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EDĠTÖRLERDEN 
 
Saygıdeğer  Okuyucularımız,  
 
Kültür Evreni dergisinin 38. Sayısıyla yine sizlerin ve bilim dünyası-

nın önündeyiz. 12. yılın ikinci dergisi sosyal bilimlere katkı sağlamaya de-
vam etmektedir. 

Bu sayımızda 7 değerli ve önemli makale bulacaksınız. Bu makalele-
rin yazarları ve sahipleri Ģunlardır: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Hayrettin 

Ġvgin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı, Doç. Dr. Firudun Rzayev, Kerim 
Baigutov, Dilber Rzayev, Seyit Murtaza Hüseyni. 

Dergimize makale göndermek isteyenler, derginin son sayfaları ara-
sında bulunan Türkçe, Ġngilizce, Rusça dillerinde yazılı ―Yayın Ġlkeleri‖ne 

uygun olarak hazırlayacakları çalıĢmalarını (kulturevreni@gmail.com) e-
postayla göndermelidirler. 

Dergimizin 38. Sayısının bilim dünyasına hayırlı-uğurlu olmasını di-
ler, selâm ve saygılarımızı iletiriz. 

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

FROM EDITORS 
 
Our Esteemed Readers, 
 
We are on front of you and the scientific world with the 38th issue of 

Universe of Culture magazine. The second magazine of the 12th year conti-
nues to contribute to social sciences. 

In this issue, you will find 7 valuable and important articles. The aut-
hors of these articles are: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Hayrettin Ġvgin, Dr. 

Lecturer Member Mehmet Yardımcı, Assoc.Dr.Firudun Rzayev, Kerim 
Baigutov, Dilber Rzayev, Seyit Murtaza Hüseyni. 

Those who want to send articles to our journal should send them to 
kulturevreni@gmail.com   e-mail adress, in accordance with the "Publishing 
Principles" written in Turkish, English and Russian languages, which are 
among the last pages of our journal. 

We wish the 38th issue of our magazine to be beneficial to the world of 
science and convey our greetings and respect. 

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

mailto:kulturevreni@gmail.com
mailto:kulturevreni@gmail.com
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ОТ РЕДАКТОРА 
 
Уважаемые читатели! 
 
С вами 38-ой номер журнала «Вселенная Культуры». Этот номер 

журнала, который уже 12 лет служит общественным и гуманитарным 

дисциплинам, является вторым его выпуском за 2020 год.  
В этом номере публикуется 7 научных статей, авторами которых 

являются: Проф.Др. Тунджер Гюленсой, Хайреттин Ивгин, Ст. преп. Мехмет 

Ярдымчы, Доцент Др. Фирудун Рзаев, Керим Баигутов, Дилбер Рзаева, Сейит 

Муртаза Хусейни.  
Авторам, 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 (kulturevreni@gmail.com).   
Желаем вам успехов в научной деятельности и надеемся, что 38-ой 

номер журнала внесѐт свою лепту в научный мир. 
Члены редколлегии: 
 

Хайреттин Ивгин                               Професор Эрдоган Алтынкайнак 
         Редактор                                                            Редактор 
  
 

mailto:kulturevrenidergisi@gmail.com
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ESKĠ  TÜRK  YAZITLARI’NIN KELĠME HAZĠNESĠ VE 
BAZI OKUMA SORUNLARI ÜZERĠNE NOTLAR 

 
THE THESAURUS OF OLD TURKISH INSCRIPTIONS AND 

NOTES ABOUT SOME READING PROBLEMS 
 

ЗАМЕТКИ О ЛЕКСИКЕ СТАРОТЮРКСКИХ 

ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ И ПРОБЛЕМАХ ИХ 

РАСШИФРОВКИ 

 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
* 

 
 

ÖZ 
Eski Türk yazıtlarının okunuĢunun üzerinden 123 yıl geçti. Yazıtlarla ilgili 

Türkolog tarafından yapılan çeĢitli yayınlar, bu konunun Türk kültürü açısından 

önemini daha da artırmıĢtır. W. Thomsen‘dan günümüze kadar yapılan yazıt oku-
maları hâlâ devam etmektedir. Ġlk okumadan (1897) sonra yapılan okuma teklifleri 

arasında hâlâ sorunların olduğu bir gerçektir. 
Türk bilim adamları, Necip Asım (―Orhun Abideleri‖, 1924), Hüseyin Na-

mık Orhun (―Eski Türk Yazıtları‖, 1936), Muharrem Ergin (―Orhun Abideleri‖, 

1970), Talat Tekin (―Orhun Yazıtları‖, 1989 ve ―Tonyukuk Yazıtı‖, 1994) gibi 

eserler ortaya koydular. Cengiz Alyılmaz, Erhan Aydın, Osman Mert, Osman F. 
Sertkaya, Semih Tezcan, F. Sema Barutçu gibi Türkologlar yazıtlar üzerine çalıĢ-

mıĢ ve okuma sorunlarını ortaya koymuĢlardır. Hatice ġirin bu sorunlar üzerine 

2015‘de ―Kül Tigin Yazıtı-Notlar‖ adlı kitapta ortaya koymuĢtur. 
2012 yılında Ankara‘da Bilgesu Yayınları arasında ―Orhun-Uygur Hanlığı 

Dönemi Mogolistan‘daki Eski Türk Yazıtları‖ adıyla Mehmet Ölmez‘in hazırladığı 

kitaptaki bazı okuma yazılıĢları üzerine bu yazı kaleme alınmıĢtır. Bu kitaptaki 

okumalar ile Talat Tekin‘in 1989 yılında yayımladığı Orhun Yazıtları adlı kitaptaki 

okumalar karĢılaĢtırılmaktadır. Okuma sorunları irdelenmektedir. 
Anahtar Kelimeler:  Mehmet Ölmez, Mogolistan‘daki Eski Türk Yazıtları, 

Talat Tekin, Orhun Yazıtları, Okuma Sorunları 
 
 
 
 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi Türkolog. Mongolist. Dünya Söz Akademisi Bilim Kurulu BaĢkanı 
Ankara/TÜRKĠYE 
(t.gulensoy@gmail.com) 
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ABSTRACT 
123 years have passed since the old Turkish inscriptions were read. Various 

publications about the inscriptions made by the Turkologists have further increased 
the importance of this subject for Turkish culture. Inscription readings from W. 
Thomsen to the present day are still ongoing. It is a fact that there are still problems 
among the reading offers made after the first reading (1897). 

Turkish scientists such as Necip Asım (―Orhun Abideleri [Orkhon Inscripti-
ons]‖, 1924), Hüseyin Namık Orhun (―Eski Türk Yazıtları [Old Turkish Inscripti-
ons]‖, 1936), Muharrem Ergin (―Orhun Abideleri [Orkhon Inscriptions]‖, 1970), 

Talat Tekin (―Orhun Yazıtları [Orkhon Inscriptions]‖, 1989 and Tonyukuk Yazıtı 

([Tonyukuk Inscription], 1994) created works. Turcologists such as Cengiz Alyıl-
maz, Erhan Aydın, Osman Mert, Osman F. Sertkaya, Semih Tezcan, F. Sema Ba-
rutçu studied the inscriptions and revealed their reading problems. Hatice ġirin 
revealed these problems in 2015 in the book titled Kül Tigin Yazıtı-Notlar (Kül 

Tigin Inscription-Notes).  
In 2012, this article was written on some of the reading spellings in the book 

prepared by Mehmet Ölmez, named "Orhun-Uygur Hanlığı Dönemi Mogolis-
tan‘daki Eski Türk Yazıtları (Old Turkish Inscriptions in Orkhon-Uyghur Khanate 
Period in Mongolia)" among Bilgesu Publications in Ankara. The readings in this 
book are compared with the readings in Orhun Inscriptions published by Talat Te-
kin in 1989. Reading problems are examined. 

Key Words: Mehmet Ölmez, Old Turkish Inscriptions in Mongolia‖, Talat 

Tekin, Orkhon Inscriptions, Reading Problems 
 
 
 
 
 
 
 [Artık Uçmak’ta ebedî hayatını yaĢayan Prof. Dr. Talât Tekin’in aziz hatı-

rasına ve Tonyukuk Anıtının dikiliĢinin 1300. yılına] 
Eski Türk Yazıtlarının okunuĢundan bugüne yüz yirmi yıl geçmiĢ. 

W.Thomsen, V.V. Radloff,  W. Bang, P. Aalto, R.R. Arat, C. Alyılmaz, F.S. 

Barutçu-Özönder, Kerey Kazak Türkü Harjavbay ile Bazılhan, L. Bazin, 

BernĢtam, A. Caferoğlu, Sir G. Clauson, Dobrovits, G. Doerfer, M. Erdal, M. 
Ergin, Katayama, KlyaĢtornıy, KormuĢin, Malov, O. Mert, M. Mori, Moriya-
su, H.N.Orkun, Ôsava, O.F. Sertkaya, T. Tekin, S.Tezcan, H. ġirin, 

D.D.Vasilyev, Yoshida, P. Zieme, E. Aydın, M.Ölmez  vb. gibi Türkologlar tara-
fından yapılan çeĢitli yayınlar konunun önemini daha da artırmıĢtır. Thomsen‘den 

günümüze kadar yapılan yazıt okumaları halâ süregelmekte, ilk okumadan sonra 

yapılan yeni okuma teklifleri de bitmeyecek gibi görünmektedir. 
Türkiye‘deki ilk neĢir Necip Asım‘ın ―Orhun Abideleri‖ (Ġstanbul 1924) ad-

lı eseridir. Bu yayından 12 yıl sonra Hüseyin Namık Orkun (1902-1956)‘un  4 

ciltlik ―ESKĠ TÜRK YAZITLARI‖ (Ankara, 1936-1941, TDK yay.) adlı eseri ko-
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nuyu geniĢ Ģekilde ele alıp iĢleyen ve sözlüğü de bulunan bir yayındır. Muharrem 
Ergin‘in 1970 yılında Tercüman Gazetesi 1001 Temel eser serisi içinde çıkan 

―Orhun Abideleri‖ (Ġstanbul 1970) adlı eseri hem akademik hem de halka yönelik 

bir yayındır. 
1968 yılında, Talat Tekin tarafından  Indiana Üniversitesi-Bloomington 

(ABD)‘da yapılan ―A Grammar of Orkhon Turkic ‖ adlı Ġngilizce yayın, 21 yıl 

sonra ―Orhon Yazıtları‖ adlı ile  TDK yayınları arasında (Ankara 1989) çıkmıĢtır. 

Tekin‘in  yalnız bir yazıtı inceleyen eseri de ―Tunyukuk Yazıtı‖dır (Ankara 1994, 

Simurg yay.). 
T. Tekin‘den sonra Cengiz Alyılmaz, Erhan Aydın, Osman Mert gibi Tür-

kologlar yazıtların tamamı ya da birkaçı üzerinde çalıĢmıĢlardır. O. F. Sertkaya, 
S.Tezcan, F. S. Barutçu-Özönder, M. Ölmez, H. ġirin gibi Türkloglar da yazıtla-
rın çeĢitli sorunları üzerinde araĢtırmalar yapmıĢlardır. Hatice ġirin‘in Aralık 2015 

tarihinde yayımlanan “Kül Tigin Yazıtı-Notlar”  adlı eseri Yazıtlar üzerine yapılan 

en güzel yorum ve notlarla ilgi çekmektedir.(Bilge Kültür Sanat yay., 368 S.)  (Ko-
nunun bibliyografyası için Tekin,  Alyılmaz, ġirin ve Ölmez‘in kaynakçalarına 

bakılabilir.) 
                                              *** 
Bu tanıtma-tenkit ve inceleme yazımızda, 2012 yılında Ankara‘da BilgeSu 

yayınları arasında çıkan “ORHUN-UYGUR HANLIĞI DÖNEMĠ MOĞOLĠS-
TAN’DAKĠ ESKĠ TÜRK YAZITLARI” (Metin-Çeviri-Sözlük) adlı kitap üzerinde 
duracağız. 

       Kitabın 2. Sayfasındaki bilgilerden bu kitabı hazırlayanın Mehmet Öl-
mez olduğunu öğreniyoruz. ―Son Okuma‖ da Erhan Aydın tarafından yapılmıĢ. 

Kitabın 5. Sayfasının sağ üst köĢesinde bir ithaf notu var: “Talat Tekin’e, yazıtları 

ve karĢılaĢtırmalı Türkdilbilimini tanıtan, öğreten hocama, uzun ömürler dile-
ğiyle!”  denmiĢ. Mehmet Ölmez‘in hocası Talat Tekin‘i böyle güzel bir temenni ile 

anması övgü ve takdirle anılacak bir davranıĢ. 
Kitabın içindekiler bölümü de oldukça zengin: Önsöz; Kısaltmalar ve ĠĢaret-

ler; GiriĢ; Yazıtlar; Kaynaklar ve Kısaltmalar; Sözlük 328 sayfa tutuyor. 329. Say-
fadan sonra 14 sayfa renkli resim ve iki de harita bulunuyor.  

Önsöz [TDK‘nun Yazım Kılavuzu‘na göre Ön Söz olması gerekiyor], bana 

göre çok ilginç. Ölmez: ―Elinizdeki çalıĢma ise Türkolojideki yeni okuyuĢlara, 
anlamlandırmalara dayanan yeni bir okuyuĢ ve yeni, yalın bir çeviridir. Özellikle 
çeviride elden geldiğince akademik üsluptan, harfiyen bir çeviriden kaçınmaya, 
günlük dili kullanmaya çalıĢtım. Bir örnek vermek gerekirse yazıtların ilk satırında 

yer alan tengri teg tengride bolmıĢ sözünü var olan çevirilerden farklı olarak 

―ilahî göğün yarattığı‖ diye çevirdim.”  diyor. [ Hatice ġirin, bu cümleyi Ģöyle 

çeviriyor: “(Ben) Tanrı gibi gökte / gökten olmuĢ / doğmuĢ (veya gök gibi tanrı-

dan olmuĢ / doğmuĢ) Türk Bilge Kağan, bu zamanda tahta çıktım.”](s.16) 
 (Ölmez‘in kitabındaki pek çok çeviride [bana göre: aktarmalar] anlamlar 

Köktürkçedekinden farklı…Onlara zaman zaman değineceğim.) 
Devam ediyorum: “Yazıtları öğrenme ve çalıĢma sürecim 30 yıllık bir süre 

içerir. Bu çalıĢma süreci benim için çok ayrıcalık, Ģans, kutla dolu bir süreç oldu. 
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Ġlk ayrıcalığım “Orhon Türkçesi” dersine 1982 yılında sevgili hocam, alanın ya-
Ģayan en önemli üstadı Talat Tekin’le baĢlamak oldu….”  cümlesi ile 

“….fotoğrafçı dostum Server Somuncuoğlu’na; son okuyuĢu üstlenen değerli mes-
lektaĢım Erhan Aydın’a……ayrı ayrı teĢekkür ederim.” sözleridir. 

Ölmez‘in hazırladığı bu kitabı elime alıp okumaya baĢladığımda bekledikle-
rimi bulamayınca üzüldüğümü belirtmek isterim. Ön sözdeki Talat Tekin‘e yapılan 

övgü ifadesi bana göre ―abartma‖dan baĢka bir Ģey değil. Cümle: ―….alanının 

yaĢayan en önemli üstadlarından biri olan…” dense idi, sanırım daha gerçekçi 

olurdu. Çünkü artık Türkiye‘de Orta Asya‘yı ―yol etmiĢ‖ ve Yazıtları ―amuta kal-
karak, gözü kapalı okuyan‖, Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz gibi genç Türkologlar var. 
Onların hakkını da yememiĢ oluruz. T. Tekin‘in Türkolojiye katkıları bütün Türko-
loglar tarafından takdir ve saygı ile anılmaktadır.  

Ölmez ―Yazıtlar‖ı ―yeni bir okuyuĢ ve yeni, yalın çeviri” ile ele aldım diyor. 

Evet, aĢağıda göreceğimiz gibi Ölmez pek çok sözcüğü yeniden okumuĢ (!), yeni-
den anlamlandırmıĢ ama yukarıda övdüğü hocasının ilk okuyuĢlarını da dikkate 
almamıĢ, not ile de göstermemiĢ. Bu yüzden bazen metin ile sözlük farklı farklı 

görülmekte. Ölmez, Yazıtları  yalın [= gösteriĢsiz, sade] çevirdim diyor ama  

―tengri teg tengride bolmıĢ‖ sözü ―ilahî göğün yarattığı‖ diye çevrilince (!) yalın 
mı oluyor?  Hayır, “Tanrı ile ilgili olan, Tanrı’ya özgü olan, tanrısal” anlamındaki 

Arapça ―ilâhî‖ sözcüğü daha da karmaĢık oluyor. Talat Tekin ne güzel çevirmiĢ: 

“(Ben), Tanrı gibi (ve) Tanrı’dan olmuĢ Türk Bilge Kağan” diyor.  Gerisine 
gerek var mı? Hatice ġirin (Kültigin Yazıtı, Notlar, s. 26) ve tarihî roman yazarı 

Mustafa Çevik (Türk Yurdu, Mart 2016, s. 74) de “(Ben) Gökyüzü gibi Tanrı’dan 

olmuĢ Türk Bilge Kağan…” diyorlar. Tanrı ―gökyüzü, gök‖ anlamına da geldiği-
ne göre ―ilâhî gök‖ yerine oturmuyor. 

TeĢekkür edilenlerden birisi olan “fotoğrafçı dostum Servet Somuncuoğlu”  
Ölmez‘in nazarında fotoğrafçı olabilir ama rahmetli Somuncuoğlu, çektiği ve ya-
yımladığı sanat fotoğrafları ve Türk ―tamgaları‖ ile ortaya çıkardığı Anadolu ve 

Orta Asya‘daki Türklük bilgisi malzemeleri ile mağara ve kaya üzerine çizilmiĢ 

resimleri objektifiyle yakalaması ile ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Türko-
loji Bölümü mezunu olarak tam bir Türkologdu.   

Bu kitapta benim en yadırgadığım cümle Ģu oldu: ―Son okuyuĢu üstlenen 

değerli meslektaĢım Erhan Aydın’a …..teĢekkür ederim.‖ Benim dört sene lisans 

hocalığını yaptığım, Bölüm BaĢkanı olduğum yıllarda Erciyes Üniversitesi TDE 

Bölümüne araĢtırma görevlisi olarak aldığım, [Ģimdi. Prof.] Dr. Erhan Aydın, ―son 
okuma‖yı üstlenmiĢ, yani bütün golleri yiyen kiĢi olmuĢ. Pek çok kiĢinin gözünden 

kaçan dizgi, çeviri ya da ―bilgi‖ hatalarını Erhan Aydın‘ın omuzlarına yüklemek 
pek ―bilimsel‖ olmaz sanırım. 

Bu kitap içinde beni ilgilendiren bölümler M. Ölmez‘in “yeni okuyuĢları ve 
çevirileri” oldu. Öteki tarihî bilgiler zaten basılı kitaplarda ve makalelerde bulun-
duğu için biliniyor. 

Kitabın bütünü 328 sayfa olduğu için her satırı ve tercümeyi yeniden ele al-
mak mümkün değil. Ancak bazı bölümlere ve sözcük hazinesine değineceğim.  
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Tekin, Kül Tigin Yazıtının Güney Yüzü nde ―…taluyka KĠÇĠG tegme-
dim….tüpütke KĠÇĠG tegmedim.‖  sözlerini:  “DENĠZE PEK AZ KALA DUR-
DUM…TĠBET’E PEK AZ KALA DURDUM…‖ diye çevirmiĢ.  

Aynı cümle Ölmez‘de:  
 “DENĠZE BĠR KEZ BĠLE VARMADIM….. TĠBET’E BĠR KEZ BĠLE 

VARMADIM…”  biçiminde. Ayrıca: Tekin‘de TÜPÜT  olan ülke adı Ölmezde 
TÖPÖT. Hangisi doğru? Tekin‘in transkripsiyonu mu, Ölmez‘inki mi?  Bu cümle-
yi: 

 “DENĠZE PEK ÇOK KEZ ERĠġTĠM (=AZ GĠTMEDĠM)….TĠBET’E 

PEK ÇOK KEZ GĠTTĠM (=AZ GĠTMEDĠM)…‖ diye çevirmek gerekmez mi? 
[NOT: Türkiye Türkçesinde de ―Senin babanın emeğini az yemedik!‖ gibi 

bir cümlede, AZ sözcüğü =KĠÇĠG  ile aynıdır. Yani, ‗Senin babanın ekmeğini 

ÇOK yedik!‘ten baĢka bir Ģey değildir.] 
Kül Tigin Yazıtının G8 ve G9 satırlarının Tekin ve Ölmez tarafından yapılan 

çevirilerini örnek olması için aĢağıya alıyorum: 
       (KT G8) Tekin: “O yere doğru gidersen, (ey) Türk halkı, öleceksin! 
      Ölmez: “Oralara  gidersen,    Türk halkı mutlaka öleceksin. 
       Ötüken topraklarında oturup (buradan Çin‘e ve diğer ülkelere) ker-

vanlar gönderirsen, 
      Ötüken topraklarında yaĢayıp (sağa-sola)   kervanlar   gönderirsen, 
       hiç derdin olmaz, sonsuza kadar devlet sahibi olup hükmedeceksin. 
      hiç sıkıntıya düĢmeyeceksin. Ötüken topraklarında yaĢarsan kurduğun ül-

ke sonsuza değin ayakta kalacaktır. 
      (Ey) Türk halkı (sen) tok (gözlü ve) aksisin: Açlığı tokluğu düĢün-

mezsin; bir (de) doyarsan           
     Türk halkı,  toksun.   Acıkacağını   ya da   doyacağını 
açlığı (hiç)  düĢünmezsin. Böyle olduğun… 
       düĢünmezsin.  Böyle olduğun … 
 (KT G9): için, (seni) besleyip doyurmuĢ olan hakanlarının sözlerini 

(dinlemeden 
için seni     beslemiĢ   olan  hakanının       sözlerini    dikkate  
ve rızalarını) almadan her yere gittin (ve) oralarda hep mahvoldun (ve) 

tükendin. 
almayıp her yöne gittin.    Oralarda tamamen yok oldun,    tükendin.  
       Oralarda (nasılsa sağ) kalmıĢ olanları(nız da hemen) hemen her yön-

de bitkin 
       Geride kalanlarınız yarı ölü yarı diri,  her yere 
ve mecalsiz (bir halde) yürüyor idiniz. Tanrı lütufkâr olduğu için, benim 

(de) 
gidiyordunuz.  Tanrı lütfettiği  için,   benim de 
       talihim olduğu için, hakan (olarak tahta) oturdum. Tahta oturup…..  
       talihim olduğu için      hakan olarak tahta çıktım.         Tahta çıktıktan 

sonra….. 
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Görüldüğü gibi yazıtları yazan kiĢi Yollug Tigin‘in o zamanın Türkçesi  

(Kök Türkçe) ile söylediği cümleler birisi hoca, diğeri öğrencisi iki Türkolog tara-
fından farklı biçimlerde yorumlanmıĢtır. [Daha baĢkaları da var…] 

         “üze KÖK TENGRĠ asra YAGIZ yer kılontokda…” ikisinin ara-
sında ―KĠġĠ OĞLU‖  yaratılmıĢ. KiĢi oğullarının üzerine de BUMIN KAĞAN ve 

ĠġTEMĠ KAĞAN tahta çıkmıĢlar, Türk halkının ülkesini ve töresini ele alıp düzen-
lemiĢler. 

Yazıtlarda anlatılan olaylar o kadar ilgi çekici ve sürükleyici ki Kök Türkçe-
yi bilmeyen bir kiĢi bu satırları okumaya baĢladıktan bir süre sonra ne demek iste-
nildiğini anlayabilir. Yazıtlarda anlatılan sosyal, siyasal ve normal hayat olaylarını 

takip ederken bazı folklorik ve etnolojik konuları da çok iyi kavramak gerekiyor. 
Mesela, Kül Tigin Yazıtının Doğu yüzünün 16. satırındaki “….Babam hakana ilk 

önce Baz hakanı BALBAL dikmiĢler…” cümlesinden çeviride bir yanlıĢlık ol-
duğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü ―Balbal‖ın (=Eski Türklerde kiĢinin anılması 

için mezarının veya bazı kurganlarının etrafına dikilen insan suretinde yontulmuĢ 

mermer ya da granit taĢtan heykel)  demek olduğunu ve bu tercümenin “… Babam 

hakan için ilk önce Baz Hakanın BALBALını dikmiĢler…”  biçiminde olması 

gerektiğini bilmek gerekir. Ayrıca, ―baz hakan‖ Tekin tarafından ―bağımlı hakan‖, 

Ölmez tarafından ise ―BAZ‖ kavim adı olarak yorumlanıyor.  
      Bu kitabın en tartıĢılacak  yerlerinden birisi de SÖZLÜK bölümüdür. 

Tespit edebildiğim bazı gözden kaçmıĢ yazılımlar Ģunlardır:  
      ança ―öyle(ce), Ģöyle(ce)‖; ama çeviride: ―böylelikle‖ 
      ayıgma ―danıĢman, sözcü‖  metinde: ayagma 
     baz ―bağımlı, tabi‖; ama çeviride ―BAZ KAĞANı balbal dikmiĢler‖ (KT 

D16); 
              Tekin, ġirin: ―bağımlı, tabi‖ 
      bilig bilmez ―cahil, bilgisiz‖ (KT G6) [sözlükte yok]  
     bo ―bu‖  Tekin, ġirin: bu 
     bonça  Tekin: bunca; ġirin: bunça ―bu kadar (çok)‖ 
     bonta  Tekin, ġirin: bunta ―burada, buraya‖ 
     böĢük ―hısım akraba‖ [sözlükte yok]  Tekin, ġirin: biĢük ―akraba‖ 
      buka  ETS: boga ―boğa‖ 
     ev ―ev‖ ama KT K10: ―karargâh‖  Tekin: eb 
     ıĢvara  Tekin: ıĢbara ―unvan‖ < Skr. i:Ģvara 
      iniygün ―küçük erkek kardeĢler‖  ETS: iniyigün 
     kök ―mavi, (göğün rengi olarak)‖; fakat ―yeĢil‖ anlamı unutulmuĢ. 
     oksuz ―dağınık, örgütsüz‖  Tekin: ―pek örgütsüz‖; ġirin: ―boy örgütü 

olmayan,   örgütsüz‖ 
      olor- ―oturmak‖  Tekin, ġirin: olur- 
     ordo ―ordu, ordugâh‖  Tekin, ġirin: ordu 
      orto ―orta‖  Tekin: ortu 
     öd tengri (çeviride) ―felek‖; ama sözlükte: öd ―zaman, felek‖ 
      ögrünç ―sevinç, mutluluk‖  Tekin: ögrünçü 
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     ökün- ―tevbe etmek, piĢman olmak, hayıflanmak‖; ama tercümede: ―ke-
derlenmek‖; 

                 ġirin: 1) PiĢman olmak; 2) (can) sıkılmak. 
      öl- ―ölmek‖ ; ama tercümede: ―helâk olmak‖; ġirin:1) ölmek; 2) (bodun 

birliği)      
                 bozulmak;  (bodun varlığı) ortadan kalkmak; 3) çok sıkıntı çek-

mek; 4) (hayvan)  telef olmak. 
      ö ―ö.a. parçası, y.a. parçası‖  Tekin: öng ―kurak, çorak‖; ġirin: yok 
      sav ―söz‖  Tekin, ġirin: sab 
      sevin-   Tekin: sebin- 
      suv ―su‖  Tekin, ġirin: sub 
      sıgun ―geyik‖  Tekin: sıgun ―erkek geyik‖  
      taloy ―deniz‖  Tekin, ġirin: taluy 
     taĢra dıĢarı, dıĢta, dıĢtan‖; ama taĢra tonsuz cümlesinde ―üstü baĢı giye-

ceksiz‖ anlamı    olmalı. 
      t¤r-(il-) yanında tir-(il-) ―bir araya getirmek; toplanmak, derilmek‖ 
              Tekin ve ġirin‘de: tiril- I, II. 
      tokurkak ―tok‖; Tekin‘de: tok arkuk (s. 77) [hangisi doğru?]; ġirin: 

arkuk ―aksi, hırçın‖  
     töpö ―tepe‖  ETS: töpö, töpü, töbü/Tekin, ġirin: töpü 
     töpöt ―Tibet‖ [ama K 12‘de: tüpüt] Tekin: tüpüt; ġirin: töpöt / ETS: 

töpüt 
      törö ―töre‖ ETS: töre 
      törö- ―yaratılmak‖  ETS: törü-; Tekin, ġirin: töri- 
     tug- ―doğmak‖ Sözlükte yok; ġirin: tog- 
      tugsık ―doğu‖  ETS: togsuk; ġirin: yok 
     tugur- ―(güne) doğmak  ETS: togur-; ġirin: yok 
     tur- ―durmak‖; Tekin‘de: ―kalkmak, yükselmek, kalmak‖ anlamlarında. 
      tuso ―fayda, yarar‖  ETS‘te: tusu; ġirin: yok 
      yalavaç ―elçi‖  Tekin: yalabaç 
      yavız ―kötü, fena, yanlıĢ‖  Tekin, ġirin: yabız 
      yavlak ―kötü, fena‖=yavız  Tekin; ġirin: yablak 
      yıĢ ―ormanlı dağ, dağ‖  Tekin: yiĢ ―çayır, mera‖; ġirin: yıĢ 
gibi  farklı imlâlarla yazılmıĢ sözcükler yeni problemleri masaya getirmekte-

dir.  Hele -o- mu -u- mu, -ö- mü -ü- mü, -b- mi -v- mi soruları hoca ile öğrencisini 

karĢı karĢıya getirecek türdendir.   
Bu çalıĢma, bazı eksik ve hatalı yönleriyle birlikte ―Eski Türkçe‖ye baĢla-

yanlar için bir baĢvuru kitabıdır. Elimdeki kitap nüshasının hemen her sayfasında 

―derkenar‖ notları bulunmakta. Bazı yerleri iki-üç kere okuyup iyice anlamaya 

çalıĢıyorum. Ölmez‘in OLOR- ―oturmak‖  okuduğu sözcük bir yerde OLUR- 
biçiminde geçmiĢ; gözden kaçmıĢ olabilir! (Kül Tigin yazıtının 12. Satırında da 

TÜPÜT ―Tibet‖ okunan coğrafi adın TÖPÖT olarak düzeltilmesi gerekecek. (s. 

87, alttan 1. Satır). 
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Sayfa 95, aĢağıdan 4. satırdaki “Küçük kardeĢler ağabeyleriniz bilmez, …” 
cümlesindeki -z de gözden kaçmıĢ, çıkarmak gerekir.  

Sayfa 99, aĢağıdan 7. satırın baĢına “… ikinci olarak [=ekinç] ‖ sözcüğü ge-
lecek. Dizgide atlanmıĢ olmalı. 

Sayfa 100, aĢağıdan 14. satırdaki ―Felek‖ [Tekin‘de: Zaman Tanrısı] söz-
cüğü buraya tam oturmamıĢ. Çünkü eski Türkler‘de  ―Tek Tanrı/KÖK TENGRĠ‖ 

inancının yanında ―Zaman Tanrısı‖ diye bir Tanrı yok. Arapça bir isim olan FE-
LEK sözcüğü de ―Gök, gökyüzü, sema‖ anlamında olduğuna göre ÖD TENGRĠ’yi 
―Ulu/Yüce/Kutlu Tanrı‖ olarak çevirmek gerekmez mi? 

Bir bilimsel tanıtmanın sınırlı sayfaları içinde yazabileceklerim ancak bu ka-
dar. Fakat Ölmez‘in, bizlerin de bilim ve sezgisine güvendiğimiz hocası ile hemen 
hemen bütün ―çevirilerde‖ ve zaman zaman ―okumalarda‖ çok ters düĢmesi aklıma 

Ģu soruyu getiriyor. Talat Tekin mi yoksa Mehmet Ölmez mi ―Kök Türkçeyi daha 
iyi biliyor?‖ Bir de Alyılmaz, ġirn ve Mert gibi Yazıt uzmanlarının görüĢlerini de 
buraya ekleyecek olursak, ortaya daha kabarık bir  görntü çıkacaktır. 

Bana göre, rahmetli Tekin ―TÖRÜG KAZGANIP‖ (=çalıĢıp çabalayıp) 
―ORHUN YAZITLARI‖nı ve arkasından da gramerini hazırlayarak Türklojiye 

büyük katkıda bulunmuĢ.   
Ölmez dört yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bu kitabını yeniden gözden 

geçirmeli ve ―son okuma‖yı Türkolojiyi çok iyi bilen birkaç arkadaĢına yaptırmalı-

dır.   
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KAĞIZMANLI HIFZÎ’NĠN DIġINDAKĠ “HIFZÎ”   
MAHLASLI DĠĞER ÂġIKLAR-ġAĠRLER 

 
OTHER ASHIKS - POETS  WHO USED “HIFZÎ” PSEUDONYM, 

OUTSIDE OF KAĞIZMANLI (FROM KAĞIZMAN) HIFZÎ 
 

ХЫФЗЫ ИЗ КАГЫЗМАНА И О ДРУГИХ ПОЭТАХ И АШУГАХ С 

ПСЕВДОНИМОМ "ХЫФЗЫ" 
 
 

Hayrettin ĠVGĠN
* 

 
 
 

 
ÖZ  
Asıl adı Recep olan Hıfzî, 1983‘te Kağızman ilçesinde doğdu. Küçük yaĢta 

medreseye yazıldı. Hafızlık icazetine sahip oldu. Çiftçilikle uğraĢıyordu.  OnbeĢ 

yaĢında kaval çalmaya ve Ģiir söylemeye baĢladı. 1911 yılında Sona ile evlendi. 

Sona 1918‘de vefat etti. Üç çocuğu yetim kaldı. Aynı yıl içinde Ruslardan geri 

alınan Erzurum ve SarıkamıĢ yöresinden kaçan Ermeniler tarafından süngülenerek 

katledildi. ġehit olduğunda 25 yaĢındaydı. Çoğunlukla sevgi, doğa, özlem ve din 

konularını iĢleyen Hıfzî‘nın Ģiirleri;  akıcı, yalın ve liriktir. KoĢma ve destan türün-
de ürünler vermiĢtir. YirmibeĢ yaĢında ölen emmisinin kızı Ziyade için yazdığı 

Sefil BaykuĢ adlı Ģiiri ağıt-destan türünün en güzellerindendir.  
Hıfzî mahlası ile Ģiir yazan ve söyleyen diğer âĢık-Ģairlerimiz de bulunmak-

tadır. XIX. yüzyılda yaĢayan BektaĢî saz Ģairi Bolvadinli bir âĢık vardır ki aruzla 

da Ģiir yazmaktadır. ÂĢık Hıfzî olarak bilinmektedir.  
XVIII. yüzyılda yaĢayan bir diğer ÂĢık Hıfzî da mersiyeler yazmakta olup 

zaman zaman aruzla da Ģiirler ortaya koymuĢtur. Alaca‘nın Söğütözü köyünden 

olan asıl adı Mustafa olan, XIX. yüzyılda yaĢayan ÂĢık Hıfzî adlı aĢığımızın da 

cönklerde Ģiirlerine rastlanmaktadır. 
1860-1915 yılları arasında yaĢayan Artvin‘in Yukarı Maden köyünden Hodlu 

ÂĢık Hıfzî da medrese öğrenimi gören bir âĢık-Ģairdir. Merzifonlu ÂĢık Hıfzî da 

aynı dönemlerde yaĢamıĢtır.  
Hıfzı Baba (?-1913) ise Ġstanbul‘lu bir BektaĢî Ģairidir. Hafız Kâmil, XIX. 

yüzyıllarda yaĢamıĢ Divriği-Erikli köyünden bir âĢıktır ki Sefil Nazmî olarak da 

bilinir.  
Hıfzî Mehmet Efendi, XVI. yüzyılda yaĢamıĢ bir Ģair ve bilgindir. O da 

medrese öğrenimi görmüĢtür. Divanı ve nesirleri de bulunmaktadır.  

                                                 
* Halk Bilimi  AraĢtırmacısı-Yazar. Ankara/TÜRKĠYE 
(hayrettinivgin@gmail.com) 
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Hafız adıyla tanınan bilinen pek çok; Türk bestekârı, virtiöz, ses sanatçısı, 

hanendesi, gazelhanı bulunmaktadır.  
Tebliğim de Kağızmanlı Hıfzî‘nin sanat düzeyini kısaca ortaya koyduktan 

sonra, ―Hıfzî‖ veya ―Hafız‖ mahlasını kullanan diğer âĢık, Ģair ve sanatkârlardan 

söz edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Recep Hıfzî, Hıfzî mahlası, diğer Hıfzîler, âĢık. 
 
ABSTRACT  
Hıfzî, whose real name is Recep, was born in Kağızman in 1983. He started 

to madrasah at a young age. He became an hafiz. He was busy with farming. At the 
age of fifteen he began to play the reedpipe and to sing poetry. He married Sona in 
1911. Sona died in 1918. Three children became orphaned. In the same year, he 
escaped from Erzurum and SarıkamıĢ region where taken back from the Russians 

and he was massacred with bayonet by the Armenians. He was 25 when he was a 
martyr. Hıfzî's poems, which mostly deal with love, nature, longing and religion; 

fluent, lean and lyrical. He wrote epic and koĢma (a kind of ballad) type works.  

The poem ―Miserable Owl (Sefil BaykuĢ)‖ is the one of the best example of la-
ment-epic type which was written for the daughter of her uncle, Ziyade, who died 
at the age of twenty-five years.  

There are also other ashik poets who write and say poetry with the Hıfzî 

pseudonym. There was a ashik of Bektashi saz poet from Bolvadin who lived in 
XIXth century and wrote the poetry in aruz wezni (prosody). He was known as 
Ashik Hıfzî.  

Another Ashik Hıfzî who lived in XVIII
th century also wrote dirges and oc-

casionally revealed poems with aruz 
There are another Ashik Hıfzî who lived in XIX

th century. He was from 
Alaca‘s Söğütözü village, true name was Mustafa. Poems of our ashik are found in 

conks (a kind of anthology). 
Hodlu (From Hod) Ashık Hıfzı from the Yukarı Maden village of Artvin, 

who lived between 1860 and 1915, is a ashik-poet who studied in madrasa.  
Merzifonlu (from Merzufon) AĢık Hıfzî lived in the same period too.  
Hıfzı Baba (? -1913) is a Bektashi poet from Istanbul.  
Hafiz Kâmil, is also known as Sefil Nazmi, an ashik from the Divriği-Erikli 

village who lived in XIXth century.   
Hıfzî Mehmet Efendi is a poet and a scholar who lived in XVI

 th century. He 
also studied in madrasah. He also has divan and proses.  

There are a lot of Turkish composer, virtuoso, vocal artist (singer), hanende 
(a kind of singer), gazelhan (lyric singing) who known by the name of Hafiz.  

I will mention the other ashiks, poets and craftsmen who use the ―Hıfzî‖ or 

―Hafiz‖ pseudonym after briefly revealing the artistic level of Kağızmanlı  (from 

Kağızman) Hıfzî in my paper. 
Key Words: Recep Hıfzî, Hıfzî pseudonym, other Hıfzî‘a, ashiks. 
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GĠRĠġ 
Kağızmanlı Hıfzî olarak bilinen 1893 yılında Kars‘ın Kağızman ilçesinde 

doğan âĢığımızın asıl adı Recep‘tir. Babası Ağa Dede, annesi ise Sona adında bir 

hanımdır. Dört yaĢında iken mahalle mektebine baĢlamıĢ ve dokuz yaĢında 

Kur‘an‘ı Kerim‘i  ezberleyip hafız olmuĢtur. O sebeble Ģiir yazmaya baĢladıktan 

sonra mahlasını ―Hıfzî‖ olarak kullanmıĢtır. Hafız olduktan sonra bir taraftan 
Kur‘an Kursu hocalığı yapmıĢ, bir taraftan da bağ-bahçe iĢleriyle uğraĢmıĢtır. 

Hıfzî oniki yaĢındayken NakĢibendi tarikatına intisab etmiĢtir.  
Amcasının kızı Sona‘ya âĢık olmuĢ, 1911 yılında onunla evlenmiĢtir. O yıl-

lar, Osmanlı Devletinin zor yıllarıdır. Osmanlıların Ruslarla ve Ermenilerle ilgili 
Doğu‘daki mücadeleleri, onun sanat hayatını, Ģiirlerini ve dilini de etkilemiĢtir. 

Daha yirmibeĢ yaĢında iken 1918 yılının mart ayında bölgeye saldıran Er-
meni çeteleri, onun ellerini bağlayarak, acımasız bir Ģekilde iĢkenceyle Ģehit 

etmiĢlerdir. 
Hıfzî bu kısacık hayatında, otuzu aĢkın koĢma-destan, dokuz semaî, bir sicil-

leme ile bir divan bırakmıĢtır. 
Genç olmasına rağmen Ģiirlerinde bir ustalık egemendir. Badeli bir âĢık 

olduğunu araĢtırmacılar kabul etmektedir. 
―Sefil BaykuĢ‖ adıyla bilinen ağıt, amca kızı Ziyade için söylenmiĢtir. Hıfzî 

bu Ģiiriyle tanınır ve bilinir olmuĢtur. 
ÂĢık Hıfzî‘nin Ģiirleri, diğer Hıfzî mahlaslı Ģair ve âĢıkların Ģiirleriyle 

karıĢmıĢtır. Özellikle Hodlu ÂĢık Hıfzî‘nin Ģiirleriyle daha çok karıĢtırmalar söz 

konusudur.  
Edebiyatımızda Hıfzî mahlaslı epeyce Ģair ve âĢık bulunuyor. Hattâ, Hafız 

mahlasını almıĢ âĢık ve Ģairler de vardır. Bunların yanında bazı musikiĢinastlar, ses 

ve saz sanatçıları, hanendeler de Hafız lâkabıyla tanınmıĢlardır. 
Bu tebliğimizde; Hıfzî ve Hafız mahlasını kullanan diğer Ģair, âĢık, musikiĢi-

nast, hanende, ses ve saz sanatçılarının kimler olduğunu kısa-kısa anlatmaya 

çalıĢacağız. 
 
A. HIFZÎ MAHLASLI ÂġIKLAR 
 
1) ALACALI ÂġIK HIFZÎ 
Çorum‘un Alaca kazasının Söğütözü köyündedir. Asıl adı Mustafa‘dır. XIX. 

yüzyılda yaĢamıĢ, bu yüzyılın sonlarında ölmüĢtür. Doğum ve ölüm tarihleri 

bilinmiyor. Biraz öğrenimi olduğu ve medresede okuduğu sanılıyor. Çevresinde 

tanınmıĢ bir âĢıktır, ama hayatı ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. 
 
Musammat KoĢma 
 
Eflatun zamanım, derde dermanım 
Tabib-i Lokmanım, beri gel beri 
Beri gel yanıma, girme kanıma 
YetiĢ efganıma, dinle ey peri 
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** 
Bir zat-ı dilbersin zülfü anbersin 
Hublara serdarsın kadd-i anbersin 
Ruyları ahmersin hal-i ahdersin 
Kimyay-ı ekbersin halka ekseri 
 
** 
 
Ekser-i dünyada ey peri zâde 
Derd olmaz ifade bir gayri yâde 
Mecnun tek sahrade kaldım piyade 
Unutma ferdade bu ben kemteri 
 
** 
Kemterin kemale erse bu hale 
Bakmaz kıl ü kale düĢmez melale 
Sen Rüstem Zale sahip cemale 
Hıfzî‘yla hayale gezer serseri 
 
2) HODLU ÂġIK HIFZÎ 
Artvin‘in Yukarı Hod (Ģimdi adı Yukarı Maden) köyünde 1860 yılında 

doğdu. Asıl adı Mehmet‘tir. ÂĢıklık geleneğini küçük yaĢlarda öğrenmiĢtir.  
Babasıyla birlikte ailece ġenkaya‘ya yerleĢti. ġenkaya‘da (Örtülü‘de) hocalık 

yapan babasının yanında medrese eğitimi almıĢtır. Küçük yaĢta Kur‘an‘ı ezberleye-
rek hafız olmuĢ, hocalık beratı da almıĢtır. 

Amcasının kızı Emine‘ye âĢık olmuĢtur. Bunu duyan aile Emine‘yi Hod 

köyüne yollayınca, Hıfzî‘de ġenkaya‘yı terk etmiĢ ve sevdiğinin peĢine düĢmüĢtür. 
ÂĢık Hıfzî, bir süre Erzurum‘da yerleĢmiĢ dönemin en ünlü âĢıklarından 

Çıldırlı ÂĢık ġenlik ve Narmanlı Sümmanî‘yi de evinde konuk etmiĢ, onlarla 

karĢılaĢmalar yapmıĢtır. 
Uzun yıllar Kuzeydoğu Anadolu‘nun köy ve Ģehirlerinde hocalık yapmıĢ 

Hafız Mehmet olarak bilinmiĢtir. 
ġiirleri en çok Kağızmanlı Hıfzı (1893-1918) ile karıĢtırılmıĢtır. ġiirleri 

baĢka âĢıklar tarafından da sahiplenilmiĢtir. 
ÂĢık Hıfzî, 1915 yılında vefat etmiĢtir. 
 
Divan 
 
Bir acayip nesne gördüm gören insanlar bilir 
Marifet insandadır sorma ne madenler bilir 
Üç baĢı var dört ayağı dört kulaktan maada     
Yirmi dört azası var herbir irfanlar bilir  
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Yedi azadır binası cevahirden halidir  
Yedi iklimde muteber gonca gülün dalıdır     
Kıymetiyle yedi düvel çar köĢenin malıdır  
Çok kimse alıp satamaz baĢ bezirganlar bilir 
 
Yüz altmıĢ dört bin ayağı baĢı var altmıĢ durur  
Köhne değil bir civandır tazeden yetmiĢ durur  
Seyyahı vardır cihanda çok yere gitmiĢ durur  
Üç yüz dokuz sahibi var okuyan canlar bilir 
 
Bir firkat alır içerden ağzından ateĢ döker  
Gâh olur dağlar misali gözlerinden yaĢ döker     
Minnet-i meclis olanda kadeh kırar baĢ döker  
Muhabbet yeğ olduğunda nice merdanlar bilir 
 
Yavrusu çok bir kuĢ vardır gider baĢına konar  
Yavruları etrafında acep pervane döner  
Der ki Hıfzî bilmeyenler sözümü hilaf sanar  
Ferasetten bu rumuza yeten insanlar bilir 
 
KoĢma 
 
Güzeller sultanı benim efendim  
AçılmıĢ nevreste gül yanakların  
Elmadan kırmızı Ģekerden beyaz  
Lezzeti ziyade bal yanakların 
 
Görenler mestolur aĢığa cefa  
Dertlere devadır hastaya Ģifa  
Gözlere zarardır canlara sefa  
Bulunmaz pahası hal yanakların 
 
Hıfzî müpteladır aklın yitirir  
Herbir köĢesinde bir han oturur  
BedirlenmiĢ kıymetini artırır  
Cevahir yeridir al yanakların 
 
KoĢma 
 
ġükür olsun yaradana çok Ģükür  
Gözümüze hub bir mekan göründü  
ġeyda bülbül gibi gurbet ellerde  
Nevreste goncalı gülĢen göründü 
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Hayıf bize mesken oldu yad eller   
Üstümüze güldü sahralar çöller  
Peder mader mesken tuttuğu yerler  
Ahibba-i sadık yaren göründü 
 
AĢkın deryasına bir yelken açtım  
Ab u danem çekti gurbete düĢtüm  
Nasip oldu yüce dağlardan aĢtım  
Dil Ģehriyle hubbel vatan göründü 
 
Hıfzî der ki sergeristan elimiz  
Ayrılık firkati büktü belimiz  
Nasip memlekete döndü yolumuz  
Cenneti okĢayan her yan göründü 
 
 
3) ÂġIK HAFĠZÎ (HIFZÎ) 
Gerçek kimliğini bilemiyoruz. Bolvadinli olduğunu söyleyenler de vardır. 

XVIII. yüzyılda ya da XIX. yüzyılda yaĢadığı ve bir BektaĢî Ģairi olduğu sanılıyor. 

Medrese öğrenimi gördüğü ve öğrenimli bir kiĢi olduğu anlaĢılıyor. Maalesef ; bu 
Ģairimizin hem onsekiz hem de ondokuzuncu yüzyıllarda yaĢadığına iliĢkin olarak 

gösterenler olmuĢtur. Mesela; Ġsmail Özmen Alevî-BektaĢî ġiirleri Antolojisi‘nin 

hem 3. ciltinde 18. yüzyıl âĢığı, hem 4. ciltinde 19. yüzyıl âĢığı olarak göstermiĢtir. 

Aynı hatayı Turgut Koca‘da yapmıĢtır. BektaĢî Nefesleri ve ġairleri adlı kitabında 

bu Ģairimizi ÂĢık Hıfzı adıyla 18. yüzyıl aĢığı, Hıfzî adıyla da 19. yüzyıl âĢığı ola-
rak iki ayrı yerde göstermiĢtir. 

Gerçi 18. yüzyılda Bolvadin‘de yaĢamıĢ bir ümmi çoban halk Ģairi vardır. 

Ama bu halk Ģairinin Ģiirleri elimizde mevcut değildir. 
 
 
Gazel 
 
Hak cemâlin nûr-i Ģefkat lâ fetâ illâ Ali  
Sendedir lütfü hidâyet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca ervâh ins ü cinnî çağrıĢurlar Rabbena  
Dürr-i yekta sarf-ı kuvvet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca eĢya ism-i a'zam sırrın izhâr eyleyen  
Beyt-i ulyâ-yi hakîkat lâ fetâ illâ Ali 
 
Heft âlem nesl-i âdem hep senin Ģânındadır  
Dediler ġâh-ı velayet lâ fetâ iĠllâ Ali 
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Kendi birdir ismi bin bir okunur Rabb-ı Celîl  
Kimse bilmez sırr-ı hikmet lâ fetâ illâ Ali 
 
Hıfzıyâ hifz-eyleyüb dünyâ vü mâfîhâyi bil  
Bâki Hak nûr-i nübüvvet lâ fetâ illâ Ali  
 
Düvaz 
 
Biz gulâm-ı Ehl-i Beyt'iz lâ fetâ'dan gelmiĢiz  
Ceddimiz nûr-i nübüvvet müntehâdan gelmiĢiz 
 
Okuduk ilm-i ledünni vâkıf-ı esrâr olub  
Küntükenz'in sırrına lûtf u atâdan gelmiĢiz 
 
ġah Hasen ġâh-ı Hüseyn-i Kerbelâ ervâhımız  
ġems ü mâh ü ahter-i Zeynel'abâ'dan gelmiĢiz 
 
Bâkır ü Ca'fer'i Sâdık bahĢ-ı îmân eyleyen  
Mûsi-i Kâzım Rızâ nesl-i Huda'dan gelmiĢiz 
 
ġah Takî vü bâ Nakî hem Askerî Mehdî livâ  
Menzil-i ġâh-ı Velayet pîĢüvâdân gelmiĢiz 
 
Râhımızdır ol Horasânî tarîk-ı, nâzenin 
Can verüb can almağa tâ intihâdan gelmiĢiz 
 
Hem Sekahüm hamrini aĢkı Ali'den nûĢ edüp  
Lezzet-i mest-i Resûl-i Kibriya'dân gelmiĢiz 
 
Merkez-i kâna eriĢtim geldi Hak‘kın  kudreti  
Hıfzıyâ hıfz eyleyüp sâhip safâdan gelmiĢiz 
 
Mersiye(Mütekerrir Müsemmen) 
 
Geldi çün mâh-ı muharrem kıldı dehri rûĢenâ  
Hâtır-ı uĢĢâka düĢtü mâcerâ-yi Kerbelâ  
Çünki ol menzil musâhib mecma'-i bahr-i belâ  
TeĢnedil oldu Ģehid anda Hüseyn-i Müctebâ  
Cem' olup Küfe diyarında gürûh-i eĢkıyâ  
Âl ü evlâd-i Resûl'e gördüler cevri revâ  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallâhi sezâdır cânına lâ'net sezâ 
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Ol vefasız bîrahmler kavl-i mergup ettiler  
Kûfe'ye da'vet kılup irsâl-i mektup ettiler    
Sanasın bin cân ile cânânı matlup ettiler  
Sonra ahdi bozdular akvâli mekzûp ettiler  
Sed çeküb mebzul Fırât'ı anda mahcup ettiler  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
 
Çün bilirdi nûr-i çeĢm-i Ahmed-i Muhtâr idi  
Vâlid-i Âl-i cenâb-ı Hazret-i Kerrâr idi  
Mâder-i bint-i Resûl-i Hazret-i Zehrâ idi  
Dâder-i pâk-i Hasen hulk-ı Rıza Hünkâr idi  
Nesl-i peygamberliğin âyâ kim ızhâr idi  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır cânına lâ'net seza 
 
Bir takım nâmerdleri münkad edüb fermânına  
Ol livâ-yi nahsı dikti Kerbelâ meydânına 
Kahrı müstahsen görüb Âl-i Resûl'ün Ģânına  
Bîgünah mazlumların girdi o zâlim kanına  
Mansıb-ı dehri değiĢti devlet-i îmânına  
Tâ be- mahĢer lâ'net olsun kendine âvânına  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhaya  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
  
Allah Allah öyle bedbahtın olub fermanberi  
Saymadı asla hukuk-ı Hazret-i Peygamber‘i  
Bir içim suyu dirîğ etti havâric leĢkeri  
Sûretâ islâm idi sîrette kâfir ekseri    
 Olmadı böyle musîbet devr-i âdemden beri  
Yâ nice yaĢ dökmesin erbâb-ı aĢkın gözleri  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
 
Bu muharremdir zemîn ü âsümân ağlar bugün  
Vakt-i matemdir muhibb-i hânedân ağlar bugün  
EĢk-i hasretler döküp de tende cân ağlar bugün  
ÂĢıkanın dîde-i giryânı kan ağlar bugün  
Hâsılı feryâd edüb cümle cihan ağlar bugün  
Ağla Hıfzî aĢk ile uftâdegân ağlar bugün  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
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4) AYAġLI ġAĠR MEHMET HIFZÎ  
Ankara‘nın AyaĢ kazasında 1729 yılında doğmuĢ, yine AyaĢ‘da 1807 yılında 

ölmüĢtür.  
RüĢtiye ve medresede okuduğu sanılmaktadır. AyaĢ Fetvahanesinde Müsev-

vidlik yani kâtiplik yapmıĢtır. Daha sonra AyaĢ Mahallesinde BaĢkâtiplikde de 

bulunmuĢtur. Bir süre AyaĢ Eski Camii‘nde Hatiplik görevini fahri olarak üs-
tlenmiĢtir. 

ÂĢık tarzı Ģiirler yazdığı biliniyor ama elde Ģiirleri henüz mevcut değil. 

Bilinen bir gazeli bulunuyor. Bu gazelde yer yer hiciv, yer yer tezad ve paradokslar 
yapmıĢtır. 

 
 
Gazel 
 
Ne renceĢ-i üstâd sûz-i pederim var 
Kalbimde Babadağı kadar bin kederim var 
 
Sarf etmedeyim  yok yere gencine-i ömrü 
Alemde benim hiç gelirim yok giderim var 
 
EĢ‘ârımı hep kağıd-ı yelpazeye yazdım 
Yârânâ benim bâd-ı havâ bir eserim var 
 
BaĢtan kara olmuĢ bütün geĢti-i hüsni 
Bu kara haberden medet ah derd-i serim var 
 
ġevk vermek için tût-i tab‘ına da Hıfzî 
Her levha kenarı gazelimde Ģekerim var 
 
 
5. MERZĠFONLU ġAĠR HIFZÎ 
1267 H. (1851 M.) yılı Ramazan ayında Merzifon‘da doğmuĢtur. Bu Ģair 

hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Babasıyla sık sık seyahate çıkmıĢ ve pek 

çok yerleri gezmiĢ, dolaĢmıĢtır. 
Seyahatleri, sırasında birçok kimse ile tanıĢıp çok kitap okumuĢtur. 93 Harbi 

(1923/1877-78) olarak bilinen Osmanlı-Rus SavaĢında gösterdiği kahraman-
lıklarından dolayı gazi unvanı verilmiĢtir. 

Divan Ģiiri nazım biçimlerinin yanında halk Ģiiri nazım biçimlerinde Ģiirleri 

bulunmaktadır. 
 
Gazel 
Nâr-ı sevdâ Ģiddet-efzâ-yı melâl olmuĢ sena 
Câm-ı meyden neĢ‘e-yâb olmak muhâl olmuĢ sana 
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Bir zamandır tavr-ı mahzunâne göstermektesin 
Ey ciğer-pârem aceb bilmem ne hâl olmuĢ sana 
 
Leyl-i zülfün âlemi zindânâ döndürmüĢ senin 
Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuĢ sana 
 
ġi‘ri renginim gibi bir nev-edâ var sende kim 
Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuĢ sana 
 
Bağ-ı hüsnünde seyrederken Ģevk ile bülbül gibi 
Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuĢ sana 
 
Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aĢkına 
Fıtrat-ın sâkî-i feyz-i lâ-yezâl olmuĢ sana 
 
6. SOFYALI ÂġIK HIFZÎ 
Sofya‘da XIV. yüzyılın sonunda yaĢadığını bildiğimiz bir ÂĢık Hıfzî daha 

vardır ki 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢına (93 Harbi) katıldığını kabul ediyoruz. 
Çünkü onun yazdığı 46 dörtlükten oluĢan bir ―Plevne Destanı― bulunuyor. 

Su Sofyalı ÂĢık Hıfzî‘nin, Merzifonlu ÂĢık Hıfzî ile aynı kiĢi olduğunu 

söyleyenler de bulunmaktadır. 
46 dörtlükten oluĢan Plevne Destanı‘nın ilk dörtlüğü Ģöyledir. 
 
Ey vâhibulvehhab ey zât-ı ezel 
Cümlenin mâbudu Hak keremkânı 
Ey vâcib ül vücud, ferd-i lemyezel 
Kahhar esmâsıyla kâhret düĢmanı  
 
Plevne Destanı‘nın son dörtlüğü Ģöyle bitiyor. 
 
Sene bin iki yüz tarih-i vâlâ 
Doksan dörtte oldu bir garib nüma 
Belde-i Sofya‘da ÂĢık Hıfzı‘ya  
Nazmile söyledi iĢbu destanı  
 
 
B. HAFIZ VE HAFIZÎ MAHLASLI ÂġIKLAR 
 
1) ÂġIK HAFIZÎ 
ÂĢık Hafızî‘nin XIX. yüzyılda Çorum‘da yaĢadığı bilinmekle birlikte asıl 

adını ve hayatını bilmiyoruz. Mahlası Hafızî‘dir. Aruz ölçüsüyle Ģiirler de 

yazmıĢtır. Ama hece ölçülü Ģiirler yazan, koĢmaları olan aydın ve iyi bir öğrenim 

gördüğü sanılan bir Ģairdir. ġiirlerini içeren bir el yazması defter henüz ele 

geçmemiĢtir. Basılı bir eseri de bulunmuyor. 
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Ona ait üç adet (birisi koĢma, diğer ikisi aruzla yazılmıĢ) Ģiirini örnek olarak 

aĢağıya alıyorum. 
 
KoĢma 
 
Gönül eğlencesi rûh-u revânım  
Terkedemem seni bin kan olursa  
Ne mümkün ayrılmak, çıkmadan canım  
Âlemde kâinat düĢman olursa  
 
Vücûdum Ģehrini odlara yakmam  
Su gibi meyledip yadlara akmam  
Cemâlinden baĢka cemâle bakmam  
KarĢımda Yusuf-ı Ken'an olursa 
 
Hâfızî aĢkının sararsın solsun   . 
Bizi dahledenler Mevla'dan bulsun 
Olursa sevdiğim sen gibi olsun  
Cihanda âĢıka civan olursa  
 
Divan 
 
Yıkma gönlüm ey cefâcû bâri Allah aĢkına  
Rahme gel sûz-i derûnumdân çıkan âh aĢkına 
Kalb-i mahzunuma değme hazret-i Ģâh aĢkına 
Merhamet eyle efendim bâri Allah aĢkına 
 
Merhamet kıl ey efendim âh u zârıma bakıp  
Mihnet ü gam tokasın del çünki gerdâna takıp  
Cânıma kast eyleme gamzelerin okun atıp  
Merhamet eyle efendim bâri Allah aĢkına 
 
Ben garibin hâlini gördükçe her cân ağladı  
Bezm-i hasrette olan hep yâr u yârân ağladı  
Dûd-i ahundan zemînü asuman kan ağladı  
Merhamet eyle efendim bari Allah aĢkına  
 
Derd-i aĢkınla bu iki gözlerim kan oldu âh  
Görmez oldu dünyeyi hâlim periĢan oldu âh  
Firkatinle Hâfızî'nin yâĢı ummân oldu ah  
Merhamet eyle efendim bâri Allah aĢkına 
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Gazel 
 
Kandesin â sevdiğim rûh-i revânım kandesin  
Ey gönül eğlencesi ârâm-ı cânım kandesin 
 
Senden ayrı düĢeli derdim beter oldu yeter  
Râhâtım gitti yıkıldı hânumânım kandesin 
 
Gece gündüz hasretinle zâr u nâlân olalı  
Halkı bîzâr eyledi âh u figanım kandesin 
 
 
ÂteĢ-i ahımle yakıp tutuĢturam bin çerağ  
Arayup gezmekteyim ey bî-feĢânım kandesin 
 
De ciğer köĢem ne için bugün zâr ettin beni  
Mahz-ı âteĢ eyledin herdem mekânım kandesin 
 
Bilmedin mi ben garîbin olduğun sensiz helak  
Yâ nice kıydın bana ey mihribânım kandesin 
 
Perdeye çekti seni reĢk eyleyip bu kara yer  
Can gibi gizlendin ey râz-ı nihânım kandesin 
 
Gayrı ezvâk-ı dünyayı neylesin bu Hâfizî  
Benim vird-i zebanım dilde mihmanım kandesin 
 
 
2) HAFIZ BABA 
Hafız Baba, XIX. yüzyıl içinde yaĢamıĢ bir BektaĢî Ģairidir. ġiirlerinde Hafız 

mahlasını kullanmaktadır. Asıl adı Salih‘tir. Ġstanbul Eyüp‘de Karyağdı 

Tekkesinde babalık etmiĢtir. Doğum tarihi bilinmiyor ama 1913 yılında öldüğü 

sanılıyor. Medrese öğrenimi görmüĢtür. ġiirlerinde Ģuh ve Ģen bir eda bulunmak-
tadır. 

 
Karyağdı Baba 
 
Horasan‘dan gelip diyar-ı Rum‘a 
Üçler kapısında iskan eyledi 
Ceddi imam Kâzım, nesli Murtaza 
Kırkların serdarı Karyağdı Baba 
 
Nice vilayetler etti âĢikar 
Sahavet madeni yağdırdı karlar 
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Bahar eyyamında sürüldü demler 
Gösterdi burhanı Karyağdı Baba 
 
Huzurunda niyaz eyleyip duran 
Bahtiyardır eden secde-i Rahman 
Safa-yi nazarı buldurur derman 
Hikmet-i  Lokman‘ı Karyağdı Baba 
 
Can-ü dilden Hafız eyle hizmeti 
EĢiğine baĢ koy, olsun himmeti 
ÇeĢme-i feyzinden nuĢ et Ģerbeti 
Al-Beyti ġahım Karyağdı Baba 
  
3) ÂġIK HAFIZ  
Asıl adı ve hayatı belli olmayan ÂĢık Hafız, muhtemelen XVIII. yüzyılın bi-

rinci yarısında yaĢamıĢtır. Onsekizinci yüzyılda tutulduğu ve yazıldığı bilinen bir 

cönkte Ģiirleri bulunmaktadır. 
 
Türkü 
 
Bu bendesin eder mecnun  
Huni gözler eder efsun 
Siym tal‘at kaddi mevzun 
Servi dibaya bend olmuĢ 
 
Güzeller içre bir tane 
Gamzesi kasteder cane 
Gelmez akranı cihane  
Gönül bir aya bend olmuĢ 
 
AĢk ile eylerse nida 
Bülbül veĢ dil olur Ģeyda 
Eyleyip nevreste peyda 
Bir kaĢı yaya bend olmuĢ 
 
Sinemde yâreler yer yer 
Okurlar ismini ezber 
Gurbette bu Hafız kemter  
Bu dilrubaya bend olmuĢ 
 
 
 
 
 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 38 

 30 

C) DĠĞER HIFZI VE HAFIZ  MAHLASLI ġAĠRLER 
 
1) HIFZI MEHMET EFENDĠ 
Türk Ģair ve bilginidir. XVI. yüzyılda yaĢamıĢtır. Edirnelidir. Medrese 

öğrenimi görmüĢtür. Bir ara müderrislik yapmıĢtır. DeğiĢik konularda çalıĢmıĢtır. 

BaĢlıca eserleri Ģunlardır: Divan, MünĢaat (Nesirler), Manzume-i Durub-i Emsâl 

(Atasözleri), Âmâl-i Salihât (Ahlâkça BeğenilmiĢ Eylemler) 
 
2. HAFIZ KÂMĠL 
Esas adı Hüseyin‘dir. XIX. yüzyılda yaĢamıĢtır. Sivas‘ın Divriği ilçesinin 

Erikli köyündendir. Böcek Hoca olarak nam yapmıĢtır. 
 
D) HAFIZ OLARAK TANINAN BAZI BESTEKÂR SES SANATKÂRI 

VE MUSĠKĠ ÜSTADLARI 
 
1) Hâfız Sami Efendi (1874-1943): Hafız Hacı olarak da bilinir. Soyadı 

Özokur‘dur. Filipe‘de doğmuĢtur. Ġstanbul‘da ölmüĢtür. Virtiöz ve ses sanatçısıdır. 
2) Hâfız ġeyda (1732-1800): Abdurrahim Dede Efendi olarak da bilinir. 

Lâkabı Çılgın Hafız‘dır. Gözleri amâdır. Türk bestekârıdır. KürdümzenbaĢı Ney-
zen Hafız ġeyda olarak tanınır. Ġstanbul‘da doğmuĢ ve ölmüĢtür. 

3) Hâfız Mehmet Efendi (?-1875): Balıkçılık yapmıĢtır. Mevlevî‘dir. Türk 

Ģarkı bestekârıdır. 
4) Hafız Mehmet Efendi (?-1835): Kömürcüzâde Musâhib-i ġehriyâri ola-

rak bilinen bir Türk bestekârıdır. 
5) Hâfız Osman Efendi (1867-1932):  Hafız ġaĢı olarak da bilinir. Ġstan-

bul‘da yaĢamıĢtır. Ses sanatkârı, hanende ve gazelhandır. 
6) Hâfız Osman Dede (1840-1918): Musul‘da doğmuĢ ve yaĢamıĢ bir Türk 

bestakârıdır. Hânende  Hafız Amâ ġevki olarak tanınır. 
7) Hâfız Post (1620-1694): Tanburî‘dir. Hanende Mehmet Çelebî olaRak 

tanınır. Asıl adı Mehmet‘tir. Türk bestekârıdır. 
8) Hâfız Burhan (1897-1943): Soyadı Sesyılmaz‘dır. Ġstanbul‘da doğmuĢ 

ve orada ölmüĢtür. Gazelhandır. 
9) Hâfız Kömür Efendi (?-1680): Ġstanbulludur. Hanendendir ve Mev-

levîdir. 
10) Hâfız Ketâni (?-1820): Asıl adı Mehmet‘tir. Türk bestekârıdır. 
11) Hâfız Kumral (?-1621): Hafız Kumral ZâkirbaĢı olarak bilinir. Ġstan-

bul‘da yaĢamıĢtır. Türk bestekârıdır.  
 
SONUÇ 
 
Edebiyat alanımızda;  ―Hıfzî‖ ve ―Hafîz‖ olarak bilinen daha onlarca Ģair, 

âĢık, bestekâr, ses sanatkârı, musikiĢinastların bulunduğunu sanıyoruz. 
Bu tebliğimizde, literatürlere geçmiĢ bazı Ģahsiyetleri biraraya getirmeye ça-

lıĢtık. 
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Kağızmanlı Hıfzî‘ya ait olarak bilinen Ģiirlerin baĢka Hıfzîlara maledilmesi 

veya baĢka Hıfzîlerin Ģiirlerinin Kağızmanlı Hıfzî‘nin Ģiirleri içine girmesine engel 

olmalı dileğindeyiz. 
 
 
BĠBLĠYOGRAFYA 
-Ercan Abdullah; 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu ġairler, Çorum Eğitim 

ve Kültür Vakfı Yayınları (ÇEVKA), 2. Baskı, Ġstanbul 1998, [74 s.] s. 155-156. 
-Kocatürk, Vasfi Mahir; Saz ġiiri Antolojisi (BaĢlangıçtan bugüne kadar 

Türk Edebiyatının Saz ġiiri tarzında yazılmıĢ en güzel Ģiirleri), Ayyıldız Matbaası, 

Ankara 1963, [544 s.], s. 233. 
-Arıncı, Halil Rıfat; Çorum ve Havalisi ġairleri, Ankara 1992, [ 312 S. ], s. 

207. 
-Karadeniz, Bekir; Artvinli Halk ġairleri, Ankara Artvin Kültürünü YaĢatma 

Derneği (AKYD) Yayınları: 1 AraĢtırma: 1, Ankara 2002 (Nisan), [685 S.], s. 261-
268. 

-Koca, Turgut; BektaĢî Nefesleri ve ġairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Ka-
dar), Naci Kasım Ġstanbul Maarif Kitaphanesi A.ġ. Ġstanbul 1990, [960 S.] s. 305-
306 ve s. 459-462. 

-Özmel, Ġsmail; Alevî-BektaĢî ġiirleri Antolojisi, Cilt: 3, 17-18. Yüzyıl, Kül-
tür Bakanlığı Yayınları : 2064 Yayımlar Dairesi BaĢkanlığı Sanat-Edebiyat Eserleri 
Dizisi: 162-31, Ankara 1998, [696 S.], s. 257-258. 

-Özmel, Ġsmail; Alevî-BektaĢî ġiirleri Antolojisi, Cilt: 4, 19. Yüzyıl, Kültür 

Bakanlığı Yayınları: 2065 Yayımlar Dairesi BaĢkanlığı Sanat-Edebiyat Eserleri 
Dizisi: 162-31, Ankara 1998 [830 S.], s. 133-136 ve s. 449-450. 

-Öztuna, Yılmaz; Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (I. ve II. Cilt), Kültür 

Bakanlığı Yayınları: 1163 Kültür Eserleri Dizisi: 149, Ankara 1990, [I. Cilt: 478 s., 

II. Cilt: 592 s.] 
-Alptekin, Yard. Doç. Dr. Ali Berat-Esma ġimĢek; ―Kağızmanlı Hıfzı Bib-

liyografyası Üzerine  Bir Deneme ―, Türk Folkloru AraĢtırmaları 1898, Kültür 

Bakanlığı Milli Folklor AraĢtırma Dizisi Yayınları: 114, Ankara 1989 [250 S.], s. 

141-162. 
-Cunbur, Dr. Müjgan,  ―AyaĢ ġairlerinden Hamdi, Hıfzî ve ġaik Efendiler,‖ 

AyaĢ ve Bünyâmin AyaĢî Sempozyumu Bildirileri (AyaĢ/2-4 Temmuz 1993), AyaĢ 

Belediyesi Yayınları: 1, Ankara 1993 (Aralık), [3485], s. 24-34.  
-Bilgin, Doç. Dr. Orhan; Merzifonlu Ġki ġair: Eyüp Sabri –Hıfzî, Enderun 

Yayınları: 34, Ġstanbul 2006, [112 S.]s. 83-85 
-ÇavuĢ , Mehmet; ―1877-1878 Rus-Türk  SavaĢı ve ÂĢık Hıfzî‘nin Plevne 

Destanı‖, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 121, Yıl 1997, s. 54-61. 
[Bu destan; Doç. Dr. Mehmet Naci Önal‘ın yazdığı ―Tarihin ve Edebiyatın 

KesiĢtiği Noktada DestanlaĢan Plevne Türküleri‖ adlı kitabın (T.C. BaĢbakanlık 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 403, 
AraĢtırma Ġnceleme: 84, Ankara 2011) 68-74. sayfaları arasında da yer almaktadır.] 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 38 

 32 

PĠR SULTAN KOLUNDAKĠ ÂġIKLARDA SÖZ VARLIĞI 
 

LEXICOLOGY WITHIN TURKISH POET SINGERS OF 
THE PIR SULTAN BRACKET 

 
ПРИСУТСТВИЕ СВЕТА В РУЧКЕ ПИР СУЛТАНА 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet YARDIMCI* 
 
 
 

ÖZ 
Bir ulusun kültür değerleri söz varlığının incelenmesiyle belirlenebilir. Ak-

san  ―Sözvarlığı, toplumun maddi ve manevi kültürünün bir kesiti olarak düĢünül-
melidir‖ demektir. Pir Sultan‘ı etkileyen, Yunus Emre ġiiri, sözün yoğunlaĢtırılma-
sı biçiminde görmüĢ ―Az söz erin yüküdür/Çok söz hayvan yüküdür” diyerek Ģiirin 

söz yoğunluğu olduğunu vurgulamıĢtır. 
Pir Sultan‘bın Ģiirlerinde Allah; “Tanrı, Hüda, Hakk, Rab, Mevlâ, Hâlık, Ba-

ri vb.” terminolojileriyle karĢılanmaktadır. Gülistan’da Nâr‘a geldim gibi din ulu-
ları ve dini kavramlar önemli söz varlıkları olarak yer almaktadır. Ağu, ayıtmak, 

balkımak, belik, börk, buymak, çığa, deyü, dölek, eğn, gövel , ıssı, kırcı, sayrı, 

tamu vb. sözcükleri özenle seçtiği için halk dilinin kendisine özgü sıcaklığı, kıvrak-
lığı ve yalınlığı ön plana çıkmıĢtır. 

Kul Himmet daima eder niyazı/Pir Sultan yolundan ayırma bizi diyen Kul 

Himmet Pir Sultan Kolu‘nun en önemli âĢığıdır. Ustasına bu denli bağlılık ve saygı 

gösteren Kul Himmet‘te söz varlıklarının ustası Pîr Sultan‘dan farklı olmadığı gö-

rülmektedir. 
Pir Sultan Kolu‘nun önemli âĢıklarından Esirî‘nin Ne Süryanî ne Arabî ne 

Farsî/AĢka düĢüp Türki lisana geldim deyiĢi Türkçe‘ye olan sevgisinin önemli bir 

ifadesidir. Dilinin, Hekimhan ve yöresinde sıkça kullanılan dem, bostan, çöp, em, 

revan, kemha, gazel, tevek, pay, kıtmir, kendir, çec, kücü, bocu, ürmek, yelmek, 

savmak, ecel, üdmek, çulha gibi sözcüklerle yüklü olması yöresel dili ve mahalli 

kültürü ustaca dizelerine aktardığını göstermektedir.  
Kul Nesimî‘de; Nesimî’yem yüzün beni/Derim meydanda meydanda biçi-

minde Pir Sultan‘ın söz varlığı çerçevesinde deyiĢlerini söylemiĢtir. Ne kültür dil-
den bağımsızdır, ne de dil kültürün dıĢında kalır. Kâmil olan kâmil söyler dür sa-
çar/Cennetin kapısın cömertler açar diyen Sadık Baba da Pir Sultan kolunun 

önemli âĢıklarındandır. 
Anahtar Kelimeler: Pir Sultan Abdal, ÂĢık Kolu, söz varlığı, terminoloji. 

                                                 
* 9  Eylül Üniversitesi Em. Öğretim Üyesi. Ġzmir/TÜRKĠYE 
(zileli.yardimci@gmail.com) 
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ABSTRACT 
The cultural values of a nation can be determined by examining the vocabu-

lary. Aksan says ―Vocabulary should be considered as a cross-section of the mate-
rial and spiritual culture of the society‖. The thing that affected Pir Sultan was Yu-
nus Emre‘s vision of poetry like the intensification of the words and emphasized 
that poetry is the word density, saying ―Az söz erin yüküdür/Çok söz hayvan yükü-

dür (Less words are burden of man / Much words are burden of animals)‖.  
Allah in the poems of Pir Sultan are met with; ―God, Huda, Hak, Lord, 

Mawla, Halık, Bari etc.‖ terminology. Religious scholars and religious concepts 
such as "I came to Nâr in Gülistan (Gülistan’da Nâr‘a geldim)" are important vo-
cabulary assets. Since he chooses carefully the words such as ―poison (ağu)‖, ―sa-
ying (ayıtmak), ―to shine (balkımak), ―braid (belik)‖, ―hat/hat made of animal hide 

(börk), ―freze (buymak)‖, ―feather (çığa), ―saying (deyü)‖, ―well-behaved (dölek)‖, 

―nape (eğn)‖ ―green headed (gövel)‖, ―hot (ıssı)‖, ―hail (kırcı)‖, ―patient (sayrı)‖, 

―hell (tamu)‖ warmness, agility and plainness of the folk language come to the fore 
in his works. 

Saying Kul Himmet daima eder niyazı / Pir Sultan yolundan ayırma bizi 
(Kul Himmet will always pay / Do not separate us from the Pir Sultan’s road)‖, 
Kul Himmet was the most important minstrel of Pir Sultan Branch. In Kul Himmet, 
who has shown such loyalty and respect to his master,  seen that his vocabulary is 
not different from Pîr Sultan. 

The saying Ne Süryanî ne Arabî ne Farsî/AĢka düĢüp Türki lisana geldim 

(Neither Assyrian, Arabian, Persian / I felt in love and I came to the Turkish lan-
guage) of Esirî, who was one of the important minstrels of Pir Sultan Branch, is an 

important expression of his love for Turkish. His language was loaded with He-
kimhan and its region words such as ―blood (dem)‖, ―bostan (truck garden/truck 

farm)‖, ―garbage (çöp)‖, ―medicine (em)‖, ―outgoing (revan)‖, ―pongee (kemha)‖, 

―lyric (gazel)‖, ―vine stump (tevek)‖, ―share (pay)‖, ―Ashab-ı Kehf's dog (kıtmir)‖, 

―kendir (cannabis)‖, ―pile of grain (çec), ―weaving comb (kücü)‖, ―small dog (bo-
cu)‖, ―to bark (ürmek)‖, ―hurriedly run (yelmek)‖, ―to get over (savmak)‖, ―death 

(ecel)‖, ―to defeay (üdmek)‖, ―weaving or weaver (çulha)‖. It shows that he skill-
fully transfered the local language and local culture to his strings. 

Also Kul Nesim said his folk poem as ―Nesimî’yem yüzün beni/Derim mey-
danda meydanda (I am Nesimî, strip my skin / I say it in the square, in the square)" 
within the frame of Pir Sultan's vocabulary. 

Culture is neither independent from language nor language remains outside 
culture. Sadık Baba said: ―Kâmil olan kâmil söyler dür saçar / Cennetin kapısın 

cömertler açar (The perfect human being says perfect things, distributes pearls / 
Generous ones, opens the door of heaven)" is one of the important minstrels of Pir 
Sultan's branch too. 

Key Words: Pir Sultan Abdal, Minstrel, vocabulary, terminology. 
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Söz varlığı sadece sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin sıralanması ile sınır-

lı değildir. Bir ulusun kültür değerleri, kavram dünyası, yaĢam biçimleri söz varlı-

ğının incelenmesiyle belirlenebilir. Her toplum, kendi bakıĢ  açısı ekseninde yo-
rumlayarak kültürünü oluĢturur. Çünkü dil, çevre koĢullarıyla biçimlenirken, çevre 

de o dili konuĢan insanların bakıĢ açıları doğrultusunda biçimlenir.  dil, ulusal kül-
türün en önemli aktarıcısıdır. 

Aksan'a göre,  Bir dilin sözvarlığı denince, yalnızca o dilin sözcüklerini de-
ğil, deyimlerin, kalıp sözlerin, kalıplaĢmıĢ sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve 

çeĢitli anlatım kalıplarının oluĢturduğu bütün anlaĢılır.  Sözvarlığı sadece bir dilde 

birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuĢ simgeler, kodlar olarak değil, aynı 

zamanda o dili konuĢan toplumun kavramlar  dünyası, maddi ve manevi kültürünün 

yansıtıcısı, dünya görüĢünün bir kesiti olarak düĢünülmelidir1.  
ġiirlerini halkın konuĢtuğu dille yazan, kullandığı arı Türkçe ile kendinden 

sonra gelecek halka dönük Ģairlerin öncüsü  ve tasavvuf  felsefecisi  olan Yunus 

Emre‘de sanat, düĢünce sistemiyle paraleldir. O, düĢüncelerini iĢlerken kuru bir dil 

kullanmamıĢ, fikirlerini estetik yapısı içinde kendine özgü bir ahenkle sunmuĢtur. 

Yunus Ģiiri, sözün yoğunlaĢtırılması biçiminde görmüĢ, bir Ģiirinde: 
  "Az sözeri n yüküdür 
  Çok söz hayvan yüküdür" 
diyerek Ģiirin söz yoğunluğu olduğunu vurgulamıĢtır.   

Yunus çizgisinin ileriki yüzyıllarda en büyük izlekçisi Pir Sultan'dır. Adına 

önemli bir ÂĢık Kolu oluĢan  Pir Sultan'da  zengin bir söz varlığı kendini göster-
mektedir. Pir Sultan'ın Ģiirlerinde yer verdiği terim, deyim ve sözcüklerin yanı sıra 

yer yer kullandığı atasözlerinden,  Türkçenin ses ve yapı bilgisine tam olarak 
hâkim olduğu görülmektedir.  Halkın dilini iyi bilmek, halkın diliyle konuĢup yaz-
mak, bugün birer halk deyimi olarak yazılı kaynaklarda kalan sözcüklere Ģiirsel 

yük yükleyip iĢlerlik kazandırmak ustalık ister.  
  Benim ciğerciğim delik deliktir 
  Kaynayıp kaynayıp taĢmadan gel gel  
dizelerindeki sözcüklerin deyim niteliğinde oluĢu Pir Sultan‘ın dile ve Ģiire 

hakimiyetinin güzel bir göstergesidir. Dizelerde ustaca kullanılan ikilemeler Ģiirde 

söz varlıklarını kullanmadaki özenin iĢaretidir. 
  Gönül kuĢu kalktı cevlan eyledi 
  Beklerim yolların gel efendim gel 
dizelerindeki “gönül kuĢu, cevlan etmek, yolları beklemek”gibi  deyimlerle 
yüklü  söyleyiĢ ise  Pir Sultanın dil zenginliğinin göstergesidir. Söz varlıklarını  

oluĢturan öğeler içerisinde yer alan kalıp sözler tıpkı deyimler ve atasözleri gibi, 

bir dili konuĢan toplumun kültürüne ıĢık tutmakta, onun inançlarını, insan 

iliĢkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır.  DeyiĢlerinin 

içerik kadar biçimsel açıdan da belli bir düzey tutturmuĢ olması onu ölümsüz  

kılmıĢtır. ġiirlerinde  16. yüzyıl Anadolu halkının dilini kullanmıĢtır. 

                                                 
1 Aksan,  Doğan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000,  s.7  
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  Ağaçlardan yeĢil yaprak  
  Bastığımız kara toprak 
  Yer altında kefen yırtmak 
  BaĢımızdan geçer bir gün 
deyiĢinde olduğu gibi Ģiirlerinin dili yalın, yapmacıksız, halk dilinin sıcaklığı, 

akıcılığı ve   doğallığı içindedir.  Bu nedenle Yunus Emre‘yi andırır.  Öyle ki, 

Yunus Emre‘nin açtığı çığırda yürüdüğü bir Ģiirinde geçen;    
Ġçim oyuk derdim büyük 

  Ben anınçin inilerim 
biçimindeki söyleyiĢinin, Yunus Emre‘nin çok bilinen: 
  Dolap niçin inilersin 
  Derdim vardır inilerim 
  Ben Mevlâ’ya âĢık oldum 
  Anın için inilerim

2 
biçimindeki Ģiirini andırdığı görülmektedir.   
 ġiirlerinde baĢlıca etken dil olan Pir Sultan, söyleyiĢlerinde kimi zaman 

yöresel kalmayı yeğlerken, kimi zaman da  büyük yerleĢme yerlerinin dilini 

kullanmıĢtır.  Bugün için unutulmuĢ sanılan kimi sözcükler onun dizelerinde Ģimdi 

söyleniyormuĢ gibi canlıdır.  
 Yüklendi barhanam gidelendi gel   deyiĢindeki  gidelendi  sözü 

bunlardandır.  
 Pir Sultan'ı  ekol yapan, peĢinden gelen  âĢıklar kafilesiyle  Pir Sultan Kolu 

dediğimiz âĢık kolunun oluĢmasına neden olan ana unsur da, üst düzeydeki söz ve 

o orandaki saz hâkimiyetidir.   
 Pir Sultan'ın söz varlığının dini kavramlara, itikat ve ibadet açısından bazı 

anekdotları çağrıĢtıran terimlere de dayandığı görülmektedir.  ġiirlerine Allah;  

"Tanrı, Hüda, Hakk, Rab, Mevla, Hâlık, Yaradan, Kadir Mevla, Ya ilâhî, Bari Hü-

da, Bari Taala" terminolojileriyle  karĢılanmaktadır.
3 

  Bak Bari Taala hoĢ nazar kıldı, 
   ĠĢini Mevla'ya salıp / Ġzzet ile selam alıp, 
    Ya Ġlâhî bizi kurtar tutsaktan 
gibi kullanımlar bunlardandır.  Pir Sultan'nı söz varlığı oldukça geniĢtir. ġiirlerin-
de: 
  Ġblis anlamadı Âdemde sırrı, 
    Ġbrahim'le od'a atıldım  
   Gülistan'da Nâr'a geldim, 
    Nuh-ı Nebi ile kaldık gemide 
     Pir Sultan Abdal'ım göğe kim uçtu 
     Ġdris Peygambere Hülle'ler biçti 
      Tur Dağı'nda Mûsâ ile 
      Münacatta dura geldim 
gibi din uluları ve dini kavramlar önemli söz varlıkları olarak yer almaktadır.  
                                                 

2 Eyüboğlu Sabahattin, Yunus Emre, Ġst. 1971, s.220 
3 Güzel, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s.446 
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  YaĢadığı dönem ve kendinden sonraki devirlerde  Alevi-BektaĢi felsefesine 
yatkın  âĢıklar tarafından benimsenmiĢ, izleyicileri artmıĢ, gerek etrafında yetiĢen 

âĢıklar, gerekse onu görmediği, yanında olmadığı halde manevi usta kabul eden 

âĢıklar tarafından benimsenmiĢ, ve bu âĢıklar Pir Sultan ile aynı konulu, aynı üs-
luplu Ģiirler yazmıĢlardır.

4  
 Bu konuda Doğan Kaya da  "Sivas'ta yaygın olan Ruhsatî Koluna bir kol 

daha eklemek istiyorum. Bu kolun adı Pir Sultan Kolu'dur. Pir Sultan, oğulları 

olduğu kuvvetle muhtemel olan Pir Ali ve Pir Garip Abdal ile kızı Senem baĢta 

olmak üzere Alevi inancında olan pek çok Ģairi etkileyen en önemli isimdir. Aynı 

konu, aynı tavır ve gelenek çerçevesinde Ģiir söylemiĢ  nice âĢık için Pir Sultan 

mihver kolu olmuĢtur.5 diye  Pir Sultan Kolu oluĢumunu vurgulamaktadır.   
 Kemal Deniz ve Ramazan Çiftlikçi'nin yayımladıkları Hekimhanlı Sadık 

Baba adlı kitaplarında Kul Himmet, DerviĢ Ali, Noksanî, Sadık Baba, Molla Bek-
taĢ, Esirî, vb. âĢıkları aynı katagoride görüp Sadık Baba Anadolu'da oluĢan Pir 

Sultan Kolu'na mensup âĢıklardandır  diyerek Pir Sultan Kolu'nun akademik or-
tamda kapsamlı bir biçimde ele alınmasını önermektedir.

6 
 Pir Sultan'ın Ģiir dili çok açık, anlam çok derindir.  Onun, halk ağzı ile, arı, 

duru, özentisiz  özünden gelen duyguların yansıması biçiminde çizdiği görüntülerin 

çağrıĢımları çığ gibi büyür. 
  Bize de Banaz'da Pir Sultan derler 
  Bizi de kem kiĢi bellemesinler  
deyiĢindeki söz heybeti söyleyiĢ gücünün ifadesidir.   
 Pir Sultan'ın dilindeki sözcük kadrosunun zenginliği, Ģiirlerin estetik değe-
rini yükseltmektedir. O, Ģiir dilini halkın kullandığı sözcük, deyim ve kavramlarla 
zenginleĢtirerek Ģiirin halk toplulukları tarafından benimsenmesini sağlamıĢtır. 

O‘nun Türkçesi, köylünün, çobanın, Ģehirdeki  halkın  Türkçesidir.  
 Halk Ģiiri geleneğini en iyi sürdürenlerden biri olan Pir Sultan halk Ģiiri 

tekniğine tam hakim olup ölçü hataları, sözcükleri bölme gibi acemilikler yapma-
mıĢtır. DeyiĢlerinin yüzlerce yıldır yaĢıyor olmasında biçimsel yönün önemli bir 
ağırlığı vardır.    
 Pir Sultan'ın bütün Ģiirleri lirik ve âĢikânedir.  
  Hangi dinden isen ona tapayım 
  Yarın mahĢer günü bile kopayım 
  Eğil bir yol ak gerdandan öpeyim 
  Beri dur hey benli dilber beri dur  
söyleyiĢindeki lirizm, güzelin kim olduğunu öğrenmeye gerek duyurmadan dilin 

anlatım gücü insanı doyurmakta,  en ufak tutukluk ve duraksama sezilmemektedir. 

Yine; 
  Eser seher yeli teli ırganmaz 

                                                 
4 Demet Gülçiçek, ÂĢık Kollarında Gelenek, EtkileĢim, Eğitim ve Pir Sultan Abdal Kolunun 

OluĢumu, DEÜ. Eğt. Bil. Ens. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, s.162 
5 Kaya, Doğan, Sivasta ÂĢıklık Geleneği, Sivas Kültür Merkezi Paneli, 6 Kasım 2009 Sivas. 
6 Deniz, Kemal - Ramazan Çiftlikçi, Hekimhanlı Sadık Baba, Malatya AraĢtırmaları Derneği 

Yayını, Malatya, 2010, s. 29. 
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  Sen gidelden deli gönül eğlenmez 
gibi deyiĢlerine bakıldığında bütün sözcüklerin halk dilinden alındığı ve deli 
gönül, seher yeli, tel ırganmaz  deyimleriyle Ģiirin halk kaynağından beslendiği 

görülür.   
 Bir dilin  temel söz varlığı içinde  olan terimler; belli bir durumu, olayı, 

insanların tutum ve davranıĢlarını belirlemek üzere birden çok sözcükle anlatım 

bulan deyimler; bir ulusun bilgeliğini, yaĢam deneyimlerini yansıtan atasözleri; ana 

dilimize büyük bir anlatım gücü kazandıran ikilemeler ve insanların toplum 

yaĢamlarında  belli bir kültürün ürünü olarak kullandıkları kalıp sözler;    
  

  Gece hayalimde gündüz düĢümde 
  Kumdan kuma savuruyor yel beni 

biçiminde  ― kumdan kuma savurmak, hayalde düĢte görmek”  gibi örneklerde 

yer bulan birer halk söylemi  olup Türkçenin söyleyiĢ gücünü arttırır. 
 Pir Sultan‘ın Ģiirlerinde duygusal yan ağır basar. Kimi Ģiirlerinde yalnız 

duygularıyla konuĢur gibidir. ġiirde ses-söz uyumu ĢaĢırtıcı düzeyde kaynaĢır.  Bir 

dizeden ötekine geçerken yumuĢak bir ezginin sürükleyiciliği hissedilir. Tasavvuf 

konularına yer verdiği Ģiirlerinde bile bu yumuĢaklık kendini gösterir.  
Mecazlı söyleyiĢe geniĢ yer veren Pir Sultan‘ın kullandığı sözcükler 

genellikle halkın o dönem konuĢma dilinde geçen sözcüklerdir.  Ağu, ayıtmak, 

balkımak, belik, bencileyin, börk, buymak, çığa, deyü, dölek, eğn, gövel, ıssı, kırcı, 

sayrı, tamu  vb. sözcükler bunlardandır. Kendi çağının konuĢma dilini kullanan Pir 

Sultan‘ın bu dili kullanıĢı düĢüncelerini köylüsüne anlatmak zorunluluğundan 

doğmuĢtur. Halk konuĢmasının tadını sıcak ve kıvrak bir söylemle yansıtmıĢtır.  O, 

söylediklerini karĢısındakine tam olarak ulaĢtırmak için dilin bütün olanaklarına 

yer vermiĢ, çağına göre yabancı sözcük ve tamlamalardan oldukça arınmıĢ; arı, 

duru, düzgün ve temiz bir dil kullanmıĢtır.   
Kullandığı sözcük ve deyimleri özenle seçtiği için halk dilinin kendisine 

özgü sıcaklığı, kıvraklığı ve yalınlığı ön plana çıkmıĢtır.  
 ġiirlerinde görülen  Âgâh, âhir, berdâr, cefâ, cûĢ, çarh, dergâh, erkân, 

evliyâ, gılman, gülbenk, hidayet, himmet, hüdâ, ihlâs, ikrâr, irĢâd, kelâm, Kevser, 

libas, peymân râh, tâlib, türâb, üryân, vahdet, yeksân, zâhir gibi Arapça-Farsça 

sözcükler  din, tasavvuf ve tarikat yaĢamının etkisi ile çoğunlukla da zorunluluktan 

kullanılan sözcüklerdir.  
Pir Sultan, halkın söyleyiĢine yaslanarak kimi sözcükleri  avara, kallaĢ, 

ilâyık, ırahmet, irehber, irenk, ilâzım, ala, alma, ilen vb. yöresel ağız özellikleriyle 

kullanmıĢtır.  
 En çok kullandığı sözcüklerin de Alevi-BektaĢi  inancı gereği Ali, ahd, 

arslan, ayn-ı cem, Hacı BektaĢ Veli, cûĢ, çerağ, dergâh, Düldül, erkân Ehl-i Beyt,, 
Hasan, Hüseyin, gülbenk,  ikrar, irĢâd,  Kerbelâ, Mehdi, Mervan, Muhammet, 

müsahip, mürĢid, niyaz, vahdet, Yezit, zahid, zülfikâr  gibi  inanca bağlı sözcükler 

olduğu görülmektedir.  
 ġiirlerinde genellikle: 
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  Pir Sultan’ım ne ağlarsın 
  Gözünden kan yaĢ dağlarsın 
  Sen bizden ateĢ umarsın 
   YanmıĢ üfrülmüĢ külüz biz  
biçiminde kısa, düz, yalın, akıcı, duru, açık ve daha çok eyleme yönelik söylem ön 

plandadır. Alevi öğretisi ile ilgili Ģiirlerinde bile tutum ve davranıĢlarında bir 

değiĢiklik görülmez: 
  Hünerin var ise kendini devĢir 
  Söyleyecek sözü kalbinde piĢir 
  Ululuk büyüklük Hakk’a yaraĢır 
  Nasihatim dinle sakın gururdan 
biçiminde onun doğruluktan ve doğallıktan yana oluĢu nedeniyle hayalden çok 

gerçekçiliğin ön plana çıktığı:  Haram yemez itlerimiz / Bu sözümde yalan var 

mı diye sergilendiği görülmektedir.  
 ÂĢık edebiyatında geleneğe bağlılık en önemli unsurlardan biridir. Usta 

âĢık, saza ve söze yeteneği olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir. Saz ve 

sözdeki edası çırağa yansır. Çırağın ustasında hâkim olan tavır kendinde yaĢadığı 

gibi, bu eda kendinin yetiĢtirdiği çırağına da sirayet eder. Zamanla bu gelenek zin-
ciri içinde aynı tarzda söyleyen bir âĢık grubu oluĢur.   

Türk halkı gelenek ve göreneğine sıkı sıkıya bağlı bir toplumdur.  Gelene-
ğe bağlılıkları gelenek ve göreneklerin canlı bir biçimde yaĢatılmasına  neden ol-
muĢtur.  
 ÂĢık edebiyatının yaĢatılmasında da âĢık kollarının önemi çok büyüktür.  

Usta âĢık çırağını ve çevresindekileri etkileyebildiği gibi kolun dıĢında ka-
lan âĢıkların üzerinde de etkili olur.  Böylelikle saza-söze  yetenekli gençlerle, hal-
kın âĢıklık sanatına olan ilgileri artarak sürer. Bir âĢık kolunun var olabilmesi için 

belirleyici bazı unsurların yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bunlar: 
 1.  ÂĢık, odak konumundaki usta âĢığın dil ve üslup özelliklerine iyi hakim 
olmalıdır. 
 2.  ÂĢığın iĢlediği konular, usta konumdaki âĢığın iĢlediği konularla örtüĢ-

melidir. 
 3. Ustasının yanından ayrılmamalı, usta âĢığa ait  ayakları iyi kullanmalı-

dır.  
Henüz ÂĢık Kolları ile ilgili Lisans Üstü düzeyde hiçbir çalıĢma yapılma-

mıĢtır. Daha önce kimi nedenlerle baĢka âĢık kollarının olabileceği dile getirilmiĢ, 

Pir Sultan Kolu‘nun varlığından söz edilmiĢ fakat üzerinde durulmamıĢtır. Oysa Pir 

Sultan, çırakları olan, Alevi BektaĢi kültürüne sahip olsun olmasın bütün âĢıkları 

etkileyen  önemli âĢıkların baĢında gelir.  
 
BUGÜNE KADAR SAPTANAN ÂġIK KOLLARINDAN BAZILARI 

Emrah Kolu  (Tokat – Kastamonu Yöresi) 
Erbabî :  Emrah 
Emrah :  Gedaî,    Meydanî: Kastamonulu Kemalî    
Tokatlı Nuri: Ceyhunî, Gayretî      
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   Ceyhunî:              
Kemalî:  Kastamonulu  Hasan                
               Tokatlı Cemalî                          

Kastamonulu Hasan: Ġhsan  Ozanoğlu                    
 Zileli ġermî  
 Zileli Mevcî           
 Nagâmî   
 Niksarlı Bedrî 
 Niksarlı Cesurî 

               Arap Hızrî 
   Yozgatlı Mes'udî 
                 Yozgatlı Seyhunî 
                           Sivaslı Pesendî                       
 
Ruhsatî Kolu (Sivas Yöresi) 
Kusurî:  Ruhsatî:   Minhacî,  Emsalî: Gülhanî ,  Meslekî: Noksanî,  Gülhanî: 
Mahsubî,    
   Noksanî : Ali     
               Ruhsatî Kolundaki  Diğer ÂĢıklar:  Feryadî,  Bekir Kılıç, Tabibî, Fi-
rakî, Zakir,           
               Gafilî,  Hamza, Hitabî, Muzaffer,Nedimî, Kelamî, Ehramî, Dilhunî, Ke-
nanî, Hasan 
 
Dertli Kolu  (Bolu - Çankırı - Kastamonu Yöresi) 
Dertli:    Geredeli Figanî     
    Geredeli Figanî: Çankırılı Pinhanî, Kastamonulu Cudî, Ilgazlı Naili   
    Ilgazlı Nailî:   Yorgansız Hakkı 
 
Sümmanî Kolu: (Erzurum Yöresi) 
Sümmanî:  Nihanî:  Mevlüt, Ahmet ÇavuĢ,   

        ġevki ÇavuĢ:  Hüseyin Sümmanîoğlu 
        Fahri ÇavuĢ: Ömer Yazıcı,  Torunî 
        Torunî: Ġsrafil TaĢtan, Ebubekir 
 

Huzurî Kolu (Artvin Yöresi) 
Ġznî:    Huzurî:  Ġzharî,  Zuhurî,  Fahrî  
           Diğerleri:  Cevlanî, Pervanî, Müdamî 
 
ġenlik Kolu (Doğu Anadolu – Azerbaycan Yöresi) 

Hasta Hasan: Nuri : ġenlik 
ġenlik:   Bala KiĢi, Ġbrahim, Gazeli, Ali, Bala Mehmet, Namaz,  
Namaz:  Kasım, Asker, Mevlüt,  Nesib, Süleyman,  Gülistan      

Ġbrahim: Çerkez, Ġsrafil, Hüseyin, Ġlyas   
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Kasım: Nuri ġenlik,  Yılmaz ġenlik,  Fikret ġenlik, Salih ġenlik, Dursun Durdağı, 

Ġslâm Erdener, 
Mehmet Hicranî,   ġeref TaĢlıova 
Ġlyas: Rüstem Alyansoğlu 
 
ġeref TaĢlıova:      
Nuri ġahinoğlu, Sadrettin Ulu, ġah Ġsmail, Hikmet, Arif, Ataman 
Gülistan: 
Nusret Yurtmalı, Hakkı Baydar, Murat Yıldız,  Murat Çobanoğlu, 
 Murat Yıldız:    
Günay Yıldız, Mahmut KarataĢ, Ġlgar Çiftçioğlu      
Murat Çobanoğlu: 
Mürsel Sinan,  Arif Çiftçi, Metin BektaĢ  
 
DerviĢ Muhammed Kolu (Malatya Yöresi) 
DerviĢ Muhammed:     ġah Sultan,    ÂĢıkî,    
Diğerleri:  Hüseyin, BektaĢ Kaymaz, Hasan Hüseyin, Meftunî 
 
Talibî Kolu (Zile Yöresi) 
Zilelî Talibî:  Zileli Fedaî,   Ali,   Seferoğlu,   Esat,  RaĢit 
           Zileli Fedaî:   Kâmilî,  Fanî,   

          Kâmilî: Sezaî      
          Fanî: Arifî       
          Arifî: Remzî, Lütfî  
          Ali: Ġsmail  
          Ġsmail: Kâmil, Rifat 

Seferoğlu: Hatun 
Pir Sultan Kolu (Sivas yöresi) 
Pir Sultan Abdal:  Pir Ali, Pir Garip Abdal, Pir Sultan kızı Senem, Kul Him-
met  
Kul Himmet: Kul Himmet Üstadım,  Kul Hüseyin, ÂĢık Veli, Er Mustafa 
Diğerleri: DerviĢ Ali, Noksanî, Sadık Baba, Molla BektaĢ, Esirî, Kemterî, Kul 

Nesimî, Ahî, Kâtibî vb. 
biçimindedir.  
 ĠĢte, usta çırak geleneği içinde, bir biri ardınca yetiĢen âĢıklar tarafından 

odak hüviyetindeki usta âĢığa bağlılık duyarak ona ait üslup, dil, ayak, ezgi, konu 
ve anıları devam ettiren gruba âĢık kolu denir.

7  ÂĢık Edebiyatının yaĢatılmasında 

usta-çırak geleneği içinde oluĢan âĢık kollarının önemi yadsınamaz.   
 Bir Ģiirinde:  
  Kul Himmet daima eder niyazı 
  Pir Sultan yolundan ayırma bizi 

                                                 
7 Yardımcı Mehmet, BaĢlangıcından Günümüze Türk Halk ġiiri, Ankara 2008 
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diyen Kul Himmet Pir Sultan Kolu'nun en önemli âĢığıdır. Ustasına bu denli bağlı-

lık ve saygı gösteren âĢığın elbette ustasının edasına uyup onun söz varlığından 

yararlanması doğaldır.  Pir Sultan çıraklarından  Kul Himmet'te söz varlıklarının 

ustası Pir Sultan'dan farklı olmadığı görülmektedir.  
 "ġiir dili, Ģairin sanatkârca bir görüĢle, kendine özgü bir biçimde tama-
miyle Ģahsi tasarruflarıyla ürettiği bir dildir."

8  Kul Himmet'in kimi Ģiirlerinin dili 

süslü ve sanatlıdır. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta her Ģairin dilinin 

ana kaynağı halkın konuĢtuğu canlı dildir.  Özellikle temel amaçlarının halkı irĢad 

etmek, onların yüreklerindeki sevdayı dillendirmek olan Alevi-BektâĢi Ģairlerinin 

dilleri halkın günlük hayatta konuĢtukları dildir. Ancak bu onların tümden basit bir 
dille Ģiirler söylediklerini düĢünmeye yol açmamalıdır.  Her dilin sahip olduğu 

atasözleri, deyimler, kalıp sözler o dilin zenginliğini gösteren unsurlardır. ġair, 

gündelik yaĢantımızda kullandığımız ortak dilden hareketle, sözcükleri gerçek 

anlamları dıĢında  kullanarak oluĢturduğu imgelerle kendine özgü bir Ģiir dili 

yaratır.  
 Kul Himmet de aldığı eğitim, yetiĢtiği ortam ve sanat gücünün sentezinde 

kendine özgü bir dil yaratmıĢtır.  Bu dil 16. yüzyıl Anadolu Türkçesine yaslanan 

bir dildir. Bir dörtlüğündeki:  
  "Deryanın yüzünde döner üç gemi 
  Yiyelim, içelim sürelim demi 
  Deryanın bekçisi ol Hızır Nebi 
  Ayrılık derdinin dermanı nedir 
dizelerinde Hızır Nebi, denizlerin bekçisi olarak hayal edilerek farklı bir imge 

meydana getirilmiĢtir."
9  Türkçeyi sade ve herkesin anlayabileceği bir üslup içinde 

kullanan Kul Himmet'in, Osmanlının zirvesini yaĢadığı 16 ve 17. yüzyıllar, hiç 

Ģüphe yoktur ki,  Osmanlı Türkçesi'nin de en ağır ve ağdalı olduğu zamandır. Bu 

dönemlerde yaĢayan ve Türkçeyi sade, herkesin anlayabileceği bir üslup içinde 

kullanan  Kul Himmet'in dili ise oldukça sade ve halkın konuĢtuğu öz Türkçedir.  
Ancak kendisinin bağlı bulunduğu tekkenin öğretilerini dile getirdiği Ģiirlerde  

aruzu, tekke terminolojisini ve dini kavramlar nedeniyle dilini ağdalı bir biçimde 

kullandığı  da görülmektdir.  
  Alırsan lâl ü gevherden sebak al ilm-i Câ'fer'den 
  Kâzım Irıza'ya yetken kân-ı  kârhaneye düĢtü 
beyitinde, Kul Himmet'in, konuĢma dilinden oldukça uzaklaĢtığı görülür.  
 Ancak Ģiirlerinin çoğunluğunu oluĢturan hece ile yazdıklarında doğal ve 

sade bir dil kullandığını ve halk diline yaklaĢtığını görürüz. 
 Kul Himmet'in Ģiirlerinde çağdaĢları gibi Arap ve Acem kökenli tamlama-
larla yapmacık ve basit değil, atasözleri kadar olgun ve etkili söylemler göze 

çarpar.  Atasözleri, deyimler ve ikilemelerle birlikte  dil birimlerini oluĢturan kalıp 

sözler, araĢtırmacılar tarafından çeĢitli adlarla ve farklı ölçütlere dayanılarak tanım-

                                                 
8 Çetin, Nurullah, ġiir Çözümleme Yöntemi, Akçağ Yayınları,  Ankara. 2008, s. 165 

9 Özcan Selay, Kul Himmet'in ġiir Dünyası, ġiirlerinde Gelenek, EtkileĢim ve Eğitim, Yayım-
lanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 2011, s. 55 
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lanan, kültür birim ya da  iliĢki sözleri olarak da adlandırılan kalıp sözler Ģiirle-
rinde halk kültürü konularını iĢlerken ustaca yerleĢtirdiği söz varlıklarından:  
  Ayağın kayarsa yakana yapıĢ 
  Sakın bir kardaĢtan bilme divane 
   El sana iliĢsin sakın  iliĢme 
   Koy desinler sana deli divane 
  Demircinin dükkânında oturma 
  Üstüne bulaĢır kara divane 
gibi  dizeler, Kul Himmet'in Türkçe'ye fazlasıyla hakim olduğu ve atasözü tadında 
dizeler yazdığının birer göstergesidir.  Bu durum Pir Sultan  takipçilerinde, büyük 

bir benzerlikle görmektedir.  
 Kul Himmet'in bir süre Arapça öğrenim gördüğünü ve üstün bir tekke kül-
türüne sahip olduğunu tasavvuf ve tarikata yönelik Ģiirlerinden de ortaya koymak 

mümkündür.  
 
  Arap hocasına vardım okudum 
  Hatibine dahi küstüm kakıdım 
 Kul Himmet, dilde Yunus'un açtığı yoldan ilerlemiĢ, halkın dilini ustaca 
kullanıp halkın hayatından kesitleri Ģiirlerinde ustaca yansıtmıĢtır.  
 Dönemin Ģartları içinde dili, edebiyat anlayıĢı, yaĢamı, iktisadi ve sosyal 

hayat bakımından ikinci plana atılan Türkçe'yi, Halk ġiirini ve Türk toplumunu 

Ģiirlerinde binlerce yılın birikimini kendi zihninde harmanlamıĢ ve halkın sesi ol-
mayı baĢarmıĢtır.  
 Zaten halkın sesi olduğu için sürgünler ve zindanlar onun talihi olmuĢtur.  
 Kul Himmet'in Ģiirlerinde, 
  Sabakın bilmeden sabak alırsın 
  Dün sabakın verdim idi ben sana  
örneğinde olduğu gibi sesli harflerin benzeĢmesiyle  asonans, 
  Daim ören ne zamandan berisin 
  Neler geldi neler geçti baĢıma  
sessiz harflerin benzeĢmesiyle de  aliterasyon meydana getirdiği de görülmektedir.  
 Kul Himmet'in Ģiirlerinde  ahenk unsuru olarak yinelemeler de 
kullanılmıĢtır. 
  Bir kesikbaĢ geldi aslan Ali'ye 
  Dev elinden aman aman çağırdı 
   Hak katında saf saf oldu melekler 
   Ziyeret kıldılar güzel hocamı 
biçimindeki deyiĢler ikilemelerin ustaca kullanıldığı yerlerdir . 
 Pir Sultan Kolu'nun önemli izlekçilerinden biri de Hekimhanlı Esirî'dir. 

Ondokuzuncu yüzyılın genel Ģiir dünyasını gözden geçirince Esiri‘nin Ģiirlerinin 

sade, yapmacıksız ve samimi bir eda içinde söylendiği görülür. Doğallık ve canlılık 

onun en göze çarpan özelliğidir. 
  Esirî der ilmi hali bilen var  
  Arif olup bir manayı bulan var  
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deyiĢinin yanında  
  Gel Esirî oku dercet bu dersi  
  Ġsm-i âzam budur âyet-i kürsi  
  Ne Süryanî ne Arabî ne Farsî 
  AĢka düĢüp Türki lisana geldim  
deyiĢi öz be öz Anadolu Türkü olan âĢığın Türkçe‘ye olan sevgisinin önemli bir 

ifadesidir. 
 ġiirlerini incelediğimizde dilinin Hekimhan ve yöresinde sıkça kullanılan 
dem, bostan, çöp, em, revan, kemha, gazel, tevek, pay, kıtmir, kendir, çec, kücü, 

bocu, ürmek, yelmek, savmak, ecel, üdmek, çulha gibi sözcüklerle yüklü olması 

yöresel dili ve mahalli kültürü ustaca dizelerine aktardığını göstermektedir. Bir 

dildeki kavramlar, çeĢitli atasözleri, deyimler, kalıplaĢmıĢ sözler incelenir, ilgili 

oldukları kavram alanlarına göre öbekleĢtirilirse kimi alanlardaki öğelerin kabarık 

olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse bu kabarık 

öbekler, dili konuĢan kitlenin tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaĢayıĢında büyük 

yer tutan kavramlar ve konulara aittir.  Toplumlar,  kendi yaĢantıları ve gereksinim-
leri doğrultusunda sözcükler üretip,  dillerini zenginleĢtirirler.  
 Bir Ģiirinde:  
  Batıl dava kılmam birdir pazarım 
  Anın içün böyle sermest gezerim 
  Üç huruftan dört kitabı yazarım 
  Okudum defteri divana geldim 
diyen  Esirî'deki söz varlığı Alevi-BektaĢi kültürünün özünü yansıtan  Ġlm-i Ledün, 

Üçler, Yediler, Kırklar, Kırk  Makam, ġeriat Kapısı, Tarikat Kapısı, Marifet Ka-
pısı, Hakikat Kapısı, On Yedi Erkân,  Ehl-i Beyt, Elif Lâm Mim biçimindeki kav-
ramlar çerçevesinde kümelenmektedir.  
 Pir Sultan Kolu'ndaki âĢıklardan Kul Nesimî de Esirî gibi; 
 
  Nesimî'yem yüzün beni 
  Derim meydanda meydanda 
   Kâh çıkarım gök yüzüne, hükmederim kaf be kaf 
   Kâh inerim yer yüzüne, yâr severim kime ne 
    AteĢ-i aĢkına yaktım özümü 
    Halil Ġbrahim'le nâr'dan gelirim 
biçimindeki söyleyiĢleriyle Pir Sultan'ın söz varlığı çerçevesinde deyiĢlerini söy-
lemiĢtir.  
 Ulusal kültürün gelecek kuĢaklara aktarılmasında, geliĢtirilmesinde ve 

yaygınlaĢtırılmasında dilin  önemi açıktır. Dildeki her sözcük, her cümle, kültüre 

ait bir göstergeyi temsil etmektedir. Pir Sultan'dan üç asır sonra yaĢayan Alevi-
BektaĢi âĢıklarının önde gelenlerinden Malatyalı Sadık Baba da Pir Sultan 

Kolu'nun önemli âĢıklarından olup aynı gelenek ve görenek çerçevesinde eserler 

vücuda getirmiĢ, geleneği ödünsüz sürdürmüĢtür.  Dilin kültür açısından önemi 

sadece kültür taĢıyıcılığından değildir. Her dilden o dili konuĢan halkın kültürünün, 
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dünya görüĢü çıkar. Ne kültür  dilden bağımsız bir Ģeydir  ne de dil kültürün 

dıĢında kalır. 
  Kâmil olan kâmil söyler dür saçar   
  Cennetin  kapısın cömertler açar 
diyen Sadık Baba yaĢadığı yüzyılın konuĢma diline    
  Nefs askeri biner biner seğirdir,   
  Gönül hulûsunu mohkem yapagör,  
  Sak ol dosttan diriğ tutma varını   
gibi dizelerinde yer verip, döneminin kültürel aynası olmuĢtur.  
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XÜLASE 
Məqalədə Kiçik Asiya-Türkiyə, Ön Asiya-Azərbaycan ərazilərinə 

ermənilərin gəlmə olduğu, Ġğdır ərazisinin türklərə məxsus olduğu tarixi faktlarla 

sübut olunur. Onların Balkan yarımadasındakı Frakiya ərazisindən ―friq‖ adı ilə 
qovulduqları antik mənbələr, xristian və əcnəbi müəlliflərinin əsərləri ilə tam təsdiq 
edilir. Burada friq-ermənilərin etnik qrup kimi siyasi proseslərdə ilk friq, briq 
adlarını dəyiĢdirib, assimilyasiya olunaraq ―hayas‖, ―erməni‖ adlandıqları qeyd 

edilir. Erməni tarixçiləri də öz tədqiqatlarında bu ərazilərə gəlmə olduqlarını 

yazırlar. Bu yazılarda onların dili və mənĢəyinin bilinmədiyi də göstərilir. Hazırda 

dünyaya ―qədim erməni‖ mədəniyyəti kimi göstərilən m.ö. IV-I minilliklərə aid 
Ġğdır, Azərbaycan, Naxçıvan əraziləri arxeoloji mədəniyyəti qədim türk 

mədəniyyətidir. Onların tarixi və dili oğurluq dil olmaqla türk tarixi və dili 
əsasında formalaĢıb. 

Açar Sözlər: Türkiyə, Iğdır, Azərbaycan, Naxçıvan, friq, hayasa, erməni, 
tarix  və dil oğurluğu 

 
ABSTRACT  
Through the historical facts it is proved in the article that Armenians are 

comers to Asia Minor-Turkey, Fore Asia-Azerbaijan, and Ighdir territory belongs 
to Turks. Ancient sources, the works of christian and foreign authors affirms that 
they have been banished from Frakia in the Balkan peninsula with the name 
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―frique‖. Here it is mentioned that during the political processes frique-armenians 
changed their early ―frique, brique‖ names and being assimilated they were called 

―hayas‖, ―Armenian‖. In their investigations even Armenian historians themselves 

confirm their being comers to these territories. In these writings their language and 
origin are shown to be unknown. Today the so-called ―Ancient Armenian‖ culture 

that is presented to the world is the ancient Turkish culture, archaeological culture 
of Ighdir, Azerbaijan, Nakhchivan belonging to IV-I milenniums BC. Their history 
and language is only a plagiatism that is formed on the bases of Turkish history and 
language. 

Key Words: Turkey, Ighdir, Azerbaijan, Nakhchivan, frique, hayasa, 
Armenian, history and language stealing 

  
ФИРУДИН РЗАЕВ 
В статье на основе исторических фактов подтверждается то, что 

территории Игдра являются древнетюркскими землями и армяне кочевники 

на территории Малой Азии- Турции, Передней Азии-Азербайджане. Об 

изгнании их из территории Фракки с именем «фриг» в Балканском 

полуострове обоснованы с античными сведениями, историческими фактами 

иностранных и христианских историков. Здесь отмечается и ассимиляции, 

этнические группы фриг-бригов, изменение их имен на «хайас», «армяне» в 

исторических процессах. И армянские историки, тоже считая себе приезжим 

на этой территории, пишут эти факты в своих книгах. В их книгах 

отмечаются и то, что, не известны их языки и предки. Армяне которые 

переселились на территории Игдыр, Нахичеван, Азербайджан, здесь 

древнетюркские археологические находки относящее к IV-I тысячелетиям до 

н.э. заявляют на мировой арене как «армянская культура». Их история и 

языки выдуманные и формированы на основа прототюркского языка и 

истории. 
Ключевые Слова: Турция, Игдыр, Азербайджан, Нахчыван, фриг, 

хайаса, армени, воровства языка и историю 
 
 
 
BəĢəriyyətin müasir dövr inkiĢafı, onun keçmiĢi ilə sıx bağlılıq təĢkil edir. 

Hər bir xalqın tayfa birliyindən xalqa çevrilmə tarixi prosesi ən azı iki min illik bir 

dövrü əhatə edir. Bir qrup tayfalar da mövcuddur ki, onlar hələ bu gün belə xalq 
kimi mövcud olmasalar da, özgə tarixinə sahib çıxmaqla özlərini ―qədim tayfa‖ 

kimi dünya ictimaiyyətinə göstərməyə çalıĢırlar. Belə tayfalardan biri də 
günümüzdə hələ 3 milyona çatmayan ermənilərdir. Onlar tarix boyu bu ərazilərdə 
olmamıĢ, Balkanlardan qovulduqdan sonra xristianlara arxalanmaqla, onların 

köməyi ilə türk ərazilərində yerləĢib türklərdən torpaq iddiası etməkdədirlər.  
XIX-XX əsrlər erməni adlanan bu etnik qrup Çar Rusiyasının köməkliyi ilə 

xanlıqlara parçalanmıĢ Azərbaycan ərazilərinə yerləĢdirildi ki, artıq onlar bu 

ərazilərdə  özlərini ―qədim və yerli xalq‖ hesab edirlər. Bu uydurma tarix və torpaq 
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oğurluqları ilə kifayətlənməyən ermənilər yenə də xristianların yardımı ilə erməni 
televiziyasından bu gün də Iğdır bölgəsini “Ermənistan torpağı” kimi elan 

edirlər. Bununla bərabər onlar tez-tez internet saytlarında da bu səpkili yazılar 

yerləĢdirməklə özlərinə uydurma tarix yaradırlar. 
Ermənilərin növbəti Ġqdır iddialarına gəldikdə isə, Ġqdır qədim Oğuz türk 

tayfaları olmaqla bu ərazilərin yerli-avtoxton sakinləri olmuĢlar. Tarixi 

qaynaqlarda istər Türkiyə əraziləri, istərsə də bu ərazinin Ġqdır bölgəsi m.ö. V 

minillikdən bu günə qədər as, kuti, hürrü, kas, koman, lullubi, Ģu, subar, doray kimi 

70-dən yuxarı prototürk tayfalarının ana yurdu olmuĢdur (17, s. 376-377, 516).  
Iqdır türkləri bu ərazilərdə qədim dövrdən məskun olmaqla, sonralar onların bir 

qrupu m.ö. II minilliyin I yarısında Su, Sak, Koman, Qıpçaq və s. türklərlə bərabər 
Ģimala doğru yayılmıĢ, Çin mənbələri və ―Orxon-Yenisey‖ yazılarının Terxin 

abidəsinə Ġqder kimi düĢməklə, Qıpçaq və saklarla birgə öz adlarını bu daĢ 

yazılarda əbədiləĢdirmiĢlər (10, s. 93; 17, s. 447-448).  
Bu isə Oğuz tarixinin çox qədim dövrə aidliyini sübut edir.  Mənbələr Oğuz 

türkləri arasında 24 oğuz boyu içərisində Ġqdır türklərini də göstərir və burada 
kınık, kayı, bayandur, yıva, salur afĢar kimi boylar arasında 14-cü boy Ġqdır 
olaraq qeyd olunmaqla, Buqdüz, Yıva, Kınıq tayfaları ilə birgə Öğuzun Dəniz xan 

oğlunun varisləri olduqları qeyd edilir (2, s. 10, 96, 147). Bu tayfanın bir qolunun 

Ģimala hərəkət etdyi dövr, Orta Asiya ərazilərində də Ġqdır türkmənləri kimi 
məskunlaĢmıĢlar (3, s. 43). Bütün tarixi qaynaqlar Türkiyə ərazisini qədim türk 

yurdu olduğunu göstərir ki, bunu Karaman Ģəhəri yaxınlığındakı Çatal ərazisindəki 

kuti, hürrü türk məzarlığı, Dügər tayfa adını daĢıyan Ġğdır bölgəsindəki Diqor 

yazılı daĢ məzarlığı, eləcə də Boğazköy yazıları, Qağızman qaya yazıları  və s. 

tarixi mədəniyyət nümunələri tam olaraq sübut edir. 
Əgər biz F.RəĢidəddinin ―Oğuznamə‖ əsərinə diqqət etsək, burada bir tarixi 

faktla da rastlaĢırıq. Oğuz əmiləri Kuz xanın, Kür xanın və Qara xanın qəbilələri ilə 
75 il aramsız vuruĢur, Hindistanı, Çin, Maçini, Kıl-Barakı, Xəzər Dərbəndi Dəclə, 
ġam, Antakiya, Rum, Firəngi və s. əraziləri  50 ilə Oğuzun oğlu Gün xan 104 il, 

Dib Yavqu, Kurs Yavquy 430 il, Koru Yasaq Yavquy 90 il, Ġnal Yavquy 120 il, 

Ġnal Sır Yavquy 7 il, Kayı Ġnal xan 79 il, oğlu Tuman 41 il, Kayı Yavqu 90 il, oğlu 

Uladmur 75 il, Qara Alp 22 il, Qara xanın oğlu Buğra 107 il, oğlu Qoru təkin 75 il, 
qohumu Oyunaq 7 il, oğlu Kara Asraq 75 il, əmoğlusu Osman xan 15 il, Əsli xan 3 

il, ġaban xan 22 il, oğlu Buran 18 il, oğlu Əli 20 il, Toğrul isə Məhəmmədin 
peyğəmbərliyinə, 622-ci ilə qədər xan olur və Dədə-Qorqudu  Məhəmməd 
peyğəmbərin yanına, (622-ci ildə) bu təlimi mahiyyətini öyrənməyə göndərir (6, s. 
16-17, 23-25, 33-38, 46-49, 53- 58). Bütün bu tarixlər ―Oğuznamə‖də göstərilən 
səhifələrdə öz əksini tapır. Biz 20-dən yuxarı Oğuz tarixinə dair göstərilən 
hökmdar illərini kitablarımızda qeyd etmiĢik. 

 Əgər bu tarixləri cəmləyib ondan 622-ni çıxsaq,  oğuzların meydana 

gəlməsi Oğuz kağandan baĢlamaqla m.ö. 1443-cü ilə (XV əsrə), yəni m.ö. II 

minilliyə təsadüf edir ki, Iqdır türkləri oğuzlarıla birgə bu ərazıdə 4 min il öncədən 
məskun idilər. Bu tarixi fakt sübut edir ki, Ġğdır türklərinin bu dövrdə tarixdə 
olduğu zaman, friq ermənilər hələ tarixdə yox idilər və etnik qrup da 
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deyildilər. Bütün bunlar xristian siyasətinin ermənilərin əli ilə TÜRK TARIXI 
VƏ ƏRAZĠLƏRĠNƏ istiqamətlənmiĢ bir hiylə və fitnəsidir (-F.R.). 

Bəs ermənilər ilk etnik qrup Ģəkilində harada olmuĢlar və adları nə idi?  Bu 
istiqamətdə biz heç bir türk mənbələrinə istinad etmədən yalnız xristian və digər 
əcnəbi mənbələrindəki tarixi faktları oxucuların nəzərinə çatdırmaq istərdik.  

Miladdan öncə IV-III yüzilliklərdə Balkan yarımasındakı Frakiya ərazisində 
kiçik etnik qrup olmuĢ friq-briqlər, oğurluq, quldurluqla məĢğul olub, çox pis 

məiĢət adətlərinə sahib idilər. Ġndi özlərini ―qədim xalq‖, ―qədim mədəniyyətə 
sahib xalq‖ Qafqazda ―yerli tayfalar‖ kimi göstərən friq-briqllər miladımızın ilk 

yüzilliyinə qədər nə hazırkı Kiçik Asiya-Türkiyə ərazilərində, nə də Qafqazlarda, 
Azərbaycan ərazilərində yerli xalq olmamıĢlar. 

Herodot öz ―Tarix‖ əsərində qeyd edir ki, frakiyalılar-friqlər (briqlər) Balkan 
yarımadasında yaĢayan etnik qruplardan biridir. Onlar Frakiya dilinə uyğun 

danıĢırlar. O, friq-briqlərin Kiçik Asiya-indiki Türkiyə ərazilərinə m.ö. III 

yüzillikdə Frakiyadan köçdüklərini, dillərinin Hind-Avropa dilinə aid olmaqla, 

fraksiyalılara qohum dil olduğunu göstərir. Burada Frakiya ġimal Ynanstanın kiçik 

bir əyaləti kimi Skif və Makedoniyanın sərhəddində göstərilir. Herodot qeyd edir 

ki, istər Lidiya çarı Aliatta, istərsə də fars çarı I Daranın oğlu Qistasb dövründə 

Frakiya onların əsarəti altında idi (11, I, 28, 72, 168; II, 2, 103, 134; III, 90, IV, 49, 
74, 80, 99, 118; V, 49; VII, 73; IX, 32). Diqqətlə izləsək, burada hadisələr m.ö. VI 

əsrin sonu III əsrin əvvələridir ki,  Frakiya və friq-briqlər əsarət altındadırlar. 
―Ümumdünya tarixi‖ də Frakiya ərazilərinin indiki Bolqarların kiçik bir hissəsi 

olduğunu, friqlərin Qalis çayından qərbdə Sanqariya çayı ətrafında Frakiyada 

yerləĢdiklərini qeyd edir. Burada kimmerlərin hücumu ilə friqlər-briqlər m.ö. IV 

əsrdə Balkan yarımadasının cənubuna köçürlər. Makedoniyalı Ġskəndər öldükdən 

sonra, isə m.ö. III yüzillikdə Frakiya Lisimaxın, Vaviloniyanın hakimiyyəti altına 

düĢürlər (17, s. 509, 553; 18, s. 224).  Bu faktlar sübut edir ki, onlar hələ m.ö. III 

yüzillikdə balkanlarda yaĢayırdılar. 
Bəs necə oldu ki, öz adətləri (atanın qızı ilə, qardaĢın bacısı ilə evlilikləri və 

s.), davranıĢları və soyğunçuluqları nəticəsində skiflər tərəfindən m.ö. II-I əsrlərdə 
balkanlardan qovulmuĢ friq-briqlər, adlarını dəyiĢdirib hayas, erməni etdilər?  
Bununla bərabər əgər onlar m.ö. II-I əsrlərdə oradan qovulublarsa, qədim türk 

əraziləri Ġrəvan, Qarabağ, Zəngəzur, Ġqdırın Diqor-Dügər, Qağızman b. 

ərazilərindəki m.ö. IV-III minilliyə aid arxeoloji mədəniyyət nümunələrini necə 
yaradıblar, daĢ yazı və məzarlıq yazılarna utanmadan necə sahib çıxmağa səy 
edirlər? Onlardan 5 min il qabaq tarix səhnəsində belə olmadıqları dövrdə bu türk 

mədəniyyətini internet saytlarında ―qədim erməni mədəniyyəti‖ kimi necə 
göstərirlər? Bu tarixi faktlar friq-ermənilərin tarix, mədəniyyət, dil oğruları 

olduğunu bir daha sübut edir. Biz bunlara cavab olaraq erməni saytlarında rus 

dilində 20-dən çox məqalə yerləĢdirmiĢik və bunun erməni oğurluğu olduğunu 

tarixi faktlarla sübut etmiĢik, Əvəzində isə Zori Balayan baĢda olmaqla bir qrup 

erməni ―tarixçilərinin‖ etiraz və hədələri ilə üzləĢmiĢik. Əgər “erməni 

tarixlərinə” və tarix barədə yazılarına diqqət etsək, onlar internet saytlarında 

özlərinə qədim tarix uydurmaqla bərabər, erməninin ―qədim xalq‖, qədimdə 
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―dövlətləri olduğunu‖, ―Ģumerlərlə qohum olduqlarını‖, Qafqazda ―yerli xalq‖, 

―qədim mədəniyyətə sahib xalq‖ kimi oğurluqlarına rast gəlirik. Burada onlar as, 
kas, kaspi, sak, maq, gel, kimmer və s. türk tayfalarının adlarını özlərinə Asayan, 
Kasayan, Kasparyan, Manqaçuryan, Giləyan, Qaməryan, türk dini inanc və tük 

məiĢəti ilə bağlı adlardan Allahverdiyan, Dəmirçiyan, Balayan, Qaziyan kimi soy 

adları götürürlər. Bu türk dili, məiĢəti, adət və ənənələrinə yönəlmiĢ bir siyasət, 
türk tarixinə bir təhqir və ləkədir (-F.R.). 

Biz yuxarıda bunların m.ö. II yüzillikdə etnik qrup olmaqla həmiĢə əsarətdə 
olduqlarına tarixi sübutlar göstərdik. Ancaq bu gün xristianlara arxalanmaqla 

Azərbaycan ərazisində ―dövlət‖ quran bu etnik qrup, Azərbaycan torpaqları Ġrəvan, 
Zəgəzur, Qarabağ və s. ərazilərdəki m.ö. V-I minilliyə aid arxeoloji mədəniyyət 
nümunələrini də ―erməni mədəniyyəti‖ kimi dünyaya təqdim edirlər və xristianlar 
da bunu dəstəkləyir. Sual oluna bilər onlar friq, briq adda tayfalar olduğu halda 

niyə Hett tarixini, ərmən türk tarixini özlərinə aid edirlər? Əgər onlar hayasa 
idilərsə, nədən Hett dilini bilmirdilər? Əgər onlar ermənidilərsə, nədən ərmən dilini 
bilmirdilər? Onlar Frakiyada olarkən türk Hett dövlətinin Hayasa əyaləti var idi. 
Onlar Frakiyada kiçik etnik qrup ikən Ərmən yaylası və Ərmən türk tayfası var idi. 

Təbii ki ermənilər bu suallara cavab verə bilməyəcəklər. Biz tərəfimizdən iĢlənmiĢ 

bu xəritədə friqlərin köçünü və oğurluqlarını ―erməni tarixçilərinin‖ yazılarına 

nəzər salmaqla onlara sübut edirik.  

 
Bu xəritəni ―erməni tarixçilərinin‖ yazılarına və tarixi məlumatlara istinadən 

tərtib etdik. Ġndi ―erməni tarixçilərinin‖ özlərinin yazdıqlarına və uydurduqları 

tarixə nəzər salaq. Q.A.Kapansyan yazır ki, biz balkanlardan gəlib Hett dövlətinin 
Hayasa əyalətində məskunlaĢarkən, “friq” adımızı itirib ―Hayasaya‖ çevrildik. 

Sonra isə m.ö. IV əsrdə ―Ərmən yaylasına‖ köçərək ―erməni-Arman‖ olduq  (9, s. 

163). Bu fikir və tarix D.Makkarti və K.Makkartinin də yazılarında təkrarlanır. 
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Onlar friq-ermənilərin ġərqi Anadoluya köçlərini m.ö. IV yüzillik olaraq göstərirlər 
(4, s. 9-14). 

Bu yazılardakı erməni köçü tarixi prosesi m.ö. IV yüzilliyə aid olaraq 
göstərilir ki, biz yuxarıda IV əsrdə onların Makedoniya, m.ö. III yüzillikdə isə 

Frakiyanın bütünlükdə Lisimaxın, Vaviloniyanın hakimiyyəti altına keçdiyini, daha 

sonra m.ö. II yüzillikdə isə Balkan yarımadasının cənubuna köçüb orada 

məskunlaĢdıqlarına tarixi sübutlar göstərdik. Bu yazılarda isə onlar m.ö. IV 

yüzillikdə Hett ölkəsinin Hayasa əyalətindən Ərmən yaylasına köçürlər. Halbu ki, 

onlar m.ö. II yüzillikdə kimmer skiflər tərəfindən balkanlardan qovulmuĢ və bu 

tarixdə Hetlərin Hayasa əyalətində məskun olmuĢlar. Bundan yüzillər sonra yenə 

buradan oğurluq və əxlaqlarına görə qovularaq m.s. I yüzilin əvvəllərində Ərmən 

yaylasında məskunlaĢmıĢlar. Gəldikləri ərazilərdə isə nə Hett, nə də Ərmən 

dillərini bilmirdilər və bu ərazilərdən də əxlaq və oğurluq, soyğunçuluqlarına görə 

qovulurdular.  
Kiçik Asiya-Türkiyə ərazisi isə, o dövrlər türklərin ana yurdu idi və buradakı 

türklər öz adətlərinə uyğun onlara arxa olub kiçik etnik qrup olan friq-briq 
qaçqınlarını mühafizə etmiĢlər. Bununla bağlı daha bir tarixi fakta diqqət edək. 

Moskvada dərc olunmuĢ ―Qafqaz xalqları‖ kitabı erməniləri Kiçik Asiya-
Türkiyə ərazilərinə m.ö. I minilliyin sonlarında gəlmə kiçik tayfalar olaraq göstərir 
və onları yerli tayfa hesab etmir (13, s. 443). Friqlərin ilk yurd yerlərini Frakiya 
sahillərində qeyd edən erməni tarixçisi B.ĠĢxanyan, 1916-cı ildə yazdığı kitabda 

friqləri Kiçik Asiya-Türkiyə və Azərbaycan ərazılərində yerli xalq hesab etmir və 
onların bu ərazilərə Frakiyadan m.ö. I minilliyin sonlarında gəlmə tayfa olduqlarını 

və Qafqaza son yüzilliklərdə gəldiklərini yazır (8, s.  44). Bu son yüzilliklər isə 
XVIII-XIX əsrlərə söykənir. 

Digər bir erməni tarixçisi Gekam Kerovpyan öz mənĢəyi və tarixləri haqda 
yazır: “XIX əsrdən baĢlayaraq bu günə qədər araĢdırmalar təsdiq edir ki, 
Hindavropa mənĢəli erməni köçərilər Türkiyə və Azərbaycan ərazilərinə 
gəlmə tayfalar olmaqla, yerli xalqlarla qaynayıb qarıĢdılar” (12, s. 69-88). Bu 
istiqamətdə erməni tarixçisi Abekyan Manuk isə yazır: ―Ermənilərin əcdadları 

kimdir, necə, nə vaxt haradan, hansı yolla onlar bu ərazilərə gəliblər, onlarla 
necə əlaqə saxlayıblar, onların ulu babaları kimdir, onların dilinə kim, necə 
təsir edib? Təəssüf ki, bizim əlimizdə bunları təsdiq edən həqiqi və inandırıcı 

heç bir tarixi fakt yoxdur” (1, s. 11). 
Bütün bu uydurma və yalanlara Erməni tarixçisi R.G.Hovanesyan son 

nöqtəni qoyur. O, erməni tarixçilərinin uydurmalarını rədd edərək yazır: “Qədim 
zamanlardan son dövr nəzərə alınmazsa, Klikiyadan Qafqaza qədər erməni 
torpağı olmayıb” (14, s. 332).  

 Bu fikri ―Erməni tarixi‖nin atası sayılan M.Xorenli də tam olaraq təsdiq 
edir. O, ―Erməni tarixi‖ kitabında yazır: “Biz haylar (friqlər-F.R.) balaca, 
azsaylı, zəif xalq olmuĢuq. Buna görə də həmiĢə güclü xalqların hakimiyyəti 
altında olmuĢuq. Ġndi olduğu kimi, əvvəlcədən də haylar elmi və Ģifahi xalq 

ədəbiyyatına sahib olmamıĢ və onu sevməmiĢlər” (7, s. 4). 
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Müasir ermənilər tarixi faktlardan da göründüyü kimi, Hett dövləti 
tərəfindən assimilyasiya olunmaqla friq-briq adını itirib ―hayasa‖ adlanmıĢ, daha 

sonra ordan qovulub Ərmən yaylasında ərmənlərə və hürrü türklərinə sığınmaqla 

hayasa adını dəyiĢib ərmən-erməni adlanmıĢlar. Heç bir tarixi mənbə friqlərin 
erməni olduğunu göstərmir. Friqlər Hett və Ərmən tarixini oğurlamaqdan ötəri bu 
adları özlərinə götürmüĢlər.  

Ermənilərin tarixini tədqiq edən görkəmli Amerika alimi Samuel.A.Uimz 
ermənilər haqqında yazır: “Son iki min il ərzində ermənilərin öz torpağı 

olmayıb. Onlar indi tarixin zibil qutusundan özlərinə tarix axtarmaqla 
uydurma “milli, tarixi torpaqlar axtarırlar” (16, s. 246).  

Bütün bunların yekunu olaraq Ġqdır bölgəsinin tarixən türk yurdu olduğuna 

bir tarixi sübut da göstərmək istərdik. 1993-cü ildə Qağızman qayalarındakı 

yazılardan yalnız  bir sətrini götürə bildik. Orada daĢlar parçalandıqlarından yazıda 

bəzi hərflər düĢsə də  yazı qədim türk AS-Osk, Bastul Turdetan, Etrüsk yazıları ilə 
müqayisəli oxunduqda, Osk əlifbası ilə  KINQ MATU KAS- AK-KÁN KUT  

yazılıĢında ortaya çıxdı. Qədim türk dilləri ilə müqayisə etdikdə, burada Kın/Kınq 

sözü qədim türk dilində ―qala‖, Mat/matu-―yurd, bölgə‖ (bax, talmat, sarmat, 

kolmat türk tayfa adlarında ―Tal yurdu‖, ―Sar yurdu‖, ―Kol yurdu‖, AĢqabat, 

Astabat, Kızıl Arbat və s. ), Kas qədim türk tayfa adı, Ak/Ok-―oğul, varis, oğul-
ok+ul/il-yurdun varisi‖, KÁN-―məkan, yer‖ (Kadırkan, Ötükən, Beyləqan, 
Astraxan), KUT-―qüvvə‖ mənasındadır. Bu türk dili sözləri ilə yazı tam qədim türk 

dilində olmaqla “Kas övladının qüvvətli qala məkanı, yeri” mənasını daĢıyır (15, 
s. 463-466). Əgər kasların Türkiyə ərazisindəki  tarixinə nəzər salsaq, bu tarix m.ö. 

V-IV minilliklərə dayanır. Bu yazını qayadan götürmək üçün yardımına görə 1993-
cü ildə Ġqdırın Tuzluca  qəsəbəsində Qızıl Ay Cəmiyyətinin Bakanı  olmuĢ 

Seyfəddin bəyə minnətdarlığımızı bildiririk (-F.R.). 
    Öncə qeyd edək ki, Kağızman adı da Ka+kas+man qədim türk 

sözlərindən yaranmaqla ka-―Ģöhrətli‖, Kız/Kas tayfa adı, man-―ulu‖ mənalarında 

“ġöhrətli ulu kaslar‖  mənasındadır (5, s. 204; 15, s. 464-470). Bu gün də biz türk 

dillərində ―azman‖, ―uzman‖, ―Bir tikə yeməzsən qutun olmaz qut-“qüvvə‖, 

―Qınından çıkdı, qınını bəyənmədi‖ qın-―qala‖ əski ürk sözlərini dilimizdə 
iĢlədirik. Ġqdır bölgəsində Tuzluca-―Zəkalı Tus yurdu eli‖, Diqor/Dügər Oğuz 

türk tayfa adı  və bütün kənd adları türk dilindədir.  Bütün bu tarixi faktlara əsasən 
aĢağıdakı elmi nəticələri qeyd edə bilərik:  

1.Türkiyə ərazisinə ermənilər miladdan sonrakı minilliklərdə gəlmə 
tayfalardır və    onların hər  hansı ərazi iddialarının heç bir elmi əsası yoxdur; 

2. Ermənilər Osmanlı və Azərbaycan türklərinə sığınmıĢ köçəri tayfalardır 

və bu     ərazilərdəki mədəniyyət nümunələri də tam olaraq m.ö. VI-I minilliklərdən 
 baĢlayaraq günümüzə qədər türklərə məxsus qədim mədəniyyət nümunələridir; 

3. Bu tayfalar Türkiyə və Azərbaycan ərazilərindən qovulmadıqca, 

xristianlar türkləri zəif salmaqdan ötəri erməni terror təkilatlarından (daĢnaksyutun, 

kurnık,  asala və s.)  istifadə edəcək və bu cür iddialarla qarĢılaĢacaqdır.   
4.Türkiyə ərazisindəki Van gölündə olan Ak tamar-Uca Tanrı məbədi, eləcə 

də   Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində kilisə deyilən bütün məbədlər Qıpçaq 
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türk    mədəniyyəti abidələridir. Onların pəncərələri üzərindəki günəĢ Ģüaları 

rəmzi   iĢarələr, altar atğılardakı günəĢ simvolik rəmzi Qıpçaq türklərinin KaĢĢu- 
GünəĢ Allahı mifinin iĢarələridir.  

5. Türk elm adamları qədim yazıları açmaqla öz məbədlərinə sahib çıxmalı,  
erməniləri ərazilərindən tam olaraq çıxarmalıdır. Bu hal davam etdikcə türk xalqı 

soyqırımlara məruz qalacaqdır. 
6. Ermənilərin türklərdən soyqırım iddiaları özlərinin Ərzurum, Kars, 

Qağızman, Ġqdır Naxçıvan, Xocalı, ġuĢa, Laçın ərazilərində türklərə qarĢı 

törətdikləri soyqırım Ģəkilləridir ki,  bu qırğınları xristian aləmi ―erməni soyqırımı‖ 

kimi    dünyaya tanıtmağa çalıĢır.                                                           
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PORTRAITS OF MYTHOLOGICAL CHARACTERS 
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АҢДАТПА 
Бұл мақалада мифологиялық портреттің кескіндемелік бет бейнесін, 

образы мен сыр сипатын, бет пішінін жасауда қолданылатын əрбір мифтік 

кейіпкердің эволюциялық өзгерісі қарастырылған.  Яғни мифтік кейіпкердің 

өткен заманнан бастап, мысалы келтіретін болсақ антика дəуірінен 

ренессансқа дейінгі  кезең, сонымен бірге қəзіргі таңда мифтік 

кейіпкерлердің образдары, портреттік стилистикалық бейнесінің өзгерілуіне 

ғылыми зерттеулер жүргізілген. Мифтік кейіпкерлердің киімі (костюмі) 

қандай сипатта қолданылатыны мен қандай мəн мағына беретініне тоқталып 

өтті. Портрет жанрының жіктелу классификациясына тоқталып, кескіндеме 

өнеріндегі ең танымал туындыларды образ бен стиль, түр түсін келтіру 

трендтерін түсіндірудің ерекшеліктері тұрғысынан анализ жасалынды. 
Анализ жасалынып отырған туындылар қатарына, Питер Пауль Рубенс 

пен Караваджоның ―Медузаның басы‖ жəне ―Екі Сатир‖ шығармасы, 

Тицианның ―Урбина Венера‖, Сандро Боттичелидің ―Венераның туылуы‖, 

Жан Мак Наттиердің ―Мария Аделайда, Франция ханшайымы, Луис XV'нің 

қызы, Диана құдайдың образында‖, Луис Каравактың ―Елизавета 

Петровнаның балалық шағындағы портретіi‖, Георг Кристоф Грооттың 

―Флора кейпіндегі Елизавета Петровнаның портреті‖,  Жан Август 

Доминиктің ―Император тағында отырған Напаленон І‖ жəне ―Юпитер жəне 

Тетис‖ есімді жұмыстары, сонымен қатар Густав Климттің ―Юдиф жəне 

Халофернестің басы‖ атты мифтік тақырыпқа арналған суретшілердің 

бірнеше жұмысы қарастырылды. Сондай-ақ суретшілердің өткен дəуір мен 

қəзіргі таңдағы адамдардың ойлау ерекшеліктеріне қарай, олардың түсіну 

құрылымына сəйкес келетін аллегориялық компоненті бар шығармаларға 

назар аударылды. Заманауи мифологиялық портрет қандай болу керек, 

қарастырылып отырған мифтік кейіпкер адамдарға қандай көңіл күй 
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сыйлайды,  жалпы психологиялық, философиялық тұрғыдан əсері деген 

сияқты  сұрағына қатысты жауаптарды, кино əлемінен ізделінді. Осыған 

қатысты бірнеше нұсқаулар көрсетілді. 
Тірек Сөздер: кескіндеме, портрет, мифологиялық кейіпкер, миф, 

образ. 
 
ÖZ  
Bu makalede mitolojik bir portrenin resmini, biçimi, formu ve özelliklerini, 

yüz betimlemesini yapmada kullanılmıĢ olan her bir mitsel karakterin evrimsel 

değiĢimi ele alınmıĢtır. Yani mitsel karakterin geçmiĢ dönemlerden baĢlayarak, 

örneğin antik çağdan Rönesans‘a kadarki dönemi kapsayan eserler ve bununla bir-
likte günümüzdeki mitsel karakterlerin tipleri, portredeki stilistik betimlemelerinin 

değiĢimi bilimsel olarak incelenmiĢtir. Mitolojik karakterlerin giyiminin (kostümü-

nün) nasıl olduğu ve ne ifade ettiği üzerinde durulmuĢtur. Portre janrının sınıflan-
dırmasından bahsedilmiĢ ve resim sanatındaki en meĢhur eserler tip, biçim, form, 

stil, tür ve renklendirme özellikleri bakımından tahlil edilmiĢtir.   
Ġncelenen eserler arasında Peter Paul Rubens ile Caravaggio‘nun ―Me-

dusa‘nın BaĢı‖ ve ―Ġki Satir‖ eseri, Tiziano‘nun ―Urbino Venüsü‖, Sandro Botticel-
li‘nin ―Venüs‘ün DoğuĢu‖, Jean-Marc Nattier‘ın ―Maria Adelaide, Fransa Kraliçe-
si, Louis XV'in kızı, Diana tanrıçası gibi giyinmiĢ‖, Louis Caravaque‘ın ―Prenses 

Elizabet Petrovna‘nın çocukluğundaki portresi‖, Georg Christoph Grooth‘un ―Flora 

Ġmgesinde Ġmparatoriçe Elizabet Petrovna'nın Portresi‖, Jean Auguste Dominique 
Ingres‘in ―Ġmparatorluk Tahtında Napolyon I‖ ve ―Jüpiter ve Thetis‖ adlı çalıĢma-
ları ve Gustav Klimt‘in ―Judith ve Holofernes BaĢkanı‖ isimli mitik konulu birkaç 

eseri incelenmiĢtir. Ayrıca ressamların geçmiĢ devir ile günümüzdeki insanların 

düĢünme özelliklerine göre ve onların algılarına uygun olarak yapılan alegorik 

bileĢene sahip çalıĢmalarına dikkat çekilmiĢtir. ÇağdaĢ mitolojik portrenin nasıl 

olması gerektiği, ele alınan mitolojik karakterin insanı nasıl etkilediği genel olarak 

psikolojik ve felsefi bakımdan insana tesirinin nasıl olduğu gibi soruların cevapları 

film dünyasından bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Bununla ilgili olarak birkaç öneri ileri 

sürülmüĢtür. 
Anahtar Kelimeler: resim, portre, mitolojik karakter, mit, form.  
 
 
ABSTRACT 
In this article, the evolutionary change of each mythical character used to 

make the picture, type and features of a mythological portrait and face description 
are discussed. In other words, the works of the mythic character starting from the 
past, for example, from antiquity to the Renaissance, and the types of mythical 
characters today, and the change of their stylistic descriptions in the portrait are 
scientifically examined. It is focused on how the clothing (costume) of 
mythological characters is and what it means. The classification of the portrait 
genre is mentioned and the most famous works in the art of painting are analyzed 
in terms of type and style, type and coloring features. 
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Among the studied works are "The Head of Medusa" and "Two Satirs" by 
Peter Paul Rubens and Caravaggio, "Urbino Venus" by Tiziano, "The Birth of 
Venus" by Sandro Botticelli, "Maria Adelaide, Queen of France, daughter of Louis 
XV, dressed as the goddess of Diana " by Jean-Marc Nattier, Louis Caravaque's 
―Portrait of Princess Elizabet Petrovna in childhood‖, Georg Christoph Grooth's 

―Portrait of Empress Elizabet Petrovna in the Image of Flora‖, Jean Auguste 
Dominique Ingres's work titled "Napoleon I on the Imperial Throne" and "Jupiter 
and Thetis" and several mythical works of Gustav Klimt titled " Judith and the 
Head of Holofernes" were examined. In addition, attention was drawn to the works 
of the painters with an allegorical component made in accordance with the thinking 
characteristics of their people and the perceptions of today. The answers to the 
questions such as how the contemporary mythological portrait should be, how the 
mythological character affected affects people in general, how it affects people in 
terms of psychology and philosophy were tried to be found in the world of film. 
Several suggestions have been made in this regard. 

Key Words: painting, portrait, mythological character, myth, form. 
 
 
КІРІСПЕ 
Аллегориялық ойлаудың мағынасын қарастырып, оның өнердің даму 

сатысымен бірге қарайтын болсақ, өткен заманымыздан алғашқы қауымнан 

бастап, ренессанс дəуіріне дейін жəне де қəзіргі  XXI ғасырдағы адамдардың 

ойлау санасы эволюциялық тұрғыдан өзгеріп отыр, ол дегеніміз бүкіл өнер 

саласында кескіндеме, графика, мүсін, дизайн жəне т.б. өнерінде ғана емес, 

сонымен қатар мерекелерді безендіруде, карнавал костюмдерінде жəне театр 

қойылымдарында көрініс табады. 
Символдар жүйесінің бүкіл арсеналы көркем шығармашылықтың 

дамуына қатысады. Ғаламат ғасырда танымал бейнелерге ежелгі 

мифологияның кейіпкерлері енеді, олар театрландырылған пьесалардың 

кейіпкерлеріне айналды, бұл мифологиялық кейіпкердің рөлін сомдауда 

зайырлы ханымдар мен мырзаларға шабыт сыйлады. Осыған сəйкес əрбір 

кейіпкердің  маскарадты киетін киімдері мен құрал саймандары да бейнелеу 

өнерінде елеулі орын алды. Оның ішінде костюмдік портретте маңызды 

болды.  
Портрет, бейнелеу өнерінің жанры, (француз тілінен шыққан  portrait,  

ескі французшада portraire – бет пішінін келтіруіне қатысты орналастыру, 

яғни  латын тілінде persona – тұлға мағынасында) - кез-келген адамның 

немесе адамдар тобының бейнесі, сұлбасы немесе бет пішінінің сипаттамасы 
болып табылады. Мына өмірде өмір сүрген тұлғалар не болмаса ауыз 

əдебиеті, мифтік кейіпкерлердің бейнелері де суреттеледі. Осындай 

портреттерді мынадай көркемдік құралдар арқылы көрсетуге болады. 

Олар:кескіндеме, графика, гравюра техникалары, мүсін, фотосурет, видео 

жəне т.б.  
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Суретші портретті салу барысында алдымен кескінделушіні нақ өзіндей 

етіп кескіндеуге ұмтылады жəне оны тек өзіне ұқсатып салумен ғана 

шектеліп қалмай, кескінделушінің маңызды ерекшеліктері мен белгілерін, 

жеке басының қасиеттерін, сол кезеңді жалпыландыра отырып кесек образ 

жасауды көздейді. 
Əдебиеттегі портрет - көркемдік сипаттау құралдарының бірі, 

жазушының өз кейіпкерлерінің типтік сипатын ашып, оларға деген идеялық 

қатынасын кейіпкерлердің келбеті арқылы қандай екенін  олардың 

фигуралары, бет-əлпеті, киімдері, қимылдары мен əдептеріне сəйкес 

мазмұндап көрсетеді. 
Бейнелеу өнерінде портрет - бұл тəуелсіз жанр, оның мақсаты 

модельдің визуалды сипаттамаларын көрсету болып табылады. «Портретте 

бұрынғы немесе қазіргі кездегі адамның нақты сыртқы келбеті, суретті 

жүзеге асыруда сол арқылы ішкі əлеміде  бейнеленеді». Портрет - бұл 

пластикалық формаларда, тірі тұлғаның бет пішінін  сызықтар жəне түстер 

арқылы қайталануы, сонымен бірге оның идеялық жəне көркемдік тұрғыдан 

байланысын түсіндіру. (Басин, 1986) 
Мифологиялық портрет – белгілі бір мифологиялық кейіпкердің бет 

бейнесі не болмаса мифологиялық кейіпкерге тəн қолданылатын киім кешек 

арқылы (костюм) адамның сұлбасының портретін кескіндеу болып табылады, 
мұнда портрет танымал мифологиялық тұлға ретінде бейнеленеді.   

Мифологиялық портреттерді сомдау суретшіден сол тақырып бойынша 

дастан, жыр, аңызға айналған образ туралы мəліметтер жинау, оларды терең 

зерттеу, оқу жəне аңыздық образ эскиздерін жасап, үздіксіз іздену талап 

етіледі.  
 
 
1. РЕНЕССАНС ДƏУІРІНДЕГІ  
МИФОЛОГИЯЛЫҚ ПОРТРЕТТЕР 
Қайта өрлеу дəуірінің шырқау шағында мифологиялық кейіпкерлерге 

арналған көптеген туындылар бар. Бірақ оның ішінде портреттік жанырда 

орындалған жұмыстардың ең негізгі танымал туындыларына тоқталып өтетін 

болсақ, бірінші болып ақылымызға Караваджоның «Медуза» атты суреті 

алдымыздан шығады (Сурет 1). Бұл шығарманың соңынан көптеген білім 

зерттеуші ғалымдар, өнертанушылар пікір мен ғылыми кітаптар жазды. 

Негізгі сипаттамасына келер болсақ, Медуза грек мифологиясындағы əйел 

тəріздес құбыжық, шаштары жыландарға қаптаған, өткір тісті жəне де ең 

маңызды қасиеттерінің бірі көздеріне қараған адамды тасқа айналдырушы 

құдыретке ие.  
Барлығына танымал бейне майлы бояу техникасымен кенепте 

орындалып, қалқанға керілген күйінде Флоренциядағы Уффици галереясында 

сақталған. Караваджо негізгі сюжетін «Метаморфоз» Овидеядан алған. Грек 

эпосының кейіпкері Персей, Медуза горгонының басын шауып тастады, оның 

қорқынышты келбеті мен көзіне қарамас  үшін Афина құдайы оған мыс 
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қалқанын береді, ол осы мыс қалқанын қолдана отырып Медузаны өлтіреді. 

Караваджо кенеп бетінде Медузаның кесілген басын өліп бара жатқан сəтінде 

суреттеп көрсетеді: оның көздері бақырайған күйінде, яғни өлгеніне 

сенбестік күйін береді, ал аузы болса қорқыныштан айқай салып тұр, бірақ 

даусы шықпайды. Мойнынан қан атқылап ағылып жатыр. 
Итальяндық кескіндеме өнерінде бұл сюжет Караваджодан  бұрын 

жəне кейін де жиі қайталанды. Өнер тарихына үңіліп қарасақ та, танымал 

суретші Леонардо да Винчи де аталмыш мифологиядан шабыт алып, осы  

картина бойынша  жұмыс істегені белгілі, бірақ ол жұмысы аяқталмай қалды 

жəне кейіннен жоғалып кетті. Мүмкіндігінше Караваджо өзінің «Медуза» 

атты туындысын Леонардомен үнсіз бəсекелестікте жасап, шығарманы 

жоғары дəрежеде жетілдірді, мұнда Леонардоның шеберлігінен асып 

түспекші болды (Баранчеева, 2012).  
Профессор Ермано Зоффили жақында жарық көрген итальян жəне 

ағылшын тілдерінде жазылған «Караваджоның алғашқы Медузасы» атты 

кітабы соңғы жиырма жыл ішінде жүргізілген зерттеулер туралы əңгімелейді, 

бұл кітапта Караваджоның «Медуза» туындысна арнаған бір емес, екі 

жұмысының бар екендігі туралы расталған деректер көрсетілген. Онда 

зерттеуші былай деп көрсеткен: 
 
Рентгендік анализдің көмегі бойынша Караваджоның жұмысы қандай 

тəрізде жəне қалай орындалғандығын ашып көрсетті. Яғни ол бұл туындыда 

портреттік бейненің нақты түрін беру үшін ізденістер жасап, оған ой 

толғаулар жүргізіп, өзгертіп портреттің ең биік нүктесін тапқанға дейін еңбек 

етті. Қалқанның дөңес бетіне бейімдете отырып, суретші бастапқыда 

көмірмен алдын-ала ескиздік сурет жасады, портреттік формаға келмейінше 

өз орнын қайта қайта өзгертіп, түзетіп отырды. Бастапқыда көздер төмен, 

аузы солға, ал мұрны болса еріннің жоғарғы орнына дейін жетті. Содан кейін 

Караваджо  кенептің бетіне қылқаламмен этюд жасады. Мифологиялық 

кейіпкердің  бет-əлпеті мен өлшемі бірінші нұсқадан мүлдем өзгеше болды. 

Алайда, соңғы нұсқада шебер жұмысына оралып, Медузаның бет бейнесін 

адамға ұқсатып суреттеді, оның алғашқы ескиздік жұмыстары театралдық 

маскаға ұқсайтын (ZOFFILI, 2011).  
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Сурет 1. Микеланджело Меризи де Караваджо. ― Медуза‖. 
Кенеп, майлы бояу, 60 см x 55 см, 1597 
Интернет желісі: https://bit.ly/3bj693z 

 
Мифологиялық кейіпкер Горгон есімді Медузаның басын бейнелей 

отырып, Питер Пауль  Рубенс қалағанына жетті - ол замандастарын 

қорқытты, сілкіндірді, «əсерлендірді». Бұл туындысын өте шебер жасады 
(Сурет 2). Бірақ суретшінің жоспарлаған ой пікірі қарапайым көрінбеді. 

Сюжетті Питер Пауль  өзінің «кумирінен» жəне ұстазы - Караваджодан 

алды. Мифтік құбыжықтың қанды басы, шаштың орнына тірі жыландар 

жыбырлауда, басы шабылса да өлгеннен кейін барлық тіршілік иелерін тасқа 

айналдыруға қабілетті. Суретші бұл туындысы арқылы замандастарына қауіп 

қатер бұл шығармадан емес, жасырын не болмаса іштен шығатынын бір 

белгі, ескерту ретінде хабарлап тұр. (https://bit.ly/2J09jNk ) 
Картина сонымен бірге бөлшектердің көптігімен, сурет салу 

нысандарының мұқияттылығымен, жылан мен жəндіктердің жыбырлап 

қозғалысының шындыққа айналғандығымен таң қалдырады. Өйткені бұл 

голландтық шеберлердің жоғары дəрежеде орындалған  натюрмортына ұқсас. 

Бұл туындыны портреттік натюрморт деп айтсақ қателік болмас. Горгонның 

бет-əлпеті ауыр азаппен бұрмаланады, оның көздері өлім алдындағы 

қорқыныштан бақырайып ашылған,  оның қан тамшыларынан көптеген жаңа 

құрт құмырсқалар мен жəндіктер дүниеге келіп жан жақа таралып жатыр. 

Біздің алдымызда картина-аллегория, сурет-белгі, сурет-ескерту............ 
 

https://bit.ly/3bj693z
https://bit.ly/2J09jNk
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Сурет 2. Питер Пауль Рубенс , ―Медузаның басы‖, Кенеп, майлы бояу, 

68,5 см x 118 см, 1617-1618. Кунстхисторичес музейі. 
Интернет желісі:  https://bit.ly/2J3j0uo 

 
 

Питер Пауль Рубенстің мифологиялық кейіпкерлерге арналған 

көптеген шығармашылық туындылары бар. Олардың ішінде ең танымалы 

ретінде Дионис, мифтік қаһарман. Не болмаса Сатир деген есімге ие. Ежелгі 

грек мифологиясы бойынша Зевстің баласы. Біздің заманымыздан бұрынғы 

8-6 ғасырларда оған өсімдік (жүзім) тəңірісі ретінде табынған. Екінші аты 

Вакх (грекше Ваксһоз, латынша Бахус). Оның құрметіне Вакханал мейрамы 

өткізілген. 
Мұхтар Əуезов «Жалпы театр өнері мен қазақ театры» деген 

мақаласында грек құдайлары туралы мағлұматтар келтіріп, «қызық, сауық, 

ішкілік құдайы» Дионис дейді. Оның аспан мен жердегі судың, діннің құдайы 

болып, өсімдік шығарып, жаңа туыс туғызатын қасиет иесі екенін айтады. 

«Құдайға құлшылық, тілек ретінде əуелі құрбан шалады. Құрбандығы теке 

болатын. Сол текені шалып түрып, айналасына бар халық жиналып, 

Дионистің өмірі турасындағы əңгімелерді өлең қылып айтатын. Текені 

грекше «трагус» дейді. Бері келген заманда осы сөздерден əлгі «трагедия» 

деген сез шыққан» деп, əдебиет жанрының пайда болу тарихынан хабардар 

етеді. Ал Эсхил, Софокл, Эврипид заманында Дионис мейрамы жаңғырып, 

сахнада, арнаулы театрда көрсетілетін болғанын айтады. (Əуезов, 2011) 
Картина «Екі Сатир» деп аталғанымен, оның ішінде бір ғана сатир бар 

(Сурет 3). Артқы фонда қолына ыдыс ұстап жəне де сол ыдыспен шарап ішіп 

тұрған адамды көреміз. Шарапты керемет бір лəззатпен ішіп, аузынан 

тойымсыз сілекейі ағуда. Ал оның басында арыстанның маскасы бар, адам 

өзін арыстан жануарына, яғни «Дионис (Сатир) кейіпкері мен», деп тұр.  
Шын мəніне келгенде Сатир теке мүйізді адам. Нағыз сатир алдыңғы фонда, 

өмір мен құнарлылықтың белгісі болған жүзім сабағын ұстап тұр жəне 

маскүнем адамға күлімсіреген мимикасымен алға қарай қарауда. 

https://bit.ly/2J3j0uo
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Сурет 3. Питер Пауль Рубенс. ―Екі Сатир‖, Кенеп, майлы бояу, 

76 см  x 66 см. 1619.Мюнхен. 
Интернет желісі:  https://bit.ly/2x9ZBFE 

 
«Урбина Венера» атты картина итальяндық суретші Тицианның ең 

атақты шығармашылық жұмыстарының бірі болып саналады (Сурет 4).  
 
Венера — Ежелгі Рим мифологиясындағы құдайлардың бірі, Юпитер 

мен Дионаның қызы. Көктем мен бау-бақша, махаббат пен сұлулық тəңірі 

ретінде қастерленген 
(Нысанбаев, 1998). 
 
Ең бірінші Венарының сұлбасын суреттеп көрсеткен итальяндық 

суретші Джорджио Барбарелли де Кастелфранко, Джорджоненің «Ұйқыдағы 

Венера» атты картинасы болса. Ал Тицианның бұл жазған жұмысы суретші 

Джорджоне шеберлік жағынан асып кетті деп есептесек қателеспейміз. 

Себебі, бұл жұмыстың артынан көптеген суретшілер мен кино режиссерлер 

осы Тицианның жұмысына ұқсастық жасатқысы келіп жұмыстар жасады. 

Мысалы келтіретін болсақ, атақты француз суретшісі  Эдвард Монет 

«Олимпия» картинасы жəне де грек кинорежиссері Яннис Смарагдистің «Эль 

Греко» атты фильмінде мифологиялық кейіпкер Венераның бет бейнесін 

суреттеп көрсеткен.  
Суреттің алдыңғы фонында үлкен бір əдемі сарайдың бір комнатасын 

бақылаудамыз. Мұнда мифологиялық кейіпкер Венера құдайына байланыс 

пен ұқсастықты суреттеп отырған жалаңаш жатқан əйелдің бір денесін 

көреміз. Оның жалаңаш денесінде тек зергерлік бұйымдар бар - сақина, 

https://bit.ly/2x9ZBFE
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білезік жəне сырғалар. Əйелдің бет бейнесі тура тікелей көрерменге 

бағытталған. Венераның оң қолында гүлдер бар, ал сол қолымен жыныстық 

мүшесін жабуда. Бұл суреттің композициясының ортасын құрайды. 

Венераның аяқ жағында кішкентай бір күшік ұйықтап жатыр. Картинаның  

оң жақ бөлігінде екі фигура, қызметшілер сандықтан киім кешектер алуда. 
«Урбино Венера» картинасынан зерттеп оқып қарайтын болсақ, бұл 

туындыдадан бет пішінінің керемет композициялық жағынан орындалғанын 

жəне де ерекшеліктерін көреміз. Зерттеуші өнертанушы Виктория 

Эммануиловна Маркованың «Urbino Venüsü атты картинаға көрмелік 

экспликация» зерттеуінде мынадай пікір келтіруде: 
«Венера бөлменің кеңістігінен бөлінген сияқты, соның арқасында ол 

өзінің ерекше əлемінде өмір сүреді, онда идеал мен шынайы шекара тұрақсыз 

болады», деп айтқан болатын (Маркова, 2001). 
Зерттеушінің бұл сөзінен кейін мынаны аңғаруға болады, портреттік 

жанырда бөлек бір кеңістікті талап етеді, ол дегенімз жеке əлем, жеке 

кеңістік.  
 

 
 

Сурет  4. Тициан. ―Урбина Венера‖. Кенеп, майлы бояу 
119 см × 165 см. 1538. Уффици галереясы, Флоренция 

Интернет желісі: https://bit.ly/3bgB7cp 
Ренессанс дəуірінің тағы да бір танымал суретшілерінің бірі Сандро 

Ботичелидің «Венераның туылуы» атты картинасына анализдік талдау 

жасайтын болсақ, Сандро Ботиччели бұл  картинаның иллюстрациясын құру 

барысында, ежелгі римдік құдай Венераның туылуы  туралы мифологиялық 

оқиға бойынша бейнеледі (Сурет 5). Мұнда Венера құдайының есімі 

Афродита Анадиоменасы деген екінші атауы бар.  Оның денесі жалаңаш 

жəне жас, теңіз қабығы  (ракушка) арқылы толқындар арқылы жүзеді. Ол 

батыстан сермеп тұрған  желмен қозғалыс үстінде, оның көзі Зефир құдайы 

болып табылады, ол суреттің сол жағында бейнелеген. Зефирдің əйелі Флора 

есімді гүл құдайы оны құшақтауда. Демімен бірге желпіп желге айналып 

гүлдермен, розалармен бірге айналып жан жағына төгілуде. Жағалауда 

https://bit.ly/3bgB7cp
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Венера құдайын тағы бір ұзын шашты сұлу қыз қарсы алуда – есімі Тало, 

грек тілінде мейірім деген мағынаны білдіреді. Талоның қолында жібек 

маталы бір шапаны бар, оны Венера құдайының үстіне жамылмақшы. Талло - 
ол көктемнің қамқоршысы болды, сондықтан ол мифологияда жаңа туған 

Венераның серігі болды. 
Зерттеуші Николай Кун, өзінің «Ескі Гректердің мифі мен аңыздары» 

атты кітабында Венераның туылуына қатысты мынадай жазулар қалдырған: 
«Кипр аралының маңында Венера (Афродита) есімді, Уранның қызы 

дүниеге келді. Желдің жеңіл сарыны оны Кипр аралына алып келді. 

Венераның жан жағынан Ора есімді теңіз толқынынан шыққан қыздар 

махаббат құдайын қоршап, жалаңаш денесін алтын киімді матамен киіндіріп 

жəне де хош иісті гүлдердің гүл шоқтарын қойды. Афродитаның аяғы басқан 

жерлерде əдемі гүлдер өсіп отырды, ал сұлулық пен махаббат құдайын 

Олимпқа алып барды. Құдайлар оны қол қошеметтеп қарсы алды. Содан бері 

алтын Афродита, мəңгі жас, əдемі бола отырып, Олимп құдайларымен бірге 

сонда қалды» (Кун, 1985). 
 

 
Сурет 5. Сандро Боттичелли.―Венераның туылуы‖, Кенеп, темпера 

172,5 см  × 278,5 см, Уффици, Флоренция, 1482–1486 
Интернет желісі:  https://bit.ly/3dj29BK 

 
Суретші Боттичели үшін, Венераның моделі ретінде  Симонета 

Веспуччи болды - Джулиано Медичидің сүйіктісі, флоренциялық билеуші 

Лоренцо Медичидің інісінің махаббаты десек те болады. Бұл қызды 

Флоренциядағы Ренессанс дəуірінің алғашқы сұлулығы, алғашқы əдемілігі 

деп санады. Ол ешкіммен салыстыруға келмейтін жəне ең əдемі деді. 
Венера суретшілердің картиналарында мүлдем басқаша көрінеді: 

кейбір жағдайларда ол тазалық пен пəктікті, ал басқаларында сезімталдықты 

білдіреді. Қайта өрлеу кезеңінен бастап Венера ең танымал мифологиялық 

кейіпкер ретінде суреттелді. 

https://bit.ly/3dj29BK
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Мұнда топтық портрет ретінде қарастырсақ та болады, бірақ 

Венераның бет бейнесін жеке дара алып кесіп оны жеке портреттік күйде 

қарастыратын болсақ, суретші Боттичеллидің кейіпкерлері əсем жазылған 

шаштарымен ерекшеленіп танылды (Сурет 6). Олардың суреттелу тəсілі 

готикалық кескіндеменің күрделі толқындық сызықтарын еске түсіреді. Бұл 

стиль арқылы көптеген суретшілер Боттичеллидің жазған техникасына 

ұқсатқысы келіп, оның еңбектеріне құрметпен қарайтын. Шеберлігінің 

мықтылығынан жəне техникасының күштілігінен Боитичелли шаштың 

жекелеген қалыптарын суреттей білді. Жарық пен көлеңкені пайдалану 

арқылы ол шаштың бұйра жəне түзу кейпін, сонымен бірге адамның бет 

əлпетінде қандай қалыпта тұруын көрсетті. Боттичелли портреттеріне 

қатысатын ер адамдар көбінесе брюнеттер, яғни ақ сары реңкті шашты ерлер 

болып табылады, бірақ əйелдердің идеализацияланған бейнелерін жасай 

отырып, суретші оларды əрдайым дерлік ұзын алтын немесе ашық қоңыр 

шаштармен бояды.  
 

 
 

Сурет 6. Сандро Боттиччели.―Венераның туылуы‖, Кенеп, темпера, 
Картинадан үзінді, Уффици, Флоренция 
Интернет желісі:  https://bit.ly/2J7baQI 

2. XVII-XX ҒАСЫРДАҒЫ МИФОЛОГИЯЛЫҚ ПОРТРЕТТЕР 
Мифологиялық портреттің ең негізгі қалаушылардың бірі ретінде 

француз суретшісі Жан Марк Натиер шығармашылық жұмыстарына көптеген 

зерттеулер жүргізілген.  
Жан Марк Натиер – өзінің заманында кескіндеменің жаңа стилін ойлап 

табушы - тарихи портреттік ағымды (француз тілінен алғанда portrait historié)  

жасаушы. Оның картиналарында сұлу əйелдер мен қыздардың бет бейнелері  

айқындылық пен идеалды түрде суреттеліп, шеберлік пен техникасының 

мықтылығының арқасында ол өзінің кенептерінің беттерінде киімге оранған  

мифтік кейіпкерлердің бейнелерін қолдана отырып сол заманда өмір сүрген 

https://bit.ly/2J7baQI
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адамдардың портреттерін кескіндейді. Осындай бір портреттік 

туындылардың бірі ретінде «Мария Аделайда, Францияның ханшайымы, 

Луис XV'нің қызы» атты картинасына анализдік талдау жасайтын болсақ, 

картинаның аллдынғы фонында əйел бейнесі тура сахнаға адамдардың көзіне 

қарап отыр (Сурет 7). Аяғы мен беліне оранған қызыл жібекті мата жəне сол 

қолында садақ, ал оң қолында садақтың оғын шығарайын деп тұрған сəтімен 

бейнеленген. Артқы фонына мəн беріп қарайтын болсақ, табиғат аясын 

көреміз, күн бұлтты жəне күн батып кеш болған кез. Диана бейнесіндегі 

Мария Аделайданың жүзі алаңдаулы, алдынан бір қауіп келетін сияқты түр 

танытуда. Орманның арасында қараңғылықта отырғанның белгісі болар. 
Диана - рим мифологиясындағы кейіпкер, ай мен аңшылық құдайы, 

флора мен фаунаны қорғайтын, болашақ аналардың қамқоршысы. Римдіктер 
грек мифологиясынан көп нəрсені алды: айтар болсақ, Диананың бет əлпеті 
Артемида мен Селена есімді грек құдайларынан алған, ал кейінірек 

Гекатаның ерекшеліктерін алды. Кейіпкердің образы антика  жəне 

классицизм өнерінде танымал болды. 
Құдайға табыну культі гректерден шыққан. Рим мифологиясында 

батыр əйелдің өмірбаяны туралы былай делінеді,  Диана Латона титанның 

жəне Юпитер құдайдың қызы екендігі айтылады. Қыздың анасы түннің 

құдайы болып саналды жəне қасиетті деп білген, ежелгі римдіктер Юпитерді 

найзағай, аспан мен күннің құдайы деп атаған. Грек жəне Рим 

мифологиясындағыдай  Аполлон Диана құдайдың егіз ағасы деседі. Грек 

мифологиясындағы  Артемидаға тəн қасиеттер де Диананың бойында болды, 

яғни оны аңның құдайы деп есептеген. 
 

 
Сурет 7. Жан Марк Натиер. ―Мария Аделайда, Францияның ханшайымы, 

Луис XV'нің қызы, 
Диана Құдайы бейнесінде, əрі сол секілді киінген‖, Уффици галереясы, 

Флоренция, 1745. 
Интернет желісі:  https://bit.ly/33Cg3uk 

https://bit.ly/33Cg3uk
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XVIII ғасырдың ортасындағы неміс суретшісі Георг Кристоф Грооттың 

«Флора бейнесіндегі Елизавета Петровна ханшайымының портреті» атты 

картинасын француз кескіндемешісі Луис Каравактың жасаған портретке 

ұқсас екінші көшірме деп есептеуге болады. Себебі Елизавета ханшайымның 

кішкене кезіндегі бет бейнесін салуда қарастырылып, анализ жасалынып 

отырған екі туындының ұқсастықтары өте көп (Маркина,1999). 
Бірақ Луис Каравактың жасаған картина оригиналдықпен орын алса 

(Сурет  8), Георг Кристоф Грооттың жазған туындысы басқа стиль мен 

мəнерліктің, өзгешеліктің иісі шығып тұр. Грооттың шығармасы 

стилистикалық рокайль талаптарымен орындалған, яғни кішкене қыздың 

қолына ұстап тұрған жоғалып кеткен кішкене бір заттың детальдығының 

тереңдігіне көңіл бөлумен кескінделеді. 
 

 
 

Сурет 8. Луис Каравак. ―Елизабет Петровна Ханшайымның балалық 

шағындағы портреті‖. 
Кенеп, майлы бояу. 136 см × 103,5 см. 1716-1717. 

Ресей музейі, Санкт Петербург 
Интернет желісі:  https://bit.ly/33INADk 

 

https://bit.ly/33INADk
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Флора (латын тілінде Flora) - гүлдердің, гүлденудің, көктемнің жəне жеміс 

жидектердің  ежелгі римдік құдайы. Флора құдайының ұқсас аналогтары 

басқа мифологияларда да кездеседі: бұл жалпы табиғатты бейнелейтін құдай 

жəне көктемның шырқап оянуына ықпалын тигізеді жəне де  өсімдіктер мен 

ішінара егіншілікке қамқоршы. Мұндай құдайлар маусымдық циклі бар 

жерлерде өмір сүрген, бұл мифологиялық кейіпкер халық мифологиясында 

кездеседі. 
 

 
Сурет 9. Георг Кристоф Гроот. ―Флора бейнесіндегі Елизабет Петровна 

ханшайымының портреті‖ 
Пушкин қаласының музейі ―Хан ауылы‖, 1748-1749 

Интернет желісі:  https://bit.ly/2UuilYj 
 

Хандық модельдің бейнесіне «Рококо стиліндегі жеңілдік пен 

физикалық күй, не болмаса дене бітім кескінін беру көптеп бағаланады», 

автор жалаңаш  дененің əйелдік иілуі мен бірге басын айналдырудың 

сымбаттылығын, əдемілігін жəне сонымен қатар қимылдардың əдемілігін 

ерекше атап өтеді. Мұның бəрі, əрине, əдемі жұмыс ретінде суреттің 

табиғатын əдейі анықтайды. Портретте антикалық құдай Флораның қолдануы 

- суретшінің жалаңаш дененің кескінін суреттеуде тыйым салуын алып 

тастайды. 
Неміс суретшісі орындаған Елизавета Петровнаның мифологиялық 

портреттегі кескіннің интерпретациясы француз шеберлері ұсынған 

модельдердің сипаттамасынан айтарлықтай ерекшеленетіндігін атап өту 

керек, мысалы ретінде, Жан Марк Натиер Генриетта ханшайымын Флора 

https://bit.ly/2UuilYj
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құдайы ретінде суреттеуі, не болмаса Аделайда ханшайымды Диана құдайы 

түрінде бейнелеуі басқа тілде. Бұл жерде француз суретшілерінің 

туындыларындағы образдардан флирт лирикасы, пародия элементтерін 

көретін болса, ал  Георг Кристоф Гроот туындысынан көрермен «өте дөрекі 

сезімталдықты» көреді (Сурет 9). 
 
Француз кескіндемешісі Жан Август Доминик Ингрестің « Император 

тағында отырған Напаленон І» атты картинасы Наполеон Бонапарттың 

Франция императоры болып жариялануынан аз уақыт бұрын жазылған 

жұмыс (Сурет 10). Керемет салтанатты портрет Заң шығарушы жиналыс 

залына арналған. 
 

 
 

Сурет 10. Жан Август Доминик Ингрес, ―Император тағында отырған 

Напаленон І‖, 
Кенеп, майлы бояу, 259 см × 162 см. Əскер музейі, Париж. 1806. 

Интернет желісі:  https://bit.ly/3do9vE8 
 

Болашақ автократ ежелгі антикалық мифологиядағы кейіпкердің бірі  

Зевс құдайына ұқсайды, оның бейнесіндегі барлық сыр сипат абсолютті 

күшке баса назар аударады: лавр гүл шоқтары, оң қолындағы таяқ, сот 

өкімінің таяқшасы жəне сол жағында Ұлы Карлдың семсері. Көрінбейтін бет-
əлпет, салқын көрініс жəне басымдық көрерменді ампир стиліне бағыттайды. 

Суретші империялық киім кшектер, зергерлік бұйымдар мен тақтың 

https://bit.ly/3do9vE8
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текстурасының барлық байлығын жеткізе білді. (Белова, Куклис, Леоник, 

2015) 
Суретші халыққа жəне өнер мамандарына  дайын жұмысты Салонда 

көрсетуді ұйғарды, бірақ бұл картинаны «готикалық стилі» ретінде 

жазылғанын, оның ескі стилі жəне шамадан тыс ұлылығы, яғни күштілігі 

артып кеткен деген  сынға ұшырады. Портретке анализ жасау барысында 

Напалеон тірі адам ретінде емес, оны қоршаған керемет декорацияның бір 

бөлігі ретінде қабылданады. Тіпті оның денесінің бітімі киімдерінің ішіне 

батып кеткен секілді, түс аралық қароым қатынаста тереңдік пен ажырату 

бөліктері көлемсіз көрінеді. 
Жалпы, суретші түске қарағанда сурет сызығына көбірек мəн берген. 

Түс схемасының колориттік шешімі үлкен қара теп тегіс формадан жəне де 

алтын қоңыр түстес реңктерден тұрады. Мында қызыл жəне ақ реңктер 

картинаға айырмашылық беріп тұр. 
 

 
Сурет 11. Жан Август Доминик Ингрес. ―Юпитер жəне Тетис‖. 

Кенеп, майлы бояу. 327 см x 260 см. 1881, Гранет музейі. 
Интернет желісі:  https://bit.ly/2WzWG3s 

 
 

Кескіндемеші Жан Август Доминик Ингрестің, ―Юпитер жəне 

Тетис‖.атты картинасы Римде болған кезіндегі жазған туындылардың 

соңғысы (Сурет 11). Суреттің негізі Гомердің «Илиада» атты алғашқы əні 

болды. Трояны қоршаудың алдында теңіз Нимфа Фетида Зевске барады. 

Фетида өзінің ұлы Ахиллес пен микен елінің патшасы Агамемнон 

https://bit.ly/2WzWG3s
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арасындағы жанжалды сəтті шешуді сұрайды. Кенептің бір шетінде Зевстің 

қызғаншақ əйелінің басын көреміз.  
Картинаны француз мемлекеті 23 жылдан кейін ғана сатып алды. 

Осыншама жылдан кейін сатып алу себебі де, академиялық қауымдастықтың 

теріс пікірлері кінəлі болуы керек: шығармашылық жұмыстағы 

фигуралардың пропорциялық тұрғыдан бұзылуына байланысты салқын түрде 

қабылдады. Шынында, Детиданың басы табиғи түрде емес,  артқа қарай 

шалқайып кеткен жəне қолы біртүрлі бұралған тəрізді суреттелген. Суретші 

мұнда кейіпкердің ерекше экспрессивтілік пен эмоционалдылық беру үшін 

жасады. Сонымен қатар Юпитердің (Зевс) фигурасының кең иықтылығы 

айқын түрде орындалған вертикальдар мен көлденең сызықтарда салынған. 
Дəл осындай контраст киімдерінде де байқалады: Юпитердің кең шапанында 

жəне Фетиданың үстіне жамылған киімінде бейнеленген. 
Миф пен аңызға айналған, көбіне библиялық тарихта əдемі еврей əйелі 

Юдиф туралы оқиғалар бар. Оның бірі ассириялық қолбасшы Олофернді 

азғырып жəне оның басын кесіп тастаған танымал сюжеттік оқиға орта 

ғасырдан қəзіргі таңға дейінгі кескіндеме өнерінде бұл оқиғаның желісі 

суретшілердің туындыларында көптеп кездеседі. Көптеген суретшілер 

патриот əйелдің ерлігі мен жанқиярлығын дəріптеп, бұл мифтік  аңызды əр 

түрлі жолмен түсіндірсе, ал австриялық суретші  Густав Климт болса өзінің 

«Юдиф жəне Холофернестің басы» атты туындысын барынша ерекше 

сұлулығымен, тартымды əйел бейнесімен жəне жоғары сəнділігімен, 

техникасымпен ерекшеленеді (Сурет 12). 
Сюжеттің ежелгі көрінісіне қарамастан, суретші оған көптеген 

заманауи ерекшеліктерді береді. Оның Юдифьі (Джудит) - ХХ ғасырдың 

басындағы əйелге тəн қасиеттер көрініс табады, оның бет əлпеті таза жəне 

мəнерлі, осы уақытқа белгілі шаш үлгісі суреттелген. Юдифьтің портреттік 

бейнесі басқыншылардың шатырынан шыққан кезде, оның қолында 

Олоферннің кесілген басын ұстап тұрған сəтінде бейнеленген. Оның бет-
əлпеті эмоциялардың тұтас бейнесін бейнелейді - сіз оның жүзінен 
мақтаныш, көтеріліс, жеңілдік, қуаныш жəне тіпті өкінішті оқи аласыз. 

Юдифьтің аузы жартылай ашық, ал сəнді қарлы тістері əшкерелейді, көздері 
сəл жұмылған күйінде. Бұл əйел жаңа ғана кісі өлтірді, сонымен бірге кек алу 

əрекетін жасады, сондықтан оны аралас сезімдер денесін бөлеуде (O'Connor, 
Anne-Marie, 2012). 

Юдифьтің үстіндегі киімі жартылай жабылған, киім ашық түсті 

жіптермен, алтын жіппен өрілген. Оның нəзік кішкентай кеуделері жалаңаш, 

бұл əйелдің жас ерекшелігін көрсетеді. Ұзын жіңішке мойыны алтын алқамен 

əшекейленген, бұл əшекейі арқылы Юдифьтің басы ерекше қалыпта тұр. 

Осылайша, суретші бізге Олоферннің басын кесіп тастағанда, Юдифьтің өзі 

де өмірін жоғалтқандай деседі. 
Кенептің бай алтын фоны ассириялық қолбасшының шатырының 

қымбат маталарын бейнелейді, суреттің жалпы қара жəне алтын гаммасына 
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тамаша үйлеседі. Жарқыраған алтын төсем мен фонның арқасында Джудит 

бейнесі жарықтандырылған сəуле сияқты көрінеді. 

 
Сурет 12.Густав Климт, ―Джужит (Юдифь) жəне Холофйернестің басы‖, 

кенеп, майлы бояу, 
84 см × 42 см, Австрия Белведере галереясы, Вена 1901 

Интернет желісі:  https://bit.ly/33EDyD6 
 

 
3. ЗАМАНАУИ МИФОЛОГИЯЛЫҚ ПОРТРЕТ 
Қəзіргі таңдағы адамдар мифологиялық кейіпкерлерді суретшлердің 

картиналарынан емес, көбінесе фильм характерлерінен жəне комикстардан 

іздейтін болды. Əрине суретшілердің мифологиялық портреттерге 

байланысты жасаған кескіндемелік жұмыстары көбісінің қызығушылығын 

тудыртуы мүмкін, бірақ кино индустриясының дамуымен қатар адамдар 

көбіне өзін белгілі бір фильдердегі кейіпкердің орнына өзін қойғысы келеді.  
Көптеген қаһармандық фильмдерге портреттік анализ жасауға болады, 

бірақ бұл зерттеу тақырыбы бойынша тек бір кейіпкерді қарастыратын 

болсақ, бұл заманауи  мифологиялық кейіпкер де жоғарыда аталып өткен 

бірнеше суретшілердің жазған шығармашылық жұмыстарына ұқсас кейіпкер 

болып келеді. Аталмыш кейіпкерді Жан Марк Натиердің  ―Мария Аделайда, 

Францияның ханшайымы, Луис XV'нің қызы, Диана Құдайының бейнесінде‖ 

атты кескіндемелік туындысы осы «Ғажап əйел/Wonder Woman» (Сурет 13) 

кино характерімен ұқсас десек қателеспейміз. Мұнда суретшінің 

https://bit.ly/33EDyD6
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картинасында Диана есімді рим мифологиясындағы аңшылық жəне табиғат 

құдайы ретінде бейнеленсе, ал Режжиссер:Пэтти Дженкинс түсірген ―Ғажап 

əйел/Wonder Woman‖ атты фильмінде Диана есімді кейіпкер Зевстің қызы 

қаһарман бір əйел ретінде суреттеледі (Ғажап əйел/Wonder Woman). Сонымен 

қатар Диана рөлін сомдаған актриса Галь Гадоттың бет бейнесіне, түр 

əлпетіне назар аударатын болсақ, жүзінен жауынгер бір рухты көруге болады.  
 
 

 
Сурет 13. Ғажап əйел/Wonder Woman, Галь Гадот – диана ханшайым, 

Режжиссер:Пэтти Дженкинс 
Интернет желісі: https://bit.ly/33LOZJ5 

 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 
«Мифологиялық кейіпкерлердің портреттері» атты зерттеу тақырыбы 

тек қана бір мақала көлемінде ғана емес, бұл тақырып бойынша 

диссертациялық зерттеу жұмысы да жазыуы қажет. Бұл тақырып бойынша 

зерттеу жұмыстары аз ғана көлемде  жасалынғандықтан мұны ең алдымен 

мақала күйінде жазып, анализ жасау бұл бірінші мақсаты. Келтіріліп отырған 

суретшілердің жұмыстары өз заманының тек танымал туындылары ғана 

қолға алынып оларға анализ жасалынды. Мұнда əрбір суретшінің белгілі бір 

мифологиялық кейіпкерлерге арналған тақырыбы үлкен бір мақала ретінде 

қарастыруға болады. Бірақ мұнда бір немес бірнеше туындының заманға 

сəйкес өзгерісі мен суретшілердің тақырыпқа қатысты өзіндік сезімін кенепке 

қалай əрі қандай техниканы тудырта отырып берілгені сипатталды.  
Қəзіргі таңдағы кескіндеме өнеріндегі портреттік жанырдың орны 

басқа стильге ауысқан секілді. Портрет əрқашан заман мен ғұмыр өтсе де 

адамның бет əлпетінің сақталмыш хəлі. Заманның инновациялық 

компьютерлік бейне əлеміне өтуі портретті тірі əрі жасанды түсіру не 

бейнелеуі арасында дау туғызуда. Өткенші дəстүрден келе жатқан суретшінің 

https://bit.ly/33LOZJ5
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бір мифтік портретті елестетіп, оны қазіргі таңда өмір сүріп жатқан адамның 

бейнесімен ұқсата бейнелеуі бұл нағыз жанды, суретке тірі бір рухты 

берумен ұқсас.   
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“MOLLA NASRADDIN” TRADITIONS IN THE 
SATIRICAL  MAGAZINE “BAHLUL” 
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ABSTRACT 
At the beginning of the 20th century, several satirical magazines were pub-

lished in Baku under the influence of the magazine ―Molla Nasraddin‖, the first of 

them was the satirical magazine ―Bahlul‖ published in Baku in May 1907. 
The magazine ―Bahlul‖ occupies a great place in Alasgar Aliyev‘s activity of 

journalism. ―Bahlul‖ was a comic, political, literary, economical and public maga-
zine that started publication under the influence of ―Molla Nasraddin‖, published 

twice a month. 
The authors such as Alasgar Aliyev, Mirza Alekber Sabir, Ali Razi Sham-

chizadeh, Aligulu Gamkusar and M.H.Zeynalov were closely involved in the pages 
of the magazine ―Bahlul‖.  

Only nine issues of the magazine were published. Its publication was sus-
pended after nine issues for ―the harmful belief‖ on November 9, 1907. The reason 
for it was to give wide publicity to the revolutionary struggle of the working clas-
ses in 1905-1907 in the pages of the magazine.  
      Key Words: satirical magazine, secret pseudonym, post box, caricature.  
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XÜLASƏ  
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının təsiri ilə 

Bakıda bir çox satirik jurnallar dərc edilmiĢdir ki, onlardan birincisi 1907-ci ilin 
may ayında Bakıda nəĢr edilən ―Bəhlul‖ satirik jurnalı olmuĢdur.  

Ələsgər Əliyevin jurnalistlik fəaliyyətində ―Bəhlul‖ jurnalı böyük yer tutur. 
―Bəhlul‖ ―Mоlla Nəsrəddin‖in təsiri ilə nəĢrə baĢlayan, ayda iki dəfə nəĢr оlunan 

―məzhəkə səyağında siyasi, fənni, ədəbi, iqtisadi və ictimai‖ jurnal idi. 
 ―Bəhlul‖ jurnalının səhifələrində Ələsgər Əliyev, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli 

Razi ġəmçizadə, Əliqulu Qəmküsar, M.H.Zeynalov kimi müəlliflər yaxından 

iĢtirak edirdilər.   
Jurnalın cəmi doqquz nömrəsi iĢıq üzü görmüĢdür. Onun nəĢri 1907-ci il 

noyabr ayının 4-də 9-cu nömrəsindən sonra  ―zərərli məsləkinə görə‖ 

dayandırılmıĢdır. Buna səbəb jurnalın səhifələrində zəhmətkeĢ kütlələrin 1905-
1907-ci illərdəki inqilabi mübarizəsinə geniĢ yer verilməsi olmuĢdur.   

Açar Sözlər:  satirik jurnal, gizli imza, satirik Ģeir, poçt qutusu, karikatura. 
 
ÖZ 
XX. Yüzyılın baĢlarında Azerbaycan‘da ―Molla Nasreddin‖ dergisinin etkisi 

ile Bakü‘de birçok mizahî dergiler yayımlanmıĢtır ki onlardan ilki 1907 yılının 

mayıs ayında Bakü‘de yayımlanan ―Behlul‖ adlımizaph dergisi olmuĢtur. 
Alesger Aliyev‘in dergicilik faaliyetnide ―Behlül‖ dergisi büyük yer tutmak-

tadır. ―Behlül‖ Molla Nasreddin‘in etkisi ile yayına baĢlayan, ayda iki defa yayım-
lanan ―mezheke seyağında siyasi, fenni, edebi, iktisadi ve içtimai‖ dergi idi. 

―Behlül‖ dergisinin sayfalarında Alesger Aliyev, Mirza Elekber Sabir, Ali 

Razi ġemcizade, Aligulu Gamküsar, M.H. Zeynelov gibi yazarlar yakından iĢtirak 

ediyorlardı. 
Derginin toplam 9 sayısı gün yüzü görmüĢtür. Derginin yayımı 1907 yılının 

kasım ayının 4. Günü 9. Sayısından sonra ―zararlı faaliyetlerine göre‖ kapatılmıĢtır. 

Buna sebeb , derginin sayfalarında çalıĢan kesimleri 1905-1907 yıllarındaki devrim 

hareketlerine geniĢ yer verilmesi olmuĢtur. 
Anahtar Kelimeler: mizahi dergi, gizli imza, mizahi Ģiir, posta kutusu, ka-

rikatür. 
 
 
 

  
At the beginning of the 20th century, several satirical magazines were pub-

lished in Baku under the influence of the magazine ―Molla Nasraddin‖, the first of 

them was the satirical magazine ―Bahlul‖ published in Baku in May 1907. 
The first issue of the magazine ―Bahlul‖ was published in the printing house 

―Kaspi‖ in Baku on 19th of May 1907. Editor of the magazine was Alasgar Ab-
dulla oghlu Aliyev – one of the prominent revolutionary and educated figures of 
Azerbaijan.  
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Alasgar Aliyev was born in 1883. After graduating from the Russian-Tatar 
School in Baku in 1898, he worked as typesetter at the printing house ―Kaspi‖. 

He took an active part in the revolutionary movement of Baku. Alasgar Ali-
yev was active in publishing a number of Bolshevik leaflets in 1902-1903. He was 
one of the participants of the popular July strike in Baku in 1903. Since 1904 he 
had worked as a teacher in Baku and its villages. Along with the teaching he pub-
lished articles in the press. His some publicist articles were published in the news-
paper ―Ulfet‖ of Petersburg and in the newspaper ―Time‖ of Kazan in that time. He 

joined the Communist Party of the Soviet Union in Moscow in 1917 and fought 
against the White Guards for the Red Army in 1917-1918. Coming back to Astra-
khan in 1918, he collaborated with the newspaper ―Tatis‖, edited by Dadash Bun-
yadzadeh (which was a party newspaper in the Tatar language). In that year he was 
arrested by the British invaders during the revolutionary activity, and after estab-
lishment of the Soviet power in Azerbaijan, he worked in a number of parties and 
Soviet organizations. Alasgar Aliyev died in 1938. (1, p.95) 

The magazine ―Bahlul‖ occupies a great place in Alasgar Aliyev‘s activity of 

journalism. ―Bahlul‖ was a comic, political, literary, economical and public maga-
zine that started its publication under the influence of ―Molla Nasraddin‖, pub-
lished twice a month.  

The authors such as Alasgar Aliyev, Mirza Alekber Sabir, Ali Razi Sham-
chizadeh, Aligulu Gamkusar and M.H.Zeynalov were closely involved in the pages 
of the magazine ―Bahlul‖.  

Only nine issues of the magazine were published. Its publication was sus-
pended after nine issues for ―the harmful belief‖ on November 9, 1907. The reason 

for it was to give wide publicity to the revolutionary struggle of the working clas-
ses in 1905-1907 in the pages of the magazine.  

The magazine was published in the Azerbaijani language with the Arabic al-
phabet. 

Along with the subscription price and table of contents, the address of the 
editorial office was mentioned on the cover of all issues of the magazine ―Bahlul‖. 

The purpose of the collection had been highlighted with the sentences – ―Ed-
itor of the company has a right on adjusting. An article that is not in Turkish will 
not be published. Uninteresting letters without signature are not accepted‖. 

Since the very beginning of the magazine, the writers around the magazine 
had made a great effort to demonstrate their commitment to the ―Molla Nasraddin‖ 

traditions. They used all opportunities to make the pages of the collection legible 
by keeping topical poems and wise words with different content reflecting realities 
of the life, news and writings like feuilleton getting from Nukha, Ganja, Istanbul, 
Tabriz, Tbilisi and other cities interesting. 

The most important issues such as the situation in the Muslim-Islamic world, 
the shortages in the statehood, religious policies, policy in aggravation of national 
relations, attitude towards women, literature, and so on are solved in the magazine 
―Bahlul‖. 
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Pictures on the first, fourth, fifth and eighth pages, and feuilletons, travel 
books, dialogues, telegraph news, satirical poems, dictionary and etc. articles on 
the second, third, sixth and seventh pages have been published. Literary and socio-
political issues in the magazine ―Bahlul‖ have been continued and developed in all 

issues of the magazine in accordance with the demand of that time. 
The negative aspects of public life have been criticized and presented to the 

reader in the folk language and satirical style in ―The collection published on 19th 

day of May‖ (No.1,2,3), ―Mavage‖ (No. 1,2,3), ―Important pilgrimage in Shirvan‖ 

(No.7), ―On a labourer‖ (No.7), ―My joy is for it‖ (No.8,9), ―Mushtuluq‖ (―Good 

news‖) (No. 4) and other feuilletons. 
The materials of the magazine were usually published under secret pseudo-

nyms that were typical of satirical publications. These are as follows:  
―Bahlul‖, ―Duxezhi‖, ―Nakhalef‖, ―Heyreti‖, ―Yukhulu‖, ―Duduk‖, 

―Derdmend‖, ―Bambulu‖, ―Firildag‖, ―Titretmeli‖, ―Geydkesh‖, ―Maryak‖, 

―Ganmaz‖, ―Jarubuldovle‖, ―Bambili beden‖, ―Laubali‖, ―Ipleme‖, ―Zurnachi‖, 

―Shalvarul Zakirin‖, ―Muahidi gedim‖, ―Egreb‖, ―Xudaniz Mirze Khetbashi‖. 
The first issue of the magazine starts with the feuilleton titled ―The collec-

tion published on 19th day of May‖ under the ―Bahlul‖ pseudonym. In the article is 
reflected the issues as asking the people to education, solidarity and science, get-
ting rid of some bad habits, engaging in cultural-educational activities.  

From the first issues, the magazine ―Bahlul‖ called working classes for 

struggle against the ruling power. The magazine stated that ―the Tsarism does not 
take any initiative to eliminate the injustice and oppression, and can never do it. 
And councils, like the State Duma, are a device that cheats people‖. 

In several issues of the magazine were published interesting articles about 
labour life. One of them is the feuilleton titled ―On a labourer‖ of 2 pages pub-
lished under ―Ipleme‖ pseudonym in 8th issue of the magazine. In the feuilleton is 
dealt with conversation between owner and labourer. The difficulties of the labour-
er, his hard lifestyle are the main content of the conversation.  

In that feuilleton is stated that labourers look straight at their owners, and 
when they get the words ―freedom‖ and ―liberty‖, they make claim from the land-
lords: 

―I am surprised a labourer to look straight at in the eye. I‘m almost flaring 

up. How could the labourers stand up to? (He has no right to do it). I don‘t know 

after all how the labourer with face similar to bottom of Russian boots will cheat 
us. You hold his mouth, and then his head speaks. You hold his head, and then his 
mouth speaks. What can we do?‖ (1, p.3) 

The second feuilleton, published in the 9th issue of the Bahlul magazine on 
November 4, criticizes the lives of labourers and owners‘ attitude toward them. 

Here is described the conversation between landlord and labourer looking for work. 
The labourer asks the owner to hire him. The owner is shocked when he hears that 
the labourer worked for 8 hours a day before and got 4-6 abbasi (currency). Be-
cause he does not agree with such a request. He lays down as such a condition: the 
labourer has to work from 5pm till 6 am and in return get 3 abbasi.  
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It is clear that the conversation between the owner and the labourer does not 
happen. Because that labourer has almost known his right better. The labourer asks 
for 8 hours a work day. And so, the owner who does not agree with this request 
says: 

We used to run the labourer at this salary from old times. When my father, 
grandfather run the labourer for 12 hours, they gave 12 shahi (currency). Now I 
give 3 abbasi, don‘t you agree? And my father and grandfather used to run labourer 
at 10 shahi in summer. And you don‘t want to work for 12 hours‖ (2, p.3). 

During the revolution political struggle of the labourers, union between la-
bourer and peasant was widely highlighted in the Bahlul magazine. The magazine 
highly evaluated labourers‘ political union, labourer party, especially the activity of 

the group ―Hummet‖. Death of revolutionary labourer Khanlar Safaraliyev in 1907 

treacherously caused other labourers‘ anger. In this regard in the magazine was 
published a special proclamation to the ―Hummet‖ organization. 

This proclamation shows that here is strived to highlight the essential politi-
cal events happened in Baku in 1905-1907.  

The magazine was based on working classes and the people‘s interests. 

Strikes, political demonstrations, difficult state of peasants and labourers, reaction-
ary policy of state dumas was elucidated in the magazine ―Bahlul‖ in accordance 

with labourers‘ interests. 
Interesting materials about the magazine ―Molla Nasraddin‖ have been given 

in all issues of the magazine.  The 8th and 9th issues of the magazine were entirely 
devoted to the ―Molla Nasraddin‖. As known that the publication of the magazine 

―Molla Nasraddin‖ was temporarily suspended on June 8.  
Commenting on this issue in the ―Bahlul‖ magazine, he exposed those who 

suspended the publication of the magazine through the satire in his feuilletons 
―Sohbet‖ (―Talk‖) (No.4), Besiretim‖ (―My clairvoyance‖) (No.4), ―Mushtulug‖ 

(―Good news‖) (No. 4) and others. 
Scope of the magazine was very broad. Although most of the materials were 

related to Baku, several places of Azerbaijan (Gazakh, Ganja, Sheki, Shamkhor, 
Guba, Gabala, Shamakhi, etc.) were regularly lighted up in the pages of the 
magazine. 

In the magazine were published letters with various themes from separate 
districts of Azerbaijan. These letters were sent by special correspondents. Authors 
of letters described the current situation in different places of Azerbaijan in a satiri-
cal way. The letters were mostly sent with the secret pseudonym “Derdmend” from 

Nukha (Sheki) and Ganja. 
One of such letters was called ―From Nukha‖. The letter was published in 

the first issue of the magazine. Although the letter was about mainly the way of 
life, in fact it had addressed social issues. 

The magazine ―Bahlul‖ was always under the control of tsarist censorship. 

Its materials were revised strictly. The place for materials in the magazine would 
be left empty if the publication of revolutionary-inspired writings was not author-
ized and it was mentioned that ―the material was not published for reasons beyond 
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the control of editorial office‖. For instance, half of page 4 in the 3
rd issue of 1907 

was completely white and was written below: ―This page has not been printed for 
some reasons‖ (4).  

A great place has been given to the creative work of Mirza Alekper Sabir in 
the ―Bahlul‖ magazine. His some works such ―I cannot get such mysteries‖ (No.6), 

―An important event in Shirvan‖ (No.7), ―Wealth of the rich people or scream of 
noble‖ (No.1) and etc. have been published in the magazine. Criticism of ignorance 
and religious obscurantism in the condition of social injustice, inequali-
ty, a bourgeois-landlord system and elucidating numerous other essential issues 
was the main theme of those satires. 

Mirza Alakbar Sabir used several secret pseudonyms in the press. Referring 
to the book ―Signatures‖ by Gulam Mammadli and Afag Aliyeva and a number of 

other sources, we can say that the signatures used in ―Bahlul‖ belong to Mirza 

Alakbar Sabir: Duzekhi, Yukhulu, Carubuldovle, Laubali, Agizlari gifildayan. 
The magazine used rich literary methods, as well as satire genres. Several ar-

ticles were published with the title ―Telegraph News‖, ―Baku News‖, ―Caucasus 

News‖, ―General News‖ and ―Complex News‖. The writings which were anony-
mous and consisted of only a few lines had an influential effect. 

This news described various aspects of domestic and other life of the coun-
try. Following the headline ―Telegraph News‖, news about specific place names 
was placed.  

The news, published under the headline ―Foreign News‖, covered a wide 

range of events in many countries, cities and provinces. The events occurring in 
Istanbul, Tehran, Ardabil, Tabriz, Enzeli, Gazvin, Mashad and other places were 
becoming the main theme in ―Foreign News‖. As being satirical magazines pub-
lished in Azerbaijan in the magazine ―Bahlul‖ was also used the theatrical genre 

and dialogues. Through these scenes and dialogues important issues as life of la-
bourer and peasant, revolutionary-liberty issues were presented to readers‘ atten-
tion in satirical style.  

In the satirical magazine ―Bahlul‖ have been printed bellowed-mentioned di-
alogues and scenes: 

―Muteferige‖ (No.4), ―Sohbet‖ (―Talk) (No.4), ―Dord dostun sohbeti‖ (―Four 

friends‘ conversation‖) (No.5) and so on.  
Caricatures in the magazine were drawn by well-known artists Y.Hamberg, 

R.Girsh, J.Jabibbayov. Ideas on the caricatures can be also found the in feuilletons 
written in prose and poem form.  

The caricatures in the first issue of the magazine were drawn by Y.Namberg 
and R.Girsh. They have criticized ignorance, religious fanaticism, illegality 
through their works.  
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ZƏNGANIN  ZÖYRÜN  KƏNDiNDƏ QULLANILMAQDA VƏ 

QULLANILMAQDAN DÜġMƏKDƏ OLAN YERƏL 

SÖZLƏRĠN  TANITIM VƏ ARAġDIRMASI 
 

ZENGA’NIN ZÖYRÜN KÖYÜNDE KULLANILMAKTA OLAN 
VE KULLANILMAYAN YEREL SÖZCÜKLERĠN 

TANITIM VE ARAġTIRILMASI 
 

INTRODUCTION AND RESEARCH ABOUT SOME USED AND 
NOT USED LOCAL WORDS IN ZANJAN’S (ZENGAN) SOHREYN 

(ZÖYRÜN) VILLAGE 
 

ОПИСАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫШЕДШИХ И 

ИМЕЮШИХСЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДИАЛЕКТИЗМОВ 
СЕЛА ЗОЙРУН РАЙОНА ЗЕНГА 

 
 

Seyid Murtəza HÜSEYNĠ
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XÜLASE 
Ġranın çeĢidli bölgələrində yaĢayan Türklərin hər bir Ģəhr, kənd və köçəri 

halda yaĢayan tayfalarının obalarında danıĢılmaqda olan ləhcələr və ağızlarına 

diqqət etdigimizdə çox zəngin bir söz xəzinəsinə rastlanırıq. Bu söz xəzinəsinin 

əsas bölümü bütün Ġran Türklərinin arasında yayğın olan ortaq bir Türkcənin ortaq 

sözləridir ama digər bir bölümü hər Ģəhr, kənd və obaya özəl olaraq baĢqa Ģəhr, 

kənd və obalarda qullanılmır. Bu özəl bölümü »Yerəl sözlər« baĢlığıyla 

tanımaqdayıq. Yerəl sözlər hər Ģəhr, kənd və obanın ağızına özəl olaraq dilin 

zənginləĢməsində önəmli rolları var. Ġran Türklərinin çeĢidli Ģəhr, kənd və 

obalarına özəl olan yerəlsözləri toplayıb bir Ensiklopediya yaratsaq böyük bir dil 

Ensiklopediyası eldə edəbilərik. Bu dil Ensiklopediyası sadəcə Ġran Türkləri deyil 

çeĢidli ölkələrdə yaĢayan Türklərin arasında ortaq bir Türkcənin yaranmasına da 

çox yararlı olabilər. Eyni zamanda Bu Ensiklopediya etnografik olaraq Ġran 

Türklərinin târixi kökləri və onların baĢqa Türk toplululuqlarıyla olan kök 

birliklərini bəlirləndirəbilər. Önümüzdəki  məqalədə Zənganın (Zanjan) quzey 

tərəfində yerləĢib ceyranlı çölüylə bütün Ġranda tanınan Zöyrün (Sohreyn) 

kəndində qullanılmaqda olan yerəlsözlərin böyük bir bölümü tanıtılıb anlamları 

açıqlanacaq. Öncə kəndin coğrafyası, nufusu və kənd əhlinin kimligi qonusunda 

qısa bilgi verilib sonra məqalənin əsas qonusu yəni bu kəndin Yerəlsözləri 

                                                 
* Təbriz üniversitəsi Ġran çağdaĢ târixi yüksək lisans məzunu.  
(mortaza.alpar@gmail.com,Tel +989146644150) 
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araĢdırılacaq. Bu Yerəlsözlər gündəlik danıĢmalar, əĢyalar, cihazlar, əkinçilik və 

heyvan bəsləmək kimi qonularla ilgili sözləri içərəcək. Sözlərin anlam və 

açıqlaması Azərbaycan Türkcəsində olmaq üzərə gərəkən yerlərdə Türkiyə 

Türkcəsindən də yardım alınacaq. Bitgi və yer adlarının izahları məqalənin 

normaldan daha çox uzanmasına səbəb olabiləcəgi üzərə bu iki bölümü baĢqa bir 

məqaləyə buraxdıq.  Arqo sözləri də məqalədə qləmə alınmamıĢdır.  
Açar Sözlər: Zöyrün- dil- ağız- Kənd- Yerəlsözlər- Türkcə.  
 
ÖZ 
Ġran‘ın çeĢitli bölgelerinde yaĢayan Türklerin her biri Ģehir, köy ve göçer 

olarak yaĢayan kabilelerin obalarında konuĢulmakta olan lehçe ve ağızlarına dikkat 

ettiğimizde çok zengin bir söz varlığına rastlanılmaktadır. Bu söz varlığının esas 

bölümü bütün Ġran Türklerinin arasında yaygın olan ortak bir Türkçenin ortak 

sözleridir. Ama diğer  bir bölümü her Ģehir, köy ve obaya özel olarak baĢka Ģehir, 

köy ve obalarda kullanılmıyor. Bu özel bölümü ―Yerel Sözcükler‖ baĢlığıyla 

tanımaktayız. Yerel sözcükler her Ģehir, köy ve obanın ağzına özel olarak dilin 
zenginleĢmesinde önemli rolleri var. 

Ġran Türklerinin çeĢitli Ģehir, köy ve obalarına özel olan yerel sözcükleri 

toplayıp bir ansiklopedi ortaya konsa, büyük bir dil ansiklopedisi elde edilecektir. 

Bu dil ansiklopedisi sadece Ġran Türkleri değil, çeĢitli ülkelerde yaĢayan Türklerin 

arasında ortak bir Türkçenin ortaya konmasına da çok yararlı olabilir. Aynı 

zamanda bu ansiklopedi etnografik olarak Ġran Türklerinin tarihi kökleri ve 

onaların baĢka Türk topluluklarıyla olan kök birliklerini açığa çıkarabilir. 
Bu makalede Zenganın (Zanjan) kuzey tarafında yerleĢip bütün Ġran‘da 

tanınan Zöyrün (Sohreyn) köyünde kullanılmakta olan yerel sözcüklerin büyük bir 

bölümü tanıtılıp anlamları açıklanacaktır. Önce köyün coğrafyası, nüfusu ve köy 

halkının kimliği konusunda kısa bilgi verilip sonra makalenin esas konusu bu 

köyün yerel sözcükleri araĢtırılacaktır. Bu yerel sözcükler günlük konuĢmalar, 

eĢyalar, cihazlar, ziraatçılık ve hayvancılık gibi konularla ilgili sözcükleri 

içerecektir.  
Sözcükler anlam ve açıklanması Azerbaycan Türkçesinde olmak üzere 

gereken yerlerde Türkiye Türkçesinden de fadalanılacaktır. Bitki ve yer adlarının 

açıklamaları makalenin kapsamı dıĢında olmasından dolayı, bu iki bölümü baĢka 

makalelerin hazırlığına bırakmaktayız. Argo sözcükler de bu makalenin dıĢında 

bırakılmıĢtır . 
Anahtar Kelimeler: Zöyrün köyü, dil, ağız, yere sözcükler, Türkçe. 
 
ABSTRACT 
When we pay attention to the dialects spoken in the tribes of the Turks living 

in various regions of Iran, a very rich vocabulary is seen among the nomads both in 
cities and villages. The main part of this vocabulary contains the common words of 
a common Turkish among all Iranian Turks. But since another part is unique to 
every city, village and nomads' accommodation, it is not used in other cities, 
villages and nomads' accommodation. We recognize this special section under the 
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―Local Words‖ heading. Local words play an important role in the enrichment of 

the language specifically for the dialect of every city, village and nomads' 
accommodation 

A large encyclopedia of language can be obtained by gathering local words 
which are specific to various cities, villages and nomads' accommodation of 
Iranian Turks. This language encyclopedia can be very useful not only for Iranian 
Turks, but also for presenting a common Turkish language among the Turks living 
in various countries. At the same time, this encyclopedia can ethnographically 
reveal the historical roots of Iranian Turks and their root troops with other Turkish 
communities. 

In this article, most of the local words used in the village of Sohreyn 
(Zöyrün), which is located in the north side of Zanjan (Zengan) and known all over 

Iran, will be introduced and their meanings will be explained. First, brief 
information about the geography of the village, its population and the identity of 
the village people will be given, and then the local words of this village will be 
investigated. These local words will include words related to everyday 
conversations, things, devices, agriculture and livestock. 

Words‘ meanings and explanation will be in Azerbaijan Turkish, but also 

Turkey Turkish will be used, where needed. Since the descriptions of plant and 
place names are out of the scope of the article, we leave these two sections to the 
preparation of other articles. Slang words are also excluded from this article. 

Key Words: Sohreyn (Zöyrün) village, language, dialect, local words, 
Turkish. 

 
 
 
 
GiriĢ 
GeniĢ bir coğrafyada yayğın olaraq uzun uzaq bir târixi gəliĢme sürəcine 

sâhib olan Türk dilinin geniĢlik və ənginliği taysız və sonsunz bir araĢdırma alanı 

açır önümüzdə. Türkoloji terimi ilə tanınan bütün bu araĢdırmaları sadəcə bir kərə  

gözdən geçirmək günlər, həftələr bəlkə de aylar qədər fürsət istir. Türkoloji 

araĢdırmalarıyla ilgili ən çox və ən dəyərli çalıĢmalar Türkiyədə ortaya çıxmıĢdır 

və baĢda Türkiyə olmaq üzere digər Türk ölkelərdə de az çox bəzi çalıĢmalar 

yapılmaıĢ yapılmaqdadır. Ama Ġran böyük, zəngin və çeĢidli Türk topluluqlarının 

yurdu olmasına rəğmən bu ölkədə bəzi Türk özəlliklə Azərbaycanlı yazar və 

araĢdırmacıların çalıĢmalarından baĢqa Türkoloji özelliklə Ġran Türklerinin dil, 

kültür, kimlik və târixi üzərə heç bir bilimsəl araĢdırma yapılmamıĢdır.  Türkiyədə 

çox geniĢ və Türkiyədə yapılan çalıĢmalırı örnək tutaraq Ġranda  yapılan azaraq 

Türkoloji çalıĢmalarının önəmli bir bölümləri Türk dilinin ləhcələr və ağızları 

qonusunda olaraq çox dəyərli sonuclar əldə edilmıĢdir. 
»Ağız« bilimsəl bir terim olaraq »bir dilin bir Ģivə içində movcud olan 

söyləyiĢ fərqlərinə dayanan kiçik qolları, bir məmləkətin çeĢidli bölgə və 

Ģəhərlərinin kəlmələri söyləyiĢ baxımından birbirindən ayrı olan danıĢmalarına 
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verdigimiz addır« (Ergin, 2002, s10). Ağız araĢdırmalarının önəm və dəyəri sadəcə 

folklorik varlığı deyil etnografiya, sosyoloji, mitoloji və târix kimi bir çox 

bilimlərin də faydalanabiləcəgi çox ürünləri var. Özəlliklə çox əski târixli və geniĢ 

coğrafyada yayğın olaraq bu gün bibirindən və târixi kök birliklərindən xəbərsiz 

topluluqlar halında  yaĢayan xalqlar və millətlərin etnik kök birliklərini və sonucda 
onları birbirinə yaxınlaĢdırıb unudulub aradan getməkdə olan əqrəbalıq və 

birliklərini yenidən hayata gətirib gərçəkləĢdirmək üzərə ağız araĢdırmalarına 

böyük ehtiyacımız var.  Türk dünyasının geniĢ coğrafyasında birbirindən uzaq və 

xəbərsiz,  birbirini  tanımayıb bir çoxunun öz Türk kimliklərini belə unutmaqda 

olan Türk topluluqlarına əsil kimliklərini xatırladıb onlara kim olduqları və 

kimlərlə soydaĢ və dildaĢ olduqlarını anlatmaq kimi böyük bir amacın 

gərçəkləĢməsi için Türkoloji araĢdırmaları özəlliklə Türk dili ləhcələr və 

ağızlarının araĢdırması ən önəmli bilimsəl görəvlərimizdən sayılabilir.  
Bəlli bir bölgənin ağız ya ağızlarını incələmək özəlliklə bu ağız və ya 

ağızlarda qullanılan yerəlsözləri yazılı bir Ģəkildə səbt olub saxlanması bu ağız 

özəllikləri və yerəlsözləri danıĢılan Ģifahi dildə unudulub aradan getsədə târixi və 

kültürəl miras olaraq qoruyabilər. eyni zamanda hər bölgənin ağız özəllikləri və 

yerəlsözlərini digər bölgələrin ağız özəllikləri ilə muqayisəli bir halda araĢdırmaq 

bir çox önəmli kültürəl bənzərliklər və fərqlilikləri sərgiləyib ortaq bir Türkcənin 

yaranması için yararlı olabilər. Ancaq bu önəmli yararlılığı əldə etmək için öncə 

çeĢidlli bölgələrin ağızlarını incələyib onların özəlliklərini toplayaraq yazması 

gərəklidir.  
 Türkcənin yayğın olduğu coğrafyanın geniĢligi və dilimizin ağız və ləhcə 

çoxluğunu düĢündügümüzdə bu ağız araĢdırmaları özəlliklə yerəlsöz dərləməsinin 

nə qədar çətin və uzun sürən bir iĢ olduğunu düĢünəbilirik özəlliklə ağız 

araĢdırmaları və söz dərləmə kimi bilimsəl iĢlərin görülməsi və dəyərli sonucalara 

varması için daha çox kiçik qəsəbələr və kəndlərə getmək gərəkliligi bu iĢin 

çətinligin neçə qat edir ama bu böyük və uzaq ülkünün gərçəkləĢməsi üzərə hər bir 

kiçik araĢdırmanında öz payı qədər fayda və yardımı olabilər.  
Ağız araĢdırmaları Türkiyede 1932 yəni Türk Dil Kurumunun Türk Dili 

Tedqiq Cəmiyəti adıyla qurulduğu gündən etibarən baĢlanaraq dəvam etməkdədir. 

Bu çalıĢmalar və araĢdırmaların ən önəmlilərindən biri Türkiyənin çeĢidli bölgələri 

ağızlarından dərlənən yerəlsözlər dərləmə sözlügüdür. Bu təməl bir qaynaq olan 

sözlügü oluĢduran yerəlsözlərin toplaması hâlâ dəvam etməkdə və bu 92 illik 

önəmli çalıĢmanın sayəsində Türk dilinin təməl qaynaqlarından biri ortaya 

çıxmıĢdır. Bu günə qədər Türk Dili Ağızları Dərləmə Sözlügü Türkiyə yurd içi 

ağızlarına özgüymüĢsə də indi artıq Türk Dünyası Ağızları Dərləmə Sözlügü hâlinə 

gəlməli və bir bölümü də Ġran Türk dili Ağızlarından dərlənən sözlərə həsr 

olmalılıdır.  Bəlkə də önümüzdəki məqalə bu iĢin baĢlanıĢı olabilsin.   
Ġranda danıĢılmaqda olan Türk Dilinin ləhcələri 
Ġranda danıĢılmaqda olan Türk dili ləhcələrini baĢda Azərbaycan Türkcəsi 

olmaq üzərə 7 bölümə bölmək olar. Əlbəəttə bu listələmədə sadəcə coğrafya və 

yayğınlıq alanı gözə alınmıĢdır və daha diqqətli bir listələmə əldə etmək için birər 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 38 

 84 

birər bu ləhcələri araĢdırma və onların bir biri ilə olan bənzərliklər və fərqliliklərini 

ayrıntılı olaraq bəlirləndirmək kərəkliligi düĢünülür. 
1. Azərbaycan Türkcəsi. Türkcənin bu Türkiyə ləhcəsinə ən yaxın olan 

ləhcəsi iranda Ərdəbil, Doğu Azərbaycan, Batı azərbaycan, Zəngan, Həmədn, 
Qəzvin, Giylan, Əlborz və Tehran ostanlarında (Əyalət, Ġl) danıĢılmaqdadır. 

Əlbəttə Həmədan ostanında yayğın olan ləhcənin köksəl olaraq daha çox Xorâsan 
ləhcəsinə bənzərligi var ama Həmədan bölgəsi târix üzərə Azərbaycan 
coğrafyasına bağlı olduğu üzərə Həmədan Türklərinin ləhcəsi daha çox 

Azərbaycan ləhcəsinə yaxınlaĢmıĢ ama hələdə Xorâsan ləhcəsinə bənzəyən bir çox 

özəlliklərini dəyiĢməmiĢdir. 
2. Ġran mərkəzi Türkcə ləhcəsi ya Xələc ləhcəsi. Ġranın Mərkəzi Və Qum 

ostanında yerləĢən Türk topluluqlarının ləhcəsidir. Bu ləhcə Xorâsan Türkcəsi ilə 
Azərbaycan Türkcəsinin ortası bir ləhcə sayılabilir. Həmədən Türkcəsinin daha çox 

bu ləhcəyə bənzərligi var.   
3. Xorâsan Türkcəsi. Xorâsan bölgəsinin son zamanlarda üç ostana 

bölünməsi üzərə indi Xorâsan Türklərinin yaĢadığı ostan Quzey Xorâsan ostanıdır. 

Bu Böyük Türk sultanı Nâdir ġahin doğum yeri olub məzarını içərən bölgənin 
nufusunun çoxunluğu Türk olaraq burada danıĢılmaqda olan Türkcənin ləhcə 
özəllikləri üzərə onu Xorâsan ləhcəsi adlandırmaq olar. Bu ləhcənin linguistik 
araĢdırması qonusunda son zamanlarda Xorâsanlı Türk yazar Cəlal Quluzadə 
Məzrəcinin »Xorâsan Türkcəsi ilə TanıĢlıq« adlı kitabı Fars dilində  
yayınlanmıĢdır.  

4. Türkmən ləhcəsi. Ġranın quzey tərəfi Xəzər sahilində yerləĢən Golestan 
(Gülüstan) və Quzey Xorâsan ostanları Ġran Türkmənlərinin yurdudur. Gülüstan 

osatnı özəlliklə Türkmən Səhra (Türkmən çölü) bölgəsinin nufusunun çoxunluğunu 

Türkmənlər oluĢdurmuĢdur.   
5. QaĢqay ləhcəsi. QaĢqay Türkləri Ġranın güney tərəfi Fars ostanında 

yerləĢmiĢdirlər. QaĢqay Türkləri Türklərin ən son köçəri yaĢayan topluluqlarından 

olaraq heyvan bəsləmklə hayatlarını sürdürməkdədirlər. QaĢqayların toplum 

quruluĢunda əski Türk topluluqlarının toplum quruluĢu yəni tayfalar, boylar və 
qəbilədən oluĢan toplum sistemi hələ də dəvam etməkdə.  

6. Sâman ləhcəsi. Ġranın Çahar mahal və Bəxtiyari ostnınında yerləĢən 
Sâman bölğəsi Türk nufuslu bir bölgə olaraq bu bölgənin də özünə özgü bir ləhcəsi 
var. Üzgünlüklə deməliyik Sâman Türklərinin dil və ləhcələri qonusunda heç bir 

yazılı bilgi əlimizdə yox və sadəcə bir iki kiçik Ģer toplusu bu ləhcədən ıĢıq üzü 

görmüĢdür.  
7.  Sunqur ləhcəsi. Ġranın KirmanĢah ostanının Sunqur Ģəhri və onun 

ətrafında yaĢayan nufusun çoxunluğu Türk olaraq özlərinə özgü ləhcələri var ama 
Sunqur Tüklərinin ləhcəsinə görə də bəzi internetdə yayınlanan bilgilərdən baĢqa 

bir araĢdırma yapılmamıĢdır. Bildigimiz qədər Türkiyədə Sunqur ləhcəsinə görə bir 
neçə araĢdırma yapılmıĢ ama bu araĢdırmalardan əlimizdə heç bir detaylı bilgi 

yoxdur.  
Ġranda bu listələdigimiz ləhcələrdən baĢqa bəzi aradan getmiĢ və ya aradan 

getmkdə olan Türk dili ləhcələri də  bulunmaqdadır. Örnək için Pıçaqçı Türkləri 
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adıyla tanınan Kirman Türklərinin dil və ləhcəsi son nəfəslərini almaqda. Pıçaqçı 

Türklərinin yayğınlıq alanı Sircanın Blurd bölgəsidir ama artıq Fars dilinin etkisi 

altında Türkcələri yox olmaq üzərədir. Yox olmaqda olan diğər bir Türkcə 
Xuzistan ostanının Ağaceri (Ağ çeri) bölgəsində yaĢayan Ağ çeri Türklərinin 
ləhcəsidir. Bunlar kimi bir neçə ləhcə də târixin unudulmuĢ arĢivlərinə basdırılmıĢ 

və onların araĢdırması günümüzdəki diri dil faktları deyil târixi baxımdan 

mümkündür.   
Ġran Türklərinin çeĢidli ləhcələrinin hər birisi bir çox deyimlər və ağızları 

içərir. Bu ağızların bölgəsəl yayğınlıq alanları bir oba bir kənddən baĢlayaraq 

böyük bir Ģəhrə varabilir. Yayğınlıq alanı bir oba ya kəndə mahdud olan bir ağızın 

araĢdırması və özəl yerəlsözlərini dərləmək coğrafya kiçikligi baxımından rahat 

olsada kəndlər və obalara getmək və onlarda yayğın olan ağızı yaxından 

araĢdırmaq gərəkliligi bu iĢi bir az çətinləĢdirir. Ama bu araĢdırmaları 

gərçəkləĢdirmək üzərə bu önəmli iĢi hər bölgənin, Ģəhrin, kəndin və obanın yerli 

doğumlusu olan araĢdırıcılara tapĢırmaq tərəfimizdən düĢünülən bir önərdir. Bu 
əsasda önümüzdəki məqalədə döğum yerim olan Zənganın Zöyrün kəndi 
yerəlsözlərini dərləməyə çalıĢmıĢam.  

Zöyrün kəndinin coğrafyası və əhâlisinin kimligi 
Zöyrün kəndi 20 KM aralıqla Zənganın (Zəncan) quzey tərəfində Qoç 

Qayası dağının ətəgində kiçik bir çayın qıyıısında yerləĢib. Son sayıtımlara görə bu 
kəndin nufusu 2650 nəfərdir. Kəndin özəl bir coğrafyası var. Batı tərəfi böyük, 

geniĢ və düz bir çöl doğu tərəfi isə Tarım dağlarına dayanan dağlıq bir bölgədir. 
Zöyrün çölü Ġranin ən adlım ceyran barınağıdır. Bu çöldə 1500dən artıq ceyran 

yaĢayaraq çevrəçilik məmurları tərəfindən diqqətlə qorunurlar.  
Kəndin əhâlisi əkinçilik, heyvan bəsləmək və iĢçiliklə keçinməkdədirlər. 

Zöyrün yüzdə yüz Türk bir topluluq olaraq özünə özgü olan ağız, törələr və 
törənləri var. Kəndin nufusunun bir bölümü Oğuz Türklərinin böyük boyu Bəydili 
soyundadırlar və soy adları da kimlik bəlgələrində Farsca varyantla Beygdeli 
(Bəydili) səbt olmuĢ ama kəndin ağızında onlara Bəydili deyilir. Bildigimiz kimi 
Bəydili boyu Oğuz Türklərinin ən adlım boylarından biridir. mitolojik târixıimzə 
görə Bəydililər Oğuz Xaqanın üçüncü oğlu Ulduz Xanın nəsli olaraq böyük Türk 

xaqanlarının ordusunda Boz Oxlar yəni ordunun sağ bölümündən sayılırdılar 

(Beygdeli, 1383, s250-255). Bəydililərin digər bir bölümü Zənganın Qeydar 

bölgəsi kəndlərində yaĢamaqdadırlar və dəyərli »Bəydili Târixi« kitabının yazarı 

böyük Türkolog Professor Qulmahüseyn Bəydili onlardandır. Zöyrünün târixi 
haqqında yazılı bir qaynaq əlimizdə  yox ama bu kəndin ətrafında olan târixi yerlər, 
məzarlıqlar və qalalar bu kəndin kəĢf edib araĢdırmağa ehtiyacı olan uzun uzaq 

târixindən xəbər verir özəlliklə bu kəndin köyĢənində çox arkolojik dəyəri olan 
əsərlər bulunur ama təəssüflə hamısı aradan getməkdədir.    

Zöyrün ağızından dərlənən yerəl sözlər 
Aba: ana. 
Acar: Yeni, heç qullanılmamıĢ. Mal- davar otlamamıĢ otlaqa da deyilir.  
Acımaq: Xəmirin yetiĢməsi. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 38 

 86 

Acıq eləmək: Küsüb evdən getmək özəlliklə qadınların eĢlərindən küsüb 

baba evinə getməsi. 
AcıĢmaq: Bir tür sızıltı özəlliklə gözün tüstü və ya baĢqa nədəndən 

sızlaması.  
Acıtma: Yeni xəmiri yetiĢdirmək için maya olaraq qullanılan köhnə xəmir.  
AdaĢ: Ad bir, aynı adda olan iki insan. 
Addım (adlım): Adlım, məĢhur.  
Adı çıxmaq: Əskərlik vəqti gəlmək.  
Afı: Pis niyətli və pis ruhlu insana deyilir. Fars dilində bir ilan türü olan Əfii 

sözündən alınmıĢdır. 
Ağaran: Qatıq, yogurt.  
Ağ tük: Qoyun.  
Ağır adam: Hay-küysüz davranıĢı düz, məntiqli adam. Kibar.  
Ağnamaq: At- eĢĢəkə kimi heyvanların topraqda yuvarlanaraq əvələnməsi.  
Ağzına it baĢı almaq: Bir qonudan inciyərək öfkə dolu durmadan danıĢmaq, 

qızqınlıqla söylənmək.  
Ağzında noxud islanmaz: Söz saxlamaz, xəbərçi adam.  
Ahââ: Bir Ģeyi baĢa düĢüb anlayar kən söylərlər, ardından bildim də 

söylənilir. Örnək: Ahââ bildim kimi deyirsən! 
Alamançı: Neçə üzlü ortalığı qarıĢdıran adam.  
Alnı açıq: BĢı uca, üzü ağ, qusursuz. 
Alt süt: Yağı- qaymağı alınmıĢ süt. 
Anac: Olğun toyuq, ana toyuq. 
AnaĢtalıq: Səhər yeməgi, kahvaltı. 
Anqudu çıxmaq: Üzün süməkləri bilinənə qədər arıqlamaq. 
Arağac: BaĢqalarından tez doğulan körpə. Qoyonların dogma zamanı 

gəlincə ilk doğulan körpələr. Baharda baĢqalarından tez gül açan ağac və b. 
Aralıq: Məhəllə, küçə, sokak. 
Arxac: Mal davarın dinlənmə yataq yeri. 
Arıx (arıq): Sürüdən yerdə qalan zəyif və sınıq- salxaq davarlar.  
Arıxçı (arıqçı): Arıqları otran adam, arıq çobanı.  
Artırmaq: Həddini aĢıb yersiz davranmaq özəlliklə sonradan zəngin olub 

özünü itirərək israfa baĢlamaq.  
Avac: Biri birinin iĢinə qarĢılıqlı olaraq yardım etmək. 
Avara: Yoncanın ikinci biçimi.  
Avazımaq: Xəstəlik və qorxu kimi nədənlər üzərə birinin bənizinin ağarıb 

solması.   
Ayara almaq: Birinə sayğı göstərmək. 
Ayaz: Payız və qıĢın soyuq və ıĢıq gecəsi. 
Aza: Ġnək pisliginin qurusu.  
Azmaq: Ġtmək. 
AznaĢdırmaq: Düzənli bir planı pozmaq. 
Baba: Ana ya atanın atası, dədə. 
Babal: Sorumluluq, suç, günah.  
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Bağlıq: Yonca və baĢqa yemləri yığıb bağlamaq için qullanılan bez ya 

bitgisəl ip. 
Bahara: Yoncanın ilk biçimi.   
BaĢ çalmaq: BaĢ tükün qırxmaq. 
BaĢa qaxmaq (əyləm): Birinin bir qusuru ya eybini üzünə çəkərək təhqir 

etmək. Əhər ağızında Sərkə deyirlər. 
BaĢı soyuq: Heç bir Ģeyi umursamıyan, ciddiyətsiz. 
BaĢına çıxmaq: Yox etmək, məhv etmək, hədər etmək. 
Bardax(q): Qısa boylu yuvarlaq bir saxsı küzə türü.  
Barınmaq: Doymaq.  
Basmalıq: Mal- davar pisligi yığmağa özəl olan yerə deyilir.  
BaĢarıqlı: ĠĢ baĢaran adam. 
BaĢarıqsız: Becərəksiz adam.  Heç bir iĢ baĢarmayan adam. 
Bayda: Qoyun keçi sağmaq için qullanılan bir tür mis qab. 
Baydaq: Bayraq.  
Bazarlıq: AlıĢ veriĢ. 
Bəduğur: Talei pis, görüĢü hər kəsi mutsuz edən adam. Əksi hallı adama 

xoĢuğur deyilir.  
Bəhri: Kimi. Örnək: Qoyun bəhri: Qoyun kimi. 
Bərkov: Keçilməsi çətin olan yer, ayaq durabilməyən yer.  
Bəyax (Bəyaq)/ Bayaq: Biraz öncə. 
Beləm: Möhtəmələn, ehtimalla. 
Biçim: Yonca kimi bitgiləri oraqla biçmək. 
Biçin: Genəl olaraq yonca kimi biçməli bitgilər. 
Bir tov: Qısa bir sürə, bir saat hududu. 
Birinin boğazına diri ilan salmaq: Birinə çox əziyət vermək, çox basqı 

yapmaq. 
Bizdən yeylər: Cinlər. 
Boğanaq: Qasırqa. 
Boğaz: Mal- davarın gəbəligi.  
Boylu: Gəbə qadın. 
Boymaq: Boyun bağı.  
Boynac: Ġki dərənin arasında olan uca yer, gədik. 
Bozarmaq: Gün qabağında qalan bir Ģeyin solğunlaĢması. 
Bölük: Sürü. 
Böyən: Mal- davarın pisligi. 
Böyürtikan: Çilək kimi bir meĢə meyvəsi, Qara dağ və Tarımda böyürtgən 

deyilir. 
Bummaq: Qorxu və ya utancdan susmaq. 
Burxac: Yelin burulması özəlliklə yayda əsən isdi yel. 
Büdürəmək: Ayaqlar dolaĢaraq yıxılmaq. 
Bürnə: Təxtə çəkmək için kəsilən yoğun ağac. 
Cəld ol!: Əcələ et, tez ol. 
Cərgə: Toplantı, yığınaq. 
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Cıdır: savaĢmaq, dalaĢmaq. Ərəbcədə olan Cədəl sözündən alınmıĢdır. 
Cıdır açmaq: SvaĢ baĢlamaq. 
Cılfır: Hızlı becərikli adam, nəçə iĢi aynı zamanda görməyə yetənəgi olan 

adam. 
Cılx/Cılxa: Təmamən, hamısı. Əhər ağızında Teyxa və qısacası Tey deyilir. 

Örnək: Cılx ət yəni sümügü olmayan ət. 
Cında: Köhnə bez parçası. 
Cınqıra/ Cıkqıra: Azıcıq, zərrə.  
Cırcanadan çıxmaq: Kontrolunu əldən vermək, qızqınlıqdan çıldırmaq. 
Cinni (Cinli)- Xuylu: Cin vırmıĢ adam. Piskolojisi qarıĢmıĢ adam. 
Cirasın: Zəkalı, becərəkli. 
Cumbula: Kiçik, ufacıq.  
Cüyüt: Yəhud. Çox zəngin adama deyilir. 
Cöyc: Ġki dodağın qovuĢan güĢələri. 
ÇaxnaĢmaq: Yerindən oynamaq, gərginləĢmək. 
Çal: Mavi və kül rəngindən oluĢan boya. Daha çox eĢĢək için iĢlənir.  
Çal baĢ: Orta yaĢlı, saçına dən düĢmüĢ.  
ÇamıĢ: Ġsyankar və kontrolu çətin heyvan.  
ÇalpəĢik: Qarma qarıĢıq. 
Çanaq: Arpa buğda kimi ürünləri ölçmək için qullanılan ölçü qab. 
Çanağa: Tosbağanın dalında daĢıdığı qapaq. 
Çapağan: Hızlı yürüyən qəhvə rəngli böcək. Təbrizdə süsəri, Zənganın 

MahniĢan bölgəsində Yüyrük deyirlər. 
Çapçı: Yalançı. 
Çatdaq (Çatlaq): Əl- ayaq və dodaq çatlaması kimi çatlaqlar. 
ÇaĢ: Azğın, bir yerdə durmayan insan ya heyvan.  
Çatı: Ġp parçaı, qısa ip. 
Çatı qırmıĢ: Sayğısız, utancsız. 
Çaynik: Çaydan, çay dəmləmək için qullanılan su qabı. 
Çələ: Quru, yağsız yemək özəlliklə düyü.  
Çərçi: 1. Kəndləri dolanıb mal satan satıcı. 2. Çay çiməndə yaĢayan 

çərçənbağa. 
Çığ: Ġncə qəmiĢlərin yan yana bağlanmasından oluĢan örtü. 
Çımxırmaq: Qızqınlıqla birini çağırmaq ya cəvab vermək. 
Çıpcalanmaq: Su kimi Ģeylərin qabı tərpəĢib dıĢlanması. 
Çırpı: Dam basdırır kən Pədrinin üstündən tökülən yapraqlı dallar. 
Çırpınmaq: Əl- ayaq çalıb çalıĢmaq. Çox çaba yapıb çalıĢmaq.  
Çırtmaq: Ġncə və kiçik kəsmək. 
Çıtdaq: Günəbaxan dənəsi kimi çitlamalı dənələr. 
Çil ya Çil Çil: Daha çox toyuqlarda görünən neçə boya qarıĢığı özəlliklə ağ- 

qərə qarıĢıqlığından oluĢan boya türü. 
Çiləmək: YağıĢ çisələməsi, azaraq su səpmək. 
Çilis: Qıtmır, Pinti. 
Çillə: Ġpək qalının boyluğu. 
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Çiltik: Ġki barmağı baĢ baĢa çataraq bir Ģeyə vırmaq. Əhər ağızında Çıtmıq 
deyilir. 

Çim: Çimənin qopulmuĢ kiçik bir bölümü. 
Çimmək: Dəniz və Göl kimi sularda üzmək.  
Çirgənmək: Ġrgənmək. 
Çirgimək: Bir yeməli ya içməlini çox yeyib içib ondan usanmaq.  
Çirpək: Qundaqda olan bəbəgi bağlamağa qullanılan bez. 
Çodar: 1. Mal-davar tüccarı. 2. Buğdaya bənzər bir bitgi.  
Çov salmaq: Propaganda, car salmaq. 
Çökmək: Əyilmək, yarımçıq oturmaq. 
Dada: Ata, baba.  
Dağ: Qoyun- keçinin körpə vəqti qulaqların dağlayıb damğalamaq. Bu 

dağlama damğaları içində mitolojik tapıntılarımız var. 
Dağarçıq: Mal- davar dərisindən tikilən çörək qabı. 
Dal atmaq: Təndirin odu sovyar kən sıcaqlığını artırmaq için yüngül 

yanacaqlar atmaq. 
Dalbınmaq: Bir Ģeyə dadanaraq dayim ona məĢğul olmaq, dalmaq.  
Dalına əl çalmaq: AlqıĢlamaq, himayət. 
Dallamaq: Ağacın dal-budağın qırıb tökmək. 
Damaq: Ağız içinin ət bölümü. 
Damazlıq: Toxum, maya. 
Danqır: BaĢı tüksü, kəl.  
DaĢ tərəziyə düĢmək: DalaĢmaq, uğraĢmaq.  
Davar kömlənmək: Payızın Ġlk qarı yağınca sürülər kəndə dönüb qıĢlaqda 

qalma sürələri bitər. Bu qıĢlaqdan kəndə dönməyə Davar kömlənmək deyərlər. Bu 
gün evlərdə pilav piĢirib kiçik bir hədyə ilə bərabər ailənin qızlar və bacıları evinə 
apararlar. Bu yemək və hədyəyə də Pay deyərlər.  

Davar tökülmək: Zöyründə qoyun sürüləri yayın sonunda sütləri qurumaq 
üzərə olur kən hər gün öğlən kəndə gəlmək sürəsi bitər və qıĢlağa gedib qar yağana 

kimi bayırda qalıb otaralar. B sürənin baĢlanmasına Davar tökülmək deyilir. 
Davar yatıya çıxmaq: Zöyründə qoyun sürüləri qıĢın sonundan yazın 

ortasına kimi səhər köyĢənə otlmağa gedib axĢam evə dönərək gecələri kənddə 
ağıllarda saxlanarlar. Yazın ortasında yayın sonuna kimi gecələri köyĢəndə qalıb 

hər gün öğlən çağı sadəcə iki saat sağılmaq için kəndə gələrlər. Bu axĢam kəndə 
gəlmə sürəsi bitib öğlən çağları kəndə gəlmək sürəsi baĢlanmaya deyilir. 

Dəstəlat: Becərik. 
Dik baĢ: Ġsyankar, laf dinləməyən. 
Dovmaq: Donmaq. 
Dəcov/ Dələvan: Zöyründə qoyun sürüləri payız olunca qıĢlağa gedib qar 

yağana kimi bayırda qalarlar. Bu sürədə üç çoban sürünü otarmağa görəvlidirlər. 
Hər gün bu üç çobanın ikisi sürüdə və biri də dincəlmək və yemək kimi gərəkən 
Ģeyləri aparmaq için kənddə olar. Üç çobanın ikisi qar yağıb sürü kəndə gəlincə 
sürünü qıĢlaqda saxlayıb otarmağa görəvlidirlər üçüncüsü isə sadəcə bir ay 
çobanlığa görəvli olur. Bu üçüncü çobana Dəcov ya Dələvan deyilir.  
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Dəhəttəmək (Dəhətləmək): Bir iĢ və məsələnin dərininə dalıb hər yönün 

düĢünmək. 
Dələ: Sovsar.  
Dələmə: Pənir mayası atılmıĢ sütün sütlə Pənir ortası durumu. Bərkimək 

üzərə olan yumuĢaq hər bir Ģey. 
Dənə düĢmək: Mal davarın çox buğda yeməkdən xəstələnməsi. 
Dən- DüĢ: Yemək içində bulunan Ləpə, mərcimək və noxun kimi dənələr. 
Dəng eləmək: Birini çox danıĢmaq ya uca səs çıxarmaqla incitmək.  
DeyiĢik:  1. Birinin dedigi söz. 2. Kəndin qadınları mal- davarın sütün 

çoxaldıb bir yerdə pənir və baĢqa ürünlər ürətmək için neçə qadın bir araya gəlib 
sütləri ölçüb üst-üstə tökərək sırayla hər gün birinə verərlər. Bu süt dəyiĢmə iĢinə 
də DeyiĢik deyilir. 

Dımırçaq: Baharda yağan dolu. 
Dili dəlik: Xəbərçi, söz saxlamayan adam. 
Dili qıssa olmaq: Bir suç bir qusur üzündən məhcub olmaq. 
Dil out yemək: Çox və Ģirin Ģirin danıĢmaq. 
Dili yağlı: Yaltaq, yalaka.  
Dirrik (Dirilik): YaĢamaq, hayat.  
DiĢgərmək: bitgilərin yenicə baĢ qaldırıb yaĢĢıllanması. 
DiĢlan: Dodağı diĢlərini gizlədəbilməyən adam, diĢləri hər zaman görünən 

adam.  
Diyəsən: Eləbil, sanki. 
Dodurqayı: Yaramaz iĢ, yersiz iĢ. Bu sözün hardan və nədən bu anlama 

gəlməsi çox maraqlıdır çünkü Dodurqayı əslində oğuz qəbilələrinin birinin adıdır. 

Əhər ağızında yersiz iĢ görən və yersiz davranıĢlı adama Dodurqayı deyilir. 
Doğrama: Ġçinə çörək doğranıb yeyilən ayran yeməgi.  
Dolanbac ya Dolanbacı: durmadan Bir Ģeyin baĢına dolanmaq. 
Dolâyı: Kiçik təpə, sərələrin üzərində olan uca yer. 
Döl: Toxum, törəmə. 
Döl süĢmək: Ġlk quzu doğulub Qoyunnların doğum dönəmi baĢlanmaq. 
Dördəmə: Atın dörd nala çapması. 
Dörd güĢə: Dördgən. 
DöĢ: Sinə, göküs. 
DöĢlük: 1. UĢağa yemək yedirmək için göksünə bağlanan geyim. 2. AĢçılıq 

kimi iĢlərdə göküsdən aslanan geyim. Önlük.  
DöĢürmək: 1. Yerə tökülən bir Ģeyi dənə dənə götürmək. 2. Buğda və düyü 

kimi Ģeylərin içində olan zibili ayırmaq.  
Döyəcək: Yün kimi Ģeyləri yuvar kən taptamaq için qullqnılan yoğun ağac. 
Döynəmək: 1. Bir otlağın bitgiləri dibdən yox olana qədər otarılması. 2. 

Ġnsan ya heyvan Bədəninin bir yerində döyülməkdən yara törəmək. 
Döyrü: Yemək yeyilən qab, BoĢqab. 
Dumula: Kiçik, ufacıq. 
DuruĢmaq: DüĢmanlıq baĢlamaq, savaĢa durmaq. 
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Duvaq: Gəlinin toy günü baĢına salınan qırmız baĢ örtüsü. Ürbət də deyilir. 
Bu söz Farsca olan Rubənd sözündən alınmıĢdır. Yəni üz örtüsü, niqab. 

Duvaq qapma: Toy Düğünün sorası gün qurulan qadın yığıncağı. Bu gün 

gəlinin baĢına qırmızı örtü salarlar və kiçik yaĢlı bir oğlan uĢaq bu örtünü iki 

qaĢıqla gəlinin baĢından qapıb götürər və hədyə alar. 
DüməĢrə: Əski hamalarda yuyunmaq için qullanılan maddə. Təbrizdə RüĢul 

deyilir.   
Dürük: Tırıq, ishal. 
DüĢük salmaq: Toyuğun vəqtindən ərkən qabıqsız yumurta salması. 
Düz: Dağın qarĢısında çöl və kır anlamında qullanılır. 
Əğil: Yaylaqlarda mal- davarı qorumaq için daĢdan yapılan üstü açıq 

sığınaq, ağıl. 
Əjna: Plastik. 
Əl ağacı: Heyvanları sürmək və baĢqa məqsədlər için qullanılan uzun-incə 

ağac. 
Əlava: KeçmiĢdə evlərin divarlarını boyamağa qullanılan ağ topraq. Əhər 

ağızında lava deyilir.  
Ələ salmaq: Birinə alay etmək, birini aldadıb inandıraraq abtallığına 

gülmək. 
Əli dalı olmaq: Pulsuz parasız olmaq.  
Əli sulu: ĠĢ baĢaran, yetənəkli. 
Əl iĢi: Əl ilə yolunan mal- davar yemi. 
Əli uzun: Ġzinsiz xəbərsiz hər Ģeyə əl uzadan adam. 
ƏlləĢmək: SavaĢmaq. 
Əm: Sağlamlıq. Örnək: Bu bezin əmi yox və ya Bu bezin əmi qalmayıb yəni 

Bu bezin qullanılacaq qədər sağlamlığı qalmamıĢ.  
Ən: Qoyun- keçinin kiçik ikən qulaqlarını kəsərək damğalamq. 
Ənik: Bir yaĢla iki yaĢ arasında olan köpək. 
Əringəc: Tənbəl, iĢdən baĢ qaçıran adam.  
ƏriĢ: Kilim və xalça boyluğu. 
Əsil: BöyümüĢ, uĢaqlıqdan çıxmıĢ. 
Ətacı: Əti acı, davranıĢı kötü hər kəsi çevrəsindən qaçıran adam. 
Ət bala: QuĢların tüklənməmiĢ balası. 
Ət əyaq: Ayaq yalın, baĢmaqsız. 
Əyağa getmək: Ġshala düĢmək.  
Əyaq qabı: Ayaq geyimi, baĢmaq. 
Əzvay: Çox acı bir Ģey.  
Ehmal: YvaĢ, usulca.  
Ertə: Tez, erkən. 
EĢik yoluna düĢmək: Ġshala düĢmək, biri bir yerə tez tez gedib gələndə də 

deyilir. 
Eyb eləməz: Sorun deyil.   
Eydirmək: Qoyunların bir gündə ikinci sağımı.  
Eymə: keçi dərisindən tikilən yoğurt qabı. 
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Fənikmək: Yanılmaq. 
Fərəsat: Becərək, zəka.  
FiĢar: Musluk. 
Fuğara: Məzlum adam, susqun adam. 
Gazı: Alt diĢləri üst diĢlərdən qabaqda olan insan ya heyvan. 
Gəllahı: Ciddi olmayan hayatı düzənsiz adam, sərsəri.  
Gərdək: Toy düğündən bir gün sonara yapılan qadın əyləncəsi.   
Gətir- Götür: Ev düzənləməsi, hizmətçilik. 
Gəzinti: Çox gəzən adam. 
Gecikmək: Gec qalmaq, yubanmaq. 
Geçirtmək: Söndürmək. 
Gildir: Yuvarlaq, dairə. 
Gir: Güc özəlliklə bədən gücü.  
Gödənsiz: yersiz davranıĢlı adam. Örnək için gənclər kimi davranan yaĢlı və 

zənginlər kimi davranan yoxsul adam. 
Göt boğaz: Yemək düĢgünü, yemək görüncə özünü tutabilməyən adam. 
Götgə: Götür gəl-in qısalmıĢı. 
Göy: Mavi. 
Göz bağlıcı: Hokka baz.  
Göz qulaq olmaq: Diqqətli olmaq, gözdən qaçırmamaq. 
Gözü dar: Qıtmır, Pinti. 
Günarta: Günün ortası, öğlən. 
Günəvər: GünəĢli yer, kölgə olmayan yer.   
Gür: Güclü, çox. 
GürĢat: Yay seli. 
Güvala: Özəl lastik parçalarından düzəlib topraq daĢıma kimi məqsədlər 

üzərə EĢĢəgin belinə qoyulan xurcun türü. 
Güzəm: Quzu yünü. 
Qağa: Böyük qardaĢ. MahniĢan bölgəsində Ata anlamında iĢlənir. 
Qaxmaq: Ağac qabığı.  
Qansız: Qorxmaz, ĢavaĢçı. 
QanĢar: Qabaq, ön.  
Qardun: Bir çeĢid plastik qab. 
Qarıq: Boğazda iydə və xurma çərdəkləri kimi Ģeylar qalma səbəiylə boğaz 

tutulması. 
Qarın qursaqlı adam: Səbri çox olan adam, dayanaqlı adam. 
Qarsmaq: Birini durdurmaq için qızqınlıqla ona xətab etmək. 
Qartmaq: Qabıq özəlliklə baĢ və bədən qabığı.  
Qatı: Qoyu. 
QatdaĢmaq (QatlaĢmaq): Təhəmmül, dayanaq. 
Qatıq: Yoğurt. 
Qatma: Yoğun sap. 
Qatmaq: QarıĢdırmaq. 
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Qazdırmaq: Getmək anlamında ama birinə təhqir və sayğısızlıq etmək 
üzərə qullanılır. 

Qədisd olmaq: Dustaq olmaq, tutulmaq, tutsak.  
Qəlbir: Arpa- buğda ələmək- arıtmaq için qullanılan xırda gözlü ələk. 
Qəlyan altı: Səhərlə öğlən arasında yeyilən yemək. 
Qərə duvaq: Toy günü ya az sonrası evliligi pozulan gəlin. Gənc çağı ölən 

gəlin.   
Qərə mal: inək, öküz. 
Qərə tük: keçi. 
Qərə yaxa: Ġçi dıĢı bir suçlarını danıb gizlətməyən kaba dayı.   
Qəri: YaĢlı qadın. 
Qərimək: 1. YaĢlanmaq. 2. Əl- ayaq dərisinin çox suda qalıb əprəməsi. 
Qəymə: Quyau qazar kən ona rastlanılan bir çeĢid sərt daĢ qatı. 
Qılçıq: Arpa buğda sünbülü kimi bitgilərin incə ucları. 
Qımqıma: Çox duzlu, Ģor. 
Qıncmaq: Bir Ģeyi kəsginligi olmayan daĢ ya dəmirlə əzərək kəsmək.  
Qırcalanmaq: Ġnsan ya heyvan tükünün od-alav önündə yarımçıq yanması. 
Qırıx(q): Düz- doğru olmayan kimsə, sözünü tutmayan adam.  
Qırmızı adam: Açıq- saçıq danıĢan adam, utanmaz adam. 
Qırna: Damın qırağı. 
Qırtı: Qıtmır, Pinti. 
Qısılmaq: Sığınmaq, dar bir yer ya bir güĢəyə girmək. 
Qısır: Doğmayan, törəməsiz. 
Qıssım: Ovucun yarısı, bir əlin tutacağı qədər. 
QıĢqırmaq: Bağırmaq, uca səslə danıĢmaq, hıçkırmaq. 
Qıyıq: Qoyun- keçi pisligi. 
Qıymaz: Qıtmır, Pinti. 
Qızıl lülə: KiĢinin cinsəl orqanı. 
Qızırqanmaq: Əsirgəmək. 
Qoxu: Pis iy.  
Qolbaq: Bilərzik. 
Qoruqçu: Kəndin tarım, tarla, bağ və otlaqlarını qorumağa görəvli olan 

adam. 
Qoy götür eləmək: Ev- eĢigi düzənə salmaq. 
Qulqula: Bir çeĢid yara. 
Qurd ürəgi yemək: Qorxmazlıq, inanılmaz cəsarət. 
QuĢ: Serçə. 
Quzuluq: Körpə quzulara özəl olan ağıl. 
Həftə xiyal: Tez tez görüĢlər və qərarlarını dəyiĢən adam. 
Həxləmək (Həqləmək): Arxadan gedib öndə gedənə ulaĢmaq.   
Həlviyat: ġirni, Tatlı. 
Hellənmək: Yuvarlanmaq, Əhərdə Dığırranmaq(Dığırlanmaq) deyilir. 
Him: Divarın yer içində basdırılan alt bölümü. 
Hirttəmək (Hirtləmək): Bir Ģeyi tez və hızla atmaq.  
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Hödükləmək: Vir- zır durmadan danıĢmaq.  
Hökülləmək: Öfkə və qızqınlıq üzündən uca səslə acı sözlər danıĢmaq.  
Hüzür(Huzur) yeri: Vefat etmiĢ bir kimsənin ağıt toplantısı. 
Xalta: Mal- davarın boyun bağı. 
Xaral/Bardan: Saman doldurmaq için qullanılan çox böyük torba. 
Xır: Dam- divar yapmaq için simentə qatılan qum. 
Xırsız: DaĢ ürək, insafsız. 
Xızar: Ġki baĢlı bıçqı.  
Xoflanmaq: Qorxmaq. 
XoĢallanmaq: XoĢlanmaq. 
Ġkindi: Öğlənlə axĢam arası.  
Ġlan dili çıxartmaq: Çox yalvarmaq, israr etmək.  
Ġlki: Ġlk, əvvəl, tez. 
Ġnsi: iy. 
Ġrcov: Əkin yerlərin suvarar kən yerin üzerindən axıb gedən bulanıq su.  
Ġrəli gün: Dündən öncəki gün. Əhər ağızında Sırağa gün deyirlər.  
Ġrmələmək: DoğranmıĢ bir Ģeyin irisini üzə gətirib ayırmaq, irisini seçmək. 
Ġstəkli: Sevgili, bir birlərini çox sevən iki kimsə. 
Ġt ili: Çox uzaq keçmiĢə deyilir. 
Kala: Mal- davar doğandan sonar əmcəginə gələn ilk və qoyu süt. 
Kalah: Bir neçə il əkiləndən sonar güclənmək için əkinsiz buraxılan əkin 

yeri.  
Kəkül: QuĢlar və xoruz- toyuğun baĢında olan tel. 
Kələk: Bağların rasında çəkilən daĢ divar.  
Kəm: Topraq ələmək kimi məqsədlərə qullanılan iri gözlü ələk. 
Kəndi: KeçmiĢdə evin bir güĢəsində arpa- buğda və un saxlamaq için 

iĢlənən kiçik dam. 
Kəndir: Naylon materyalli ip. 
Kənəf: Arıq. Sadəcə heyvanların arığına deyilir insane deyil.  
Kəpənək: Çobanların keçədən yapılan özəl geyimi. 
Kərəney: Soba borusu. 
Kərki: Maranqozluqda qullanılan balta türü. 
Kehlənmək: Az dərəcədə kifsəmək. 
Kir: BulaĢıqlıq, çirk, kir.  
Kirnas: Qıtmır, pinti.   
Kirt: Bir iĢin ən rahat görülən yönü. Əhər ağızında Köndəm deyilir. 
Kitirgə:  Ağacların Ģirəsi. 
Koramilçək: Çibin, sinək. 
Korramaq (Korlamaq): 1. Ölünü basdırıb gömmək. 2. Yazılı bir mətni 

silmək. 
Köm: Mal- davar saxlamq için yer altında qazılan ağıl. Bəzi bölgələrdə 

Zağa deyilir. 
Kömək virmaq: Ġlanın yuvarlanması. 
Köznək: Yaranın toxtamaq üzərə tutan qabığı. 
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Külə: Qısa. 
Külbə: Təndirin hava alıb daha iyi yanması için onun dibine hava yolu olan 

kiçik tünel. 
Küləmətçə: Heyvanları yönəltmək və baĢqa məqsədlərə qullanılan Qısa 

ağac. 
Köntov: Çox zəngin adam. 
Kuva: Bir yerə toplanan hər bir Ģey.  
Kuvalamaq: Toplamaq, bir yerə yığmaq. 
Külan: Əski ağac qapıların içəridən bağlama cihazı. 
Küt: 1. Kəsginligi bitmiĢ pıçaq və baĢqa kəsərlər. 2. Təndirin divarından 

yığıĢıb kül içinə düĢüb piĢən xəmir yığınağı.  
Lapirtkə: Bir çeĢid bel. 
LavaĢa: EĢĢəgi nallar kən daha rahat control olub saxlanması için onun alt 

dodağına bağlanan cihaz. 
Ləbtəxt: Bir çeĢid kiçik təpsi.  
Ləx: Ağacın dalı, budaq. 
Ləndi: Nənni, bəbək salıncağı. 
Ləvərə: Yoncanın üçüncü biçimi. 
Leh: Axar çamır, kaygan çamır. 
Lotu: Çox bilən adam, siyasətli adam. 
Lülük: Aftaba kimi su qablarının borusu, düdük.  
Maça: At- eĢĢəgin diĢisi. 
Mâğıl: Nə əcəb!  
Makqac: Odlu kömürləri götürmək için qullanılan dəmir cihaz. 
Mal basan: Tərbiyəsiz gobud adam. 
Malava: Tərbiyəsiz, danıĢmasın baĢarmayan adam.  
Malotu: Mal-davarın yeməgi için hazırlanan tâzə yem. 
Mama: Ana ya atanın anası. Böyük ana. 
Mand: Çaydan arxa su çıxan yer, su bəndi. 
MaĢara: Bir çeĢid yara.  
Maymaq: Abtal, manyak. 
Məddaq: Güldürçü, Ģakacı. 
Mənəxal: Məncə, mən bilən qədər. 
Mənnəsə: Məncə, mənim fikrimcə. 
Mırsıq: QaĢ qabaq. Mırsığı sallandı: qaĢ qabağın tökdü, rahatsız oldu.  
Mızı: Çox bilən səssiz adam, kötü niyətini gizlədən adam, sinsicə kötülük 

yapan adam. 
Midə: Oyunda bir taxımda olan kimsələr.  
Mor: Boya türü. Qoyu qırmızı. 
Muma: Fidan. 
Nafat: Yaman, küfür.  
Nârın: Kiçik, ufaq. 
Nədim: YaĢından həddindən böyük danıĢan.  
NəxuruĢt: Çörək ya düyünü yemək için ona qatılan yemək. 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 38 

 96 

Nəqərtə: Nə qədər. 
Nəm- NiĢan: Özəllik, adres. 
Nərə: At- eĢĢəgin ərkəgi. 
Nərik ya Nərig: Ġç qızqınlığı, hirs. 
Niməçi: Qulluqçu, hizmətçi. 
Nizar (ət): Sümüksüz (ət). 
Noğalay: Adəta, nə çox. 
NüĢqar: Qoyun- keçinin eĢĢəgə yem olan yem artıqları.  
O ədə (O vəədə-nin qısalmıĢıdır): O zaman, keçmiĢ bir zaman. 
Oğlan yoldaĢı: Bir tür kiçik sürüngən. Bəzi bölgələrdə Qız boğan deyilir. 
Ord ya Ovurd: Yanağın iç üzü. 
Ovlaq: Keçinin bir yaĢdan kiçik balası. 
Ovrəli (O irəli) : Neçə gün öncə. 
OynaĢ: EĢi olan qadının kiĢi dostu. 
Öddək (Ödlək): Qorxaq. 
Örkən: At- eĢĢəgin palanın belində bərkitmək için qullanılan kəmər.  
Örtük: Yatacaq və döĢənəcək için qullanılan yorqan- döĢək, kilim və xalça 

kimi Ģeylər. 
Örü: Gəcə yarısı qoyun sürüsünü yataqdan qaldıraraq otarmaq için geniĢ 

bayıra sürmək, açıq və geniĢ otlaq.  
Ötmək: 1. Meyvə və baĢqa əkinçilik ürünlərinin yetiĢib dərmək vəqtləri 

keçmək. 2. Tez tez danıĢmaq. 3. QuĢların âvazı. 
Öy: Ev. 
Öycük: Evcik, kiçik ev.  
Özünü çatılamaq: Bir kimsənin canına qıyacaq qədər səbirsiz  olması.  
Palas qulaq: Böyük pul. 
Panqılcaq: Ġnək və qoyun kimi iki dırnaqlı heyvanların dırnağı.  
Pavaz: Ağacdan yonulan çivi.  
Paya: Bir Ģeyi taptamaq için qullanılan yoğun ağac.  
Pazan: Qanmaz, söz anlamayan adam. 
Pazı: Çuğundur. 
Pazı tərəsi: Çuğundurun yer üzündə olan yaĢıl yapraqları. 
Pəpə: UĢaq dilində çorək. 
Pərdi: Dam basdırır kən dam tirlərinin üstündən düzülən ağaclar. 
Pərt olmaq: Rahatsız olmaq, incimək, acıqlanmaq. 
Pəsab: Çay tilifi. 
Pezigi çıxmaq: Əzilib dağılamaq, çox yorulmaq. 
Pırıxmaq: Qorxu və ya soyuqdan pəriĢan olaraq bir güĢəyə sığınmaq. 
Pısıxmaq: Bir güĢəyə büzüĢüb yığıĢmaq. 
Pısmırıq: YaraqĢıqsız çirkin adam. YakıĢıksız. 
Piləkan: Kökü yerdə olan bitgiləri çıxartmaq için qullanılan ucu iti dəmir 

uzun saplı cihaz. 
Pipik: Xoruzun baĢında olan ət tac.  
Piyə: Təndirin ağız bölümü. 
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Portalax (q): Sökülüb eĢigə tökülən qarın qarta. 
Posman: ġiĢman, üzü bənizi ĢiĢmiĢ. 
Povru: Yayda mal- davarın daldalanması için ağac dal- budağından yapılan 

kölgəlik. 
PöĢür: Üz dərisi dəlik deĢik olan adam. Əhər ağızında Çopur deyilir. 
Pürçük: Ġpək qlı ya qumaĢın arxasında olan sap ucları. 
RayiĢ: Aydın, tam görünməkdə olan. 
Rəzin: Zöyrünə özəl təkərlək lastiki üzərə toxunan bir tür toxunma ayaq 

qabı. 
Rey: Neçə dəqiqəlik yağan keçici yağıĢ. 
Sağmal: Sağılan qoyun keçi. 
Salıq vermək: Yol göstərmək, adres vermək. 
Sakqınmaq: Bir iĢin kötü sonucundan qorxaraq ona könül verməmək.  
Sarı qulaq: Heç bir Ģeyi umursamayan, hər iĢi bu gün yarın edib boĢ 

buraxan. BaĢı soyuq və Osal da deyirlər.  
Sarı sovsar: Hər zaman rəngi solğun xəstə görünən adam.  
SataĢmaq: Alay etmək. 
Saymaq: Sayğı göstərmək. 
Səkmək: Bir tür yeriĢ. Kəhlik yeriĢi. 
Səlləm: YumuĢaq əsinti, çox yavaĢ əsən yel. 
Səyələk: Çox gəzən, evində oturmayan adam. 
SeĢmə (Seçmə): Od- ocaqda yandırmaq için qullanılan Mal- davar pisliginin 

xırda quru qırıntıları.  
Sığarramaq (Sığarlamaq): YavaĢ və sürəkli ovmaq. 
Sığbir: Bir çeĢid ələk. 
Sığır: Ərkək inək, öküz.  
Sıxmaq: Uzağa atmaq. 
Sırımaq: Yorğana özəl olan tikiĢ tərzi. 
Sınıxmaq: Arıqlamaq.  
Sican: Su üzərində olan bərk yer. 
Sildirim: Uçurum. 
Silif: Qab yumaq için qullanılan çay toprağı.    
Sitar: Örtü, geyim. Örnək: Palan belə xar oldu, eĢĢəgə Sitar oldu. 
Sonqulmaq: Ox kimi dələrək batmaq. 
Subay: 1. Sağımayan qoyun keçi. 2. EvlənməmiĢ qız oğlan. 
Sovxa: Miras. 
SölənməK: Söylənmək, durmadan danıĢmaq özəllikli öfkənərək söylənmək.  
SöyüĢmək: Ġki adamın bir birinə QarĢılıqlı küfür etməsi.  
Suyu Ģirin: Çəkici  adam özəlliklə qız- qadın cinsəl çəkiciligi olan oğlan. 
Sücü: Sütün pənirə dönüĢündə ayrılan suyu, pənir suyu. 
Süpürgə sultan: Süpürgəçi, iĢi süpürmək olan kimsə. 
Süsərrik (Süsərlik): Yay gecələrində uzun uzun cır cır səs çıxaran böcək. 
Süsgə: Bir tür tel sancağı. 
ġalpa: Köhnə bez parçası. 
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ġax vırmaq: Əski xan- xanlıq dönəmində taxılı xərmənə yığıb döyəndən 
sonar xan gəlib öz yüzdəsin götürməyincə əkinçinin taxıla əl vırma haqqı yoxudu. 

Xan gəlib öz yüzdəsini alma törəninə ġax vırmaq deyilirdi. 
ġayəd: Bəlki, olabilər. 
ġəlpək: Ətin üzərində olan yağlı pərdə. 
ġeytan: Hörümcük.  
ġılbılı: Gilənar, viĢnə.  
ġıltaq: Gizlin bir nədənlə üzülərək hər an kiçik bir bəhanə ilə sinirlənmək. 
ġıntır: Arıq insan ya heyvanın əti. 
ġibrov: Gön qondara baĢmaq. 
ġiĢmək: Poz vermək, boĢ yerə fəxr göstərmək. 
ġirni içmək: Bir oğlanın sevdigi qızın ailəsi onların evlənməsinə razı 

olduqları zaman bir Ģənlik toplantısı olur və çeĢidli tatlılar yeyilir bu törənə ġirni 

içmək deyilir. Əski zəmanlarda bu törəndə Ģərbət içilərmiĢ o üzdən Ģirni içmək 
deyiblər.  

ġirov: Süt qabında qalan sütü qalıntısını təmizləmək için qullanılıb sütə 
qarıĢılan su, qoyu olmayan süt.   

ġit: Çox fazla Ģımarıq uĢaq, duzsuz. 
ġüĢ: Ucu iynə kimi incə, iti.  
Tar (su): Yüngül bir bulanması olan su, duru olmayan su. Tarımda Tul 

deyilir.  
Tas: Bir tür kiçik ləyən. 
Təbənə: Palas kimi qalın bir Ģeyləri tikmək için qullanılan Böyük iynə. 
Tələkə: Bir az, azıcıq. 
Təndirəsan: Çörək yapılan təndir damı, mətbəx. 
Təpcək: 1. Axar bir Ģeyin çıxıĢ yolunu kesmək için qullanılan qğac ya bez 

topu 2. Tarım və bağ suvarmaq belinin sapla ağız bölümünün qovuĢan yerində 
yerləĢən ağac ayaq dayağı.  

Tərxan olmaq: TənbəlləĢmk. 
Təs dimək(Demək): Kontrol edəbilmək. Örnək: Nəfsinə təs diyəbilmir yəni 

nəfsini kontrol edəbilimir.  
Tətəvaz: Sıcaq təndirə ilk yapılıb tez piĢən yarı yanmıĢ çörək. Gündəlik 

danıĢmada çox tələsən adama deyilər. 
Tıxmaq: Çox yemək.  
Tin: 1. Nəft buğu, qoxusu. 2. Dağla dərəni qovuĢduran uca yer.  
Tirəvər: Əkin yerlərinin arasında olan sınır.  
Tisbir: Kimi, aynı. Bənzətmə sözüdür. Örnək: Ayı tisbir: Ayi kimi.  
Torta: 1. Kərəni əridib sarı yağ ürədir kən yağın dibinə yığıĢan qalıntı. 2. 

Heyvanlar özəlliklə at eĢĢəgin toxumu. 
Tov: hız.  
Törəli: ĠĢə yarayan, bəyənilmiĢ, iyi. 
Tulas: DiĢ ağrısı və bəzi yaraları dinlətmk için qullanılan bir tür sıcaq xəmir. 
TurĢ: Yön, tərəf. 
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Tutqac: Sıcaq bir Ģeyi əldə tutmaq için qullanılan bezdən tikilmiĢ ya 

toxunma cihaz. 
Tüləmək: Çox cılızlaĢıb zəyifləmək. 
Tümtünmək: Kiçik və önəmsiz iĢlərə vəqt keçirmək. 
Tün: Əski hamamların su xəzinəsinin altında olan od tüneli. 
Tünnəmək (Tünləmək): Atmaq. Əhər ağızında Tullamaq deyilir. 
Ufax(q): ġəkər və çörək qırıntılarının qatqısından oluĢan yörəsəl bir 

fastfood. 
Ummayı: Seyid olmayan kimsələr. 
Ur: Mal- davarın bədənində çıxan bir tür çiban. 
Uymaq: Bənzərlik.  
Uz: Maraqlı,  uzman. 
Üç güĢə: Üçgən. 
Üfərmək: Ürpərmək. 
Uğunmaq: Çox gülmək ya ağlamaq üzündın nəfəs gizlənməsi. 
Üzlü süt: Yağlı- qaymaqlı süt. 
Üstünə düĢmək: Bir iĢin peĢinə düĢmək. 
Üzü bərk: Sərt ruhlu laf dinləməyn adam. 
Üzü sulu: Etibarlı, qusursuz. 
Üzü yola: Sözə baxan, iĢ altından qaçmayan. 
Üzü yumuĢaq: Sözə baxan, laf dinləəyən, yumuĢaq ruhlu adam. 
Vey və Vek: Təəcüb səsidir. Bir olay, bir xəbərdən ĢaĢar kən söylərlər. 
Vındır: Təmizliksiz, düzənsiz. Təbriz ağızında Pinti deyilir. 
Vilinti: Səfil, hayatını boĢuna dolaĢmaqda geçirən kimsə. 
Yahvar ya Gahvar: Eləbil, görünən qədər. 
Yağ: Hər tür krem. 
Yaman: Çox dalaĢıb savaĢan adama deyilir. 
Yançı: Çobana bir günlük yardımı için sürüylə bayıra gedən kimsə, yoldaĢ. 
Yanlıq: Keçi dərisnəd tikiliən kiçik yoğurt qabı. 
Yarğan: Yer üzərə yarılmıĢ böyük su kanalı. 
Yaslan: Alçaq və düz yer. 
Yatmaq: Gəbə qadının doğmasına deyilir. 
Yayılım: Heyvanların otlayabildigi bitgi yem. 
Yaymaq: 1. Sərgiləmək. 2. Otarmaq. 3. Aldatmaq. 
Yəəxələmək: Yumaq, yıkamaq. 
Yelkəm: Yel üzəridə olan uca yer, çox yel əsən uca yer. 
Yem: Mal- davar yeməgi için hazırlanan bitgisəl yemək. 
YemiĢ: Üzüm qurusu, kiĢmiĢ. 
Yengi: Yeni, tâzə. 
Yiyə: Sahib. 
Yorğa: Bir tür at yeriĢi. 
Yovux: Yaxın.  
Yöyrə: Yörə. 
Yuvnə: kimi, bənzər. Örnək: dəli yuvnə: dəli kimi.  
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Yuvunmaq: Bədəni banyoda yumaq. 
Yük: Yatacaq örtüklərdən oluĢan paltar yığıntısı. 
Yüngül adam: kibar olmayan yersiz davranıĢlı adam. 
Zəqqutum: Çox acı bir Ģey. 
Zənək: 1. Əziyətci adam. 2. Qadın düĢgünü olan kiĢi.  
Zığzamaq:  Üzgünlüklə söylənmək, âcizlik göstərmək. 
Zırbazır: Ölüyə deyilən bir küfür. 
Zil: 1. QuĢların pisligi. 2. Cəvizin yaĢıl qabığı. 
Zilan: Sinsi, səsiz əziyət verən adam. 
Zopa: YonulmamıĢ adam, kaba.  
 
QAYNAQÇA 
 
 Beygdeli, Muhemmedriza, Ġran Türkmənləri, Pasargad Yayınevi, 

Tehran, 1383. 
  Ərgin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayıncıliq, Ġstanbul, 2002.  
  Hüseyni, Seyid Murtəza; Zöyrün Kəndinin Qısaca Tanıtımı, Zəncan 

Fərmandarisinin  özəl arĢivi, 1389.   
 Məzrəci Quluzadə, Cəlal; Xorasan Türkcəsi ilə TanıĢlıq, Daminə Yayınevi, 

MəĢhəd, 1390.  
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KÜLTÜR EVRENĠ DERGĠSĠ 
ISSN: 1308-6197 

Yayın Ġlkeleri 
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 

birkaç cümleden oluĢabilir. Uygun bağlaçlar kullanılarak bütünlük sağlayacak Ģekilde dü-
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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) 
20) Dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle daha kü-

çük punto ile yazılacaktır. 
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21) Metin içinde belirtilen alıntılar ve göndermelerin yeri; ―KAYNAKÇA‖ 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 Ġlk 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 (kulturevreni@gmail.com) mail adresine gönderi-

lecektir. Arzu edilirse yazılar; derginin (www.kulturevreni.com) sitesinde ―makale gön-
der‖ menüsüne tıklanılarak ve ilgili alanlar doldurularak da gönderilebilir. 

23) Dergi Temsilcilerine aracılığıyla gönderilen makaleler, yine mutlaka 

(kulturevreni@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 Ġlk 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 (kulturevreni@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.( kulturevreni@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 Ġlk 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 (kulturevreni@gmail.com) 
23) Представительям журнала статьи должны отправлятся тоже исключительно 

по адресу (kulturevreni@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. 
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