerine getirilen vasıta eki 
+ ile {+ n}, Gagavuz Türkçesinde zarf olarak kullanılan yapılardandır (Özkan 

2007: 115). 
 
IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESĠ AĞIZLARINDA VASITA HÂLĠ 
Vasıta hâli, Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında Eski Türkiye Türkçesinde 

olduğu gibi, iki farklı Ģekilde ifade edilir: 
 +n: vasıta hâli eki, Nasıh Bezirgen‟in “Dinarın Sözü” adlı Ģiirindeki 

“yayan” sözcüğünde olduğu gibi birkaç örnekte kalıplaĢmıĢ olarak kullanılır.: 
Aġlādıram güldirrem 
Bilmeyene bildirrem 
Atlını yayan eder; 
Yayanları mindirrem (Bayatlı 1996: 370). 
Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında vasıta durumu bildirmek için esas olarak 

{+DAn} biçimbirimi kullanılır. Bu ek, bütün Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında 
iĢlek olarak kullanılır. Dil ve ünsüz uyumuna tâbi olmuĢtur. Ek, ünlü veya tonlu 

ünsüzle biten kelimelere {+dAn} biçiminde eklenir. 
Hasa yığlar daşıydan 
Yanar öz ataşıydan 
Satma yurduv ellere  
Kale kalı yaşıydan (Sarıkahya 2006: 182)  
biber yōḫtı bāzıĺcan yōḫtı, tamata yōḫtı bılar hiçbirsi yōḫtılar. bı tariḳaydan 

bayaz y rpāġı ėdēríḫ. (K, I: 25) Biber, patlıcan, domates yoktu, bunların hiçbiri 

yoktu. Bu yöntemle yaprak sarmasını yaparız. 
suw ilāní, bílārı ḳaymaḫtan birde daha neyden tuturduwız? (KA, VIII: 212) 

Su yılanını süt kaymağıyla ve daha nelerle yakalardınız? 
ḳaymaḫtan tutulurdu bílar ḥepsí. yo ḳaymaḫtan tutulurdu sepmeyden tutu-

lurdu, tōrdan tutulurdu, bambaydan tutulurdu, ḥemí şeyden bílar tutulurdu. (KA, 
VIII: 212) Süt kaymağıyla yakalanırdı bunların hepsi. Ayrıca ağla, bombayla yaka-
lanırdı, bunlar her şeyle yakalanırdı. 

o suwdan bí aġaḉlar āçmıĢtılar. (E, I: 14) Bu ağaçları o suyla ekmişlerdi.  
iren‟e türembėlden ondört seʿet en n yėtíĢtíḫ tehran‟a. tehran‟da cėttíḫ órda 

matarda bir cėće ḳāldıḫ. (E, V: 103) İran‘a, Tahran‘a arabayla ancak on dört saat-
ten sonra vardık. Tahran‘a gittik orada havalimanında bir gece kaldık. 
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bir de tarāwiḥ namāzı wārdı bízím yānmızda; tārāwiḥ namazlārı bȧʿzí wārdı 

ėwde ḳılar ȫzíní, bȧʿízí de birliḫte ḳōnşılārıydan yense ḫısım ḳāwımlārıydan. (KF, 
I: 2) Bir de bizim oralarda teravih namazı vardır. Teravih namazını bazıları evde, 
bazıları da komşularıyla ya da akrabalarıyla kılardı. 

Tonsuz ünsüzle biten isimlere ekin {+tAn}biçimleri getirilir: 
enēní bıĺāsın etten et sıwıydan ḳaynadārıḫ. (E, VI: 160) Onu etle, et suyuyla 

kaynatırız. 
yo yo bes gėttím bezēlye āldım kȫsíkten bar bar. (KF, III: 92) Hayır, yalnız 

tavukgöğsüyle beraber bezelye aldım. 
ee bȧʿíz kere pastan yoḫsa teksiden gel gėt ėderem. (KF, III: 86)  Evet, ba-

zen otobüsle bazen de taksiyle gelir giderim. 
Ek, /m/ veya /n/ ünsüzleri ile biten isimlerde ilerleyici benzeĢmedan dolayı, 

{+nAn} Ģeklini almıĢtır:  
eee ḥebem babāmın nenēsí ʿetemnen bereber babāmın bācısı küçík bācı bir-

yerde gėtíler ḳızı istēdíler. (K, II: 31) İşte büyükannem halamla beraber, babamın 
küçük kız kardeşi, birlikte kızı istemeye gittiler. 

nōḫıt ḳāwır ḳumnan ḳum daġ olārdı, āyrıydı pis olmāzdı ḳāwırmaġ mālı 
cėdērdíḫ babamnan cētírērdíḫ. (KA, VI: 168) Nohudu kumla kavur, kum çok sıcak 
olurdu, farklı bir kum kirli olmazdı, kavurmak için kullanılan kumu babamla geti-
rirdik. 

ha walla wallāyı cėderem ya uĢaġlārın babāsıydan cėderem yan uşāġımnan 
cėderem. ōġlımnan ee nāḫsıydan rėk düĢtí cėderem. (E, VI: 170) Evet giderim. Ya 
çocuklarımla ya da çocuklarımın babasıyla giderim. Kısmet olursa oğullarımdan 

herhangi biriyle giderim. 
walla iĢte bamya. türç bamyāsı ḳuzı  tíyden ḳuzı  tíyden bı çoḫ muhimdı 

burġul üstünde, soġannan soğan da ĺāzım burġulnan ōlsın. (MT, I: 20) Evet, işte 

bamya, Türk bamyası, bulgur üstünde kuzu etiyle, soğanla olması şartıyla çok 

önemlidir. 
sabah ḳāḫıp iʿtiyādi normal bir Ģekilde gėderem dawama mektebe. mektepte 

telebelērímnen ḳārĢılaĢaram. eng çoḫ birinci sınıf, birinci sınıf çincí sınıf telebele-
riden ōtırram fazla. uĢaġ ōldıġlārıyçın daha güzel ōlır. (K, III: 65) Sabah kalkıp 

okula giderim. Okulda öğrencilerimle karşılaşırım. Daha çok birinci ve ikinci sınıf 

öğrencileriyle ilgilenirim. Çocuk oldukları için daha güzel oluyor. 
meseĺa birez önce dėdíġím kimin çizgi filimnen anadārıḫ özlēríne. (K, III: 

74) Örneğin biraz önce de belirttiğim gibi çizgi filmlerle kendilerine anlatırım. 
bālıġ tutıbam. ḥetta ee yemēġín de bíĢirmēsín de ȫzím ōlıbam. öz ēlímnen 

yāpıbam. (KA, IX: 219) Balık yakaladım. Hatta pişirmesini de kendim yaptım. 

Kendi elimle hazırladım. 
Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında bulunan {+DAn} vasıta hâli eki, Türkiye 

Türkçesinin Diyarbakır, Ağrı, Antep, Kilis, Hatay ağızlarında da görülmektedir. 

Söz konusu hâl ekinin morfolojisiyle ilgili farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır. Bazı 

araĢtırmacılar ekin {+DA} bulunma hâli eki ile {+n} vasıta hâli ekinin 

birleĢmesiyle oluĢtuğunu düĢünürken; bazıları da çıkma hâli ekinin vasıta hâli 
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iĢlevinde kullanıldığını öne sürmektedir. Konu ile ilgili bir diğer görüĢ, ekin ile 
edatından kalıplaĢmıĢ olabileceği üzerinedir. 

Vecihe Hatiboğlu, vasıta hâli ekinin bulunma hâli eki olan {+TA} eki ile 
asıl vasıta hâli eki olan {+ın} ekinin kaynaĢması sonucu meydana geldiğini dü-

Ģünmektedir. Eski metinlerde {+ta} bulunma hâli ekinin çıkma hâli görevi de üst-
lendiğine iĢaret eden Hatiboğlu, daha sonraki süreçte {+Dın} ekinin ortaya çıktığı-
nı bildirir ve ekin {+ın} vasıta hâli eki gibi dar ünlüyle kurulmuĢ olmasını da, her 
iki ekin verdikleri kavramların birbirine yakın bulunmasına bağlar (Hatiboğlu 

1974:1).  
Özek ve Sağlam,+DAn Çıkma Hâli Ekinin Vasıta ve Bulunma Hâli İşlevi 

Üzerine baĢlıklı makalede konuyu ayrıntılı bir Ģekilde ele alarak, Eski Türkçede 
{+da} bulunma hâli ekinin ayrılma hâli iĢleviyle de kullanıldığını, daha sonra ay-
rılma iĢlevini {+DIn} ve [+tAn} eklerinin yüklendiğini belirtirler. Tarihî metinler-
de {+DAn} ayrılma hâli ekinin vasıta iĢlevini gösteren örneklerinin olduğunu, 
{+DAn} ekinin yapısında {+DA} bulunma ve {+n} vasıta hâli ekinin bulunduğunu 
ileri sürerler. {+DAn} ekinin farklı fonksiyonlar kazanmasını ise, ek yapısının bir 
birleĢik yapı özelliği taĢımasına bağlarlar (Özek ve Sağlam 2014: 14-17). 

Leyla Karahan ise, bu görüĢe karĢı çıkarak,  Türkiye Türkçesi ağızlarındaki 
vasıta ve bağlama bildiren {+DAn} eki ile ayrılma hâli eki {+DAn}‟ın aynı olma-
dığını, ekin ile edatından oluĢtuğunu belirtir. Karahan‟a göre ile edatı ekleĢerek 
{+lA}; daha sonra {+lA} eki /n/ enklitik pekiĢtiricisiyle {+lAn} Ģeklini alır. Ek, 
gerileyici benzeĢme sonucunda {+nAn} biçimini alır. Ekin baĢındaki /n/ sesi, ekin 
bünyesinde aynı sesin bulunmasından dolayı aykırılaĢma hadisesi yoluyla bir ge-
liĢme daha geçirir ve boğumlanma açısından /n/ ünsüzüne en yakın olan /t/, /d/ 

sesleri, ekin {+DAn} Ģekline geçmesini sağlar (Karahan, 2015: 4). 
Ahmet GünĢen, Gaziantep Ağzında kullanılan {+nAn} vasıta hâli ekinin ile 

edatının ekleĢmiĢ Ģeklinin eski vasıta hâli eki {+n} ile pekiĢtirilmiĢ, yani ek yığıl-
masına uğramıĢ Ģekli olan {+lAn}‟ın ünsüz benzeĢmesi sonucu ortaya çıktığı görü-
Ģündedir (GünĢen 2009:1094). 

Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağzı ile ilgili çalıĢmasında ile edatı yerine 
{+nen} ve {+inen} eklerinin kullanıldığını, {+le}, ve ile Ģekillerinin kullanılmadı-
ğını belirtmektedir. Aksoy, kalın sıradan ünlülerle kurulu kelimelerden sonra 

{+nan}, ince ünlülü kelimelerden sonra ise {+nen} biçiminin kullanıldığını, bazen 
de ihtiyarların ve bir kısım köylülerin ağzında eklendiği kelimenin son sesine göre 
ekin {+inen, +ınan, +ünen, +unan} Ģekillerinin kullanıldığını da belirtir (Aksoy, 
1945:146) 

Ahmet GünĢen, Kırşehir ve Yöresi Ağızları kitabında vasıta hali için {+lA} 
biçiminin yanı sıra {+lAn} (+lan ˂ -ıl-an, -len ˂ -il-en) ve {+(X)nAn; +(I)nA} 
Ģekillerinin de bulunduğunu ve bu Ģekillerinde n ˂ l ses değiĢmesi sonucunda orta-
ya çıktığını aktarır ( GünĢen 2000: 108).  

Ahmet Buran, Elazığ İli Ağızları isimli eserinde, Elazığ ağızlarında vasıta 
hali ekinin  {+nAn} Ģekilleriyle karĢılandığını belirtmektedir. Ahmet Buran, ekin 
oluĢumuyla ilgili olarak, Leyla Karahan ve bazı Türkologların beyan ettiği görüĢle-
re katılır ve ile + n Ģekli birleĢip, gerileyici benzeĢmeyle {+inAn} olduktan sonra, 
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kök sesi olan i‟yi düĢürerek {+nAn} Ģeklinin ortaya çıktığını bildirir (Buran 2003: 
121). 

Sadi H. Nakiboğlu, Adıyaman ve Yöresi Ağızları adlı eserinde benzer bir gö-
rüĢ ileri sürer ve bölgenin ağızlarında ile Ģeklinin az görüldüğünü, çoğunlukla n/l 
değiĢimi ile oluĢan {/I)nAn/n} biçimlerinin kullanıldığını belirtir (Nakiboğlu, 

2001: 103). 
 
SONUÇ 
Irak Türkmen Türkçesi ağızlarında çok iĢlek olarak kullanılan {+DAn} vası-

ta hâli ekinin oluĢumu, bizim görüĢümüze göre de, {+DAn} çıkma hâli ekinin yeni 

bir iĢlev kazanması ile değil, ile edatının ekleĢmesi neticesinde ortaya çıkan {+lA} 
eki ve /n/ enklitik pekiĢtirici sonucunda teĢekkül eden {+lAn} ekinin gerileyici 
benzeĢme ile {+DAn} Ģeklini almasıyla oluĢmuĢtur. /m/ ve /n/ sesiyle biten isim-
lerde ekin {+nAn} Ģeklini alması da bunu göstermektedir.  
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TAHSĠN NAHĠT UYGUR’UN HAYATI, EDEBĠ  
KĠġĠLĠĞĠ VE ESERLERĠ 

 
TAHSĠN NAHĠT UYGUR, HĠS LĠFE, WORKS AND  

LĠTERARY PERSONALĠTY 
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ÖZ 
Türkiye‟de Halk edebiyatı kavramı Tanzimat hareketinin sosyal ve siyasal 

alanlardaki yenileĢme süreciyle ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu bir nevi “aruz”dan 
“en eskiye” dönüĢü ifade etmektedir. Bu hareketle oluĢan edebiyatın “yeni” olarak 

nitelendirilmiĢ olmasının sebebi Divan edebiyatının ağır diline karĢı sade bir dille 
yazılmıĢ olmasıdır. Ziya PaĢa “ġiir ve ĠnĢa” makalesinde açık bir dille “Halk ede-
biyatı” kavramını övmüĢ, Milli edebiyatçılar, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve Cum-
huriyetçiler de bu düĢünceye destek vermiĢlerdir. 

Yurdumuzun Halk edebiyatı alanında zengin özellikler gösteren köĢeleri 

çoktur. Hemen belirtmek gerekir ki Çankırı‟da muhakkak ki bu özelliği açısından 
en kuvvetli olanlarından biridir. Çankırı halkiyatı alanında öncelikle Ahmet Talat 
Onay‟ın “Çankırı ġairleri”,Hacı ġeyhoğlu Hasan Üçok‟un “Çankırı Tarih ve Hal-
kiyatı” ve Dehri Dilçin‟in “Çankırı Masalları” eserleri karĢımıza çıkmaktadır. De-
vamında Tahsin Nahit Uygur‟un “Halk Yolu” isimli mecmuayı dostu ve mecmua-
nın sahibi olan Kemal Cenap‟la çıkarmıĢ olması da dikkat çekicidir. Bu çalıĢmamı-

zın amacı da Halk edebiyatına gönül vermiĢ Çankırılı Ģair ve yazar Tahsin Nahit 

Uygur‟un hayatı, edebi kiĢiliği ve eserleriyle hakkında bilgi vermektir. 
Anahtar Kelimeler: Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Gazi Ġçin 

Öz Duygular 
 
ABSTRACT 
Tahsin Nahit Uygur‟s life, his literary personality his works and the consept 

of “Turkish literature” in Turkey started to occur with the process of modernization 
in sociable and political areas.This represents the turning back to the oldest one 
from “aruz”. So, the reason of literature which occurs with this action called “new” 

is written with a simple language unlike the viscous language of “Divan literature”. 
Ziya PaĢa commended the consept of folk literature in the article of Poem end 

Construction clearly.National writers, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü and republicans 
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supported that opinion.There are lots of places where are rich about the field of 
folk literature in our country.We should say immediately that Çankırı is one of the 

most important cities from this respect. First of all, “Çankırı poets” of Ahmet Talat 

Onay, “Çankırı‟s history and people” of Hacı ġeyhoğlu Hasan Üçok and “Çankırı 

tales” of Dehri Dilçin are very important works in the field of Çankırı public.The 

work called as “Public Road” of Tahsin Nahit Uygur that the occurs this work with 

us friend and the owner of this work, Kemal Cenap is also very attractive.The aim 
of this article is to give some information about the life, literature personality and 
Works of Tahsin Nahit Uygur who is devote of himself to the folk literature and 
poet and the writer that is from Çankırı. 

Key Words: Tahsin Nahit Uygur, Çankırı folk literature,sincere thoughts 
about the veteran. 

 
 
GiriĢ 
Ziya Gökalp:” ĠĢte kaideleri yazılı olmayan ve ancak ağızdan ağza geçmek 

suretiyle bir soyda uzayıp giden bu manevi medeniyeti mütalaa eden ilme “Halki-
yat” adı verilir.”“Her kavmin iki medeniyeti var. Resmi medeniyeti. Halk medeni-
yeti. O halde kavimlerin medeniyetinden bahseden bir ilim olan “Ġçtimaiyat”ın halk 

medeniyetini tetkik eden bir Ģubesi de olmak gerek.”
1
der. Bu sözleriyle Halk ede-

biyatının sözlü geleneğin parçası olduğunu ve bu gelenekle oluĢan bir Halk mede-
niyetinin yer aldığını vurgular. Sözlü gelenek devamında bütünleĢerek Halk mede-
niyetini oluĢturur. 

Halk edebiyatı halkın içinde oluĢan ve her yönüyle halktan izler taĢıyan bir 

edebiyattır. Halkın duyuĢu, düĢünüĢü eserlere konu olmuĢ ve her dönemde bunun 
izleri görülmüĢtür. Bütün bu Halk edebiyatı ürünleri birleĢerek devamında Halk 
medeniyetini oluĢturur. Bu da gösterir ki Halk edebiyatı ile Halk medeniyeti birbi-
rini tamamlayan iki unsurdur. 

Ziya PaĢa Halk edebiyatı alanında “ġiir ve ĠnĢa” makalesiyle öne çıkar. Köp-
rülü ve Ziya Gökalp de yaptıkları çalıĢmalarda Halk edebiyatına vurgu yapar. 

Tanzimattan önceki dönemlerde her ne kadar halk edebiyatının büsbütün göz 

ardı edilmediği, yerel kültür değerlerinin olumlandığı, heceyle Ģiir yazan divan 

Ģairlerinin varlığının yanı sıra,”Türki-i Basit” ve “MahallileĢme” gibi akımları, 

Türk folklor tarihinin baĢına yerleĢtirmek mümkün gibi görünse de, bunların Ģuurlu 

ve Avrupa‟daki süreçleri ve sosyo-kültürel değiĢimleri yakından izleyen bir folklor 
yaklaĢımının ürünü olmadığı ve farklı motivasyon noktalarından güç alan bir yerel 

“dil ve kültür duyarlılığı” olduğu açıktır. Bu nedenle Türk folklor çalıĢmalarının 
baĢlangıcını 1839 Tanzimat Fermanı öncesinde aramak boĢunadır.2 

1839‟dan sonra Mehmet Fuat Köprülü baĢta olmak üzere Ziya PaĢa, Ġbrahim 
ġinasi ve Namık Kemal‟in folklor konusundaki çalıĢmalarını görmek mümkündür. 

Bu konuyla ilgili yazılmıĢ makaleler vardır. 
                                                 

1 M. Öcal Oğuz v.d. ,Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s.14-
15 

2M. Öcal Oğuz v.d., a.g.e., s.25 
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Cumhuriyet devrinde halk edebiyatı üzerinde duran önemli Ģahsiyetlerden 

biri de Çankırılı Ģair ve yazar Tahsin Nahit Uygur‟dur. Onun bu alanda yaptığı en 

önemli eser Çankırı‟nın halk kültürü üzerine hazırlanmıĢ olan “Çankırı Halk Ede-
biyatı” isimli kitabıdır. Bu kitabında Çankırı kültürüne ait sohbet alemlerine, Çan-
kırı türkülerine, manilerine yer verir ve bu kitap, Çankırı kültürünü anlatması ba-
kımından ilk ve de en önemli bir kitaptır. Dolayısıyla yazımızın amacı da Çankırılı 
Ģair ve yazar Tahsin Nahit Uygur hakkında bilgi vermektir. Bunu yaparken Ģu üç 
soruya cevap ararız.1.Tahsin Nahit‟in Halk edebiyatı alanına katkısı nedir? 

2.Tahsin Nahit‟i sadece Halk edebiyatına katkısıyla mı görürüz yoksa baĢka alan-
larda da katkısı olmuĢ mudur? 3.Edebiyatımızda Tahsin Nahit Uygur‟un hangi 

yönü ağır basar? 
 

1.Mehmet Tahsin Nahit Uygur’un Hayatı 
 
1.1.Doğum Yeri, Tarihi ve Memuriyet Ha-

yatı 
M. Tahsin Nahit Uygur, 24 Nisan 1899 (12 

Nisan 1315) tarihinde Çankırı‟nın Tabakhane Mahal-
lesi‟nde dünyaya gelir. Babası Çankırı kütüphane 

memuru Ġsmail Vehbi Bey ve annesi ev kadını Hacer 
Hanım‟dır.

3 
 
Ġlköğrenimini Çankırı‟da Ertuğrul Mekte-

bi‟nde (1906-1909), orta öğrenimini Çankırı RüĢti-
yesin‟de (1990-1912), lise öğrenimini Çankırı Ġdadi-
si‟nde (1912-1916) tamamlar. Daha sonra müsabaka 
imtihanına girerek Ġstanbul Mülkiye Baytar Mekteb-i 
Alisi‟ni (1916-1920) kazanır. Bu mektebe giriĢi idadi 
müdürü Mehmet Remzi Bey‟in teĢvik ve telkinleriy-
le olur.4 

 
 Milli mücadele yıllarında düzenlenen miting-

lerde de yer alan Tahsin Nahit Uygur bir müddet 

sonra Çankırı‟ya gelerek Ģehirde veterinerlik hizmeti 

vermek suretiyle Milli Mücadele hizmetine dahil olmuĢtur.5 Mesleki hayatına iki 

sene gibi bir süre matbuatla meĢgul olduktan sonra baĢlar.1927‟de Kastamonu 

Merkez Veterinerliği, Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Asistanlığı, 1927-1928‟de 
Kastamonu Belediye Veterinerliği, 1928-1929‟da Kastamonu Vilayeti Veteriner 
Müdürlüğü, 1929-1932‟de Bursa Vilayeti Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü görevlerinde 

                                                 
3 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.13 
4 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.13 
5 Demet Cansız, Halk Yolu Mecmuası, C.I., Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 2014, s.17 
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bulunur.6 Bu arada 1929 yılında Ġnebolulu kereste tüccarı Ahmet Bey‟in kızı Fatma 
Hanım‟la evlenir ve bu evlilikten Erdal Uygur isminde bir oğlu ve Erdem Uygur 
isminde bir kızı dünyaya gelir.7 Son vazifesi olarak 1936-1954‟te Ziraat Vekale-
ti‟nin Merkez TeĢkilatı‟nda çalıĢır. 1936-1954 yılları arasındaki zamanda Fen Mü-

Ģavirliği (1936-1937), Veteriner ĠĢleri Umum Müdürlüğü ġube Müdürlüğü (1937-
1942), Mütehassıs MüĢavirlik (1942), I.Sınıf MüfettiĢlik (1942-1950), Vekalet 
BaĢmüfettiĢliği, Vekalet TeftiĢ Heyeti reis muavinliği ve bilahare reisliği (1954) 

gibi vazifeler yapar.8 14 Nisan 1954‟te 10.Devre Çankırı mebusu olarak meclise 
girer. Bu dönemde diğer bir Çankırılı mebus Ahmet Talat Onay‟ın manevi desteği-
ni alır.

9 
1954-1957‟de Mecliste Bütçe Komisyonluğunda, D.P.Meclis Grubu Haysi-

yet Divanı azalığında ve Bursa-Bilecik vilayet D.P.MüfettiĢliği gibi görevlerde 

bulunur. Vazife olarak bulunduğu yerlerde Türk Ocağı ve Halkevi gibi kurumlarda, 
1957 sonrasında da Çocuk Esirgeme Kurumu‟nda çalıĢır ve bu kurumun ikinci 

genel baĢkanlığını yapar.
10 

1 Nisan 1955‟te de mebusluğu sırasında emekliye ayrılır.1957‟den sonra 

vaktini kıĢları Ankara‟da yazları Ġstanbul Tarabya‟daki evinde geçirir.21 Temmuz 
1992 Salı günü saat 10:00‟da Ġstanbul‟da, 93 yaĢında hayata veda eder. PerĢembe 

günü ġiĢli Camiinden öğle namazını takiben eda edilen cenaze namazından sonra 

Yeniköy Mezarlığı‟nda toprağa verilir.
11 

 
1.2.Yazı Hayatı 
ġair, yazar, gazeteci ve Çankırı mebusu olarak tanınan, asıl mesleği baytarlık 

olan Mehmet Tahsin Nahit Uygur‟un memuriyet hayatına baĢladığı 19 Mayıs 

1920‟den itibaren, hayatının ilk on altı senesini, memur ve mebus olarak milletine 

yaptığı hizmetlerin yanı sıra kalemiyle yaptığı hizmetler oluĢturur.
12 Aynı zamanda 

bir Ģair ve yazar olan Tahsin Nahit öncelikle nazım yazmaya baĢlar ve ilk Ģiirlerini 

Ġstanbul‟da henüz öğrenci iken arkadaĢlarıyla birlikte çıkardığı “Nahit 

Mecmuası”nda yayınlar. ġiir haricinde çoğu mahalli araĢtırmalara dayanan hemen 
her konuda makaleler neĢreder.

13 
Çankırı‟da Türk Ocağı BaĢkanlığı, Bursa‟da ise Kayakçılık ve Binicilik 

kulüplerinin reisliğini yapar. Devlet memurluğunun yanı sıra çeĢitli cemiyetlerde 

de çalıĢır.1923 yılında Çankırı‟da Türk Ocağı bünyesinde neĢredilen “Necat 

                                                 
6 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay.,1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.14 
7 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.15 
8 Tahsin Nahit Uygur ,a.g.e. ,s.14 
9 Demet Cansız, Halk Yolu Mecmuası, C.I., Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 2014, s.21 
10 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.15 
11 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e. ,s.15 
12 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., 17 
13Makaleleri için bkz.Halk Yolu Mecmuası, Sayı 1,2,4,8,11… 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 78 

Gazetesi” de Tahsin Nahit tarafından çıkarılır.
14 En son aldığı davet üzerine girdiği 

cemiyet “Tüm Sivil Emekliler Derneği”dir. 
Resmi olarak yazmaya “Çankırı Gazetesi”(1921) ile baĢlar ve ardından 

“Halk Yolu Mecmuası”nı, dostu ve mecmuanın sahibi Kemal Cenap‟la mecmuanın 

müdürlüğünü üstlenerek çıkarır.13.sayıda resmi iĢlerinin yoğunluğu ve sıhhatinin 

bozulması üzerine bu görevini bırakır.
15 Halk Yolu Mecmuası‟nda Ģiirler, çeĢitli 

meseleler hakkında yazılar ve Çankırı tarihi hakkında tetkikler ve baĢyazılar yer 

alır.”Kangırı‟da Necat” ismiyle çıkarılan, pek az sayısı iki yaprak olan bu tek 

yaprak gazetede Tahsin Nahit, Karatekin, Nahit ve T.N.imzasıyla baĢyazılar, 

mahalli tetkikler, gazeller ve nefesler neĢreder. Ġlk defa memurluk yaptığı 

Kastamonu‟da “Kastamonu” gazetesinin neĢriyatıyla ilgilenir16 ve Kastamonu‟da 
çıkan “Doğruluk” gazetesinde yazılar yazarak bir müddet gazetenin gayri resmi 

iĢlerini yürütür.
17 

Kastamonu‟da geçen senelerinde yine Kastamonu kazalarından biri olan 

Tosya‟da çıkan ilk edebi mecmua olan “Tosya‟da Dilek”te yazılarını ve 

Kastamonu‟nun ve Milli Mücadele‟nin ünlü gazetelerinden “Açıksöz”de bazı 

Ģiirlerini neĢreder. Bursa‟da memur olarak bulunduğu yıllarda da vilayetin resmi 

gazetesi Bursa‟da Tahsin Erez, T.N., Tahsin Nahit, Tahsin Nahit Uygur, T.Uygur 
ve Tahsin Uygur imzasıyla Ģiir ve yazılar yazar. Bursa halkevinin çalıĢmalarına 

katılır ve halkevinin neĢir organı Uludağ (sonra Uludağ-Türkün) yazarları arasında 
yerini alır. Yine bu Ģehirde basılan “Halkın Sesi” ile “Yeni Fikirler”de yazılar ve 

Ģiirler yazar.
18 

Tahsin Nahit Uygur‟un çeĢitli gazete ve mecmualarda yazdığı Ģiir ve 

makaleleri dört kitap halinde toplanır. Fakat makalelerinin hepsini bu kitaplar 

içerisinde görmek mümkün değildir. Bunun en açık delili Halk Yolu 
Mecmuası‟nda yayınladığı makalelerin bir kısmının bu kitaplarda yer almamasıdır. 

BaĢlıca kitapları Ģunlardır: Gazi Ġçin Özduygular, Çankırı Halk Edebiyatı, Kaynak 

BaĢında, GeçmiĢte Bir Türkçeci, Ali Rıza Bey.
19 1936 yılından itibaren Tahsin 

Nahit Uygur‟un görebildiğimiz tek yazısı Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 

yazısıdır.
20 

 
                                                 

14 Gönül Türkan Demir,”Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazete-
si‘ne Göre 1926-1928 Yılları Arasında Çankırı‘nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi”,Çankırı 
AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 5-6, (Kasım 2010), s.128‟den aktaran Demet Cansız, Halk Yolu Mecmua-
sı, C.1, Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 2014, s.21 

15 Demet Cansız, Halk Yolu Mecmuası, C.I., Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 2014, s.21 
16 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.18-19 
17 Aziz Demircioğlu,100 Yıllık Kastamonu Basınında Kim Kimdir (1872-1972), Kastamonu 

1980, s.60‟tan aktaran Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., 
Ankara, 2002, s.19 

18 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.20 
19 Demet Cansız, Halk Yolu Mecmuası, C.I., Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 

2014, s.22 
20 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.20 
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2.Edebi KiĢiliği 
Tahsin Nahit Uygur‟un edebi kiĢiliğine geçmeden önce kaynaklarda onun 

için söylenen özellikler üzerinde durmak gerekir. 
Kaynaklarda nazik, vefalı ve itimat telkin eden ve büyüklerinde bile 

kendisine hürmet uyandıran Ģahsiyetiyle hemen dikkati çeken, Ģehir hayatının 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelen
21 Uygur‟un Ģair ve yazarlığı hakkında Ģunlar 

söylenir: 
Babası Ġsmail Vehbi Bey, kitap dostu bir kütüphanecidir. Divan ve AĢık 

edebiyatından geniĢ bir mahfuzatı vardır. Cönkleri ve divanları, babasının 

yardımıyla okumaya baĢlar Babası Çankırı‟nın ünlü Ģairlerinden Kadri ve Zahmi 

ile Erzurumlu Emrah‟tan sık sık söz eder. Gevheriler ve koĢmalar çocuk ruhunu 

hassas ve hakik hislerle doldurur.22 Bu hisleri; 
Sevgi bahçesinin biz bülbülleri 
Kırmayız bu yurtta yanan gülleri  

 
Sararız inliyen öz gönülleri 
Özün temiz ise ne mutlu sana…

23 
dörtlüğüyle dile getirir. ġiirlerinde pek çok konuyu iĢlediği görülür. AĢk, 

sevgi, Allah sevgisi, nasihat, kır ve köy hayatı, Atatürk sevgisi, Milli Mücadele 

ruhu, Türkçülük, Türkçenin önemi Ģiirlerinin ana temalarıdır. ġiirleri genellikle 

dörtlükler halinde hece ölçüsüyle yazılmıĢtır. Fakat serbest ölçüyle de Ģiir yazdığı 

görülür. KoĢma tarzında yazılmıĢ Ģiirleri de karĢımıza çıkar. 
Çok sevdi, neylesin sevilemedi! 
Beklerken arslanı, göründü kedi! 
Cana azık deye kendini yedi: 
Varlığı-yokluğu tekledi gönül!24 

dörtlüğünde sevgiden ve özellikle de karĢılıksız sevgiden bahseder. Gönlüne 

de sitemli bir hali dikkat çeker. Bunun yanı sıra nasihatler de Ģiirlerinde yer tutar. 
Özellikle de çocuklarına nasihatte bulunur. Bunu Ģu dörtlükte görmek mümkündür: 

Siz de ırmaklar gibi durmadan çağlayınız, 
Engin Türk denizine umutlar  bağlayınız.. 
Bizim üzel özbeğlik durur yamacımızda: 
Bir ıĢık evrenidir yanan amacımızda.

25 
 

Hey kardaĢ! Söyleme, dinleme yalan 
Bağrına ok gibi batar mı batar! 
Yalan kuyusuna, nasılsa, dalan 
Katmerli kaygıya çatar mı çatar!

26 

                                                 
21 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.16 
22 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.17 
23 Tahsin Nahit Uygur, Kaynak Başında, Bursa Ġlbaylık Basımevi, Bursa, 1935, s.34 
24 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.38 
25 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e.,s.20 
26 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.41 
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Uygur, bazı Ģiirlerinde kır ve köy yaĢamının vazgeçilmez unsuru olan 

çobana yer verir. Yer verirken dikkatimizi çeken Ģiirin son dizesinde yer alan 

“ülkü” kelimesidir. Bu kelimeyle Türkçülük mefkuresine atıfta bulunur. Hemen her 

konuda Ģiir yazan Tahsin Nahit‟in Türkçülük üzerine yazılan Ģiirleri daha ağır 

basar. Bu Ģiirde bunu görmek mümkündür: 
Her tepenin üstünde canlı bir kaya gibi! 
Yalnızlık içinde sevgisi Aya gibi!.. 
Sırtında dağarcığı, dalında kepenegi 
Ona can yoldaĢıdır elindeki değneği! 

 
Toplar damarlarında çoban, her türlü gücü… 
Onun bağrında erir, yüreğinin öğüncü!.. 
“Bana arı öğüncü veren bu yükümdür.” der. 
“Sürüyü dağıtmadan yaĢatmak ülkümdür.”der.

27 
 
Çanakkale SavaĢı‟nı, Atatürk sevgisini ve Türkçenin önemini ve dil 

sevgisini anlatan Ģiirlerinin bazıları ise Ģöyledir: 
 

(Çanakkale) Türklüğün hiç dinmeyen sesidir. 
(Çanakkale) ögenin son gücü yenmesidir.

28 
 

Zaferlerinle Gazi, kurtuluĢun erisin. 
Hamlelerinden doğdu: Hürriyet, Cumhuriyet. 
Hür milletin baĢında itila rehberisin, 
Azminle girecektir Vatana medeniyet…

29 
 

Öz dilimiz, özümüzdür, onsuz ulus yaĢamaz. 
Dili bütün olmıyanlar, soysal yoldan aĢamaz. 
Anayurtta sular gibi dolup dolup taĢamaz. 
Tatlı Türkçe içimize kıvanç verir, can verir. 
Dil benliktir, benliğini seven elbet yükselir.

30 
 
Yine birkaç Ģiirinde de Allah sevgisini anlattığı görülür. Bu Ģiirlerde nefes 

Ģeklinde yazılmıĢtır: 
 

Ezelden kalbimiz vahdet kaynağı! 
Ruhumuzdur hakkın billur ırmağı! 
Biziz kainatta reha oymağı! 
Zulmet, riyayı biçerek geldik!

31 

                                                 
27 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e.,s.14 
28 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.11 
29 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.46 
30 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.22 
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Tahsin Nahit Uygur Mehmet Akif Ersoy‟un hayranlarındandır ve Ankara‟ya 

her geldiğinde Mehmet Akif‟in oturduğu Taceddin Dergahı‟na uğrar. ġiirlerinde 

Akif‟in tesiri görülür. 
Yazılarında da pek çok konuyu iĢler. Fakat bunlardan dini içerikli, Atatürk 

sevgisini ve Türkçülüğü esas alan konular ağır basar. Atatürk sevgisine önem 

verdiğinden, Atatürk‟ün Çankırı‟yı ziyaret ettiği, ġapka Inkılabı‟nın yapıldığı 25 

Ağustos 1925‟te konuĢmayı bizzat kendisi yapar. Öz Duygular kitabında buna yer 

verir. Fakat bu hitapta kullandığı bir cümleden dolayı o dönemde birkaç kıt ve kısır 

düĢünceli zatın kendisini yanlıĢ anlayarak tenkide uğradığını “Tarihte Büyük 

Adamların Rolü” yazısında Ģöyle açıklar: 
Tarihten ve hakikatten kuvvet alan bu hükmümüz, o zaman birkaç kıt ve 

kısır düĢünceli zatın tenkidine uğramıĢtı. Onlar bilmiyorlardı ki, bu tarihi bir 

hakikattir ve ebediyete gidecektir. Bunu bugün izah mecburiyetindeyim: 
Kurtulan ve yürüyen her millet, mutlaka bir dehanın mefkure ve hamlesi ile 

harekete gelmiĢtir. Her millet kendisini sevk ve idare edecek, yeni bir medeniyet 

merhalesine atladacak bir (Dahi)ye muhtaçtır. Milletler bu ihtiyacı ilk cemaat 
hayatının kurulduğu zamandan itibaren duymuĢlardır. 

Tarih bize gösteriyor ki, her milletin, her devirde-yaĢanılan asrın 

ihtiyaçlarını yüksek kıymetli bir görüĢle sezen, anlıyan ve mümtaz, müstesna 

yaratılıĢı ile mensup olduğu milletin atisini hazırlayan –büyük adam- ları vardır. 
Tarih, halin ve atinin hakiki kabiliyet ve kıymetlerini yaratan bu adamları 

(Büyük) deye tavsif ediyor. Zira, onlar bütün hayatlarını, mefkurelerini, mensup 

oldukları milletin yükseliĢ ve ilerleyiĢine vakfetmiĢlerdir. ĠĢte, bu feragat 
neticesidir ki, onların bu rolü milli tarihlerinde bir dönüm noktası olmuĢtur. 

Bizim büyük kurtarıcımızın tarihi döndürdüğünü kaydetmek isterken gelmiĢ, 

geçmiĢ büyük adamları ve bunların rollerini zikretmeğe ne lüzum var. Hem böyle 

bir tarzı kabul ettiğimiz takdirde bir mukayese zemini açmıĢ oluruz ki bu, bizce 
hakikate uygun bir hareket tarzı değildir.

32 
 
Tosya‟da çıkan ilk edebi mecmua olan Dilek‟te “Gazi Mefhumu” isimli bir 

yazı yazar. Bu yazı “Öz Duygular”
33 kitabının da ilk baĢında yer alır. Yazı Ģu 

Ģekildedir: 
Evet,(Gazi) bir mefhumdur. Bu mefhum ezelden 

ebediyete giden bir mefkureyi ifade eder. Bu mefkure ezelden 
kopup ebediyete giden bir mefkureyi ifade eder. 

 
Bu mefkure merhametsiz ve Ģefkatsiz yörüyen tarihi 

durduran bir milletin mefkuresidir; Türkün mefkuresidir. 
 
Biz, Gazi mefhumunu ve Gazi mefkuresini genç 

yüreğimizde kökleĢtirmiĢ, kanımızla tarihin bağrına yağmıĢız. 
                                                                                                                            

31 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.76 
32 Tahsin Nahit Uygur, ”Öz Duygular”, Kastamonu Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1930, s.21 
33 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.9 
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 Bu mefkureyi yüreğimizden koparacak el,  tarihin bağrından alacak kudret 

ebediyen, yoktur.34 
                                                                                               
Dilek Mecmuası 
Yazılarının büyük çoğunluğunda Atatürk sevgisini dile getirir. Atatürk‟e 

seslendiği hitabesinde de onu över, Türk milletinin en büyük kurtarıcısı olduğunu 

Ģu sözleriyle vurgular: 
 

Ey büyük Dahi..! 
Ey büyük Münci..! 
Ey Türkün Kalbi! 
Ey Türklüğün timsali! 

 
Sen ki, Türkü kurtaransın. Sen ki, yok denilen bir varlığın var olduğunu 

gösterensin. 
Sen ki, masum Türk köylüsünü istikbale kavuĢturansın. 
Sen ki, mefkuremizin timsali; sen ki, yeniliğin yaman rehberisin…35 
 30 Ağustos Zafer Bayramı‟nı Ģöyle anlatır: 
ĠĢte 30 Ağustos yeni Türk Tarihinde bir hadise, alelade bir vakia olarak 

değil, fakat mucize olarak yükseliyor. Üzerinden mazinin rüzgarları esen 30 

Ağustos mazinin derinliklerine doğru gittikçe istikbalin enginlerini daha çok 

aydınlatıyor. Mazi onu çektikçe o bize daha çok yaklaĢıyor…
36 

Yine bir yazısında “Ġstiklal” kavramı üzerinde durur ve bu mefkurenin 

yıllarca insanların bağrında yer aldığını Ģöyle dile getirir: 
Bu kelimenin anlattığı mefhumu, en canlı manasile gördük. Ġstiklal aĢkı 

yıllarca ve yıllarca bağrımızdan kopan bir heyecan volkanı gibi taĢtı, gürledi. 
Gazi, istiklali ve bütün bir milletin kurtuluĢ aĢkını kendi benliğinde eritmiĢ, 

istiklal ile ölümü yan yana getirmiĢ bir kutret ve nihayet volkan aĢkına ölümü 
boğdurmuĢ bir ebediyettir.

37 
Yazılarının bir kısmında da dini konulara değinir ve din nedir, ne demektir 

yazısıyla dini Ģöyle tanımlar: 
“Hak-perestim arz-ı ihlas ettiğim dergah bir 
Bir nefes tevhidden ayrılmadım Allah bir” 

Din; vicdan-ı beĢeri hicab-ı zulmet ve riyadan tathir ve tahlise me‟mur bir 
düstur-ı ilahidir.38 

Dinin tanımının dıĢında zamanın önemli alimlerinden Ahmet Mecbur 

Efendi, Sufizade Mustafa Hazım Efendi gibi alimlerin hayatlarını anlatan yazılar 

                                                 
34 Tahsin Nahit Uygur,”Gazi Mefhumu”,Dilek Mecmuası, Sayı 49, Tosya, 1929, s.401 
35 Tahsin Nahit Uygur,”Öz Duygular”, Kastamonu Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1930, s.14 
36 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.36-37 
37 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.78-79 
38 Demet Cansız, Halk Yolu Mecmuası, C.I., Çankırı Belediyesi Yayınları, Çankırı, 2014,  

s.531 
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da yazar. Sadece din alimleri değil Türkçü kiĢiliğiyle tanıdığımız unutulmuĢ bir 

Türkçümüz Bitikçi Ali Rıza hakkında da yazı yazmıĢ ve onu Ģöyle anlatmıĢtır: 
Ali Rıza Bey, dilimizin Arapçadan temizlenmesinde çok ayak diriyor ve 

diyor ki: 
-“Bana bir dil gösteriniz ki Türkçe gibi baĢka dillerden alınan sipsivri onun 

içine sokulan el sözleriyle, o sözlerin de kendi dillerindeki yollarıyla o dil 

öğrenilmiĢ, bellenmiĢ olsun.”
39 

Halk edebiyatıyla ilgilenen Tahsin Nahit Uygur Çankırı sohbet alemiyle 

ilgili yazılar da kaleme alır. Sohbet alemini Ģöyle belirtir: 
Çankırı sohbet alemi halka mahsustur. Halkın eğlenmek için yarattığı bir 

Ģekildir. Bu alemler zaman zaman Ģeklini değiĢtirir. Ahlaki düĢüncelerin asabiyetle 

hakim olduğu zamanlarda sohbet ocakları ahlaki düsturlara hürmet etmek suretiyle 

fertlerin içtimai kıymetlerini, maĢeri duygularını tenmiye eden bir yer olarak kabul 

edilmiĢ, hatta henüz hayata atılan bir gencin sohbet alemlerinde bulunmasını ve 

orada (edep-erkan) öğrenmesini isteyen babaların (Yaran)a yalvarıp yakardıkları 
görülürmüĢ.

40 
Bu da gösterir ki sohbet alemlerinin eğlendirmenin yanı sıra eğitme gibi bir 

iĢlevi de bulunur. Ayrıca Çankırı türkülerine, manilerine, ninnilerine kitabında yer 

vermesi Çankırı Halk edebiyatının en güzel Ģekilde tanınmasını sağlar. Bu 

türkülerden biri olan Çankırı Zeybek türküsünün ilk iki dörtlüğü Ģöyledir: 
            Alıverin ferecemi geyeyim 

Geyeyim de mahkemeye varayım 
Sen Ģöyle dur ben davamı göreyim 
Al feracem mor feracem yaĢmağı.. 

 
Alıverin martinimi açayım 
Sen Ģöyle dur ben alkanlar saçayım 
Ağlayı ağlayı yüreğime kan doldu 
Siyah kekül al yanakta ben oldu…

41 
 
Uygur‟un Çankırı Halk Edebiyatı kitabında yer verdiği mani örneklerinden 

bir kısmı karĢımıza Ģöyle çıkar: 
 

Ata binen ağadır 
Atın yönü dağadır 
Ela gözlü sevgilim 
Bu maniler sanadır 

 
 

                                                 
39 Tahsin Nahit Uygur, Geçmişte Bir Türkçeci: Bitikçi Ali Rıza, Yeni Basımevi, Bursa, 1936, 

s.19 
40 Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan Adam Yay., 1.Bsk., Ankara, 2002, 

s.27-28 
41 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.133 
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Ata binmiĢ gidiyor 
Atı deli ediyor 
ġu yolların tozları 
Yarimi berbat ediyor…

42 
 
Çankırı kültürüne ait ninni örnekleri de görmek mümkündür. Bunlardan biri 

de Ģöyledir: 
 

Benim yavrum büyük konak gelini 
Ayağında sırma gümüĢ nalını 
Gelir anasına salını salını 
Uyusun yavrum ninni 
 
Bülbülü var kafeste 
Altını var feste 
Uyusun oğlum büyüsün 
Çengi kızım sen susta…

43 
 
3.Eserleri 
Tahsin Nahit Uygur‟un değiĢik gazetelerde ve mecmualarda yazdığı 

yazıların bir kısmı dört kitap halinde toplanmıĢtır. 
3.1.Gazi Ġçin Öz Duygular 
Atatürk ve Inkılapları hakkında yazdığı heyecan ve samimiyet dolu 

yazılarından bir kısmını ihtiva eden bu kitap, o günlerin duygularını anlamak 

isteyenler için dikkate değer ipuçları taĢır.
44 Ayrıca Ģapka inkılabı sırasında 

Atatürk‟ün Çankırı‟yı ziyaretinde Tahsin Nahit tarafından okunan nutkun tamamı 

da bu kitapta bulunur. 
3.2.Çankırı Halk Edebiyatı 
Bu kitaptaki yazılar önce Hakimiyet-i Milliye‟de basılmıĢtır. Yazılar alaka 

görmüĢ ve Veled Çelebi‟nin takdirdar ifadelerle dolu yazıları da kitaba 

eklenmiĢtir.
45 Çankırı sohbet alemi, Çankırı türküleri ve manileri kitabın içeriğini 

oluĢturur. Çankırı tarihine ve halk edebiyatına dair ilk ve en önemli bir kaynaktır. 
   3.3.Kaynak BaĢında 
Bu kitapta Nahit‟in hemen her konuda yazmıĢ olduğu Ģiirleri dikkat çeker. 

ġiirlerinde ağırlıkla durduğu konu Türkçülük, Atatürk sevgisidir. Güllü ismini 

taĢıyan ve “ellerine kimler yaktı kınayı” 
46
mısrası ile baĢlayan Ģiiri Selahaddin 

Pınar tarafından Kürdili Hicazkar makamında bestelenmiĢtir. 
 
 

                                                 
42 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.147 
43 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.216-217 
44 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.21 
45 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.21 
46 Tahsin Nahit Uygur, a.g.e., s.21 
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3.4.GeçmiĢte Bir Türkçeci-Ali Rıza Bey 
UnutulmuĢ bir Türkçeci olan Ali Rıza Bey bu kitapta anlatılır. Öztürkçe 

hakkında ilk kitapların yazarı Yanyalı Ali Rıza Bey‟in Kastamonu Ġstinaf Ceza 

Reisi iken Kastamonu Vilayet Matbaasında bastırdığı kitabın geniĢ iktibaslarla 
tanıtılmasına tahsis ettiği kitabıdır. Önce Uludağ-Türkün‟de47

yazı halinde 

basılmıĢtır. 
 
SONUÇ 
Cumhuriyet döneminde yaĢamıĢ, Çankırı‟da doğmuĢ olan Tahsin Nahit 

Uygur hem Ģair hem de yazar olarak kendini ispatlamıĢ önemli bir Ģahsiyettir. 
Yazı hayatına baktığımızda hemen her konuda yazılar yazdığı görülür. Fakat 

yazılarının ve Ģiirlerinin çoğunda Milliyetçilik ve Türkçülük ruhu ağır basar. 

Çankırı‟da kurulan Türk Ocağı‟nın reisi olması da bunun açık delilidir. Milli duygu 

ve hislerle dolu olan Tahsin Nahit Uygur‟un Atatürk sevgisiyle dolu olduğu da 
dikkat çeker. 

Tahsin Nahit Uygur‟un çeĢitli gazete ve mecmualarda yazdığı Ģiir ve 

makaleleri dört kitap halinde toplanır. Fakat makalelerinin hepsini bu kitaplar 

içerisinde görmek mümkün değildir. Bunun en açık delili Halk Yolu 

Mecmuası‟nda yayınladığı makalelerin bir kısmının bu kitaplarda yer almamasıdır. 
Çankırı Halk Edebiyatı kitabıyla Çankırı‟nın sohbet alemini, Çankırı‟nın 

manilerini, ninnilerini bir araya getirerek Çankırı halkiyatına önemli bir eser 
kazandırmıĢtır.  

O zaman diyebiliriz ki Tahsin Nahit Uygur‟u edebiyatımızda gerek Ģair 

gerek yazar yönüyle önemli bir Ģahsiyet olarak kabul etmek gerekir. 
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ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ЕНУІ МЕН МЕҢГЕРІЛУІ 
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ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ 
 

YABANCI TERĠM VE TERĠM ÖĞELERĠNĠN  
BORÇLANMASI VE MASTER EDĠLMESĠ 

 
BORROWING AND MASTERING OF FOREIGN  

TERMS AND TERM ELEMENTS 
 

Маржан Налибековна КЕРЕМБЕКОВА
* 

Marzhan Nalibekovna KEREMBEKOVA** 
 
 
 

АҢДАТПА 
Мақалада шетелдік сөздердің кірігуі мен қазақ тіліне енуі 

қарастырылып отыр. Кейбір кірме сөздерге анықтамалар мен түсіндірмелер 

келтірілген. Шеттілдік терминдерді қарастыру кезінде алдымен шыққан 

тіліне емес түбіріне аса назар аудару керек. Латын және грек тамырларынан 

шыққан сөздер әлемнің көптеген дамыған тілдерінде белсенді қолданылады. 

Бұл ағылшын және француз, португал, испан және орыс тілдері.  
Кілт Сӛздер: кірме сөздер, жат сөздер, шетелдік сөздер, терминология, 

терминография. 
 
ÖZ 
Makale, Latince ve Yunancadan yabancı sözcüklerin yerleĢmesi  durumunu 

dikkate alma görevini belirler. Kullanımda olan bazı kelimelerin örnekleri ve yo-
rumları verilmiĢtir. Yabancı kökenli  terimleri göz önünde bulundururken, öncelik-
le menĢe kaynağına dikkat edilmesi gerekir. Latince ve Yunanca köklerden gelen 
kelimeler dünyanın birçok geliĢmiĢ dilinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu Ġngi-
lizce ve Fransızca, Portekizce, Ġspanyolca ve ayrıca Rusça dillerinde de böyledir.  
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maty, Al-Farabi 71. 
El-Farabi Kazakh Milli Universitesi, Filoloji ve Dünya Dilleri Fakültesi, Almaty/ KAZAKĠS-
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Anahtar Kelimeler: terminoloji, Kazakça‟ya geçen kelimeler, terminolojik 
sistem, yabancı terimler.  

 
 
АННОТАЦИЯ  
В статье ставится задача рассмотреть статус заимствования 

иностранных слов. Дается примеры и толкования некоторых слов которые 

вошли в обиход. При рассмотрении заимственных слов нужно первую 

очередь обратить внимания на исток происхождения. Слова которые 

произошли от латинских и греческих корней активно используются во 

многих развитых языках мира. Это и английский и французский, 

португальский, испанский и также русский.   
Ключевые слова: заимствовенные слова, иностранные слова, 

иноязычные слова, терминология, терминография. 
 
ABSTRACT  
The article sets the task of considering the status of borrowing foreign words 

from Latin and Greek. Examples and interpretations of some words that have come 
into use are given. When considering loanwords, you must first pay attention to the 
source of origin. Words that originated from Latin and Greek roots are actively 
used in many developed languages of the world. This is English and French, Portu-
guese, Spanish and also Russian. 

Key Words: terminology, borrowing words, terminological system, termin. 
 
Қазіргі таңдағы ақпараттық ағымның артуы мен ғылымның дамуы – 

«терминологилық дүмпуге», яғни жаңа терминдердің көбеюіне  алып келіп 
отыр. 20-ғасырдың басында неміс ғылыми-техникалық терминолексикасы 1 
млн. жаңа сөзден асып жығылды, ал сол ғасырдың ортасында 

электротехникада терминологиялық қор 4 миллионнан асты. Ғылыми 

статистикаға жүгінетін болсақ әр 25 жыл сайын ғылыми пәндердің саны екі 

есеге ұлғайып отырады. Мысалы Британдық энциклопедисттердің 

пайымдауынша XX – ғасырдың өзінде 2000 ға жуық жаңа пәндер пайда 
болған. Ал XXI-  ғасырда ол сан 3 есеге артқан. Осыған байланысты әр жаңа 
пән өзіне тән терминологияны қажет етеді. Бұл өз кезегінде омономия мен 

көп мағыналы терминдердің ұлғаюына алып келеді. Себебі бастапқыда 

терминологияның дамуы жаңа терминдердің туындауындағы негізгі себеп ол 

басқа пәндермен байланыса отырып кірме сөздердің пайда болуында. 

Терминологияның ұлғаюына көңіл аудармау терминологиялық үдерістің 

қиындауына және саларалық лексиканың бағымсыз кейпіне алып келуі 

мүмкін. (2.150 б.) 
Салааралық лексиканы жіктеп қарастыру мамандардың өзара 

түсіністігінің артуына ықпал етеді, себебі ғылымның дамуымен, ғылыми 

және техникалық кадрларды дайындаумен, ғылыми және әдеби 

шығарылымдармен, халықаралық және экономикалық байланыспен, ақпарат 
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алмасумен, ақпараттық жүйелеуді ойлап табумен бұл қазіргі таңда оңайға 

соғып жатқан жоқ. Əсіресе жаңа дәуірдегі ақпараттық ағымның және 

басқарудағы электрондық жүйенің, кәсіби тұрғыдағы компьютеризация 

саларалық лексиканың жіктелуінің маңыздылығын артырып отыр. 
Терминдерді қарастырудағы негізгі обьект – лексикалық бірліктер. 

Терминдер: типологиялық, шығу тегі, формасы, мағынасы (мәні) и 

функционалдылығы және қолданылуы, жіктелуі, пайда болуы тұрғысынан 

қарастырылады.   
Лингвистикалық энциклопедиялық сөздіктерде «кірме сөз», 

«заимствование», «borrowing words» термині лексикалық бірлік ретінде 

қолданылады, яғни тілдің өзара қарым-қатынасқа түсуі арқасында сөз 
бірліктерінің бір тілден екінші бір тілге ауысуы. Неміс ғалымдары енуші 

сөздерді – «шет елдік сөздер - fremdwort» және «кірме сөздер - lehnwort» деп 
бөліп қарастырады. Қазақта да «жат сөздер», «бөгде сөздер»  және «кірме 

сөздер» деген ұғымдар бар. Бұл ұғымдар кірме сөздердің сол сөзде алып 

отырған тілге (язык-реципиент) ену дәрежесін айқындайды. «Шет елдік сөз»-
дің жат сөз екендігі байқалып тұрады. Біз оны тілімізбен қабыдағанымызбен 

санамызбен қабылдай алмай тұрамыз. Ол сөздерді біз қанша қолданысқа 

енгізсек те басқа тілден келгендігі сезіледі. Ал «кірме сөздер», қабылдаушы 

тілдің барлық жүйесі мен заңдарына рәсімделіп негізделеді. Жалпы кірме 

сөздердің пайда болуы өз тілінде бір затқа немесе құбылысқа жаңа терминнің 

баламасының болмауы немесе алынып отырған сөздің мәдени тұрғыда 

беделді болуы. Л.В.Щербаның пайымдауынша бұл келесі себептерге 

байланысты: «то слово кажется нам особенно выразительным, то красивым, 

то лишенным неприятных ассоциации (например, для не приличных вещей)» 

(1.52 б.) 
Кірме сөздердің пайда болуына алып келетін талаптар әр түрлі болады: 

бір затты немесе құбылысты атау үшін жаңа термин ойлап табуға деген 

талпыныс; жаңа сөздің кемінде үш немесе төрт дамыған мемлекетте түпнұсқа 

ретінде қолданылуы; шет елдік сөздің мәдени немесе саяси құндылыққа ие 

болуы.  
Біз алдымен кірме сөздердің енуіне әсер ететін ішкі факторларды 

анықтап алуымыз керек. Бірінші назар аударатын нәрсе ол кірме сөздің 

ауызша (яғни ауызекі сөйлеу тілінде) немесе жазбаша (әдеби шығарамалар 

арқылы) енуі. Бірінші жағдайда кірме сөз тілге тез сіңіп, енуші тілдің барлық 

нормаларына бейімделеді. Бірақ бұл жағдайда көп сөздер бұрмаланып кетеді. 

Ал екінші жағдайда сөз толығымен еніп, бірақ ұзақ сіңісе алмай жатады. 

Себебі сөз түпнұсқадағы өзіндік фонетикалық, морфологиялық сипатын 

сақтап қалады. Екіншіден: кірме сөз тікелей шыққан тілден еніп тұрма, жоқ 

тасымалдаушы тіл (язык-посредник) арқылы ма? Негізінде қазақ тіліне енген 
кірме сздердің басым бөлігі орыс тілі арқылы енген. Яғни ол орыс тілінің 

барлық заңдарына тән сипатты ала отырып қазақ тіліне кіріп отыр. 

Үшіншіден: кірме сөз бір тілдің ішінде жүзеге асады, яғни әдеби тілге 

диалект, жаргон немесе кәсіби лексиканың енуі. Қолданыста жүрген сөздер 
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сол елдің басқа облыстарынан немесе басқа аймақтарынан, басқа мемлекетте 

тұратын сол ұлттың азаматтарының алып келген сөздері болуы мүмкін. 

Мысалы Қазақстандағы отандастарды елге қайтару барысында қазақ тілінде 

қолданыста болмаған қанша жаңа сөздер келді. Төртінші: калькалау. Бұл әдіс 

арқылы грек терминдерінің үлгісі арқылы латын грамматикалық 

терминологиясы қалыптасқан. (3.345 б) 
Жалпы кірме сөздердің ену себептерінің сыртқы факторларына келетін 

болсақ. Бұл тіл тасымалдаушы немесе тіл қабылдаушы халықтардың саяси, 

экономикалық, мәдени-ақпараттық қарым-қатынасының тығыз орын алуы. 
Алайда бұл қатынастар негізгі ықпал етуші күш емес. Халықаралық қатынас 

болмаған жағдайда да өте дамыған мемлекеттердің басқа мемлекеттерге 

ықпалы басқа бір тіл арқылы жүзеге асуы мүмкін. Мысалы бестселлер немесе 

комикс сөздері барлық мемлекетте кең таралған. (4.379 б.) 
 Кірме сөздердің басым бөлігі бұл нақты сөз 

болмауы мүмкін, бұл белгілі бір ұғыммен немесе белгілі бір 

затпен (нәрсе, құбылыс)  байланысты шыққан сөздер.  
 Кейде кірме сөздер қабылдаушы тілде 

мағынасы жағынан сәйкес сөздермен алмастырылып жатады. 

Яғни кірме сөздер сол халықтың өз сөзін ығыстырып жатады. 

Мысалы қызмет көрсету – сервис, уақыт шектеулігі – тайм-
менеджмент, күндік шектеулік – дедлайн сөздерімен 

алмастыруда.  
 Сонымен қатар тілдің мағыналық реңктерін 

ашу үшін, сөздің дәлдігін айқындау үшін, тарихи сөздерді 

жаңа сөздермен ауыстыру мақсатында кірме сөздерді қолдану 

тенденцияға айналды.   
 Бұрын кірген сөздердің құрылымдық сипаты 

соған ұқсас сөздердіңде енуіне ықпал жасайды.  
 Күрделі сөз тіркестерін бір сөзбен ауыстыру. 

Кірме сөздерді «меңгерілген сөздер» және «меңгерілмеген - жат 
сөздер» деп бөліп тұратын факторлар бар. Көп жағдайда кірме сөздердің 

түпнұсқа түрінде енгені меңгерілмей жат сөз болып қалады. Түпнұсқа 

түріндегі сөздерде сөзтудырушы фактор болмай, ол бастапқы қалпындағы 

формаларын сақтап қалады. Бірақ фонетика тұрғысынан болған дыбыстық 

өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Мысалы: блюминг, холдинг, пудинг, суфлье. 

Екінші бір жағдай ол трансформация, яғни мағыналық тұрпатының өзгеріске 

ұшырауы, қосымшалардың жалғануы арқылы жаңа бір сөздің туындауы. 

Мысалы реформатор сөзіндегі ре- бір нәрсенің қайта туындауы 

мағынасындағы қосымша, форм- негізгі түбір, -ат, -ор –қосымша. –форм 
түбірі арқылы: форма, деформация, деформатор, трансформация, реформа 

және т.б сөздер туындайды. Ал –ре сияқты түбір алды не түбірден кейінгі 

қосымшалар да сөз тудырушы бола алады. Мысалы; «теле» - телефон, 
теледидар, тележурналистика, телебағдарлама, телепатия «авто» - 
автомеханик, автослесарь, автожуу, автокөлік, автомат, автобазар, «пневмо» - 
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пневмония, пневмоқару, «фон» - телефон, радиофон, фонограф, фонология, 
«метр» - метр, километр, барометр, милиметр, миниметр, таксометр, 

сантиметр, граммсантиметр, графометр, дициметр, электродинаметр, 

термометр, манометр, галвонаметр, озонометр, гидрометр, интерферометр, 

акселерометр, микрометр, электрометр, фотометр, азотометр, радиометр , 

фонометр, физиометр, газометр, волтьметр. Термин құраушы элементтердің 

де жат сөзден болуы мысалы грек және латын тілдерінен келуі көп кездеседі. 

Бұндай элементтердің кездесуі термин құрастыруда көптеген жеңілдіктерге 

алып келуі мүмкін, себебі халықаралық терминдерде кездесетін 

терминоэлементтер көп тілдерде бірдей. Кірме сөздер кей жағдайларда 

«гибрид-терминдерді» қалыптастырады. Мысалы: теле-көпір, вакуумметрлік. 
(5.248 б.) 

Кірме сөздердің түбіріне үңілетін болсақ, олар көп жағдайда латын 

тілінен немесе грек тілінен негізделген болып келеді. 
Сөздердің грек тілінен ену белгілерінің бірі сөз тудырушы морфемалар. 

Кірме сөздерде көп кездесетін қосымшалар: 
 (an-)| a- a-phyllus, an-algeticus 
 Anti- antidotum, anti-podes – қарсы мағынасында 
 Dia- dia-logus, dia-triba – екілік мағынасында 
 Dys- dys-enteria, dys-pepsia – ауырлық сезімі мағынасында 
 Epi- epi-demus, epi-gramma 
 Meta- meta-morphosis, meta-phrasis 
 Para- para-boles, para-phrasis 
 Syn (sym) syn-onymum, sym-phonia – бірізділік мағынасында 
 Hyper- hyper-bole, hyper-tonia – асыра сілтеу мағынасында 
 Hypo- hypo-didascalus, hypo-theca – қарызға алу мағынасында 
Қосымшалар: 
 -ad-, -id-, -yd-, lampas, adis, tyrannis, idis, pelamys, ydis, 
 -nt-; elephas, antis, atlas, horizon, ontis, tenon, ontis, -o- nt 
 -ta-  pirate, athlete, epistates, sophista, citharista 
 -si- genesis, basis, thesis 
 -ism- syllogismus, idiotismus, paganismus,  
 -o- = oenopolium, thermopolium 
 -i- = agri-cola, lati-fundium, 
 Testament-graphus, sago-chlamys, ydis (6.195 б) 

Қорыта келгенде тілімізге грек және латын түбірлі біршама сөздер орыс 

тілі арқылы қысқартылып еніп отыр. Көп жағдайда екпін соңғы дыбысқа 

түседі. Орыс тілі фонетикасына да, қазақ тілі фонетикасына да тиімді 

болмаған дыбыстар мен ишараттар біріктіріліп дыбыс ырғағына сай жасалып 

отыр. (7.6 б) Мысалы: 
ph - ф 
th - т 
rh - р 
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kh - к 
x – кс 
Қос дыбысты дифтонгтың біріктіріліп бір ғана дыбыспен берілуі қазақ 

екпініне жақын дүние. (8.240 б.) Мысалы:  
ei – и 
au – о 
ai – е 
ae – ә 
Сонымен қатар латын тіліндегі с- ның орнына к, s –ның орнына з, sh –

ның орнына ш жазылады. 
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ÖZ 
Samsun ili Vezirköprü Ģehrinde bulunan geleneksel konutların, cephe özellikleri 

açısından incelendiği bu çalıĢmada, yapım teknikleri ve kullanılan malzeme ile 

değerlendirildiğinde   geleneksel mimari özellikleri taĢıyan tescilli 60 tane konut 

tespit edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada sadece tescillenen konutların 31 tanesi üze-
rinden değerlendirme yapılmıĢ, diğer konutların zamanla geleneksel özelliğini kay-
betmesi ve betonarme bir görünüm alması nedeniyle çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır.Bu 

konutların ana yapım malzemesi ahĢap kullanılmıĢ, yapım yöntemi olarak da ahĢap 

çatkı sistemi seçilmiĢtir. Malzeme olarak çoğunluğu ahĢap olmak üzere, taĢ, tuğla 

ve çağdaĢ yapı malzemeleri de kullanılmıĢtır. Süsleme unsurları Vezirköprü Ģehri 

konutlarında daha çok iç mekanın bir parçasıdır. DıĢ cephede bu nitelikteki uygu-
lamaların, bazen pencere alınlıkları ile üst kat çıkmasını taĢıyan eli böğründeler 

gibi ahĢap iĢçiliğini yansıtan sınırlı sayıdaki örneklerden ibarettir.Vezirköprü Ģeh-
rindeki geleneksel dokunun, büyük oranda koruması ve bölgedeki geleneksel ya-
pım tekniklerinin tespiti açısından incelemeye değer bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, konut, ahĢap çatkı, eliböğründe, cephe. 
 
ABSTRACT 
In this study, which investigated the frontal characteristics of the traditional 

housing located in Veziköprü town in the city of Samsun, when the construction 
techniques and the material used were included in the evaluation, it was determined 
that there were 60 registered housings that possessed the characteristics of the tra-
ditional architecture. In the study, the evaluation was conducted with only 31 of the 
registered housings and the other housings were excluded due to the loss of the 
traditional characteristics and turning into a concrete-like profile in some housings. 
These housings were built with wood as the main building material and the wooden 
framework system was chosen as the main building method. The materials used 
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also included stones, bricks and modern building materials in addition to wood. 
Ornamentation elements are mainly a part of the interior space in Vezirköprü town 

housings. Applications of this kind on the exterior consist of limited examples that 
reflect the woodwork such as window pediments and buttresses, which carry the 
overhang of the upper floor. The fact that the traditional texture is mostly preserved 
in Vezirköprü town and the determination of the traditional building techniques in 
the region were deemed worthy of study.  

Key Words: traditional, housing, wooden framework, buttress, front 
 
 
1-GĠRĠġ 
Geleneksel kentler ve konutlarımız güçlü bir yapı kültürünün yarattığı fizik-

sel ve estetik çevrenin günümüze kalmıĢ en önemli örnekleridir. Büyük bir hızla 

değiĢen çağdaĢ koĢulların getirdiği yaĢam tarzından kaynaklanan ihtiyaçlar, deği-
Ģen estetik algısı gibi birçok farklı sebeple ülkemizde geleneksel doku değiĢmiĢ, 

küçük Ģehirlerde ve köylerde bile konutlar farklılaĢmıĢtır. 
Vezirköprü nüfus, ekonomik ve jeolojik konumu sebebiyle bu değiĢimden 

daha yavaĢ etkilenen bölgeler arasındadır. Ancak değiĢen zamanın getirdiği etkiyle 

son yıllarda Ģehirde konutlaĢma oranı hızla artmıĢ ve modern binalar yükselmeye 

baĢlamıĢtır. 
Geleneksel Türk evi kültürel değerlerimizin oluĢtuğu Türk kültür hayatının 

merkezidir. Tarihimize ıĢık tutan bu yapılar özelliklerini koruyarak, bozulmaya 
uğramadan gelecek kuĢaklara aktarılırsa bu kültür değerlerimizin devamlılığı sağ-

lanmıĢ olur. Ancak kent dokusunun önemli bir unsuru olan evler; zamanın ve do-
ğanın olumsuz etkileri, yapı malzemesinin dayanıksızlığı, hızlı ve yanlıĢ kentleĢme, 

tarihi koruma bilincinin oluĢturulamaması gibi sebeplerden dolayı hızlı bir Ģekilde 

yok olmaya baĢlamıĢtır. Bu konutların kayıt altına alınması kültürel mirasımıza 
sahip çıkmak adına ve geleneksel mimari ile ilgili daha önce yapılmıĢ çalıĢmalara 

bölgesel katkı sağlamak açısından önemli bulunmuĢtur.  
Bugüne kadar Vezirköprü ile ilgili pek çok çalıĢma bulunmasına rağmen, si-

vil mimarlık örneklerinden olan Vezirköprü‟de ki konutlar hakkında yeterli dere-
cede kaynağa rastlanılmamıĢtır. ÇalıĢmamda sadece kaynak olarak Mehmet Sami 

Bayraktar‟ın “Vezirköprü‟de Tarihi Yapı Mirasımız” adlı makalesi yol gösterici 

olmuĢtur 
1. 

Yapılan çalıĢmada Samsun ili, Vezirköprü Ģehrindeki geleneksel konutların 

cephe özellikleri ele alınmıĢtır. Bu noktadan yola çıkılarak konutlar, yapım teknik-
leri, kullanılan malzeme ve cephe düzenlemesi açısından incelenmiĢ ve sınıflandı-

rılmıĢtır.  
Vezirköprü‟de geleneksel yöntemlerle yapılmıĢ 60 kadarı tescilli olmak üze-

re çok sayıda  konut tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada sadece tescillenen konutların 31 

tanesi üzerinden değerlendirilme yapılmıĢtır. Diğer konutların zamanla geleneksel 

                                                 
*Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi  
1  Bayraktar M.S.,(2014). ――Vezirköprü‘de Tarihi Yapı Mirasımız‖, Vezirköprü AraĢtırmala-

rı(Editör Cevdet Yılmaz), s.360-362., Samsun. 
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özelliğini kaybetmesi ve betonarme bir görünüm alması nedeniyle çalıĢma dıĢı 

bırakılmıĢtır.(ġekil.1) 
 

 
 
 
ġekil.1-Vezirköprü‟de Bulunan Geleneksel Konutların Dağılımı (Turuncu işa-

retliler geleneksel konutları ifade etmektedir.) (Kaynak:Vezirköprü Belediyesi Ko-
ruma İmar Planı) 

 
 

1.1-Tarihçe 
Geç Neolitik/Erken Kalkolitik (M.Ö.5000-3000) dönemlerden itibaren yer-

leĢim görülmeye baĢlanan Vezirköprü ve çevresinde Türklerden önce Hitit, Frig, 

Roma, Kimmer, Lidya, Pers ve Bizans egemenliği görülmektedir 
2. 

Ġlçede egemenlik kuran ilk Türk Hanedanı burayı Bizans‟tan alan 

DaniĢmentliler olmuĢtur. Daha sonra Selçuklu Sultanı Mesud zamanında Ģehir 

Selçuklu yönetimine geçmiĢ ve bu dönemde „Gedegara‟(köprü) adıyla anılmıĢtır
3. 

Selçukluların zayıflamasıyla birlikte Canik bölgesinde görülen ve Canik Beyleri 
adıyla anılan yerel beylerden Emir oğlu TaĢan Bey; Merzifon, Havza ve Vezirkö-

prü‟de kendi beyliğini kurmuĢtur 
4 . 

Vezirköprü 1695 yılındaki Celali isyanları sırasında sık sık baskına uğramıĢ 

ve yağmalanıp yıkılmıĢtır. Bu nedenle insanlar kalelere sığınma ihtiyacı duymuĢ 

TaĢkale ve Toprakkale olmak üzere iki kale yapılmıĢtır. ġimdi bu kale yıkıntıları 

üstünde kurulan mahalleler aynı adlarla anılmaktadır. Celali isyanlarından son-
ra Köprülü Mehmet PaĢa ilçedeki yıkılmıĢ yapıları tamir ettirmiĢ ve ayrıca yeni 
eserler de yaptırmıĢtır. Ġdari bakımdan Sivas Beylerbeyliğine bağlı Amasya Ġdaresi 

içinde olan Vezirköprü; 1925 yılına kadar Amasya'ya bağlı bir ilçe iken 1925 yı-

lında Samsun iline bağlı bağlı bir ilçedir. Mehmet PaĢa Sadrazamlığı zamanında 

                                                 
2 Arslan A., Ġğci N., Kıvrak B. (2008). Geçmişten Günümüze Vezirköprü, s.83, Vezirköprü. 
3 Darkot B. (1988). ―Vezirköprü‖ mad., Ġ.A., C.XIII, s.315, Ġstanbul. 
4 Öz M. (1999).  XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, s.21, Ankara. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC_Mehmet_Pa%C5%9Fa
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ilçe “Vezirköprüsü” adını almıĢtır. Ġlçenin günümüzdeki adı kısaltılmıĢ ola-
rak Vezirköprü‟dür 5. 

Evliya Çelebi‟nin Vezirköprü‟deki konutlar  ile ilgili görüĢleri ise Ģöyledir: 

“ġehrin iç ve dıĢında kiremitli, alçaklı, yüksekli, kâgir üst kısımları meĢe tahtasın-
dan yapılmıĢ altı bin kadar evi vardır. Tahtanın iç ve dıĢına beyaz kireç 

sıvadıklarından inci gibi parlayan süslü bir Ģehirdir. KıĢı çok soğuk olduğundan 

evlerinin bacaları beyaz minare gibi yüksek, külahlı duman çekici bacalardır ki 

hiçbir yerde öyle bir bacalar yoktur. ġehre çok güzel bir görüntü vermiĢtir. 

Evlerinin tamamı kıpkırmızı kiremitlerle örtülü bir Ģehirdir. DıĢ kalede; Elmacı 

Yusuf Ağa sarayı, Köprülü Mehmet PaĢa sarayı, Müezzinzade sarayı, Küçük 

Mehmet PaĢa sarayı, Hasan Ağa sarayı, Kıbleli ve Duracan ÇavuĢ sarayı vardır.
6 ”. 

 
1.2-Konum ve Coğrafi Özellikler  
Vezirköprü ilçesi, Orta Karadeniz bölümünde yer alan Samsun iline bağlı 

olup, Batı Karadeniz Dağlarının doğuya doğru uzanan kesiminin AĢağı Kızılırmak 

vadisi çevresine rastlayan kıyı ardında yer almaktadır. Vezirköprü ilçesi, 35º 01´- 
35º 48´ doğu boylamları ile 41º 00´ - 41º 19´ kuzey enlemleri arasında bulunmak-
tadır. Denize kuĢ uçumu uzaklığı 55 km olan Vezirköprü ilçesi, Samsun il 

merkezine 115 km uzaklıktadır.  
Samsun il merkezinin güneybatısında yer alan Vezirköprü ilçesi, kuzey-

batıdan Sinop‟un Boyabat ve güneybatıdan Çorum‟un Osmancık ilçeleri, doğudan 

Havza, kuzeyden Bafra ve Alaçam, güneyden ise Merzifon ve GümüĢhacıköy 

ilçeleriyle çevrilidir7. ( ġekil.2 ) 
Etrafı yüksek alanlarla çevrili olan Vezirköprü ilçesinin kuzeyini, 

Kızılırmak‟ın her iki tarafında yay Ģeklinde uzanan Kuzey Anadolu Dağlarının bu 

ilk sırasını batıda Küre (Ġsfendiyar), doğuda ise Canik Dağlarından oluĢan kütleler 
meydana getirir. Ġlçenin kuzeyinde yer alan ve kuzeybatı – güneydoğu doğrul-
tusunda uzanan bu dağlık sahada Dedem Tepesi, Hamurcu Tepesi, Yund Dağı ve 

Sıralı dağ zirveleri bulunur. Yükseltileri 1000 m nin altına düĢmeyen bu kütle aynı 

zamanda Vezirköprü ilçesini, kuzeyden komĢu olduğu Bafra‟dan da ayırmaktadır. 

Ġlçeyi güneyden çevreleyen kütleler ise TavĢan Dağı ve onun batıya doğru uzantısı 

durumundaki Dip Dağıdır. TavĢan Dağı, Vezirköprü ile Merzifon‟u birbirinden 

ayıran doğal bir sınırdır 8.  

                                                 
5 Arslan A., Ġğci N., Kıvrak B. (a.g.e.) s. 84. 
6 Evliya Çelebi b. DerviĢ Mehemmed Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ġkinci Kitap (Hazır-

layanlar, KurĢun Z., Kahraman S.A., Dağlı Y.), Ġstanbul, 1999, s.208-210. 
7 http://www.vezirkoprum.com/vezirkopru-cografi-konum/ 
8 Çoban A., (2013). ―Vezirköprü İlçesinin İdari Coğrafya Analizi‖, The Journal of Academic 

Social Science Studies, s.403-420. 

http://www.vezirkoprum.com/vezirkopru-cografi-konum/
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ġekil.2- Vezirköprü Ġlçesi ve KomĢu ġehirleri (Kaynak Cevdet Yılmaz) 
 

Vezirköprü  ilçesinin  iklimi  Karadeniz  iklimiyle,  Ġç  Anadolu  karasal 

iklim tipi arasında  geçiĢ  iklimidir.  KıĢlar  fazla  soğuk  geçmediği  gibi,  kıyı  

boyları  kadar  ılık  da değildir.Dolayısıyla  Vezirköprü  ilçesinin  iklimi  kıĢları 
soğuk-yağıĢlı, yazları ise sıcak ve kurak geçen bir iklim tipidir. 

Türkiye‟de en fazla köy yerleĢmesine sahip ve Samsun‟un en büyük beĢinci 

ilçesi olan Vezirköprü, bir ilçe merkezi ve iki belde olmak üzere üç kentsel idari 

alan ve üç bucak bünyesinde toplanmıĢ 139 köy idari alanı bulunmaktadır. Merkez 

nüfusu düĢük olup,nüfusun çoğu kırsal kesimde toplanmıĢtır 9. 
2-VEZĠRKÖPRÜ YERLEġĠM ÖZELLĠKLERĠ 
Vezirköprüdeki konutlar sokak dokusunun Ģekillendirdiği üzere yapının 

oturduğu arsaya göre konumlandırılmıĢtır. Oturum alanları çoğunlukla kare ve 

dikdörtgen parsellerden oluĢmaktadır.  
ġehir merkezinde yol üzerinde, bitiĢik nizamla yapılmıĢ veya duvarlarla dört 

tarafı çevrili avlular içerisindeki konutlar bir kent fiziği meydana getirmiĢtir. 
ġehrin Abdülgani, TaĢkale, Orta Cami, Mehmet PaĢa, Çanaklı, Fazıl Ahmet 

PaĢa, Tikenli Tabakhane, Nalbantlı, DeğirmenbaĢı Mahallelerinde yoğunlaĢmıĢtır. 
3-CEPHE TASARIMI AÇISINDAN KONUTLARIN ĠNCELENMESĠ 
Vezirköprüdeki geleneksel konutlar, parselin konumuna, kat adetlerine, sofa 

ve odaların çıkmalı ya da çıkmasız oluĢlarına, çıkma ve pencere biçimlerine vb. 

diğer özelliklerine göre değiĢen cephe düzenlerine sahiptir.  
3.1- Kat Sayısına Göre Konutlar 
Vezirköprü‟de konutlar zemin ve zemin üstü olmak üzere iki ve üç katlı ola-

rak karĢımıza çıkmaktadır. Üç ve daha fazla kata sahip konutlar çok azdır ve bu 
konutlar yörede genellikle konak olarak adlandırılmaktadır. Cephe boyunca yatay 

                                                 
9  Çoban A., (2013). ―a.g.m.‖, s.403-420. 
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düzlemde sürekli kuĢaklar halinde uzanan ahĢap silmeler,binanın katları arasındaki 
ayrımı vurgulamaktadır. 

Ġncelenen 31 konuttan 26 tanesi iki katlı ve 5 tanesi 3 katlıdır. Bu yapılarda 

ilk kat birinci kat olarak değerlendirilmiĢtir. Ġki katlı konutlardan 4 tanesi bodrum 

üzerine zemin+1 katlı olarak yapılmıĢtır. 7 tanesi zemin-arakat+1, 15 tanesi ise 
zemin+1 katlı olarak düzenlenmiĢtir.  Üç katlı konutlardan 3 tanesi zemin üzerine 

iki katlı olarak yapılmıĢtır. Geriye kalan iki konutta ise arakat bulunmaktadır. 
Konutlarda zemin kat, oturmak için kullanılmamıĢ ve genel hizmetlere ay-

rılmıĢtır. Bu mekanlar depo, ahır, samanlık, kiler ve taĢlık olarak kullanılmıĢtır. 
Ara katlar binanın bütün alanını kapsamamaktadır.Yüksekliği ana kattan biraz daha 

alçaktır. Ara katta bulunan odalar günlük kullanım ve kıĢlık odalar olarak önem 

kazanmıĢtır. 
Konutların cephelerine hakim olan üst katlar esas yaĢam katıdır.Yani günlük 

hayat bu mekanda geçmektedir.  
Yapılarda ana giriĢ kapısının olduğu cephe, ön  cephe olarak düĢünülmüĢ 

değerlendirme bu Ģekilde yapılmıĢtır.Bu konutlarda giriĢ kapıları, sokağa bakan ön 
cephelere yerleĢtirilmiĢtir.Ġncelenen konutlardan 4 tanesi bahçe içerisinde yapılmıĢ-

tır. Diğer incelenen konutlarda bahçeler arka cephelerde bulunmaktadır. (Fotoğ-

raf.1),(Fotoğraf.2),(Fotoğraf.3) 
 

 
Fotoğraf: 1(Değirmenbaşı Mh. 201 Sk.)  

  

 
Fotoğraf: 2(Abdülgani Mh.100.yıl Cad.) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 98 

 
                                  

 
Fotoğraf: 3(Değirmenbaşı Mh.100.yıl Cad.) 

 
3.2- Kullanılan Malzemeye Göre Konutlar 
3.2.1- AhĢap 
 AhĢap, ormanlık bir bölgede yer alan yerleĢim alanında ana yapı malzemesi 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Vezirköprü Ģehri konutlarında yapım tekniği olarak 
ahĢap; direk, kiriĢ, dikme, kapı- pencere doğraması,  çatı elemanları ve balkon ya-
pımında yardımcı yapı elemanı olarak en sık kullanılan malzemedir. (Fotoğ-
raf.4),(Fotoğraf.5) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
    Fotoğraf: 4(Fazıl Ahmet Paşa Mh.Kayalar Sk.)      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fotoğraf: 5(MehmetPaşaMh.Kayalar Sk.) 
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3.2.2- TaĢ 
TaĢ malzeme Vezirköprü konutlarında ahĢaptan sonra en sık kullanılan yapı 

malzemesidir. Konutların tümü yığma taĢ temeller üzerinde yükselmiĢ, bodrum ve 
subasman seviyesi kaba yontu taĢ duvar örgüsü ile yapılmıĢtır. (Fotoğ-

raf.6),(Fotoğraf.7),(Fotoğraf.8)                           

 
Fotoğraf: 6(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.) 

 

 
 

Fotoğraf: 7(Tikenli Mh.Çarıllıoğlu Sk.) 

 
                       Fotoğraf: 8(Fazıl Ahmet Paşa Mh.Hacı Mithat Sk.) 
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Kat kiriĢleri, hatıllar ve köĢe dikmeleri sıvanmamıĢtır.Bazen arka cepheye 

bakan cephe sağır bırakılmıĢtır.Avlu kapıları ile evin giriĢ kapısı çevresinde,bazen 

pencere çevreliklerinde olmak üzere,nadiren düzgün kesme taĢ kullanılmıĢtır. Avlu 
duvarlarında moloz taĢ, kerpiç malzeme,yer yer kesme veya kaba yontu taĢ görülür. 

Zaman zaman antik devĢirme parçaların da kullanıldığı görülmektedir 10. 
3.2.3- Tuğla 
Vezirköprü‟de karma teknikle yapılan konutların tümünde tuğla, dikmeler 

arası dolgu malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Ġstif düzeni olarak konutlar eğik istif 

(baĢak örgü) Ģeklinde yapılmıĢtır. (Fotoğraf.9),(Fotoğraf.10),(Fotoğraf.11) 

  
Fotoğraf: 9(Taşkale Mah.Köprülüler Cad) 

 
 

         
Fotoğraf:10(Abdülgani Mh.Yeni Cami Sk) 

 

                                                 
10  Bayraktar M.S.,(2014). ―a.g.m.‖ s.360. 
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                                  Fotoğraf: 11(Abdülgani Mh.823.Sk) 

 
 

3.2.4- ÇağdaĢ Yapı Malzemeleri 
Vezirköprü konutlarında onarım malzemesi olarak kullanılan  fabrika tuğla-

sı,  çimento harcı gibi malzemeler yama niteliğinde yapıya eklenerek  geleneksel 
duvar dokusuyla zıt bir görüntü oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra konutu geniĢlet-
mek amacıyla yapıya eklenen son dönem eklentilerinde tümüyle çağdaĢ yapım 

tekniği ve malzemeleri kullanıldığı görülmektedir. (Fotoğraf.12),(Fotoğraf.13) 

 
Fotoğraf: 12(Mehmet Paşa Mh.Köprülüler Cad.) 
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Fotoğraf: 13(Tikenli Mh.Kışla Sk) 

 
3.3- Kullanılan Tekniğe Göre Konutlar 
3.3.1- Yığma TaĢ Üzerine AhĢap Çatma Tekniğiyle YapılmıĢ Konutlar

 Konutlar, yığma taĢ temeller üzerinde yükselen ve iç düzenlemeleri-
ni,araları tuğla dolgulu ahĢap çatma duvar sisteminin oluĢturduğu alaturka kiremit 

kaplı kırma çatılıdır.Konutlarda, bodrum ve su basman kesimi yığma taĢ olarak 
yapılmıĢtır. Zemin ve zemin üzerindeki kat veya katlar ise ahĢap tekniğinde 

karĢımıza çıkmaktadır.Vezirköprü deki konutların  hepsi bu teknikte yapılmıĢtır. 
Dönemin sosyo-ekonomik yapısı kadar konut sahiplerinin maddi durumlarını 

da yansıtan bu tarihi ve kültürel doku, kendine özgü eski özelliklerini bozan yeni 
bir yapılaĢma süreci içinde giderek kimliğini kaybetmiĢtir. Konutlarda kullanılan 
ahĢap, taĢ, sıva ve kiremit gibi yapı malzemeleri, çeĢitli fiziki müdahaleler sonucu 

değiĢikliğe uğradığı gibi, zaman içinde de aĢınıp bozulmuĢlardır.(Fotoğraf.14) 
Ancak bu konutlar betonarme binalar arasında yok olmaya yüz tutsa da hala ayak-
tadır. 

 
Fotoğraf:14(Çanaklı Mh.Çırçırpazarı Sk.) 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 103 

4-CEPHE ELEMANLARININ ÖZELLĠKLERĠ    
 

4.1-Pencereler  
 

Geleneksel Anadolu konutunda, zemin katlarının olabildiğince dıĢa kapalı 

tutulmasına karĢılık,Vezirköprüdeki konutlarda bu tür bir ayrımın söz konusu ol-
madığı söylenebilir. Bu bağlamda zemin katın sağır tutulması gibi bir gelenek ol-
mamıĢ, pencereler her iki katında cephelerine açılmıĢlardır. (Fotoğ-

raf.15),(Fotoğraf.16)  

    
Fotoğraf:15(Mehmet Paşa Mh.Ayşe Kadın Sk.) 

 

    
  Fotoğraf: 16(Abdülgani Mh.Çatıroğlu Sk) 
 

Konutlarda, dıĢ mekan ile bağlantıyı sağlayan ögelerden biri olan pencereler, 
bitiĢik düzende tasarlanmıĢ konutlarda genellikle sokağa ve bahçeye olmak üzere 

iki cephede yer alırken, kimi köĢe parsel üzerinde yer alan örneklerde üçüncü cep-
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helerinde de açılabilmektedir. Malzeme açısından pencerelerin  tümü ahĢap doğra-
ma olarak yapılmıĢtır. Plan Ģemasının konumuna göre, sokak yönünden konuta 
dahil olunan kapının, her iki yan kanatları üzerine açılan zemin kat pencerelerinin 
sayısı için bir genelleme yapabilmek zordur. Bu sayının her katta iki ile üç arasında 

değiĢmektedir.Bu durum birinci kat odalarının pencere sayısı içinde geçerlidir. 
Konutlarda zemin katın pencerelerinde demir korkuluk olduğu görülmektedir. (Fo-
toğraf.17),(Fotoğraf.18) 

 

 
Fotoğraf: 17(Değirmenbaşı Mh. 100.yıl Cad) 

 
 

                  
 

Fotoğraf: 18(Değirmenbaşı Mh.1116.Sk.) 
 

Vezirköprü Ģehri konutlarında pencerelerin üst çerçevelerine bitiĢerek deko-
ratif ahĢap tepeliklerin bulunması karakteristik bir özelliktir.Ġncelenen konutlardan 

15 tanesinin alt ve üst pencerelerinden bir ya da birkaçı bu Ģekilde yapılmıĢtır. (Fo-
toğraf.19),(Fotoğraf.20) 
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Fotoğraf: 19(Değirmenbaşı Mh.1116.Sk.)   

 

 
 

Fotoğraf: 20(Ortacami Mh. Mahkemeönü Sk) 
 
 

Cephenin  zemin ve üst katlarındaki açıklıkların hemen her örnekte, ahĢap ka-
salı giyotin pencerelerle değerlendirilmiĢ olması da karakteristik olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.(Fotoğraf.21),(Fotoğraf.22) Ancak incelenen örneklerin çoğunluğu bu 
özelliğini korurken 4 tane örnekte pencereler zamanla değiĢerek özelliğini kaybet-
miĢtir.(Fotoğraf.22), (Fotoğraf.23) 
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Fotoğraf: 21(Mehmetpaşa Mh.Toprakkale Sk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 22 (Abdülgani Mh.823.Sk.) 

 

                 
Fotoğraf: 22 (Abdülgani Mh.Kulebaşı Sk.)  
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Fotoğraf: 23(Mehmetpaşa Mh.Toprakkale Sk.) 
 

 
Bol sayıda ve geneli dikdörtgen açıklıklı olan pencereler, her iki katta da altlı 

üstlü simetrik olarak uygulanmıĢtır. Özellikle üst katlardaki pencereler daha deko-
ratif görünüĢlere sahiptir. Ġncelenen 4 tane konutta kemerli formla yapılmıĢ pence-
relererastlanmıĢ-

tır.(Fotoğraf.24),(Fotoğraf.25)(Fotoğraf.26),(Fotoğraf.27)Genelinde ise pencerele-
rin üst çerçevelerine bitiĢerek dekoratif ahĢap tepeliklere yer verilmiĢtir.Konutlarda 
zemin katın pencerelerinde demir korkuluklara rastlanılmaktadır. (Fotoğ-

raf.28),(Fotoğraf.29) 
 

 
Fotoğraf: 24 (Değirmenbaşı Mh. 100.yıl Cad) 
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Fotoğraf: 25(Abdülgani Mh.100.yıl Cad.) 

 

 
    Fotoğraf: 26(Mehmetpaşa Mh.Kulebaşı Sk.)      

 

                  
 

Fotoğraf: 27(Taşkale Mh.Yusufağa Sk.) 
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    Fotoğraf: 28(Pencere Detayları)        Fotoğraf: 29(Pencere Detayları)     
 

55 ada 13-14 parselde yer alan konutun batı cephesinin üst kat sofa çıkma-
sında bulunan pencerelerde renkli cam kullanılmıĢtır.(Fotoğraf.30),(Fotoğraf.31) 
 

                       
   Fotoğraf: 30(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.)           

 

 
Fotoğraf: 31(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.) 
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4.2-Kapılar 
Vezirköprü konutlarında kullanılan kapıların tümü ana yol güzergahına bağlı  

kalınarak, ahĢaptan tek veya iki kanatlı olarak yapılmıĢtır. Çoğunluğunda çakma 

tekniğinin kullanıldığı kapılarda, gövde arkadan yatay ve çarpraz kuĢaklar yardı-

mıyla birleĢtirilmiĢtir. Ġncelenen toplam 31 konuttan sadece 9 tanesinde kapıların 

üzerinde aydınlatma amacıyla yapılan camekanlı bölümlere rastlanmıĢtır. (Fotoğ-

raf.32),(Fotoğraf.33),(Fotoğraf.34),(Fotoğraf.35) 
 

 

 
Fotoğraf: 32(Değirmenbaşı Mh.1116.Sk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 33(Ortacami Mh. Mahkemeönü Sk) 
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Fotoğraf: 34(MehmetpaşaMh.KulebaşıSk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 35(Tikenli Mh.Kışla Sk) 

                                                             
Ġkinci grubu göbekli kapılar oluĢturmaktadır. Bu kapılarda orta bölüme yatay 

olarak yerleĢtirilmiĢ bir adet göbek yerleĢtirilerek kapı bölünmüĢtür.  Üst ve alt 

kısma yan yana dikey olarak yerleĢtirilmiĢ ikiĢer adet göbek konulmuĢtur. Bazı 
konutlarda ahĢap malzemeden, ancak  geleneksel dokuyla uyumsuz kapılar tespit 

edilmiĢtir. Kapılarda halka, tokmak gibi hem iĢlevsel hem de bir süsleme unsuru 

olan kısımlara da rastlanmıĢtır. (Fotoğraf.36),(Fotoğraf.37) 
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Fotoğraf: 36(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.) 

 
 

 
Fotoğraf: 37(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.) 

 
Bahçe ve avlu kapıları ise tek ve çift kanatlı ahĢap malzemeden yapılmıĢ-

tır.Kapılar içten kuĢaklı gövdeli ya da göbekli olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bazı 

avlu kapılarının üzerinde kiremit kaplı kapı sundurmalarına rastlanmaktadır. Bun-
ların bir kısmı küçük bir kırma çatı gibi iki yana meyillidir.  
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4.3-Çıkmalar 

  
Geleneksel Türk Konutlarında oda hacmini büyütmek, daha geniĢ bir görüĢ 

alanı oluĢturmak ve giriĢleri güneĢ, kar ve yağmur gibi dıĢ etkenlerden korumak 

amacıyla yapılan çıkmalar, bina cephesine ve sokak dokusuna hareket kazandıran 

en önemli yapı elemanlarıdır. Eliböğründeler,silmeler, duvarlar, pencereler ise 

çıkmayı oluĢturan ögelerdir 
11. 

 
AhĢap konsollara oturan çıkmalarla ikinci katta evin hacmi geniĢletilmiĢtir. 

Çıkmalar ikinci kat seviyesinden itibaren olup yaĢam alanından daha fazla yarar-
lanmayı sağlamaktadır. Bu çıkmalar çoğunluğu arka cephede olmak üzere arka ve 
yan cephelerde bulunmaktadır. 
 

ÇalıĢmada incelenen konutlarda beĢ ayrı çıkma tipi tespit edilmiĢtir. Çoğun-
lukla cephenin ortasındaki odaların bir çıkma ile dıĢa doğru taĢırıldığı  tip yaygın 

olarak kullanılmıĢtır. Bunun haricinde köĢe çıkmalı tip, ikinci kat çıkmalarının tüm 
cephe boyunca olduğu düz çıkıntılı tip, köĢe ve tek çıkmalı tip, iki köĢe çıkmalı tip 

kullanılmıĢtır. 
Üst katta, ortada bulunan sofanın genellikle bir çıkma ile dıĢa doğru taĢtığı ve üç-
gen alınlıklı bir çatı ile sonlandığı cephe düzenlerine çok sık rastlanmakta-
dır.Ġncelenen konutlardan 17 tanesi bu Ģekildedir. (Fotoğraf.38),(Fotoğraf.39) 

      
Fotoğraf.38(Taşkale Mh.Yusufağa Sk.)  Fotoğraf.39(Taşkale Mh.Yusufağa Sk.) 
 

 Bunun haricinde 6 tane köĢe çıkma tipli konut,(Fotoğraf.40),(Fotoğraf.41) 4 
tane düz kat çıkma tipli konut, (Fotoğraf.42),(Fotoğraf.43) 1 tane cephe ortasından 

tek ve köĢe çıkma tipli (Fotoğraf.44) 1 tanede iki köĢe çıkma tipli konut bulunmak-
tadır. (Fotoğraf.45)  

                                                 
11 Barkut,E.B.,(2014). ―Osmanlı/Türk Evi Mekan Kurgusunu Modern Konut Mimarisinde 

Okumak‖,Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitü-

sü,Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.37, Ġstanbul. 
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Fotoğraf: 40(MehmetpaşaMh.Toprakkale Sk.) 

 
         

 
Fotoğraf: 41(MehmetpaşaMh.Mehmetpaşa Sk.) 

 

 
Fotoğraf: 42 (Abdülgani Mh.Yeni Cami Sk) 
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Fotoğraf: 43(Değirmenbaşı Mh.1116.Sk.) 

 

 
Fotoğraf: 44(FazılAhmetPaşa Mh.Hacı Mithat Sk.) 

 

 
Fotoğraf: 45(Ortacami Mh. Keşşafoğlu Sk.) 

 
 

Ayrık düzende yapılmıĢ olan bu konutların sokak ve bahçe cepheleri bu çıkma-
larla hareketlendirilmiĢtir.Mahallerinin yerleĢtirildiği yan ya da arka cephelerden 

biri tamamen olmamakla birlikte, dıĢa kapalı olarak düzenlenmiĢtir. 
Konutların alt ve üst katlarının cephe düzenlemesinde izlenen tutum benzerdir. 

Birinci kat,bu kattaki oda ve sofa düzenlerine bağlı kalınarak,farklı aralıklarla yer-
leĢtirilmiĢ ahĢap eliböğründeler üzerine oturarak bu yönlerdeki sokaklara çıkma 

yapmaktadır. (Fotoğraf.46),(Fotoğraf.47),(Fotoğraf.48) 
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Fotoğraf: 46 (MehmetpaşaMh.ToprakkaleSk) 

 

 
    Fotoğraf: 47  (Mehmetpaşa Mh. AyşeKadınSk.)  
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                                      Fotoğraf: 48 (Tikenli Mh.Kışla Sk) 
     4.4-Balkon 

   Ġncelenen konutlardan sadece bir tane örnekte ikinci katta, üçgen alınlıklı, 
iki ahĢap dikme ile desteklenmiĢ küçük bir balkon bulunmaktadır. (Fotoğ-

raf.49),(Fotoğraf.50) 
 

 
Fotoğraf: 49 (Değirmenbaşı Mh.100.yıl Cad.) 

 
Fotoğraf: 50(Değirmenbaşı Mh.100.yıl Cad.) 
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Balkon tavanının orta bölümünde kare ve dikdörtgen oyuklar içine yerleĢti-
rilmiĢ, orijinal bir nitelik taĢıyan figüratif, birbirine simetrik olarak yapılmıĢ aslan 

tasvirleri bulunmaktadır.Tavanın sağında ve solunda ise yine aynı Ģekilde oyuklar 

içinde hareket halinde olan kuĢ figürü ve dans eden kız tasviri yer almakta-
dır.(Fotoğraf.51),(Fotoğraf.52),(Fotoğraf.53) 
 

  
Fotoğraf: 51(DeğirmenbaşıMh.100.yılCad.) 

 

 
Fotoğraf: 52(DeğirmenbaşıMh.100.yılCad.) 

 

 
                               Fotoğraf: 53(DeğirmenbaşıMh.100.yılCad.)         
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4.5- Çatı ve Saçak 
Vezirköprü Ģehrindeki geleneksel konutlarda çatılar yayvan, bitiĢik nizamlı 

evlerde beĢik çatılı, ayrık nizamlı evlerde ise kırma çatılı olarak karĢımıza çıkmak-
tadır. Çatılarda örtü malzemesi alaturka kiremit ile kaplıdır. (Fotoğraf.54) 
 

 
                          Fotoğraf: 54 (Vezirköprü Geleneksel Konutları) 
  

Çıkmaların bulunduğu bölümde çatı üçgen Ģekilde eğimlerle hareketlendi-
rilmiĢtir. Balkon bulunan konutlarda çatı saçağı taĢırılarak balkonun yağmurdan 

korunması amaçlanmıĢtır. Duvarlardan taĢırılan saçakların altı düz ahĢapla kaplı-

dır.Kimi örneklerde mertekler görülecek Ģekilde bu kısım açıkta bırakılmıĢtır 
12. 

(Fotoğraf.55),(Fotoğraf.56) 
 

 
Fotoğraf: 55(DeğirmenbaşıMh.100.yılCad.) 

 
 
 

                                                 
12 Bayraktar M.S.,(2014). ―a.g.m.‖ s.361. 
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Fotoğraf: 56 (Tikenli Mh.Çarıllıoğlu Sk.) 

 
 

5- KARġILAġTIRMA 
 

Vezirköprü‟deki konutların cephe düzenlemelerinden yola çıkılarak değer-
lendirmenin yapıldığı bu çalıĢmada malzeme, teknik ve cephe tasarımı gibi konu-
larda veriler elde edilmiĢtir. Bu veriler ıĢığında konutların, diğer bölgelerdeki sivil 

mimari örnekleriyle  karĢılaĢtırıldığında malzeme ve teknik yönünden ortaklıklar 

saptanmıĢtır. Ancak cephe tasarımının her bölgede kendine has özellikleri olması 

nedeniyle, genel tasarımda  farklı cephe düzenlemelerinin olduğu gözlemlenmiĢtir.  
Temel yapım tekniğinin yığma taĢ üzerine  ahĢap çatma olan Vezirköprü‟de 

de tüm Anadolu‟da olduğu gibi ahĢap kullanılarak bu tekniklerle yapılmıĢ gelenek-
sel konutlar bulunmaktadır. Bölgeler arasındaki temel farklılık plan özellikleri ve 
cephe düzenlemesinde ortaya çıkmaktadır. Ġncelenen konutlar bölge arazi yapısı ve 

iklim özellikleri sebebiyle Orta ve Kuzey Anadolu  geleneksel konut mimarisi ile 

daha fazla ortak özellik içermektedir. 
(Fotoğraf.57), (Fotoğraf.58),(Fotoğraf.59), (Fotoğraf.60), (Fotoğraf.61), (Fotoğ-
raf.62), (Fo-toğraf.63), (Fotoğraf.64), (Fotoğraf.65), (Fotoğraf.66), (Fotoğraf.67), 
(Fotoğraf.68), (Fotoğraf.69),(Fotoğraf.70) 
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Fotoğraf: 57(Mehmetpaşa Mh.Toprakkale Sk) 

 
 

 
Fotoğraf: 58- Tokat Konutu 

 
 

 
Fotoğraf: 59 (FazılAhmetPaşaMh.HacıMithat Sk) 
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Fotoğraf: 60-Beypazarı Konutu 

 

 
Fotoğraf: 61(FazılAhmetPaşaMh.KayalarSk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 62- Safranbolu Konutu 
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Fotoğraf: 63(MehmetpaşaMh.ToprakkaleSk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 64-Odunpazarı Konutu 

 
 
 

 
Fotoğraf: 65(Taşkale Mh.Yusufağa Sk.) 

 
 
 
 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 124 

 
Fotoğraf: 66-Kastamonu Konutu 

 
 

 
Fotoğraf.67(Ortacami Mh.Hacıköy Cad.) 

                                                    
 

 
Fotoğraf: 68- Tokat-Zile Konutu 
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Fotoğraf: 69(MehmetPaşaMh.Kayalar Sk.) 

 
 

Samsun‟da merkez ilçe Ġlkadım ile Bafra ve ÇarĢamba ilçelerinde 

19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülen ticari geliĢmenin Ģehre çektiği, bir 

kısmı Rum ve Ermeni azınlıklar veya Avrupalı olan tüccar sınıfına ait Levanten 

tarzda konutlara Vezirköprü Ģehrinde,belirtilen zümre buraya yerleĢmediğinden 

rastlanmaz13. 
 

Vezirköprü konutları daha çok Samsun‟un Alaçam Ģehrindeki konutlar ve 

Vezirköprü‟nün komĢu ilçesi olan Boyabat konutlarıyla benzerlikler gösterir. (Fo-
toğraf.71),(Fotoğraf.72),(Fotoğraf.73),(Fotoğraf.74),(Fotoğraf.75),(Fotoğraf.76), 
(Fotoğraf.77),(Fotoğraf.78),(Fotoğraf.79), (Fotoğraf.80), (Fotoğraf.81), (Fotoğ-

raf.82) 
 

 
Fotoğraf: 70-Sakarya Taraklı Konutu 

                                                 
13 Bayraktar M.S.,(2014). ―a.g.m.‖ s.361. 
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           Fotoğraf: 71(Mehmet Paşa Mh.Ayşe Kadın Sk.)     
 

 
Fotoğraf: 72- Samsun-Alaçam Konutu 

 

                                                    
Fotoğraf: 73(Çanaklı Mh.Çırçırpazarı Sk.) 
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Fotoğraf: 74- Samsun-Alaçam Konutu 

 
 

 
Fotoğraf: 75 (DeğirmenbaşıMh.100.yılCad.) 

 
 

 
Fotoğraf: 76- Samsun-Alaçam Konutu 
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Fotoğraf: 77 (Taşkale Mh.Yusufağa Sk.) 

 

 
Fotoğraf: 78- Sinop-Boyabat Konutu 

 
 

 
Fotoğraf: 79 (Değirmenbaşı Mh. 201 Sk.) 
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Fotoğraf: 80-Sinop- Boyabat Konutu 

 
 

 
Fotoğraf: 81  (Abdülgani Mh.823.Sk.) 

 
 

 
Fotoğraf: 82- Sinop-Boyabat Konutları 
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6- SONUÇ 
Vezirköprü ağırlıklı olarak ahĢabın yapı malzemesi olarak kullanıldığı ko-

nutlar oluĢturmaktadır. Bu konutlar iki ve üç katlı olarak inĢa edilmiĢtir. Katlar 

asında bir de ara kat yer almaktadır. Zemin kat genel hizmetlere ayrılmıĢtır. Ara-
katlar binanın bütününü kapsamamakla birlikte yüksekliği ana kattan daha alçaktır. 
Malzeme, teknik, araziye yerleĢim gibi özellikler konutların bölgenin iklim, bitki 

örtüsü  ve yer Ģekillerine uygun olarak Ģekillendiğini göstermektedir.  
ġehirde yer alan konutların ana yol güzergahına bağlı kalınarak yerleĢtiril-

mesi,giriĢ cephelerinin sokağa bakması, bahçenin yapıların arka cephelerinde ol-
ması, geniĢ ve fazla sayıdaki giyotinli,dekoratif tepelikli pencereleri, tek ve çift 

kanatlı kapıları,kapı üstündeki camekanlı bölümleri, geniĢ zemin kat pencereleri, 

çeĢitli tipteki çıkmaların vazgeçilmez unsur olmaları, ahır- kümes gibi eklentileri-
nin bulunmaması gibi özellikleriyle diğer konutlardan ayrılmaktadır.  

Vezirköprü konutlarında süsleme ve cephe özelliklerine bakıldığında olduk-
ça sade yapılar olduğu görülmektedir.  

Bu çalıĢmanın sonucunda Vezirköprü geleneksel konutlarının cephe düzen-
lemeleri incelendiğinde, konutların; plan, malzeme, yapım teknikleri, cephe özel-
likleri ve süsleme özellikleri yönünden yöre halkının sanat zevkini ve zengin kültü-

rünü yansıtan geleneksel Türk konutu özelliği taĢımaktadır. 
Tarihini tanıyan, kültürel değerlerimize bağlı nesillerin yetiĢmesi, kültürel 

değerlerimizi barındıran, süreç içinde oluĢmuĢ mimari eserlerimizin korunması ve 

yaĢatılması ile mümkün olacaktır. Bu yüzden eserlerin iyi tespit edilip, korunarak 
gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. 

Geleneksel Türk konutuda kültürel değerlerimizin oluĢturduğu Türk kültür 

hayatının merkezidir.Tarihimize ıĢık tutan bu yapılar, özelliklerini koruyarak, bo-
zulmaya uğramadan gelecek nesillere aktarılırsa bu kültür değerlerimizin devamlı-
lığı sağlanmıĢ olur. 
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ÖZ  
Anonim Türk halk Ģiirinin en yaygın ve en sevilen türlerinin baĢında gelen 

mani, genellikle yedi heceden ve dört mısradan oluĢan “aaba” Ģeklinde bir kafiye 
örgüsüne sahip nazım Ģekli olarak tanımlanmaktadır. Sözlü kültürün bir ürünü olan 

manilerin ilk yaratıcısı bilinmemektedir. Anonim bir özelliği bulunan maniler, kısa 
olmaları yönüyle kolay bir biçimde ezberlenebilmekte ve bu nedenle halkın sözel 
belleğinde kalıcı bir Ģekilde yer edinebilmektedir. Türk insanının hafızasında yer 
edinen maniler, geçmiĢten günümüze farklı adlandırmalarla Anadolu‟da, Trakya‟da 
ve geniĢ Türk dünyası coğrafyasında bir gelenek olarak yaĢatılmaktadır.  

Zengin bir halk edebiyatı ve folkloru birikimine sahip illerimizden birisi olan 

Kırklareli‟nde geçmiĢte genç kız ve erkeklerin bulunduğu ortamlarda, nevruz-
hıdrellez Ģenliklerinde mani söyleme geleneği icra edilmekte ve söylenmekteydi.  

Günümüz Ģartlarında bu gelenek, bölgede yaĢatılmamakta ve devam etmemektedir. 
Kırklareli yöresinde derlenen manilerde çok çeĢitli konular iĢlenmektedir. Maniler-
de iĢlenen konular içerisinde yoğunluklu olarak aĢk-sevda olgusu ele alınmaktadır. 
Bu sebeple makalemizde, Ali Çakır tarafından derlenmiĢ ve  “Kırklareli Manileri” 

adıyla yayınlanmıĢ eserden seçmiĢ olduğumuz aĢk-sevda olgusunu iĢleyen maniler 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk ġiiri, Kırklareli, Mani, AĢk, Tema. 
 
ABSTRACT 
Turkish culture encompasses a chronological depth throughout history and 

geographically a breadth from Central Asia to Europe. The first cultural products 
from the depths of Asia are enriched by the influence of different religions and 
cultures adopted over time. 

After the adoption of Islam by the Turks, the Islamic culture was transferred 
to us material and spiritual values in religious and cultural terms. These values 
have become to the Turkish culture over time and have become integral parts of it.  

                                                 
* AraĢtırmacı-ġair-Yazar. Bilecik/TÜRKĠYE  
(oguzhanyetis@gmail.com) 
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As for the subject of Ashab-i Kehf, we see that it is a history that dates back 
to pre-Islamic, Christianity period. As it is known, the story of the young people 
who could not resist the persecution who believed in a single god and escaped from 
the cruel Dekyanus and remained as refuge in a cave took the attention of the peop-
le for centuries and the narratives about them spread to the land. 

The fact that the 18th surah of Holy Quran is called Kehf (Cave) and the 
story of these young people was told there attracted the Muslims either. 

Over time, Ashab-i Kehf (cave friends) have shown themselves in many cul-
tural areas. We can see this in art, music and literature within auditory (phonetic) 
arts. In visual (plastic) arts, we can find examples of this in calligraphy and pain-
ting. In traditional arts, we can see the same examples in miniature and reverse 
glass painting. There are examples of dramatic arts in cinema and theater. 

Key Words: Ashab-i Kehf, Seven Sleepers, Turkish art. 
 

 
 
Anonim Türk halk Ģiirinin en yaygın ve en sevilen türlerinin baĢında gelen 

mani, genellikle yedi heceden ve dört mısradan oluĢan “aaba” Ģeklinde bir kafiye 
örgüsüne sahip nazım Ģekli olarak tanımlanmaktadır. Bu kısa mani tanımının dıĢın-
da çeĢitli halk edebiyatı kaynaklarında birçok farklı mani tanımlaması yapıldığı 

göze çarpmaktadır. Örneğin, Mehmet Yardımcı “Başlangıcından Günümüze Türk 

Halk Şiiri” baĢlıklı kaynak eserinde maniyi Ģu Ģekilde tanımlama yoluna gitmiĢtir: 
 “Anonim halk şiirinin en kısa nazım şekillerinden olup doğa, sevgi, ayrılık 

ve nefret gibi konular yanında dinleyeni yürekten sarsan, umulmadık bir sürprizle 

sonuçlanan az sözle çok anlam ifade eden, küçük ve bağımsız bir şiir türüdür.” 

(Yardımcı, 2017: 17). 
 
Yardımcı‟nın da ifade ettiği gibi maniler, az sözle çok Ģeyin anlatıldığı özel 

bir türün adıdır. Az sözden oluĢması ve kiĢilerin hafızasında kolay bir Ģekilde yer 

etmesi/kalıcı olması bakımından maniler dilden dile dolaĢmıĢ ve günümüze kadar 
ulaĢabilmiĢtir. Bu bakımdan mani söyleme geleneği farklı adlandırmalarla, geçmiĢ-

ten günümüze değin geniĢ Türk dünyası coğrafyasında icra edilmekte ve söylen-
mektedir. Günümüzde bu gelenek azalmaya baĢlamıĢ olsa da eskiden dü-

ğün/niĢan/sünnet gibi törenlerde, dini bayramlarda, hıdrellez/nevruz Ģenliklerinde, 
semai kahvelerinde, bilhassa da genç kız ve erkeklerinde bulunduğu ortamlarda 

karĢılıklı mani söyleme/mani atma/mani düzme icra edilmekteydi.  
Makalemize konu olan Kırklareli‟nde ise mani söyleme geleneği, köy yerle-

Ģimlerinde eskiden tüm canlılığı ile yaĢatılmaktaydı. Bu mevzuda folklor araĢtır-
macısı Zekeriya KurtulmuĢ, “Kırklareli Folkloru” adlı eserinde Kırklareli‟nde he-
nüz televizyon ve modern iletiĢim araçlarının yer almadığı 1960-70‟li yıllardan 
öncesinde uzun kıĢ gecelerinde evlerde düzenlenen gecelerde, kiraz eğlencelerinde 

genç kızlar ve erkekler tarafından maniler söylendiğini belirtmektedir. Yine yazısı-

nın devamında manilerin hasat zamanında bir kiĢinin komĢularının mısır soymak, 
gündöndü çekirdeği çıkarmak, koyun yapağı kırkmak ve yıkamak için yardıma 
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çağırdığında akĢam ev sahibi tarafından verilen yemekten sonra da maniler söyle-
nerek eğlenildiğini dile getirmiĢtir (KurtulmuĢ, 2010: 12). 

Kırklareli manilerini bir kitap altında toplayan ve yayınlayan Ali Çakır‟da 

“Kırklareli Manileri” adlı çalıĢmasında Kırklareli‟nde mani denildiği zaman ilk 

akla gelen icra ortamının Hıdrellez olduğunu belirtir. Bu konuda eserinde Hıdrel-
lez‟de gerçekleĢen niyet manisi çekme ritüelini Ģu Ģekilde anlatır: 

“Eskiden 5 Mayıs gecesi köyün kızları, bir dilek tuttuktan sonra, yüzüklerini 
çömlekten bir kabın içerisine koyarlardı. Bu çömleğe bazı köylerde niyet çömleği 
de denirdi. Daha sonra çömleğin içerisine su konulurdu. Ardından kap gül ağacı-

nın dibine bırakılırdı. Ertesi gün yani 6 Mayıs‘ta, gün doğmadan önce çömlek kap-
taki su gül ağacının dibine dökülürdü. İçerisindeki yüzüklerin bulunduğu çömlek 
kabın üstüne, kırmızı bir örtü konulurdu. Kızlar etrafına toplanırdı. Çömlekten 

yüzük çekecek olan kişi önce bir mani okurdu. Ardından bir yüzük çekerdi. Okunan 

mani, o yüzüğün sahibinin olurdu. Bir gece önceden dilek tutan bazı kızların dilek-
leri manide çıkar, bazılarının ki ise çıkmazdı. Her maniden sonra, maninin içeriği-
ne göre gülüşmeler ve şakalaşmalar olurdu.” (Çakır, 2014: 26). 

Manilerin icra edildiği yerlerden bir diğeri ise kıĢ gecelerinde evde, peçka 

soba etrafında toplanarak manilerin söylenmesidir. Çakır, bu konuda eserinde Ģu 

bilgileri aktarır: 
“Bu gecelerde kadınlar bir tarafta çedik, kanaviçe, oya vb. el işlerini yapar-

ken; diğer taraftan da  peçka soba üzerinde mısır ve peçka fırın içerisinde kabak, 
pancar vb. yiyecekler pişirirlerdi. Bu işler yapılırken karşılıklı maniler söylenirdi. 
Maniler kadınların kendisini ifade aracıydı.” (Çakır, 2014: 27). 

Kırklareli manileri üzerine yapılan ilk çalıĢmalar, akademik seviyede olma-
yıp daha çok birkaç araĢtırıcı/derleyicinin yapmıĢ olduğu derlemelerden ibarettir. 
Kırklareli manilerini derleyen isimler arasında Fahrettin Ekim, M.Öcal Oğuz, Me-
tin Özarslan, Zekeriya KurtulmuĢ ve Ali Çakır yer almaktadır. Bu isimlerin Kırkla-
reli manileri üzerine hazırladıkları yayınlar aĢağıda yayın sırasına göre Ģu Ģekilde-
dir: 

Fahrettin Ekim, “Kırklareli Halk Edebiyatı: Vize‟nin Doğanca Köyünde 

Söylenen Maniler”, Türk Folklor Araştırmaları, Cilt.18, Sayı.350, Ġstanbul 1978, 

s.8446; M.Öcal Oğuz, “Kırklareli‟nin Bazı Köylerinden Derlenen Maniler ve Mani 
Söyleme Geleneği”, Türk Folklorundan Derlemeler Ayrı Basım, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Mifad Yayını, Ankara 1988; Metin Özarslan, “Karahamza Manileri”, 

Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı.85, Ġstanbul 1993, s.214-222; Zekeriya Kurtul-
muĢ, “Kırklareli Manileri”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara 1999, s.88-
122; Zekeriya KurtulmuĢ, Kırklareli Folkloru, Kırklareli Valiliği Yayını, Ankara 
2010, 120 s. (Bu kitabın, s.12-13 arasında manilere yer verilmiĢtir.); Ali Çakır, 
Kırklareli Manileri, Edirne Matbaası, Edirne 2014, 112 s. (2.Baskı: Kırklareli Be-
lediyesi Kültür Yayınları, 2018). 

Bu çalıĢmalar dıĢında üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile Türk halk bi-
limi bölümlerinde lisans seviyesinde hazırlanan bitirme tezlerinde de Kırklareli 

manileri derlenip kayıt altına alınmıĢtır. Yalnız lisansüstü seviyede Kırklareli mani-
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leri henüz çalıĢılmıĢ değildir. KuĢkusuz bu alanda önemli bir boĢluk bulunmakta-
dır.  

Maniler, içerdiği konular bakımından çeĢitlilik arz etmektedir. BaĢta aĢk-
sevda olmak üzere mizah, ramazan-bayram, mektup, gelin-kaynana, gurbet-ayrılık, 
asker, Ģehir, doğa-tabiat, mendil konulu maniler bulunmaktadır.  Manilerde iĢlenen 

konuların baĢında âĢık ile sevgili ekseninde geliĢen aĢk-sevda olgusu Kırklareli 
manileri içerisinde daha yoğunluklu bir Ģekilde yer almaktadır. Bu sebeple çalıĢ-

mamızda Ali Çakır‟ın eserinden seçmiĢ olduğumuz bazı aĢk-sevda konulu manileri 
incelemeye çalıĢacağız. 

Kırklareli‟nde söylenen maniler içerisinde genç kız ve delikanlıların birbirle-
rine olan duygularını, sevdalarını ifade eden birçok mani metni bulunmaktadır. 
Sevgililer, bulundukları toplum içerisinde sevdalarını çoğu zaman açıkça ifade 

edemezler. Bu sebeple duygu-düĢüncelerini mani dörtlüklerine aktararak ifade 
etmeye çalıĢırlar. Maniler bu açıdan sevenlerin aĢklarına tercüman olur. Bu mani-
lerde, aĢk-sevda baĢlığı altında yer alan ayrılık-gurbet, askerlik, aile, kaçma-
kaçırılma, evlilik, niĢan-düğün, sevgi ifadeleri ve sevgiliye ait unsurlar gibi konular 
ele alınmaktadır.  

Askerlik, sevenlerin arasındaki en büyük engellerden bir tanesidir. Eskiden 

vatani görevini yapmayan erkeklere kız verilmez düĢüncesi hakimdi. Bu nedenle, 
vatani görevini gerçekleĢtirmek için asker ocağına katılan erkeklerin ardından se-
venleri onlar için maniler düzmüĢlerdir. Kırklareli yöresi manilerine yansıyan bu 

konu, sevgililerin hasret/özlem duygularını hissettiren ifadeleri içerisinde barındır-
maktadır: 

 
Asker yapar talimi 
Kimse bilmez halimi 
Hem askerlik hem sevda 
Öldürecek yârimi (Çakır, 2014: 29). 
 
Dostun geldi esmerim 
Dalda bülbül beslerim 
Sen git yârim askere 
Boy resmini beklerim (Çakır, 2014: 52). 
 
Elbisemin pilesi 
Yandadır eklemesi 
Git gel yarim askere 
Bendedir beklemesi (Çakır, 2014: 54). 
 
Bazı manilerde, sevgili ile âĢık arasında yaĢanan ayrılığın sebebi bilineme-

mektedir. Bu tip manilere örnek olarak Kırklareli yöresinden Ģu mani dörtlüğü 

verilebilir: 
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Karanfil filizlerim 
Yaprağını düzlerim 
Kara gözlü yârimi 
Altı aydır beklerim (Çakır, 2014: 70). 
 
Sevenlerin arasına giren engellerden bir diğeri de gurbettir. Genellikle iĢ 

amaçlı bulunduğu yerden uzaklaĢarak baĢka yerlere giden kiĢiler, gurbeti yaĢarlar 
ve bundan Ģikayet ederler. Gurbet ele sevdiğini gönderen âĢık, onun arkasından 

gözyaĢları döker ve hüzünlenir:  
 
Saçların lüle lüle 
Yar gitti gurbet ele 
Yedi mendil çürüttüm 
GözyaĢı sile sile (Çakır, 2014: 92). 
 
ÂĢıklar, çoğu zaman bulundukları ortamda, toplumun içerisinde yan yana 

gelip sevgilerini açıkça ifade edemeseler bile uzaktan bir bakıĢ atma onlar için 
önemli bir sevgi ifadesidir. ÂĢıkların birbirlerine karĢı bakıĢmaları, sevgi iĢaretleri 
manilere Ģöyle yansımıĢtır: 

 
Ayakkabım toz atar 
Yârim bana göz atar 
Atma yârim göz bana 
El âlem bize bakar (Çakır, 2014: 31). 
 
Ġnce giyerim ince 
Ġnce yakıĢır gence 
Ġnsan bir hoĢ oluyor 
Sevdiğini görünce (Çakır, 2014: 65). 
 
Kara gözlüm geliyor 
Yürekte yağ eriyor 
Yârimin bakıĢları 
Yüreğimi deliyor (Çakır, 2014: 78). 
 
Bu hayatta sevgiliden ayrı kalmak/ayrılmak ölümle eĢdeğer bir durumdur. 

Sevdiğinden ayrı kalanlar ölümden beter bir acı yaĢarlar. Bu his ve duyguların dıĢa 

vurumu  mani dörtlüklerinde Ģu biçimde görülmektedir: 
 
AteĢ yanar kar olur 
Her ayrılık zor olur 
Yar bizim ayrılmamız 
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Ölümden beter olur (Çakır, 2014: 32). 
 
Hediyenin yolları 
Düğüm geliyor bana 
Yârimden ayrılmak 
Ölüm geliyor bana (Çakır, 2014: 62). 
 
Karamusul üç bölüm 
YavaĢ geliyor gülüm 
Bana yardan ayrılmak 
Ölüm geliyor ölüm (Çakır, 2014: 72). 
 
Anadolu ve Trakya bölgesinde evlenmeye hazırlanan ve birbirini seven 

gençlerin çeĢitli sebepler dolayısıyla kaçma/kaçırma yoluyla evlenmeleri söz konu-
su olabilmektedir. Toplum ve aileler tarafından hoĢ karĢılanmayan bu durum, mani 
dörtlüklerine de yansımıĢtır: 

 
Ayağında terlikler 
Bahar açmıĢ erikler 
Oğlan sana kaçacam 
Hazır mı gelinlikler (Çakır, 2014: 34). 
 
Siyah saçı örmezler 
Seni bana vermezler 
Gel beraber kaçalım 
Karanlıkta görmezler (Çakır, 2014: 93). 
 
Bu duruma karĢın sevdiği oğlana kaçmak istemeyen ve davullu-zurnalı dü-

ğünle evlenmeyi tercih eden sevgilinin duygularını ifade ediĢinde maniler önemli 

bir ifade aracı görevi görür: 
 
Ev yaptır derin yaptır 
Su serptir serin yaptır 
Kaçmak istemem yârim 
Davulla düğün yaptır (Çakır, 2014: 55). 
 
Ġnsan hayatının önemli geçiĢ devrelerinden birisi evlenmedir. Evliliğe doğru 

giden adımlar içerisinde yer alan niĢan ve düğün, birbirini seven iki gencin aileleri-
ne evlenme isteklerini beyan etmeleri sonucunda ailenin rızası ve onayı ile gerçek-
leĢmektedir. ÂĢıkların sabırsızlıkla gerçekleĢmesini bekledikleri niĢan-düğün töre-
ni, mani dörtlüklerinde Ģu biçimde açıkça ifade edilir: 

 
Ayağımda Ģosonlar 
Suya inen tavĢanlar 
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Bekle yarim dört sene 
Belki babam niĢanlar (Çakır, 2014: 36). 
 
 
Harmanda çürük saman 
Aman sevdiğim aman 
Eller düğün yapıyor 
Bizim düğün ne zaman (Çakır, 2014: 62). 
 
Bazı mani metinlerinde genç kızların evlenecekleri erkeklerden bekledikleri 

birtakım özellikler anlatılır, sıralanır ve kendisine uyan erkeklerde olması gereken 
özellik açıkça ifade edilir. Kırklareli yöresinden derlenmiĢ aĢağıda yer alan mani-
lerde genç kızlar evleneceği erkeğin mesleğine göre bir tercih yaptığını Ģu Ģekilde 

ifade eder: 
 
Ayva gömdüm samana 
Dumana bak dumana 
ġoför yârim var iken 
Gider miyim çobana? (Çakır, 2014: 36). 
 
Elimdeki yâri 
Hiçbir bayan çalamaz 
Benim istediğim oğlan 
Çırak çoban olamaz (Çakır, 2014: 54). 
 
Mani dörtlüklerinde çoğu zaman sevenlerin arasına giren aile bireylerine yö-

nelik sitem içeren ifadeler bulmak mümkündür. Sevdiğine ulaĢamayan âĢıkların 
serzeniĢlerini içeren bu manilere örnek olarak Kırklareli yöresinden Ģu örnekleri 

verebiliriz: 
 
Ayakkabı kırmızı 
Annesinin tek kızı 
Ġstedim de vermedi 
Sanki padiĢah kızı (Çakır, 2014: 37). 
 
Saçlarımı yıkadım 
Örmüyorlar sevdiğim 
Beni sana münasip 
Görmüyorlar sevdiğim (Çakır, 2014: 93). 
 
Yere düĢtü yarısı 
Bahçelerde kayısı 
Beni yardan ayırtan 
Dayısıdır dayısı (Çakır, 2014: 98). 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 139 

 
 
YaĢ nane, kuru nane 
Ne dedim sana anne 
Ġlk yârimden ayırdın 
Bundan ayırma anne (Çakır, 2014: 100). 
 
Sevdiğinin baĢka birisine gönül vermesi âĢıkları derinden sarsan/üzen bir du-

rumdur. Buna karĢın âĢık, sevdiğine olan sitemini beddua içerikli söylemler aracı-

lığıyla ifade eder: 
 
Akarca‟dır yollarım 
Sen mi yaptın kaldırım 
Benden baĢka seversen 
Vursun seni yıldırım (Çakır, 2014: 38). 
 
Kırklareli‟nde söylenen maniler içerisinde âĢık ile sevgili arasına girerek on-

ların ayrılığına yol açan kiĢilere yönelik beddua (kargıĢ/ilenç) içerikli söylemler 
bulunmaktadır. Bu tarz maniler, kiĢilerin duygularını ifade etme de önemli bir iĢle-
vi üstlenirler: 

  
Gökte uçan kırlangıç 
Kanadı kılıç kılıç 
Beni yardan ayıran 
Kan kussun avuç avuç (Çakır, 2014: 58). 
 
Kara kara kazanlar 
Kara yazı yazanlar 
Cennet yüzü görmesin 
Aramızı bozanlar (Çakır, 2014: 71). 
 
Türk halk kültüründe renkler, içerdikleri farklı anlamlar yönüyle önemli bir 

yere sahiptirler. AĢağıda yer alan manide geçen sarı renk, sevdayı çağrıĢtıran, ifade 
eden bir sembol olarak kullanılmıĢtır:  

 
Bugün günlerden Salı 
Sallanır selvi dalı 
Sarı giyme sevgilim 
Sana derler sevdalı (Çakır, 2014: 39). 
 
Manilerde mektup, birbirlerini yüz yüze göremeyen âĢıklar için duygularını 

ve düĢüncelerini ifade edebildikleri bir iletiĢim aracıdır. Çoğu zaman bir araya 
gelme durumu olamayan âĢıklar son çare olarak mektuplaĢma yoluna baĢvururlar. 

Sevgililerin birbirlerine gönderdikleri mektupların cevabı her zaman sabırsızlıkla, 
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merakla beklenir. Sevdiğine mektup gönderen kiĢi mektubuna bir cevap alamazsa 
sevgisinin karĢılıksız kaldığını düĢünerek umutsuzluğa kapılabilir. Günümüz koĢul-
larında bu durum artık kalkmıĢ olsada eskiden mektup gönderme-alma önemli bir 
mevzu olarak görülmekteydi. Kırklareli yöresi manilerinde, sevgililerin birbirileri-
ne mektuplar gönderdiklerini Ģu örneklerden anlamaktayız: 

 
BoĢ mudur emeklerim 
Soldu mu çiçeklerim 
Müjdeler olsun yâre 
Mektubunu beklerim (Çakır, 2014: 45). 
 
Ġn derenin içine 
Yem vereyim keçine 
Mektubunu yazarken 
Koy resmini içine (Çakır, 2014: 64). 
 
KuĢun ağzında çalı 
Her yeri alacalı 
Yardan mektup beklerim 
Ya ÇarĢamba ya Salı (Çakır, 2014: 68). 
 
Sevgililerin dıĢ güzelliğini betimleyici, onun güzelliğine dikkatleri çeken 

mani örneklerine Kırklareli yöresinde rastlanmaktadır. Sevdiğinin göz, kaĢ, kirpik 

ve boy gibi özelliklerini ifade eden ve sevdiğinin güzelliğini ön plana çıkartan 

Kırklareli manileri Ģunlardır:  
 
Derenin baĢı güzel 
Ġçinde taĢı güzel 
Ben bir yeni yâr sevdim 
Kirpiği kaĢı güzel (Çakır, 2014: 51). 
 
Gide gide vuruldum 
Sular gibi duruldum 
ġu karĢıki oğlanın 
Gözlerine vuruldum (Çakır, 2014: 60). 
 
Karanfil oylum oylum 
Geliyor servi boylum 
Servi boylum gelince 
ġen olur benim gönlüm (Çakır, 2014: 75). 
 
KaĢları kara yârim 
Gözleri ela yârim 
Verdin bana sevdayı 
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Çekmesi bela yârim (Çakır, 2014: 74). 
 
Yörede, geç kızların birçok oğlan tarafından beğenildiği ve genç oğlanlar ta-

rafından paylaĢılamadığını anlatan maniler bulunmaktadır. ÂĢığın, sevdiğini baĢka-
larına (rakipler) kaptırmak istemeyiĢini dile getiren manilere örnek olarak Ģu mani 

verilebilir: 
 
Ġmanımsın dinimsin 
Can içimde canımsın 
Bin bir rakibim olsa 
Sen sonunda benimsin (Çakır, 2014: 66). 
 
Manilerde, kıskanma/kıskançlık duygusunun iĢlendiği örneklere rastlamak 

da mümkündür. Birbirini seven iki genci kıskanan kiĢilere mani dörtlüklerinde bir 
serzeniĢ vardır: 

 
Ġn dereye dereye 
Ġnemeyen atlasın  
Yârimle ikimizi 
Çekemeyen çatlasın (Çakır, 2014: 67). 
 
Manilerde, âĢık ile sevgili çoğu zaman gizli mesaj/ifadeler aracılığıyla sevgi-

lerini anlatma/söyleme yoluna giderler. Fakat bazı mani örneklerinde görüldüğü 
üzere âĢıklar, sevdikleri kiĢiyi ismiyle açıkça ifade de ederler. Ġsmini söylemenin 

yanında onu diğer kiĢilerden ayırıcı betimlemeler de yaparlar.  Bu tarz manilere, 
Kırklareli yöresinden Ģu örnekler eklenebilir: 

 
Kızın adı Esma‟dır 
Entarisi basmadır 
Bu güzellik önünde 
YakıĢan Ģey susmadır (Çakır, 2014: 69). 
 
Pancar ektim bir safa 
Ġnsafa gel insafa 
Benim bir sevgilim var 
Kara gözlü Mustafa (Çakır, 2014: 89). 
 
Yârimin adı Ali 
Elimde hurma dali 
Beni sana vermezler 
Hiç durma evlen bari (Çakır, 2014: 101). 
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Sevgilinin güzelliğini dile getiren manilerin kimisinde sevdiğinin ek-
sik/kusurlu bulunan bir yönünen değinen manilerde dikkati çekmektedir. Kırklareli 

yöresinden örnek olarak Ģu mani verilebilir: 
 
Karanfil koydum tasa 
Üstüne basa basa 
Yârim çok güzel ama 
Azıcık boydan kısa (Çakır, 2014: 74). 
 
Manilerde mendil, âĢıkların birbirlerine olan aĢkını, sevgisini ifade eden bir 

araçtır. Ġçerisinde gizli bir mesaj unsuru barındıran mendiller, kızların oğlanlara 
olan aĢkını ilan etmede önemli bir görev üstlenirler. Duygularını açıkça söyleye-
meyen genç kızlar, iĢledikleri mendilleri sevdikleri oğlanlara vererek veya gönde-
rerek ona olan aĢkını ifade etmiĢ olurlar. Bu bakımdan mendil, aĢk/sevda manileri-
nin olmazsa olmaz unsurları içerisinde yer alırlar: 

 
Mendil verdim kokulu 
Yan cebimde sokulu 
Benim gideceğim yâr 
Babasının bir oğlu (Çakır, 2014: 85). 
 
Netice itibariyle bu çalıĢmamızda, Ali Çakır‟ın eserinden seçilmiĢ aĢk-sevda 

olgusunu ele alan maniler incelenmiĢtir. Kırklareli insanının hayatından kesitler 
sunan bu maniler incelendiğinde, Kırklareli‟nde yaĢayan genç kız ve oğlanların 
birbirilerine olan aĢklarını ifade etmede manilerin önemli bir iletiĢim rolü üstlendi-
ği görülmüĢtür. Bu manilerde görüldüğü üzere âĢıklar, sevdikleri kiĢiye olan aĢkla-
rını en kısa ve en net biçimde ifade ederler. Böylelikle maniler, âĢıkların aĢklarına 
tercüman olarak onların duygu-düĢünce dünyalarını yansıtırlar. Manilerde, sevgili-
lerin dilekleri, arzuları, temennileri son iki dizede açıkça dile getirilir. Genel olarak 
aĢk-sevda manileri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde yöre insanının hayatı 
hakkında bizlere önemli ipuçları sunmaktadır. 
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АҢДАТПА 
 Мақалада «фитоним», «фитонимдік лексика» ұғымдарының 

шеңберінде өсімдік атауларына қатысты мифонимдердің лингвомәдени 

сипаттамасы берілген және фитонимдік бірліктердің семантикалық 

ерекшеліктеріне өсімдіктер әлемі туралы фольклорлық сананың стереотиптік 

көрінісін анықтайтын метафоралық және мифологиялық аспектілер 

тұрғысынан көп деңгейлі талдаулар жүргізілген. Сонымен қатар, қазақ ауыз 

әдебиеті мен жазба әдебиеті туындыларындағы фитонимдер шығарманың 

идеясын тереңдетеді және әр түрлі тәжірибелерді, кейіпкерлердің 

психикалық жағдайларын философиялық, психологиялық тұрғыдан 

түсіндіруге ықпал етеді. Осы тұрғыда автордың басты назары жеке 

жазушының дүниетанымы мен халықтың ұжымдық санасы арасындағы 

философиялық және эстетикалық ұқсастықтарды анықтауға бағытталған. 

Сондықтан мақалада дәстүрлі мәдениет пен фольклорда қазақтардың 

дүниетанымдық және патриархалды-рулық қатынастарын айқындай түсетін 
философиялық мәні бар алуан түрлі ағаштар мен гүлдердің қазақша атаулары 

талданады.  
Кiлт cӛздep: Фитонимдер, өсімдіктер дүниесі, әлемнің тілдік бейнесі, 

фольклорлық-мифологиялық көзқарас, өсімдіктердің философиялық және 
символдық атаулары. 
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ÖZ 
Makalede bitki bitkilerine göre bitki bitkilerinin dilbilimsel ve kültürel 

özelliklerini «fitonimik», «fitonimik kelime» ve bitkilerin bitki dünyası hakkındaki 

insanlık bilincinin metaforik ve mitolojik yönleri bağlamında semantik 

özelliklerinin çok boyutlu bir analizi olarak sunmaktadır. Aynı zamanda, Kazak 

folkloru ve edebi eserlerdeki fitonima, çalıĢma fikrini derinleĢtirir ve çeĢitli 

deneyimlerin felsefi, psikolojik yorumuna, karakterlerin zihinsel durumlarına 

katkıda bulunur. Bu bağlamda yazar, yazarın kiĢiliği ile halkın ortak bilinci 

arasındaki felsefi ve estetik benzerlikleri belirlemeye odaklanır. Bu nedenle, 

makalede, geleneksel kültür ve folklorda Kazakların dünya görüĢü ve ataerkil-
yurtsever iliĢkilerini belirleyen, çeĢitli ağaçların ve çiçeklerin felsefi öneme sahip 

olduğu isimleri incelenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fitonim, sebze dünyası, dünyanın dilsel resmi, folklor-

mitolojik dünya görüĢü, ağaç ve bitki isimlerinin felsefesi ve sembolizmi. 
 
ABSTRACT 
The article presents the linguistic and cultural characteristics of mythonyms 

in relation to plant names in terms of «phytonym», «phytonymic vocabulary» and a 

multidimensional analysis of the semantic features of phytonymic units in the 
context of metaphorical and mythological aspects of people's consciousness about 
the plant world. At the same time, phytonyms in Kazakh folklore and literary 
works deepen the idea of the work and contribute to the philosophical, 
psychological interpretation of various experiences, mental states of the characters. 
In this context, the author focuses on identifying philosophical and aesthetic 
similarities between the personality of the writer and the collective consciousness 
of people. Therefore, the article analyzes the Kazakh names of various trees and 
flowers of philosophical significance, which determine the worldview and 
patriarchal-patriotic relations of Kazakhs in traditional culture and folklore. 

Key Words: Phytonyms, vegetable world, linguistic picture of the world, 
folklore-mythological worldview, philosophicity and symbolism of trees and plants 
names. 

 
 
 
 
Қазіргі таңдағы тіл ғылымының даму үрдісі полипарадигматикалық 

ұстанымдар негізінде, яғни тіл білімі этнолингвистикалық, 

лингвомәдениеттанымдық, когнитивтік-концептуалдық, 
социолингвистикалық, психолингвистикалық, лингвопоэтикалық, 

коммуникативтік-прагматикалық, функционалдық, гендерлік лингвистика 
аясымен сабақтастыра отырып кешенді сипатта қарастыруды негізгі меже 

етіп отыр. Тілтанымның осындай көп бағыттағы кешенді парадигматикалық 
сипаты бүгінгі кемелдену үдерісіндегі адамзат баласының ақыл-ой 
санасының антропоөзектік ұстанымдарымен тікелей байланысты.  
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Бүгінгі таңда рухани лексикамызды құрайтын кез-келген сөздер мен 
тұжырымдардың, тұрақты тіркестер мен паремиологиялық қордың, 

прецедентті мәтіндер мен символдық айшықтардың, ертегілер мен өлең-
жырлардың, тыйымдар мен ырым-жоралғылардың, салт-дәстүрлердің 
мазмұнында когнитивтік (дүниетанымдық) ақпараттар мол болғандықтан тек 

жалаң тілдік мәліметтер негізінде ғана қарастыру жеткіліксіз болып 

саналады. Өйткені, бұл ұжымдық құндылықтардың астарында сол ұлттың 
қалыптастырған ұлттық тарихи мәдениеті мен элитарлық мәдениеті, тарихи-
ұжымдық санасы, дүниетанымы, тұрмыс-тіршілігі, әлеуметтік 

шаруашылығы, өмір тәжірибесі, моральдық ұстанымдары, этикасы мен 

эстетикасы сияқты рухани құндылықтары жан-жақты көрініс береді. 
Адам санасында танылып қалыптасқан обективті шындықтың немесе 

ұғымның жарыққа шығуы негізінен тілдік құралдар мен бірліктер арқылы 

жүзеге асады. Демек, қоршаған әлемдегі нысан номинация теориясында 
заттың мазмұны мен дыбыстық жамылғыш арқылы сөзбен (тілдік таңбамен) 

белгіленеді. Жалпы кез-келген сөз – ұғым, пайымдау, ой қорыту арқылы 
затты, қимылды, оның негізгі белгілерін, заттардың арасындағы 

қатынастарды айқындайды, яғни біздің дүниетанымдық тәжірибелеріміздің 

нәтижелерін таңбалайды. Ал, сөздің мазмұнында зат, құбылыс туралы тура 

мағынасымен қатар дүниетанымның күрделенуіне орай қосымша ауыспалы 

мағынадағы символдық, ақпараттық мән-мәтіндік реңктері болады. Бұл 
тұрғыда қазақ халқының ұлттық дүниетанымында рухани лексикалық 

қорымызды таңбалайтын сөздердің символдық мағынасы маңызды орынға 

ие.  
Қазақ тілінде символдық мағынасы жорамалдық, тұспалдық 

болжамдық сипатқа құрылған салт-дәстүрлер мен ырым-жоралғылар, 
мифологиялық киелі таным-түсініктер, сакральды мәнге ие жағрапиялық 
нысандар (өсімдік атаулары, тау, тас, өзен, бұлақ, төбе және т.б) көптеп 

кездеседі. 
Қазақ халқы өсімдіктер дүниесіне ертеден-ақ зер салып, көңіл қойған. 

Қайсысы малға жұғымды, қайсысы пайдалы, қайсысы зиянды екендігін 

ажырата білген, яғни адам мен табиғат – егіз. Өсімдік атауларында 

халықтардың сан ғасырлық тарихы, ұлттық танымы көрініс тапқан. Мысалы, 

бетегеден биік, жусаннан аласа; кендірмен байлама, жыңғылмен айдама, 

кендірмен байласаң, жыңғылмен айдасаң, мал бітер деп ойлама; қарағайға 

қарап тал өсер, қүрбысына қарап бала өсер; т.б. да аталы сөздер осының 
дәлелі. 

Өсімдік атаулары басқа да кез-келген заттардың атаулары сияқты 
қажеттіліктен туған. Адам белгілі бір өсімдікке ат қойғанда оны өзі сияқты 

басқа өсімдіктермен шатастырмас үшін, басқалардан ажырату үшін олардың 

әрқайсысына өзінше бөлек-бөлек ат қояды.  
Өсімдік атауларының ішіндегі ең алғашқылары (көнелері) қайсысы? – 

дегенге дәл жауап бере қою, әрине, оңай емес. Өйткені, өсімдік атауларының 

көбі – халықпен бірге жасасып келе жатқан сөздер. Халық тарихы тым 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 146 

ертеден (көне дәуірден) басталатындығы мәлім. Ендеше, «мына атау бірінші 

шықты», «ана атау екінші шықты» деу үшін, сол халықпен бірге туып, бірге 

жасасып, әр сөздің шығу тарихына жылнама жазу керек. Сонда ғана біз 

жоғарғы сұраққа дәл жауап бере алған болар едік. Бұл, әрине, ешкімнің 

қолынан келмейтін нәрсе. Сондықтан біз ең байырғы өсімдік атауы – не ағаш 
пен бұтаның, не жеміс пен жидектің, болмаса астық тұқымдастардың 

біреуінің атауы болуы мүмкін деп жобалаймыз. 
Қайсысы болған күнде де, әйтеуір, алғашқы қауымдық құрылыстағы 

адамдардың күнделікті тіршілігіне, күнкөрісіне аса қажетті, маңызы зор, 

пайдасы мол өсімдік атауларының бірінің аты екендігінде дау жоқ. Ондай 

«аса қажетті» өсімдіктер деп – біз тамақ үшін пайдаланылатын, онсыз 
тіршілік жоқ бидай, арпа, тары, бұршақ сияқты дәнді дақылдар мен алма, 

өрік, шие, бүлдірген, жүзім тәрізді жеміс-жидектерді айтамыз. Бұлардың 
қатарына желден, суықтан қорған болатын, басқа пана, жанға сая қарағай, 

тал, терек, қайың, емен сияқты ағаштарды да жатқызуға болады.  
Осылардың қайсысының да аты ең алғашқы атау екендігін біз бұл 

күнде дәл айта алмаймыз. Есесіне дәл айта алатынымыз – өсімдіктерге 
байланысты ең жаңа атау. Ол – қарағалдақ деп аталынады [1]. 

Ойлап қарасақ, өсімдіктерге ат қоюда қазақтан шебер халық жоқ 

сияқты көрінеді. Айталық: қараспан, киізкиік, көкзеңгір, балтасап, 

бұқамсілекей, әсемсары, меңдіқара, балмұрын, үркергүл, ақжүрек, сусімір, 

өсершөп, итемген, атқұтыртқан, малжемес, құсқонбас, ақкелін, 

кемпіршаш, келішекбоз, балақыз, кәріқыз, шаштықыз, аюқұлақ, қазмойын, 

қоянаяқ, түлкіқұйрық, ботатабан, қарғатұяқ, жыланбас, бөлтірік, шеттік, 

қуырдақ, суыртпақ... Осылай тізіліп кете барады. 
Қазақстан жері өсімдік түрлеріне қаншалықты бай болса, халқымыз сол 

өсімдіктердің атауларына да соншалықты бай. Олар тілімізге берік еніп, 

қатынас құралы ретінде ауызекі тілде кеңінен қолданылып жүр. 

Өсімдіктердің қазақша атаулары халқымыздың ауызекі сөйлеу тілінде де, 

ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінде де, тіпті баспасөз бетінде де ертеден 
бері қарай қолданылып келе жатыр.  

Өсімдіктердің қазақша атаулары жөніндегі бастапқы мағлұматтарды біз 

Қазақстан өсімдіктерін алғаш зерттеген белгілі орыс ғалымдарының 

(ботаниктерінің), атап айтқанда Н.И.Аненков, Б.А.Федченко, И.В.Ларин, 

Н.В.Павлов, В.И.Андреев, Н.И.Рубцов, М.Г.Попов, П.П.Поляков, 

Б.А.Быковтардың еңбектерінен кездестіреміз. 
Кейінірек бұлардың қатарына ұлт мамандарының өкілдері Ө.Қисықов, 

С.Арыстанғалиев, Е.Рамазанов, Т.Мұсақұловтар келіп қосылды. Олар 

өздерінің еңбектерінде қазақша өсімдік атауларын молынан қамтуға және 
олардың тілімізді дұрыс қалыптасуы мен орысша баламаларына сай келуіне 

көп еңбек сіңірді. 
Ғалым Б.Қалиев «Қазақ тіліндегі өсімдік атауларының лексика-

грамматикалық және морфологиялық құрылысы» атты монографиясында [1] 
қазақ тіліндегі өсімдік атауларына байланысты уәж белгілерін жан-жақты 
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талдап, олардың семантикалық-құрылымдық ерекшеліктерін арнайы 

зерттеген. Сонымен бірге, автор Ж.Күдериннің 1927 жылы жарық көрген 

«Өсімдіктану» оқулығында 300-ге жуық қазақ тілінде жасалған терминдер 
мен көптеген қазақша өсімдік атаулары (мысалы, аналық, аталық, тұқымдық, 

сабақша, қалбырша, қабықша, қолташа, қайықша, буын, тарамыс, жік, 

шырын, сақина, өзек, сұрып, т.б.) кездесетіндігін атап көрсетеді [2]. 
Өсімдіктер дүниесін зерттеуші ғалымдарымыздың деректері бойынша 

Қазақстан жерінде өсімдіктердің 6 000-дай түрі бар екен. Көркем 

әдебиеттердің бірінен, газет-журналдардан жазылып алынған молдааяқ, 
итемген, алтықана, қараспан, жерқосақ, балбөбек, бозінген, сусімір, 

балтасап, маңқа, бізбелдік, ұндау, усойқы, т.б. сияқты өсімдік атаулары бізге 
белгілі болғанымен, олардың қандай өсімдік екендіктерін жете біле бермейді 

екенбіз. Бұларды тек осы атауларды қолданатын жергілікті халық өкілдері 

жақсы білетіндігінде дау жоқ. Сондықтан өсімдіктердің қазақша атаулары 
лингвистикалық тұрғыдан әлі күнге жан-жақты, толық зерттелінген емес.  

Ғалым Н.П.Семенов былай деп жазады: «...өсімдік атауларын 

құрастыруда ең тиімдісі қарапайым халыққа жүгіну. Оған туынды жасау түк 

емес... Халық ешқашанда тілдің рухани болмысына қарсылық келетін сөз 
жасамайды, ал ондай сөздер, негізінен, әдеби және ғылыми шығармаларда 

кездеседі» [3]. Осы тұрғыда атақты ақынымыз Ілияс Жансүгіровтің «Жетісу 

суреттері», «Жер түгі» деп аталатын небәрі 54 жолдық өлеңінде 30 түрлі ағаш 

пен 60-қа жуық шөптің, қурайдың – барлығы 90 түрлі өсімдік атауларының 
келтірілгенін айтуға болады. 

Осы өлеңнен аздаған үзінді келтірейік: 
...Тауқонақ, шәйшөп, маңқа, құлынембес, 
Сүттіген, еңлік, мейіз, киізкиік, 
Ақшалғын, көкемарал, бетеге, раң, 
Жапырақтеңге, бұйра, қисық иық, 
Балдырған, уқорғасын, атқұлақты 
Елік жүр сонысында соны қиып, 
Жүлкеуір, бәрпі, шырыш, шытыр, 
Сауыны биемшектің кеп тұр иіп, 
Мыңтамыр, жуа, рауаш, жаужапырақ, 
Балауса, сорғыш, селдір, ермен, бақбақ, 
Сыбызғы, жалбыз, құлмақ, қарақияқ, 
Шоқайна, меңдуана, сора, шақпақ, 
Ішінде сол қурайдың сұлу солар, 
Шырмауық, кендір, қылша, жыланқияқ, 
Қанжыға, қоға, сасық, аққой болып, 
Бөлінед жуалар мен таусарымсақ. 
Қымыздық, қызсаумалдық дейтіндерге 

Ат қойған тау елінде сүйіп шын-ақ... [4] 
Осы 18 жол өлеңнің ішінде 50 түрлі өсімдік аты бар. Сол 50 түрлі 

өсімдіктің кейбіреулерінің атын біз алғаш рет естіп отырғанымызды, ал 
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біразының атын жақсы білгенімізбен «затын» жақсы білмейтіндігімізді 

мойындағанымыз жөн. 
Өсімдіктер туралы, олардың атаулары туралы өлең жазған жалғыз 

І.Жансүгіров емес. Ақындарымыз К.Əзірбаев «Шөп аттары», Ж.Жантөбетов 

«Қызылқұм көрінісі», С.Мұсабеков «Шөлдің түгі» деген өлеңдер жазып, 

өздері туған, өскен жерлердің өсімдіктер дүниесіне байланысты ой-
өрнектерін әдемілеп суреттеген.  

«Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланған Жаппар Өмірбековтың 

«Қызылқұмда ауылым» деп аталатын очеркінде мынадай жолдар бар: 
«Әбілхан жұмыс бабын әңгімелей келіп: қоянсүйек, түзген, бізбелдік, 

бұзаубас, адыраспан, тазқара, қорыңбас, ебелек, түйеқарын, келіншекбоз, 

тарақбоз, раң деген шөптер малға жағымды. Жазда келсеңіз, бәрін 

көрсетуге болар еді. Мамық деген шөпке киік те, ешкі де жақсы семіреді. 

Киік оты да бар бізде, - деді. Әбілхан тіпті сырттан мен адыраспанның қан 
тидыратын қасиетіне дейін айтты». 

Осында аталған өсімдік атаулары туралы автор одан әрі былай дейді: 

«Әбілханның бұл аталғанының біразын біз білмейтін болып шықтық. Кейін 

сонау Шоқан сипаттаған өсімдіктерден бастап, С.Арзымбетовтың 

сөздігіндегі өсімдік аттарын қарастырғанда Әбілхан аталған шөптердің 

көбісі кездеспеді» [1]. 
Қазақ тілінің өсімдік атауларына бай екендігіне тағы бір дәлел: кейбір 

зерттеуші ботаниктердің көрсеткеніндей, өсімдік түрлері орыс тілінде әр 

түрлі анықтауыштары бар бір ғана сөзбен аталынса, қазақ тілінде олар жеке-
жеке сөздермен (атаулармен) аталынады. Мысалы, ветвистый астрагал – 
ақбас жоңышқа, изогнутый астрагал – қоңырау, растопыренный астрагал – 
тарбақ ақтаспа, т.б. 

Кейде бір өсімдік халық арасында әр түрлі атаулармен де аталына 

береді. Мәселен, ғылыми әдебиеттерде көбінесе шытырлақ аталатын өсімдік 

айтушысына қарай бір жерде – щыңкетер аталынса, екінші жерде ол – 
шыңкетпе, үшінші жерде – жылауық аталынады. 

Қазақ тіліндегі өсімдік атауларын құрамы жағынан ең алдымен: 1) төл 

өсімдік атаулары және 2) басқа тілдерден ауысқан (кірме) өсімдік атаулары 

деп екі топқа бөлуге болады.  
Төл өсімдік атаулары өз ішінде а) түркі тілдеріне ортақ өсімдік 

атаулары және ә) қазақ тілінің өзіне ғана тән өсімдік атаулары болып тағы да 

екіге бөлінеді. Ал, басқа тілдерден ауысқан өсімдік атаулары: а) араб-парсы 
тілдерінен ауысқан өсімдік атаулары, ә) монғол тілі мен қазақ тілдеріне ортақ 

өсімдік атаулары, б) орыс тілінен ауысқан өсімдік атаулары болып үшке 

жіктелінеді. 
Түркі тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне де ортақ өсімдік атаулары – 

тіліміздің ең әріден келе жатқан көне атаулар. Олар негізінен түркі 

халықтары мекен еткен аймақтарға тән, шаруашылық маңызы зор, күнделікті 

тұрмысқа пайдалы: арша, шырша, емен, қарағай, тал, қарағаш, жөке, шие, 
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қарақат, ырғай, арпа, бидай, сұлы, кендір, балдыр, бүлдірген, көде, бетеге, 

т.б. осылар сияқты ағаш, бұта, жеміс-жидек, астық, шөп атаулары. 
Нақтылы мәлімет беру үшін, алдымен көне түркі жазба 

ескерткіштерінің тілінде қандай өсімдік атаулары кездесетіндігін атап өтелік. 

Ол үшін бірінші кезекте ХІ ғасырға тән Махмуд Қашқаридың «Диуаниына» 

жүгінеміз. Онда түркі тілдерінің (бәріне болмаса да) біразына ортақ, оның 

ішінде қазақ тіліне де тән мына сияқты өсімдік атаулары кездеседі: айва, 

алма, андыз, арпа, арпаған, бидай, жаңғақ, жуа, жусан, жекен, жоңышқа, 

жүзім, жыңғыл, кекіре, қабақ, қайың, қаңбақ, қамыс, қараған, қарамық, қара 

өрік, қауын, қышы, өрік, сарымсақ, сары өрік, сөгет, тал, тары, терек, 

тобылғы, тұрма, тұт, ши, т.б. 
Бұл сияқты ортақ атаулардың біразын ХІІІ-ХІV ғасырларға тән көне 

қыпшақ тілінің әйгілі ескерткіші – «Кодекс Куманикустен» де ұшыратуға 
болады. Мысалы, алма, алмұрт (армут), бадам (бидам), бидай 

(боғдай/бодай/буғдай), бұрыш (бурч), жүзім (йүзім/үзум), қамыс 

(камуш/камыш), құрма (хорма), лимон, тары (тары/дары), терек, шабдалы 

(шафталу), т.б. 
Əрине, түркі тілдеріне ортақ өсімдік атаулары бір бұлар ғана емес. 

Тілімізде түркі тілдеріне ортақ бұлардан басқа да өсімдік атаулары 

жеткілікті. Ал, қазақ тіліне ғана тән өсімдік атауларына бертінде, яғни қазақ 

тілі ұлт тілі болып қалыптасқаннан кейін жасалған, тек өзіне ғана тән, бірлі-
жарым болмаса басқа түркі тілдерінде кездеспейтін өсімдік атауларын 

жатқызамыз. Олардың мейлі түбір сөз болсын, мейлі туынды немесе біріккен 

сөз болсын мағыналары түсінікті болып, дыбыстық құрамынан-ақ түп-
төркіні, мән-мағынасы сезіліп тұрады. Мысалы, боз, бүрген, ебелек, жалбыз, 

жантақ, күйреуік, изен, қияқ, қылқан, құрақ, қоға, қына, мия, мүк, ошаған, 

сасыр, селеу, шайыр, шырыш, шытыр, т.б. 
Қазақ тілінің өзіне ғана тән өсімдік атауларына, әсіресе, екі сөздің 

(түбірдің) бірігуі арқылы жасалған атауларды жатқызуға болады. Мысалы, 
атқұлақ, аюбалдырған, биеемшек, дәндіқара, итмұрын, киікоты, қарғатұяқ, 

қоянтобық, қырықбуын, түйеқарын, саңырауқұлақ, т.б. Бұлардың бәрі 

бейнелеу арқылы, яғни бір затты екінші бір затпен салыстыру арқылы 

жасалып тұр.  
Қазақ тіліне басқа тілдерден ауысқан өсімдік атауларының ішіндегі ең 

көбірегі – араб-парсы тілдерінен енген атаулар. Олар қазақ тіліндегі өсімдік 
атауларының 2-3% құрайды. Араб-парсы тілдерінен енге өсімдік атауларына 
алмұрт (әмруд), алша, анар (әнар, нар), арша (арчә), беде (бидә), долана 

(дуланә), жүгері (джухари), зәйтүн (зайтун), зығыр (зәғир), көкнәр (күкнар), 

күнжіт (күнджуд), күләбі (голаби), күріш (горундж), құрма (хорма), пияз 

(пиаз), райхан (рәйхан), раушан (рәушән), сәбіз (бәбз/сәбзи), сүмбіл (сүнбил), 

темекі (тәнбаку), шынар (ченар), інжір (энджир), т.б. жатқызуға болады. 
Ендігі кезекте, қазақ мифологиясына тоқталып өтсек, ғарыш (космос) 

ағашы ретінде рәмізделетін бәйтерек және оның шағын модель-үлгілері 
бақан, адалбақан, таяқ, асатаяқ секілді ұғымдарды жиі кездестеріміз.  
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Қазақ халқы өзінің өмір-салтын, тұрмыс-тіршілігін, кейбір әрекетін 
ағашқа теліп, ағаштарды адам бейнесіне енгізіп, сан түрлі аңыз-әңгіме 
шығарған. Мәселен, мынадай бір мифке жесір дауы өзек болғанға ұқсайды: 

«Бір-екі үйлі жан бір-біріне жақын тұрыпты. Бірі Сексеуіл, оның ұлы 

Баялыш, енді бірі Қарағай, оның қызы Арша болыпты. Алғаш солар көрші 

болып, жақсы тұрыпты. Баялыш Аршаға қалың беруге ойланғанша, Арша 

Баялышты бек сүймепті, түсі қара болған соң һәм разылық бермепті. Сонда 

әкелері ұрысып, Тобылғы келіп татуластырса да болмапты. Сол уақытта 

Сексеуіл мен Бая- лыш тұрудың қиын болғанын көріп, Тобылғыға қосылып 
оңтүстікке кетуді ойлапты. Солар кеткен соң Қарағай тәкаппарланып, 

басын жоғары көтеріп, мейлінше созылыпты. Сексеуіл қайғыдан бүкірейіп 

кетіп, тобылғы, сексеуіл мен қарағайды татуластыра алмағанына ұялып, 

қызарып кетіпті. Сонан соң бірталайға шейін Қарағайдың қызынан хабар 

болмапты. Сондықтан да болар Арша тасқа ғашық болып, шешесінен 

қашып барып, осы күнге шейін таспенен бірге тұрады». 
Ал, «Қобыланды» эпосы мен Қашағанның «Адай тегі» дастанында 

әлемдік ағаш алтын жапырақты ағаш ретінде (алтай эпосында – алтын және 
күміс жапырақты), Қашаған дастанында тағы түрлі жемісті ағаш ретінде 

танылады. 
Келесі ұғым «бәйтерек» – үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде 

әспеттелінеді. Қазақ арасында кең тараған «адамның жаны киелі теректе 

сақталады» деген ұғым бәлкім осы жайтқа байланысты қалыптасқан сияқты. 
Ол туралы мынадай миф бар: 

«Рух адамның тәнін өлерден қырық күн бұрын тастайды. Сөйтіп, 

құсқа (көгершінге) айналып, ұшып барып бәйтеректің жапырағында өз 

адамының есімі жазылған бұтаға қонады. Мұнда адамның аты жазылған 

қисапсыз жапырақтар көктеп-солып, алма-кезек ауысып тұрады. Жан адам 

өлгенде шыбын бейнесінде денеден шығып, үй ішінде ұшып жүреді. Тек 

қырық күннен кейін барып, үйді біржолата тастайды. Бәйтеректің діңгегі 

арқылы әлгі жан жерге түсіп, не жерге шығып жүреді де, мезгілі болғанда 

әйелдің құрсағына қонады, сөйтіп, жаңа өмір пайда болады. Жануарлар да, 

өсімдіктер де дәл осылай өмірге қайта келеді». 
Жапырағына жан орналасқан осынау киелі терек туралы миф түркі 

халықтарына кең таралған. Қазақта басқаша бір нұсқасы тағы бар. Онда «Жер 

мен көктің кіндігінде жападан жалғыз өскен киелі бәйтерек бар. Бұл 

теректің басы аспанмен, түп тамыры жер астымен жалғасқан. Ол көзге 

көрінбейтін киелі ағаш. Бұл бәйтеректе жайқалып өскен әрбір жапырақ 

жер жүзінде жасаған әрбір адамның өмір тіршілігінің нышаны, жер 

жүзінде тіршілік етіп отырған әрбір адам киелі теректің жапырағы 

жарылғанда өмірге келеді, жапырағы жайқалып өскенде өсіп, үлкейіп, 

кемеліне келеді, жапырағы мезгілсіз сарғайса, қайғы-қасіретке тап болады, 
жапырағы солса, қартаяды, жапырағы үзіліп, жерге түссе, қазаға 

ұшырайды» дейді. Бұл сюжеттерде әлем ағашы, яғни ғаламның вегетативті 

моделі көрініс тапқан. 
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Сонымен қатар, «бәйтерек» сөзі қазақтардың ру-тайпалық таңбалық 
жүйесінде қолданылады. Мәселен, рулық ұран мен қаңлы тайпасының мифтік 

ата-бабаларының бірі – Бәйтерек. Түркілік мифтік-дәстүрлердің әлемдік 
ағашы сақ-якуттарда анағұрлым жақсы сақталған. Ол ал-лук-мас немесе пай-
кайын (қайың-қатын) деп аталады. 

Қазақ бақсыларында әлемдік ағаш киелі әулиелердің көрлері басында 

жерге қадалған аса таяқ, сонымен қатар діңгек ретінде танылады. Бұл 
жердегі символика анық: қада – өлген адамның рухы аспанға көтерілуі керек 
болатын және оның төменге түсуі мүмкін болатын әлемдік ағашты 

бейнелейді. Осы себептен қазақтар адам өлгеннен кейін найзаны түндік 

арқылы шығарған. 
Сондай-ақ, халқымыздың ұлттық дүниетанымында жапан далада 

жалғыз өсіп тұрған ағашты адамдар аса қадір тұтып қасиетті деп санаған, 

кейбір жергілікті тіл ерекшеліктерінде мұндай ағашты «шоқ терек» деп те 
атаған. Алтай, хақас, тува, шор, саха сияқты сібір түркілері де мұндай шоқ 
теректерге байланысты қазақтар сияқты тағзым етіп шүберек байлап, жақсы 
тілектер тілейді. Этнографиялық дереккөздерде осы ұғымға қатысты шоқ 

теректерге немесе жалғыз (дара) тұрған ағаштарға қатысты жалпы 

түркілік дүниетаным бойынша ортақ түрлі ырым-жоралғылар мен салт-
дәстүрлер молынан кездеседі. Этнограф ғалым Ш.Уәлихановтың пікірінше: 

«Шамандық дәстүрге орай жапанда өсіп тұратын жалғыз ағаш немесе бұта 

қадірленіп, оның басына түнейді. Ағаштың қасынан өтіп бара жатып адамдар 

оның бұтақтарына шүберек байлайды, ыдыс тастайды, тіпті құрбандыққа мал 

шалады, я болмаса аттың жалын түйіп тастайды» [5]. 
«Киелі ағаш» ұғымының тағы бір түрі, космостық ағаштың өзгеріске 

ұшыраған бір формасы – бақан (бағана). Бақан – ғарыштың тұрмыстағы 
үлгісі – киіз үйдің басты, қасиетті атрибуты. Түркі-монғол халықтарында 
бақанға (бағанаға) қатысты түрлі сенім-нанымдар мол қалыптасқан. Бақан 
әлем ағашының доминаты орнында көшпелілердің хан сайлау (мемлекеттік 

салтанат) дәстүрінен бастап, отбасылық, жауынгерлік, мал емдеу ғұрпында да 

феномендік қызмет атқарған. Бақанға байланысты, әсіресе мал 

шаруашылығында салт-дәстүрлер мен ырым-жоралғылар мол сақталған. Бұл 
туралы этнограф ғалым Б.Хинаятұлы төмендегідей мәліметтер келтіріледі: 

«...қара мал туа алмай жатса, бақанды құрсағының астынан өткізіп 

көтермелейді; ал ұсақ малдың саулығын мұндай жағдайда бақанның 

астынан өткізеді; төл нысаналы болып туылса, оған бақанның ұшын 

тигізіп, «кет, бәлекет, кет» деп қуады; сатқан малға бақанның басын 

тигізіп, «мал басы сенде кетсе де, ырымы өзімде қалсын» деп ырым етеді [6]. 
Түркі дүниетанымында «Бақан аттаған байымайды, балта басқан 

жарымайды» деген таныммен «бақаннан аттама» деген тыйым сөздер бар. 
Сонымен бірге ауа-райы жақсы болса, түндікті бақанмен тіреп қоюға 
болмайтын ырымы да болған.  

Қорытындылай келе, өсімдік атауларына қатысты мифонимдердің 

астарында үлкен ұлттық дүниетанымдағы философия мен психология, 
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этномәдени ақпарат қоры жататындығына көз жеткіземіз және әрбір өсімдік 

атауының өзінің терең символдық мәні бар екеніне жоғарыда талданған 
мысалдар дәлел бола алады. 
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ÖZ 
  
Türk kültürü, tarih boyunca kronolojik bir derinlik ve coğrafi olarak da Orta 

Asya‟dan Avrupa‟ya bir geniĢliği kapsar. Asya‟nın derinliklerinden ortaya çıkan 
ilk kültür ürünleri, zamanla benimsenen değiĢik din ve kültürlerin etkisiyle zengin-
leĢir. 

Türklerin Ġslamiyeti kabulünden sonra Ġslam kültüründen bize dini ve kültü-

rel anlamda maddi, manevi değerler intikal etmiĢtir. Bu değerler zamanla Türk 

kültürüne mal olmuĢ, onun ayrılmaz parçaları haline dönüĢmüĢtür. 
Konumuz olan Ashab-ı Kehf‟e gelirsek kökeni Ġslam öncesine, Hristiyanlık 

dönemine kadar uzanan bir hikayesi olduğunu görürüz. Bilindiği gibi tek tanrıya 

inanan zulme dayanamayıp, zalim Dekyanus‟un eziyetinden kaçıp bir mağaraya 
sığınan gençlerin hikayesi yüzyıllarca insanların dikkatini çekmiĢ, onunla ilgili 
anlatılar diyardan diyara yayılmıĢtır. 

Kuran-ı Kerim‟de 18. surenin adının Kehf (Mağara) olması ve bu gençlerin 

hikayesinin orada anlatılması, Müslümanların da dikkatini çekmiĢtir. Muhtemelen 

Türklerin hafızasına bu bilgi ilk olarak Türkçe Kuran tercümeleri ile girmiĢtir. 
Zamanla Ashab-ı Kehf (mağara arkadaĢları) bir çok kültür alanında kendini 

göstermiĢtir. Sanatta, iĢitsel(fonetik) sanatlar içinde müzik ve edebiyatta bunu gö-

rebiliriz. Görsel (plastik) sanatlarda ise hat ve resim sanatlarında bunun örneklerine 
rastlayabiliriz. Geleneksel sanatlarda ise minyatür ve cam altı resminde aynı örnek-
lerle karĢılaĢabiliriz. Dramatik sanatlardan ise sinema ve tiyatro alanında örnekler 
mevcuttur. 

Bu yazıda, edebiyatımıza, sanatımıza kısacası kültürümüze yansımıĢ olan 
Ashab-ı Kehf‟in sanat ürünlerimize yansıması gösterilmeye çalıĢılmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Ashab-ı Kehf,  Yedi Uyurlar, Türk sanatı. 
                   
 
 

                                                 
* AraĢtırmacı-Yazar-HalkBilimci. Ankara/TÜRKĠYE 
(abbdemirci@gmail.com) 
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ABSTRACT 
 
Turkish culture encompasses a chronological depth throughout history and 

geographically a breadth from Central Asia to Europe. The first cultural products 
from the depths of Asia are enriched by the influence of different religions and 
cultures adopted over time. 

After the adoption of Islam by the Turks, the Islamic culture was transferred 
to us material and spiritual values in religious and cultural terms. These values 
have become to the Turkish culture over time and have become integral parts of it.  

As for the subject of Ashab-i Kehf, we see that it is a history that dates back 
to pre-Islamic, Christianity period. As it is known, the story of the young people 
who could not resist the persecution who believed in a single god and escaped from 
the cruel Dekyanus and remained as refuge in a cave took the attention of the peop-
le for centuries and the narratives about them spread to the land. 

The fact that the 18th surah of Holy Quran is called Kehf (Cave) and the 
story of these young people was told there attracted the Muslims either. 

Over time, Ashab-i Kehf (cave friends) have shown themselves in many cul-
tural areas. We can see this in art, music and literature within auditory (phonetic) 
arts. In visual (plastic) arts, we can find examples of this in calligraphy and pain-
ting. In traditional arts, we can see the same examples in miniature and reverse 
glass painting. There are examples of dramatic arts in cinema and theater. 

Key Words: Ashab-i Kehf, Seven Sleepers, Turkish art. 
 
 
 
 TÜRK SANAT DÜNYASINDA YEDĠ UYURLAR 
  
1.   Resim Sanatında 
Azerbaycan‟da yapılmıĢ bir resimde  bu konunun iĢlendiği tespit edilmiĢ-

tir.Kitabi- Dede Qorqud Ensiklopediyası‟nın 2.cildinde Maral Rahmanzadeye ait 

bir  resim yayınlanmıĢtır.            
2.  Minyatür 
A) Minyatür : Prof. Dr. Bahattin Ögel Topkapı Sarayında bulunan Ashab-ı 

Kehf ile ilgili iki minyatürü Ģöyle değerlendirmektedir: 
“ Üç kiĢilik minyatürün uzak-Ģark karakteri Ģu noktalarda belirmektedir. 
1-  Fizyonomiler, saç tuvaletleri ve uzun tırnaklar. 
2-  GeniĢ kollu ve kuĢaklı cübbeler 
3-   Kaplanın mevcudiyeti. Bu çok kuvvetli bir delil olamazsa da eseri Ġslami 

ananeden ayıran bir noktadır 
Yedi kiĢilik minyatürü yalnızca Ģapkalar tarihlemeye yardım ederler. Bu 

Ģapkaları albümlerde daha ziyade gayri islami eserlerden görüyoruz. 
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Estetik bakımdan, sanatkarda mağara çevresini doldurmak kaygusu büyük 

bir yer tutmaktadır. Bu sebeple bilhassa yukardaki Ģahısların vücutları haddinden 
fazla büyütülmüĢtür.  

Muahhar ve tam manası ile Ġslam karakteri haiz diğer bir Eshabü‟l-Kehf 
minyatürünün ise yalnızca elbise iliklerinin yapılıĢ tarzı bizimkilere benzemektedir. 

Eshabü‟l-Kehf üç kiĢiden de mürekkep olabilmektedir. Prof. Abdulkadir Ġnan‟ın 
verdiği Ģifahi malümata göre Eshabü‟l-Kehf mağaralarının Orta-Asya‟da olduğuna 
dair bir çok rivayetler de vardır. Fikrimizce yedi kiĢilik minyatürün sanatkarı ile üç 

kiĢilik eserin ait olduğu muhit arasında bağlar bulunabilir”(Ögel 1955: 138). 
  
Minyatürlerde Yedi Uyurlar 
“Osmanlı minyatür sanatının seçkin örneklerinin bulunduğu yazmalardan bi-

risi Türk ve Ġslam Eserleri Müzesi‟ndeki 1973 nolu Zübdet-üt Tevarih‟tir. Metnini 

Seyyid Lokman AĢuri‟nin hazırladığı bu yazma 1583 yılında yazılıp minyatürlen-
miĢ ve dönemin padiĢahı III. Murat‟a sunulmuĢtur..... Osmanlı minyatürlü yazma-
ları arasında ender rastlanan büyük boyutlu örneklerden biri olan Zübdet-üt Teva-
rih‟in (64,7 x 41.3 cm.) içindeki 40 minyatürün çoğu tüm sayfayı kap-
lar......YaklaĢık 49 Peygamberle ilgili olayı anlatan 23 minyatür Osmanlı dinsel 
minyatürlerinin bilinen en erken örnekleri olması bakımından büyük önem ta-
Ģır”(Renda 1977:59-60). 

Topkapı Sarayı Müzesi‟nde bulunan Seyid Lokman‟ın Zübdet‟üt Tevarih ad-
lı eserinde üç minyatürlü nüsha vardır. Ayrıca bu üç metinde kullanılan 35 metre 
uzunluğunda tomar biçiminde özgün metin de vardır. 

Sanat tarihçisi  Günsel Renda‟ya göre Zübdet‟üt Tevarih‟in minyatürleri en 
az dört ya da beĢ nakkaĢ elinden çıktığı ifade edilmektedir. Bu minyatürler içinde 

Ashab-ı Kehf „i konu alanlar vardır. 
“ Gerek Hristiyan gerekse Ġslam çevrelerinde sık sık canlandırılan konular-

dan birisi Eshab-ı Kehf‟tir. Zübdet-üt Tevarih‟in metninde bu öykü uzun uzun an-
latılır. Tanrılık iddia eden zalim hükümdar Dokyanus‟tan kaçan altı genç, yolda 
rastladıkları bir çobanı da alıp tanrıyı aramaya koyulurlar. Köpekleriyle birlikte bir 
mağaraya gizlenen gençleri Tanrı, uzun bir uykuya daldırır. 309 yıl sonra onlara 
tekrar ruhlarını verir. Minyatürde Yedi Uyuyanlar mağarada görülmektedir”(Renda 
1977:63). 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine kısmında 2160 numarada kayıtlı 

90 yapraklı bir  albümde  muhtelif yazılarla birlikte 96 minyatür yer almakta-
dır.Sultan Fatih devrinde toplanan ve en son tarihli yazı M.1511 tarihine  giden 
albümün 83 A sayfasında yer alan Eshab-ı Kehf minyatürü ile ilgili olarak Tahsin 
Öz Ģu bilgileri vermektedir:”Bir daire içine sıkıĢtırılan Eshab-ı Kehf‟e ait bu kadar 
manalı  ve kuvvetli bir ifadeye kolaylıkla raslanamaz.Elbiseler yeĢil,mavi,sarı efla-
tun ve kurĢunidir.Köpek (Kıtmir)siyahtır.ten renginde olan sima ve ellerin boya-
sı,daha parlamaktadır”(Öz 1952:34). 
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3.  Yazı Resimde Ashab-ı Kehf  ve Eshab-ı Kehf Gemisi 
Ġsmail Derdi‟nin 1690 tarihli bu levhada tek ve çok tanrılı pekçok dinin 

geçmiĢinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen Esháb-ı Kehf sözkonusu edil-
mektedir. 'Yedi uyurlar' olarak bilinen Yemliha, Mekselina, Misliha, MernuĢ, De-
bernuĢ, ġazenuĢ, KefeĢtatayuĢ ve köpekleri Kıtmir'in isimleri bu levhada gemi 
biçimi verilerek yazılmıĢ; altın, siyah ve yeĢille renklendirilmiĢtir Ġsmail Derdi'nin 
bu levhası Topkapı Sarayı'ndadır. 

Türkler, Ġslamiyeti kabul ettikleri zaman benimsedikleri Arap alfabesini, bir 

iletiĢim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün ulusal bir sanat 
olarak geliĢtirmiĢler ve dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sağlamıĢlar-
dır. “Kur‟ân-ı Kerim, Mekke‟de nâzil oldu, Mısır‟da okundu, Ġstanbul‟da yazıldı” 

sözü bu gerçeğin en güzel ifadesidir. Günümüzde, cami, müze, kütüphane ve özel 

koleksiyonlarımızı süsleyen hatlar, Türk sanatçısının ince zevkini ve estetik anlayı-
Ģını yansıtan birer milli mirastır. 

“Bu yedi kiĢi yıllar boyu hem hristiyanlar, hem de Müslümanlarca kutsal sa-
yıldığından adları camilere, tekkelere, muskalara girmiĢ, sihir ve tılsım yerine ge-
çen Hazreti Süleyman‟ın altı köĢeli mührü bunların adlarıyla da zaman zaman 

meydana getirilmiĢtir. Bunun ortasında harfler veya rakamlarla „Vefk‟ler yazılır, 
bazen lafza-i celal (Allah) belirtilirdi”(Aksel 1966; 3986). 

“Eshab-ı Kehf‟in adları kalyon, kadırga, çektiri, saltanat kayığı olmak üzere 
yelkenler, küreklerle, kaptan köĢkleriyle adeta masal gemileri Ģekillerini alırlar. 

Bu gemi, halk arasında Nuh‟un Gemisine de  benzetilirdi. Buna sebep bazı 
yazı-resimlerde ağzında bir zeytin dalı ile görünen güvercindir. Bu gemilerin çok 
defa yelkenlernde „Yasin‟ veya ayetler bulunur. Bazen de beyitler veya „Ya Hafız, 
„Ya Malik – El Mülk‟ yazıları katılırdı. Yalnız bu mağara kiĢilerinin uyur bir Ģekil-
de resimlenmeleri gerekirken yazı-resim Ģeklinde sembolleĢmeleri onlara resimden 
çok bir tılsım manzarası veriyordu. Gemi, resmi hiçbir surette günah olmadığı hal-
de kutsal adlardan, yazılardan tertiplenmesi, bunun aynı zamanda bir dua olduğunu 

ortaya kor. 
Burada harflerden uzanmıĢ çizgilerle yelken direkleri, daha doğrusu bütün 

bir yazı gemi belirir. Halk çok defa anlamadığına önem verir. Bu sebepten gerçek 
gemilerden çok böyle yazı-resim gemilere ilgi gösterir, bunlarda manevi bir Ģeyler 
arar. Nitekim bu yazı-gemilerin altında bazen Ģöyle bir yazı yer alır: Vebadan, 
taundan, yangından beni hıfz eden beĢ Ģeyim var; El Mustafa, El Murteza ve „Eb-
nahuma‟ iki oğulları Hasan Hüseyin el Fatima. 

Geleneklere göre Eshab-ı Kehf‟in adları kutsal sayılmakla beraber bunlar 
söylendiği zaman besmele çekilmez; Bunun sebebi Kıtmir(Köpek) in bulunuĢudur. 

Müslümanlıkta köpeğin ve resmin bulunduğu yere melek girmez diye bir inanıĢ 
olduğundan köpek çok defa kapı dıĢında bulunur. 

Topkapı Sarayında bulunan büyük gemi resmi Eshab-ı Kehf‟in adlarıyla bir-
likte ayetlerle süslenmiĢtir. Bu büyük yazı-resim levha aynı zamanda havaya yapı-
Ģık gibi görülen çiçeklerle dekoratif bir özellik alır. 
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Sade mağara erenlerinin adları değil yer yer ayetler de yelkenler de, bayrak-
lar da görünür. „Ya melikülmülk, Tevekkeltü alellah, Ġnnafetahna leke‟ en üstte „ 
ya hafiyyeleltaf neccina mimma nahaf‟ yazısı eserin dini koruyuculuğunu açıklar. 
Bu yazı „Ey lütufları esirgemeyen Allah, bizi korktuklarımızdan koru‟ dur. 

Uzun çatallı bayraklar altında üç köĢk görünür. Bundan önceki gemiden da-
ha fazla resme kayan bu levha, az bir mesafeden yazılar silinip yelkenli gemi orta-
ya çıkabilir.(Aksel 1966: 3587-3588)” 

Malik Aksel bu sulu boya resmin özelliklerini Ģöyle anlatmaktadır. “Bu sulu 

boya resimde yelkenlerin tamamiyle yazıdan uzaklaĢtığı belli olmaktadır. Bu harb 
gemisinin özelliği de realist bir gözle çizilmiĢ olmasıdır. Burada dikkati çeken bir 

nokta da sol üst köĢede sülüs yazıyla beliren bir beyittir. Ġhtimal bu yazı – resim 
gemi kaptan Gazi Hasan PaĢa‟ya hediye edilmiĢtir. Bu resimde yazı artık pek az bir 

yer tutmada yazı, yerini resme terk etmededir”(Aksel 1966: 3989). 
Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle BektaĢilik ve Alevilik 

adlı eserinde yedi uyurlarla ilgili çeĢitli levhaların dergahlarda bulunmasıyla ilgili 

olarak Ģunları ifade etmektedir: “Bir çok dergahlarda ve BektaĢi ve Alevi ve diğer 
mistik yollar mensubu kiĢilerin evlerinde gemi Ģeklinde ve birbiri içine girmiĢ karı-

Ģık (girift) yazılar Ģeklinde Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf) adlarından meydana geti-
rilmiĢ levhalar gördüm”(Dedebaba 2001:666). 

Sanat tarihçisi Celal Esad Arseven‟in eserlerinde de bu konu ele alınmıĢtır. 

Örneğin 1939‟da basılan L‟Art Turc (Sf. 239) adlı eserinde kliĢesi görülen kayık 

Ģeklinde yazılmıĢ bir Amentü levhasına da rastlanmaktadır. Bu konuda Dedebaba 

Ģunları da eklemektedir. “Yedi Uyurlar resim Ģeklinde yazı kompozisyonları da 

yapılmıĢtır. Bunlar da ötekileri gibi kağıt ve kartonlara yazılmıĢ levhalar, tahta 

oymalar veya ipekli kumaĢ, kadife ve atlaslar üzerine sırma veya renkli ipekle iĢ-

lemle suretiyle meydana getirilmiĢ eserlerdir....Bu yedi kiĢi tevhide (Tanrı‟nın bir-
liğine) inandıkları için Müslümanlar bunları kutsal kiĢiler gibi kabul etmiĢlerdir. 
Yukarıda söylediğim levha benzeri yapıtlardan baĢka, bunların adlarının mühürler 

de vardır. Ortasında Yâhū yazılı ve Yedi Uyurlar‟ın adlarının uzayan harf çizgileri 

bir mühr-ü Süleyman (altı köĢeli yıldız) Ģekli meydana getirilmiĢ bir mührü dostum 
Muzaffer Tanrıyar erenler Fakir‟e hediye etmiĢlerdi. Bu mühürler sihir ve tılsım 

olarak da bazı vefklerde kullanılmıĢtır. 
Malik Aksel, Türklerde Dini Resimler adlı eserinde Ashab-ı Kehf ile ilgili 

olarak yapılmıĢ sanat eserlerini tanıtmıĢtır. Aksel bu yazısında önce maĢallah yazılı 
iki ibrik arasında yer alan altı köĢeli yıldız çevresi içindeki Eshab-ı Kehf adlarını 
tanıtmıĢtır. Bu, cam üzerine yıldızlar ve boyalarla yapılmıĢ bir eserdir. Aksel aynı 
eserde gemi Ģeklinde Ashab-ı Kehf adlarının yer aldığı üç resmi de tanıtmıĢtır. 
Aksel‟in Ashab-ı Kehf‟in isimleriyle ilgili görüĢü Ģöyledir : 

“Bunlar Arap ve Hıristiyan adlarından çok Süryani adlara benzer. Eshab-ı 
Kehf‟in en tanınmıĢ mağarası Elbistan‟dadır. Yanında bir kilise ve bir mescit bulu-
nur. Bu yedi kutsal kiĢi, yıllar boyu hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlarca kut-
sal sayıldığından adları camilere, tekkelere, muskalara girmiĢtir. Sihir ve tılsım 
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yerine geçen  Hz. Süleyman‟ın altı köĢeli mührü bazen da bu adlarla süslenir, orta 
yere de «vefk»ler veya «lafza-i celal» yani Allah adı konurdu” (Aksel 1967 . 65). 

Yedi Uyurlar adıyla yazılmıĢ gemi Ģekillerinin birkaç çeĢidini gördüm. Ma-
lik Aksel‟in kitabında da (Türklerde Dini Resimler s 66 – 70) bir ayetler de bulu-
nur. Vav (V) harfleriyle on çifte kürekli yelkenli kayık Ģeklinde Yedi Uyurlar adla-
rı yazılmıĢ güzel levhalar vardır. Vav harfi sofilere göre Vedūd‟dur. Tanrı adının 

simgesidir. Vecd, Vefâ‟dır. Ebediyete, Tanrı‟ya, onun sevgililerine, aydınlatıcıya, 
yola, dosta, ve verdiği ikrar‟a vefadır; keza her nesneye veda edip (Masiva kaydın-
dan sıyrılıp) sadece Gerçek olana yönelmedir”(Dedebaba 2001: 667). 

Yedi Uyurlar‟ın hat sanatında canlandıran ustalardan biri de Ġsmail Der-
di‟dir. Onun yazdığı levha Topkapı Sarayı‟nda olup, bir gazetemizin Ramazan 

sayfasında Ģu bilgilerle birlikte yer almıĢtır: “1690 tarihli bu levhada tek ve çok 

tanrılı pekçok dinin geçmiĢinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen Esháb-ı 
Kehf sözkonusu edilmektedir. “Yedi uyurlar” olarak bilinen Yemliha, Mekselina, 

Misliha, MernuĢ, DebernuĢ, ġazenuĢ, KefeĢtatayuĢ ve köpekleri Kıtmir'in isimleri 

bu levhada gemi biçimi verilerek yazılmıĢ; altın, siyah ve yeĢille renklendirilmiĢtir. 

Ġsmail Derdi'nin bu levhası Topkapı Sarayı'ndadır.” 
Ġslam yazı sanatını zirveye taĢıyan hattat olrak tanınan Amasyalı ġeyh Ham-

dullah hat sanatının en çok tanınan isimlerindendir. Ġlim ve sanat dünyamıza bil-
hassa altı türde eserler veren ġeyh Hamdullah‟ın kırkyedi adet Mushaf-ı ġerif, Me-
Ģarik ve Mesahib-i ġerif, bine ulaĢan Enam , Kehf, Nebe sureleri, tomar, kıta ve 
murakka yazmıĢtır.  

Ashab-ı Kehf‟in isimlerinin bulunduğu yazılar bazı eski tarihi camilerde de 
yer almıĢtır. Mesela Kastamonu‟daki üzerinde “Mevlana Camisi, H 1262” (1846) 

yazan Harmason Camisi bunlardan biridir. “Hüseyin Ata‟ya (1936) göre birkaç sıra 

taĢ, bir sıra ağaç, birkaç sıra taĢ, bir sıra ağaç... “Selçuklumimarisi” olarak yapıl-
mıĢ. Caminin 5 metrelik giriĢi sonradan yapılmıĢ olabilir (1846 bu tarih olmalıdır). 
Bu ek yapılmadan önce giriĢ kapısı üstüne konulan Yedi Uyurlar‟ın (Eshab-ı Kehf) 
adlarından kimi, sonradan eklendiği sanılan iki odanın duvarlarında kalmıĢ 

(2001‟de bu iki oda kaldırıldı)”( http://www.abanagazetesi.com/camiler.htm). 
Yine Kayseri Bedesteni‟nin güney yan bölümüne açılan kapını üzerinde As-

hab-ı Kehf‟in isimleri yer almaktadır.(Çayırdağ 1981:547) Kayseri‟de vakıf kayıt-
larında Hançerli Fatma Sultan Vakfı olarak geçen bedestenin güney yan bölümüne 

açılan kapının dıĢ yüzünde birinci kitabeye simetrik olarak konmuĢ mermer kitabe 

taĢı üzerine kazınmak üzere çizilmiĢ, Ashab-ı Kehf‟in isimleri olarak Yemliha, 
Mekselina, Mislina, MernuĢ, DebernuĢ, ġazenuĢ, KefeĢtatayyuĢ, Kıtmir isimleri ve 
hattatın ismi olan Seyfullah bulunmaktadır. 

Yine Cizre‟deki tarihi köprünün 1909 yılında Gertrude Bell tarafından çeki-
len resminde Köprünün batıdaki orta ayağında, aynalı kufi yazıyla “ yemliha ” 

ibaresine yer verilmiĢtir. KöĢeden çekilen resimde Yemliha ismi makili hatla Arap-
ça olarak yazılmıĢtır.Bu isim Ashab- Kehf‟teki Yemliha ismini çağrıĢtırmakta-
dır(Ertekin 2005). 

http://www.abanagazetesi.com/camiler.htm
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Arap tarihçilerinden Mekarri,Kurtuba  camiinde Musa‟nın asasını,Eshab-ı 
Kehf ve Nuh‟un kargasını gösteren resimlerin bulunduğunu söylerse de  bunun 
hakkında eski metinlerde hiçbir  iĢaret yoktur.(ġekerci 1974:82). 

  
4.   Sinema  / T.V. Dizileri 
4.1.  Belgesel Filmlerde Yedi Uyurlar 
Yapım Tarihi : 1996 
Süresi : 30' 
Bölüm Sayısı : 1 
Çekim Yeri - KahramanmaraĢ / AfĢin, Ġçel / Tarsus ve Ġzmir / Efes 
Yapımcı - Muharrem Sevil / Serpil ALGÜL 
Yönetmen - Muharrem Sevil / Serpil ALGÜL 
Metin Yazarı - Halime TOROS 
Kameraman - Halil ELMAS 
Yaygın kullanımıyla " Yedi Uyurlar " olarak bilinen mağaralar, Hz. Ġsa son-

rasında Hıristiyanlara yapılan baskılar ve iĢkenceler dayanılmaz hale gelir. Döne-
min Ġmparatorunun zulmünden kaçan gençler bir mağaraya sığınırlar ve uykuya 
dalarlar. Kuran-ı Kerim'de bu gençlerin 309 yıl mağarada kaldıkları ve sonra uyan-
dıkları yazar. Daha sonra gençlerden biri acıkarak yiyecek bulmak için kente iner. 

Ġmparator Decius dönemine ait parayı görenler ĢaĢırarak gençle birlikte mağaraya 
gelirler. Gençler Tanrı'nın kendilerini bu uykuya yatırdığını söylerler ve tekrar 

ölüm uykusuna yatarlar. Ġmparator mağaranın ağzını kapatarak bir mescit yaptırır.  
Belgeselde mağara kültürü de anlatılmaktadır.  

Kaynak - TRT Radyo ve Televizyon Dergisi / Sayı 88 
 

4.2.  Dizi Film 
“Mağara arkadaĢları adıyla iki t.v. kanalında gösterilen Ashab-ı Kehf dizisi 

14 bölümden oluĢmaktadır. 2001 yılı Ramazan ayında televizyonda gösterilen dizi 

Ġran yapımıdır. Bu dizi film daha sonra CD olarak piyasaya çıkmıĢ hatta bazı gaze-
teler tarafından promosyon olarak dağıtılmıĢtır. Bununla ilgili bir gazetenin tele-
vizyon sayfası haberi aĢağıdadır : 

“Bir gecede yüzlerce yıl” 
Mağara ArkadaĢları / KANAL 7 15.15  

Yön.: Farajullah Silahshur  
Oyn.: Jafar Dahkan, Mahtap Qerameti, Jihanbahsh Soltani.  
Mağara ArkadaĢları (Ashab-ı Kehf) Ġslam kaynaklarının yanı sıra Hıristiyan kay-
naklarından da yararlanılarak hazırlanan hikayede; Roma Ġmparatorluğu‟nun doğu-
Ģundan 890 yıl sonra yaĢanmıĢ olaylar anlatılıyor. Hazreti Ġsa‟nın doğumundan 

137, Roma Ġmparatorluğu‟nun doğuĢundan 890 yıl sonra yaĢanmıĢ gerçek bir olay-
dan alınan dizi, Ramazan ayı boyunca seyirciyle buluĢuyor. Putlara tapan Romalı-

lar ile her türlü baskıya rağmen tek Ġlah‟a olan inançlarını haykıran Hazreti Ġsa‟nın 

öğretisine sadık Ġseviler arasında süren büyük mücadele ve iĢkenceden kaçarken bir 
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gecede yüzlerce yıllık uykuya dalan yedi kiĢinin mucizesi, Mağara ArkadaĢları 

(Ashab-ı Kehf)'in hikayesi”(Zaman 27.11.2001) 
Zulme karĢı boyun eğmeyen genç yürekler. Onlar, hakikatleri inkar edenlerle 

yollarını ayırdılar. Allah onları zalimlerin elinden kurtardı ve kıyamete kadar anıla-
cak bir mucize yaptı. 300 yılı aĢkın bir süre mağarada uyuyan imanlı gençlerin 

derslerle yüklü hayat hikayesi... Yönetmen : Farajullah Silahjur Oyuncular : Jafar 
Dahkan - Mahtab Querameti - Jihanbahsh Soltani Hossein Yari - Reza Ġranmanash 

 
 
Program Kimliği 
Yönetmen : Farajullah Silahjur 
   Oyuncular : Jafar Dahkan-Mahtab Querameti- Jihanbahsh Soltani Hossein 

Yari- Reza Ġranmanash 
   Yayın Günü ve Saati : Pazartesi 20:00 - Cumartesi 21:00 
   Kategorisi : Prime Time 
   Yayın Periyodu : Haftada 1 Gün 18 Bölüm 
   Süre :  45 Dk. 
   Yayın Formatı : Bant 
   Program Türü : Dizi 
  
4.3.  Sinema Filmi 
Uzun Gece-Eshab-Kehf, sinema filmi olarak çekilmiĢ, daha sonra 2 CD ha-

linde piyasaya sürülmüĢtür. Filmin süresi 120 dakikadır. ĠFPAġ!ın yapımcılığını 

üstlendiği filmin yönetmeni ve senaristi Aykut Düz‟ dür. BaĢrollerde ise Salih 

Kırmızı, Ümit Acar ve Cem AkyoldaĢ yer almaktadır. 
VCD tanıtımında konusu Ģöyle ifade edilmektedir: 
Konu : Roma imparatorlarından Domityanus veya Dakyanus, zalim putpe-

rest biriydi. Tanrılığını ilan etti. Efsus, yani Tarsus‟ta zulmüne katlanamayan yedi 
genç, Ģehirden 15 km. uzakta bir mağarada saklandılar, uyuya kaldılar. 300 sene 
sonra imparator Teodos zamanında uyandılar. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mer-
nuĢ, DebernuĢ, ġazenus, KefeĢtatayyuĢ ve köpekleri Kıtmir‟in her Ģeyin değiĢtiği 
bir dünyada yüzlerce yıl önceki mantık, anlayıĢ, adet, gelenek – görenek ve paraları 
ile ne durumlara düĢtüklerinin filmi. 

2006 yılında Mersin'in Tarsus ilçesi'ndeki "Eshab-ı Kehf”in tanıtılması ama-
cıyla RüĢtü Aydın'ın yönetmenliğinde Kıtmir-Eshab-ı Kehf filmi çekiliyor. Basında 
ve internetteki haber sitelerinde yer alan bilgilere göre görüntü yönetmenliğini 

Yasin Korkmaz'ın üstlendiği filmin oyuncuları Tarsuslular arasından seçilecek. 

Filmde, geçmiĢten günümüze kadar geçen süreç güncel bir tarz ile anlatılacak. 
Filmin yönetmeni Aydın, Eshab-ı Kehf öyküsünün Kur'an-ı Kerim'de sure ve 

ayet ile anlatılması dolayısıyla insanların ilgisini çektiğini belirtiyor. Aydın, “Halk 

arasında Yedi Uyurlar olarak bilinen Eshab-ı Kehf öyküsünü, efsanede adı geçen 
köpeğin (Kıtmir) adı ile çekeceğiz. Gençlerin, kendileri gibi inancı olan insanları 
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hunharca öldürüp kale kapılarına asan zalim Kral Dekyanus ile verdiği yaĢam mü-

cadelesinin ele alındığı filmde, hem güncellik hem de geçmiĢ bir arada canlandırı-

lacak.” diyor. Önümüzdeki hafta çekimlerine baĢlanacak film, mart ayı sonunda 

tamamlanacak. 
Eshab-ı Kehf‟in hikâyesi: 
Eshab-ı Kehf hadisesi Kur'an-ı Kerim'de “yeniden dirilme” inancının delille-

ri arasında gösterilir. Buna göre; Efsus ya da Yarpuz denilen bir Ģehirde Dakyanus 
adında zalim bir hükümdar, halkı kendisine ve putlarına taptırırmıĢ. Allah'ın varlı-

ğına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu 
dıĢına çıkarlarmıĢ. Dakyanus'tan kaçan gençler, bir çobana rastlarlar. Çoban ve 
Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır. Çobanın bildiği bir mağaraya sığınan Es-
hab-ı Kehf burada uykuya dalar. Kralın vezirleri mağarayı bulurlar ve ağzını kapa-
tırlar. Eshab-ı Kehf, bir rivayete göre 309 sene burada kalır. Uyandıklarında, içle-
rinden Yemliha'yı Ģehre ekmek almaya gönderirler. ġehirde, Dakyanus zamanından 
kalma para ile alıĢveriĢ yapmak isteyen Yemliha'dan Ģüphelenen halk, onu mahke-
meye çıkartır. Yemliha, delil için kalabalığı mağaranın olduğu yere getirir. Ancak, 

mağarada kendisini bekleyen arkadaĢlarının korkabileceğinden bahisle, içeriye 
yalnız girip onlara durumu anlatacağını söyleyerek ayrılır ve sır olup gider 

Bilindiği gibi Yedi Uyurlar olarak bilinen Eshab-ı Kehf öyküsü, Ġslam Di-
ni‟nin kutsal kitabı Kur‟an-ı Kerim‟de sure ve ayetleri yer alırken; Hristiyanlarca 
da kutsal sayılmakta ve defalarca Eshab-ı Kehf filmini, çektikleri biliniyor. Tarsus-
lular ise; Eshab-ı Kehf filmi olan KITMĠR filmini Ġslam inancına göre çekecekleri-
ni söylüyorlar. 

 4.4.   Teyp Kasetleri 
Teyp kasetleri popüler kültürün en etkili ve yaygın araçlarındandır. Dolduru-

lan kaset sayesinde bir müzik eseri  veya sözlü kültür milyonlara ulaĢma Ģansına 
sahiptir.Yedi Uyurların mağarası olan Tarsus‟taki Ashab-ı Kehf mağarasının oldu-
ğu mıntıkada bulunan, ağırlıklı olarak dini özellikle de Yedi Uyurlarla ilgili hediye-
lik, hatıra eĢyalar satılan mini çarĢıda kasetle de satılmaktadır. Burada bir radyo 
oyunu olarak yazılmıĢ diğeri de ilahi-sohbet Ģeklinde hazırlanmıĢ konuyla ilgili 
kasete rastlanmıĢtır. 

Bant tiyatrosu veya radyo oyunu diye bilinen bu türde “ Eshab-ı Kehf-Yedi 
Uyurlar” adlı eser canlandırılmıĢtır. Osmanlı Yayınevi‟nin hazırladığı bu kasette ; 

Eser: Abdulkadir Dedeoğlu 
Radyofonik metin: Kasım Göçmenoğlu 
Yöneten: Hüseyin Avnioğlu 
Ġsimleri göze çarpmaktadır. 
 Sırt kısmında Eshab-ı Kehf kasedi, arka yüzünde Eshab-ı Kehf ve ilahile-

ri  yazan diğer kasetin bir yüzünde ilahiler, diğer tarafında olayın anlatıldığı bir 
sohbet yer almaktadır. 
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Ġlahi Kaseti 
Eshab-ı Kehf ve Ġlahileri adlı kaset,Tarsus‟daki Ashab-ı Kehf Mağarasının 

bulunduğu çarĢıda satılmaktadır.Kasetin ön yüzünde Tarsus‟daki mağara ve cami-
nin yer aldığı resim ile üzerinde Eshab-ı kehf mührü ve ve eshab-ı kehf  tuğrası 
bulunmaktadır.Sırt kısmında Eshab-ı Kehf  Kaseti yazan  kasetin içinde  çalgılar 
eĢliğinde  icra edilen ilahiler vardır. 

  
4.5.  El Sanatlarına Yansımaları 
Yatağanlar, Osmanlı döneminde kullanılan kısa tabanlı, ucu hafifçe eğri, iç 

kenarı keskin bir tür silahtır. 16. yüzyılda ortaya çıkan yatağanların ucu sivri oldu-
ğundan hem kesici hem de delici iĢlevleri vardır. Osmanlı kara ve deniz askerlerin-
ce beldeki kuĢağa yatay olarak yerleĢtirildiğinden bu adla anılır. Yatağanların kab-
zaları fildiĢi süslemeli, tabanları ve kınları zengin bezemeli örnekleri bulunmakta-
dır. 

Bosna‟da bulunan ve Zagreb‟deki  müzede sergilenen Ömer adlı bir ustanın 
yaptığı(1826-1827) yatağan kılıçta  da yedi uyurların isimleri yer almakta-
dır.Kemik kabzalı ve çelik olan kılıcın bir yüzünde süslemeli olarak   “Yaratıcıma 
,kölesi Emin‟e güvenimi belirtirim.O.asil ve ebedi olan  bu bıçağı doğru 

kıl.O.doğru kıldığı sürece onun sahibinin düĢmesine müsaade etme.Muhammed‟i 

senin takipcin Emin‟e Ģefaatçı kıl” sözleri.diğer yüzünde ise “Sahip ve taĢıyıcı  
Emin Ağa .1242 Yemliha ,Meskelina. Meslina,MernuĢ,DebernuĢ, ġazenuĢ, 

KefeĢtatayuĢ, Kıtmir”yazısı  vardır. 
Ġstanbul‟daki Askeri Müze‟de de bunun gibi  bir  yatağan kılıçta benzer ifa-

deler yer almaktadır." 
Eski tarihi eser müzayedesinde satılmak istenen Osmanlı mercan kakma 

tombaklı yatağan kılıç hakkında Ģu bilgileri görmekteyiz : “Kılıcın orjınal rengi ilk 
resimdekı gibidir.diğer resimlerde iĢlemeler ön plana çıkarılmıĢtır. Osmanlı yata-
ğan kılıç yanaklı boynuz kabze gümüĢ çevrili namlu 3.5 -4 cm arası değiĢmekte 
çok temiz ve çok keskin iki tarafı gümüĢ kakma iĢlemeli ve ashab-ı keyf(yedi uyur-
lar) isimleri yazılı 75 cm. uzunluğunda çok heybetli bir kılıçtır. 18.yüzyılın ikinci 

yarısında osmanlı ordusunda genellikle piyade sınıfı olarak bilinen yeniçeri ile 
denizci askerleri olan levend'ler tarafından yaygın olarak kulklanılan kesici bir 

silahtır..balkanlardada kullanılmıĢ hatta sırplar arasında 19.yy'da ulusal bir nitelik 
haline gelmiĢtir. Genelde kın içinde ve beldeki silahlıkta taĢınırdı,uzun olanlara 

osmanlıda zeybek bıçağı adıda verilirdi,çok ince ve keskin olarak iyi çelikten yapı-

lırdı,iç bükey formlu tek ağızlı bir kılıçtır Yatağanlar üzerinde görülen süsleme ve 

kitabeler kakma,savat,kabartma,oyma,kazıma ve sıvama tekniği ile yapılmıĢ ashab-
ı keyf ismi-kurandan ayetler,rumiler,palmetler,Ģemseler,salbek ve bitkisel bezeme-
ler,mührü süleymani, çeĢitli arma ve tılsımlar ile sihir sembolleri kullanılmıĢtır.türk 

maden sanatının en güzel örneklerinden olan yatağan kılıçlar dünyaya nam salmıĢ-

tır. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 163 

Günümüzde bu ve benzeri eserler,manevi değerlerin ötesinde müzayedelerde 

satıĢa sunularak maddi anlamda değerlenmekte ve el değiĢtirmektedir. 
                                                                                                               
4.5.1.   Camaltı Resimlerinde Yedi Uyuyanlar 
Genellikle resim eğitimi görmemiĢ ve bu tekniklere dikkat etmeyen halk res-

samları tarafından yapılan camaltı resimlerinde de Yedi Uyuyanları görmekteyiz. “ 
Eshab-ı Kehf‟in (Yedi Uyurlar) isimlerinin yazılı olduğu Amentü Gemisi ise bere-
ket getirmesi dileğiyle genelde dükkan ve iĢyerlerinde bulundurulurdu”(CoĢkun 
2001: 76). 

Günümüzde bu türden çok az resim elimizde kalmıĢtır.Koleksiyoncuların 

peĢinde olduğu bu eserler,ustalarının vefatıyla birlikte üretilemez  hale gelmiĢtir. 
 Ayrıca Ashab-ı Kehf‟in sanat alanı dıĢında edebiyatımızın (eski – yeni) dö-

nemine yansımıĢ, halk edebiyatı ürünleri içinde kendine yer bulmuĢ çok sayıda 

örneği vardır. 
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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; söyleĢi (sohbet, röportaj), eleĢtiri, tanıtım ve haber-
ler yer alabilmektedir. 

3) Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın orga-
nında, sosyal medyada (internette) yayımlanmamıĢ olacaktır. 

4) Kültür Evreni Dergisinin dili; Türkiye Türkçesi, Türk dilinin diğer lehçeleri (Azeri 

Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kırım Türkçesi vb.), Ġngilizce 

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, Ġngilizce 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 Ġngilizce özet ve Ġngilizce anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

7) Türkiye Türkçesi dıĢında; Türk dilinin diğer lehçelerinde kaleme alınmıĢ yazılara, 

Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, Ġngilizce özet ve Ġngilizce anahtar kelimeler ile o 
lehçeyle özet ve o lehçeyle anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 

8) Ġngilizce kaleme alınmıĢ yazılara, Ġngilizce özet ve Ġngilizce anahtar kelimeler ile 

Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler mutlaka eklenecektir. 
9) Rusça kaleme alınmıĢ yazılara, Rusça özet ve Rusça anahtar kelimeler, Ġngilizce 

özet ve Ġngilizce 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 (giriĢ, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartıĢma ve öneri-
ler) her birinin kısa bir özetini içermelidir. Okuyucunun makalenin içeriğini; kısa zamanda 
ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla iliĢkisini saptamasına ve böylece maka-
leyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine imkân vermelidir. 

12) Özetlerde; araĢtırmayı yapılmaya değer kılan neden ve çözülmeye çalıĢılan prop-
lem belirtilir. AraĢtırma sürecinde kullanılan yöntem, kapsam, zaman, yer ve verilen özel-
likler belirtilir. Kapsama alınan ve kapsam dıĢı bırakılan değiĢkenler 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 araĢtırma 

alanına kattığı bilginin önemi belirtilir. Sonuçların genellenebilir olup olmadığı, potansiyel 
olarak genellenebilir olup olmadığı ya da belirli bir duruma bağlı olarak ortaya konulup 
konulmayacağı belirtilir. Bilgiler genellikle birer cümle olarak verilir, bulgu ve sonuç kısmı 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2019 / Sayı-Number-Число 36 

 165 

birkaç cümleden oluĢabilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak Ģekilde dü-

zenlenir. Cümleler açık ve anlaĢılır olmalıdır. Cümlelerde geçmiĢ zaman kipi kullanılır. 
Özette; tablo, Ģekil, 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, iliĢkili terimler dizini (gömü=thesaurus), dizin (index) vb. 

araçlardan seçilmeli, rastgele verilmemelidir. Bilgiye eriĢimde anlamlı olabilecek darlık ya 

da geniĢlikte seçilmelidir. Terimlerin ve kavramların seçimi mümkün olduğunca eriĢimi 

anlamlı kılacak biçimde yapılmalıdır. Anahtar kelime sayısı makalenin eriĢimine imkân 
verecek alanları içerecek sayıda (en fazla 5) olmalıdır. Özellikle edebiyat alanında makale-
de incelenen yazar ve eser adlarının eriĢim öğesi olduğu unutulmamalıdır. 

14) Yazıların (makalelerin) baĢlıkları 12 kelimeyi aĢmamalıdır. BaĢlık, makaleyi be-
timleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartıĢmalarını ve savını (tezini, iddiasını) 
yansıtmalıdır. 

15) Bir makale hangi dilde ve lehçede kaleme alınmıĢ olursa olsun; Türkçe baĢlık, Ġn-
gilizce baĢlık, Rusça baĢlık mutlaka olmalıdır. 

16) Makalelerin (yazıların) yazım sırası Ģöyle olmalıdır: 
a) Yazının BaĢlığı  
-Türkçe baĢlık 
-Ġngilizce baĢlık 
-Rusça baĢlık 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmıĢ ise o baĢlık önce yazılmalıdır. 
b) Özetler 
–Türkçe özet ve anahtar kelimeler 
-Ġngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) 
Not: Yazı hangi dil ve lehçede yazılmıĢ ise o dildeki özet ve anahtar kelimeler önce 

yazılmalıdır. 
c) Makale Metni 
d) Kaynakça 
e) Ekler (varsa) 
f) GeniĢ özet (summary) (isteniyorsa) 
17) Yazılar, (Microsoft World) programıyla gönderilecektir. Yazı, Türkçe veya Ġngiliz-

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), baĢlıklar, 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) 
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20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle daha kü-

çük punto ile yazılacaktır. 
21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; “KAYNAKÇA” baĢlığı al-

tında soyadı baĢta 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. Ġncelenmek 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 değiĢikliklerin neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından 

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

cektir. 

mailto:kulturevrenidergisi@gmail.com
http://www.kulturevreni.com/
mailto:kulturevrenidergisi@gmail.com
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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 jo-

urnal. 
2) Universe Culture journal includes scientific articles about [folklore, linguistics, 

music, literature, Turcology and mythology]. In addition, interview (chatting, conversa-
tions), critique, book-review and news are avaliable for publishing in this journal. 

3) Previously unpublished articles should be submitted to the Universe Culture jour-
nal: at the any printed, net and magnetic facilities.  

4) The languages of the Universe Culture journal are Turkey Turkish, the other dia-
lects of Turkish (dialects of Azerbaijani, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, Crimean 
Tatars etc.), English and Russian. 

5) Writings and articles which will be published (with 4th article will be mentioned in 
the specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic and Arabic alphabet. 
The article (writing) should be include abstract, and key words Turkish and English and 
also general bibliography in Latin letters. 

6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abstract and 
key words.  

7) The article in other dialects of Turkic language should be include abstract and key 
words in Turkish, English and language of main text abstract and key words.  

8) The article in English should be include English and Turkish abstract and key 
words. 

9) The article in Russian should be include Russian, English and Turkish abstract and 
key words. 

10) Abstract should include at least 100 upmost 250 words and in form of one parag-
raph in any language. Abstracts as only one sentence not be accepted. Abstract, the top 
ofless than 100 words or 250 words will not be accepted. 

11) Abstract, no matter in which language and dialect; is a brief description of 
knowledge in the article. Abstracts schould also include a brief abstract of each main part 
in the article (introduction, findings and methods, results, discussion and proposals). The-
refore abstracts schould be comprehensible enaugh for the readers to have an idea about 
the article with precision in a short time and to determine the relationship between their 
own interests. So that, the abstract schould enable the readers to decide about the necessity 
to read the entire text.  

2) In abstracts; reason that is worth investigating and the problem to be solved are in-
dicated. In the research process; method, scope, time, place and the specified properties are 
also indicated. Included and excluded variables are explained. The most significant results 
are presented. Results can be demonstrated numerically. Non-specific statements such as 
“So, little, big, little” etc. are not used. The importance of the results and their contribution 

to the research area are indicated. There are also indications about whether these results 
can be generalizable or potentially generalizable or whether to be put forward due to a 
particular situation. Information is usually given in one sentence. Some of the findings and 
conclusions may consist of a few sentences. Sentences are arranged so as to ensure integ-
rity using appropriate connectors. Sentences should be clear and understandable. Past tense 
is used in sentences. In abstract; tables, figures, cited and references are not used. 
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13) Key words also make contributions to the referees and editors in publication pro-
cess as well as to the publications scanned in electronic media and indexing process. Key 
words schould be chosen from associated terms index (burial = thesaurus), index and so on 
but not chosen randomly. For accessing to information they schould also be selected ha-
ving significantly stenosis or sizes. The choice of the term and concept of access as possib-
le should be done in a way that makes sense. The number of keywords that will allow the 
article to include access to a number of areas (up to 5) should be. Especially in the field of 
literature, the names of authors and works analyzed in the article should be noted as an 
item for the access to the work.  

14) The titles of articles (writings) should not exceed 12 words. The title should be 
descriptive for the article and schould reflect the article's basic concepts, discussions and 
arguments (thesis, the claim). 

 15) Regardless in which language and dialect the article is written; there must be 
Turkish, English and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 
a) Writings the title 
- Turkish title 
- English title 
- Russian title 
Note: The text should be written in which language and dialect is written before that 

title.  
b) Abstracts 
-Turkish abstracts and key words 
-English abstracts (summary) and key words  
Note: The text must be written in languages and dialects, which was written in the 

abstract and key words in that language before. 
c) Article Text 
d) Bibliography 
e) Appendices (if applicable) 
f) Large abstract (summary) (if required) 
17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or English scho-

uld be in Times New Roman; In the Azerbaijani dialect, in Times Roman Azlat (or simi-
lar); in Russian in Times Cyr (or similar). Besides the type sent, type of fonts should also 
be included. In the article if there are pictures, musical notes etc. they schould be submit-
ted with high resolution in accordance with printing. 

 18) Writings (articles), titles, abstracts, text, footnotes, bibliography etc. including not 
less than a minimum of 2000 words. So, according to the standards of Universe Culture 
journal, writings (articles) should not be less than 5 pages.  

19) Citations and references in the article text; author‟s name, year of publication, pa-
ge number format will be indicated in parentheses. For example; (Boratav 1987: 9) 

20) Footnotes will be used for illustration only and will be written with the same font 
and smaller font size. 

21) Location of quotations is specified in the text under the title of “Bibliography”. 
Those are listed in alphabetical order in that the surname of the auther mainly located. 
“Bibliography” will be given at the end of the text (article), before appendices.  
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a) For the books; 
In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 

Ankara, Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 
b) For the articles and proceedings;  
In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda 

Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 
22) Articles will be delivered to the e-mail of journal through the journal‟s website of 

(www.kulturevreni.com) by clicking "article Send"in which "Submission Form" is avai-
lable to be filled. So the articles attached with this form will be sent to the journal through 
e-mail (kulturevrenidergisi@gmail.com) to the absolute way. 

23) However articles submitted to the Journal of Representatives, will also be sent to 
the current e-mail channel.( kulturevrenidergisi@gmail.com)  

24) Articles submitted for publication to the Journal will be delivered by at least two 
referee experts related to the subject penned in the texts thus according to the reports of 
these experts articles will be published or not. In case of corrections articles will be retur-
ned to the owners in order to make those corrections. The name of experts and the name of 
authors will not be divulged each other and will be kept confidential. Double-sided blan-
king principle (double-blind referee) will be kept. Decisions of the arbitrators over the 
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 нѐм 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, чѐтко 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, 

неопределѐнные выражения, подобные как “много, мало, большой, немножко” не 

должны приниматся, отчѐтливо 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 

чѐткими и ясными. В них должна приниматся форма прошедшего времени. В 

аннотациях не приниминяются картины, рисунки, ссылки и рекомендации.  
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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 
статьѐй должны высылатся фонты. Рисунки, ноты и т.п. из статьи должны высылатся 

соответственно с высокой растворимостью. 
18)Статья, включая заглавие, аннотация, текст, сноски, источники и т.п. должна 

состоятся не менее из 2000 слов, т.е. по стандартам журнала “Мир культуры” не 

менее 5 страниц. 
19) Заимствования в тексте пишутся в скобках следующим образом (фамилия 

автора, год издания, номер страницы. К примеру (Boratav 1987:9) 
20)Сноски должны приниматься только для разьяснений. Они пишуться малым 

шрифтом, а основной текст крупным шрифтом.  
21) Место заимствований и препровождений в тексте; В “источниках” сначала 

указывается фамилия автора и список определяется по алфавиту. “Источники” 

пишуться в конце стятьи, перед примечаниями.  
a) для монографий 
[KÖPRÜLÜ, M.Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ 

Yay.,s.209-210.] 
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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 сохранѐн. Заключения специалистов 

будут переданы членам редколегий. Окончательное решение о публикации статьи 

будет приниматся редколегией. 
25) Авторы статей не будут вознаграждаться. 

http://www.kulturevreni.com/
mailto:kulturevrenidergisi@hotmail.com
mailto:kulturevrenidergisi@hotmail.com

