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К сведению : Следует в алфавитном порядке 

 

 

• Kültür Evreni Dergisi‟ne T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı abonedir. 

 

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

gazine 

 

• Министерство Культуры и Туризма Республики Турция является абонементом на 

журнал «Kültür Evreni» («Вселенная Культуры») 
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EDĠTÖRLERDEN 

 
Saygıdeğer Okuyucularımız, 

Kültür Evreni dergisinin 39. sayısıyla, 12. yılımızın 3. dergisi olarak yine sizlerin 

ve bilim dünyasının hizmetindeyiz. 

Bu dergimizdeki 10 adet önemli ve değerli makale ile karĢınızdayız. Bu makalele-

rin yazarları Ģunlardır: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Dr. YaĢar 

Kalafat-Songül Çakmak, Doç. Dr. Firudin Rzayev, Nail Tan, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 

Yardımcı, Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çiftlikçi, Oğuzhan YetiĢti, Yasin ġen, Yerzhan 

Argynbayev-Gökhan Arı 

Bu 10 makalenin iki tanesi çift yazarlıdır. Dr. YaĢar Kalafat ile Songül Çakmak, 

Yerzhan Argynbayev ile Gökhan Arı makalelerini ortaklaĢa kaleme almıĢlar. Buna göre bu 

sayıda 12 araĢtırmacı-yazarın 10 makalesi mevcuttur. 

Dergimize makale göndermek isteyenler; derginin her sayısının son sayfaları ara-

sında bulunan Türkçe, Ġngilizce ve Rusça dillerinde  yazılı “Yayın ilkeleri”ne uygun olarak 

makalelerini hazırlayabilirler. Hazır olduğuna kanaat getirdiğiniz makalelerinizi 

(kulturevreni@gmail.com) e-postasına gönderebilirsiniz. 

Kültür Evreni dergisinin 39. sayısının bilim dünyasına hayırlı uğurlu olmasını di-

ler, selâm ve saygılarımızı iletiriz. 

 

 

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

                      Editör              Editör 

 

 

FROM THE EDITORS 
 

Dear Readers,  

We are at the service of you and the scientific world with 39
th

 issue of Kültür Ev-

reni, as the 3
rd

 magazine of our 12
th

 year.  

We are here with 10 important and valuable articles in this magazine. The authors 

of these articles are: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Dr. YaĢar Kala-

fat-Songül Çakmak, Assoc. Dr. Firudin Rzayev, Nail Tan, Dr. Lecturer Member Mehmet 

Yardımcı, Dr. Lecturer Member Ramazan Çiftlikçi, Oğuzhan YetiĢti, Yasin ġen, Yerzhan 

Argynbayev-Gökhan Arı. 

Two of these 10 articles are double-authored. Dr. YaĢar Kalafat and Songül Çak-

mak, Yerzhan Argynbayev and Gökhan Arı co-authored their articles. Accordingly, there 

are 10 articles by 12 researchers-authors in this issue. 

Those who want to send an article to our journal can prepare their articles in ac-

cordance with the "publication principles" written in Turkish, English and Russian langua-

ges, which are among of the last pages of each issue of the journal. You can send your 

prepared articles via e-mail (kültürevreni@gmail.com). 

We wish the 39
th

 issue of Kültür Evreni magazine to be auspicious to the scientific 

world and convey our greetings and respect. 

   

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

                      Editör              Editör 

mailto:kulturevreni@gmail.com
mailto:kültürevreni@gmail.com
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ОТ РЕДАКТОРА 

 
Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам 39-ый номер журнала «Вселенная Культуры», который 

одновременно является и третьим его выпуском за 2020 год. Следует отметить, что в 

этом году журнал «Вселенная Культуры» вступил в двенадцатый год своей 

издательской жизни.  

Предлагаемый номер журнала содержит 10 научных статей, авторами которых 

являются Проф.Др. Саим Сакаоглу, Проф.Др. Тунджер Гюленсой, Др. Яшар 

Калафат-Сонгюль Чакмак, Доц. Фирудин Рзаев, Наиль Тан, Ст. преп. Мехмет 

Ярдымчы, Ст. Преп. Рамазан Чифтликчи, Огузхан Етишти, Ясин Шен, Ержан 

Аргынбаев-Гѐкхан Ары. 

Таким образом, выпуск содержит 10 научных статей, две из которых написаны 

в соавторстве. Др. Яшар Калафат и Сонгюль Чакмак, Ержан Аргынбаев и Гѐкхан 

Ары представили журналу совместную работу.  

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 

(kulturevrenidergisi@gmail.com).   

Желаем вам успехов в научной деятельности и надеемся, что 39-ой номер 

журнала окажет содействие в продвижении научных знаний. 

 Членыредколлегии 

 

 

(Проф.Др.) Хайреттин ИВГИН                       Проф.Др. Эрдоган АЛТЫНКАЙНАК 

 

                     Editör                                                            Editör           
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BU ADLAR NĠÇĠN KONULMUġ? 
 

WHY ARE THESE NAMES GIVEN? 

 

ПОЧЕМУ ДАНЫ ЭТИ НАЗВАНИЯ? 

 
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

*
 

 

 

 
ÖZ 

Adlarımız son yıllarda çok önemli bir değiĢime uğramaktadır. Ġmparatorluk 

döneminde dahi konulmayan adlar çocuklarımıza veriliyor. Öbür yandan kültürü-

müze yabancı adlar da aynı hızla konulmaktadır. Bu ad koyma iĢinin bizi sevindi-

ren yönü Türkçe adların konulmasında ısrarcı tutumdur.  

Adlarımızdaki bu farklılık değiĢtirme Ģeklinde de görülüyor. Addan kaçış ve 

ada yönelme diyebileceğimiz bu iĢlemler de son derece fazladır. Bir de düzeltme 

iĢi vardı ki bu iĢ artık mahkemelerce değil nüfus müdürlüklerince yapılmaktadır. 

Bir uzun liste olarak verilen adlarımızın değiĢikliklerini öbür adlara gönder-

mede bulunarak göstermeye çalıĢtık. 

Anahtar Kelimeler: Ad, yeni adlar, değiĢtirme, addan kaçıĢ, ada yöneliĢ 

 

 ABSTRACT 

Our names are undergone a very important change in recent years. Names 

which were not given even during  the imperial period are given to our children. 

On the other part, names that are foreign to our culture are given at the same speed. 

Pleasing aspect of that naming practice is the insistent attitude on giving Turkish 

names. 

This difference in our names can also be seen in the form of change. These 

processes, which we can call "escape from the name " and "referring to the name", 

are also extremely common. There is also a correction practice, which is no longer 

done by the courts, but by the civil registration offices. 

We tried to indicate  the changes of our names given as a long list by making 

reference to other names. 

    Key Words: Name, new names, change, escape from the name, referring 

to the name 

 

 

 

 

                                                 
* Konya Selçuk Üniversitesi Em. Öğretim Üyesi. Konya/TÜRKĠYE 

(saimsakaoğlu@hotmail.com) 
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                                                      ♣♣♣♣♣ 

[Bu yazı, henüz bilgisayar kullanmasını öğrenmediğim 2012 yılında, Erdem-

li‟deki yazlık evimizde yazılmıştı. Ancak birilerine yazdırılmak üzere Konya‟ya 

götürülmesi unutulmuş ve varlığından ancak 2020 yılında haberimiz olmuştur. Bu 

yazı bir tür kayıp yazıdır. Sağlığımızda bulunup gün yüzüne çıkarılan bu yazımızı 

o günlerin şartlarına bağlı kalarak aynen yayımlıyoruz.] 

                                                      ♣♣♣♣♣ 

 

Ad bilimi araĢtırmalarına ilgi duymamın güzel bir hikâyesi vardır. AĢağıda, 

onlarca ilgili adla ilgili hikâyecikleri anlatmaya geçmeden önce kendi hikâyemizle 

baĢlamayı uygun buluyoruz. 

Öğretim yılı 1978-1979… O yıllarda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nün en yeni doçentiyim. Bölüm derslerinden ala-

nımla ilgili olanlarına giriyorum. Ayrıca öbür bölümlerin adı, Türkçe Kompozis-

yon ve Metodoloji olan derslerini de ben veriyorum. Sonradan icat edilip (!)  adı 

ikinci öğretim olarak belirlenen sistemin DAHA esamesi okunmuyor. Ayrıca kim-

senin vermeye tenezzül etmediği bu sonuncu dersler ücret de getirmediği için âde-

ta bir gönüllünün aranmasını gerektiriyor. Aranan kan bulunmuĢ ve ben bu dersle-

re girmeye baĢlıyorum. 

Aynı yıl Tıp Fakültesi‟ne bağlı olarak açılan ve ara eleman yetiĢtirecek bir 

HemĢirelik Okulu‟nun varlığını da sondadan öğrendim. Bizden bir arkadaĢ da bu 

okulda görev almıĢ. Buranın  lise seviyesinde bir okul olduğu anlaĢılınca bu oku-

lun Türk dili ve edebiyatı derslerini vermekte olan bu arkadaĢ ertesi yıl bu dersleri 

bırakmıĢ. O yıllarda yardımcı doçentlik diye bir unvan olmadığı için, ille de bir 

doçentin bu derslere girmesi arzu ediliyordu. Koskoca Doç. Dr. Haluk Ġpekten, 

Doç. Dr. Orhan Okay bu derslere girecek değildi ya… Abbas yine yollara düĢtü. 

Üstelik sınıf sayısı da ikiye çıkmıĢtı. 

Ortaokulu o yol veya bir yıl önce bitirmiĢ, bin bir zorluğu yenerek sıraları 

dolduran kızlarımızı görünce son derece duygulanmıĢtım. Tanıtma saatlerinde 

gördüm ki kızlarımızın çoğu bölge ağzıyla  ve sınırlı bir kelime dağarcığıyla konu-

Ģuyorlardı. Bu gençlere fâilâtün‟ü, mefâilün‟ü öğretmenin anlamı yoktu. Biz de 

gereğini yaptık. 

Birkaç yıl sonra Tıp Fakültesi‟nin çeĢitli birimlerinde  karĢılaĢtığım bu kızla-

rım, beni utandırmadılar ve Türkçemizi ellerinden geldiğince ve dillerinin döndü-

ğünce güzel konuĢmaya çalıĢıyorlardı. Elbette içlerinde il merkezinden gelen, eği-

tim seviyesi yüksek olan ailelerimizin kızlarının böyle bir sorun yaĢanmamıĢtı. 

Gelelim bu olayın konumuzla ilgili hikayesine… Doğu Anadolu‟da bizim 

uzun ünlü diye dile getirdiğimiz, eskilerin sesli harf dedikleri, halkımızın söyleyi-

Ģiyle şapkalı a harfi hep kısa söylenir. Mehmet Akif‟in a‟sı, Fatih‟in a‟sı hep kısa-

dır. Akif sanki alıp, Fatih ise kalıp kelimeleri gibi seslendirilir. 

Kızlarımız da adlarını böyle söylüyorlardı. Bir Yasemin‟imiz vardı da adının 

a‟sını kısaca söyleyiverirdi. Biz, onlara önce adlarının ve çoğunluğu Türkçe olan 
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soyadlarının doğru söylenmesini  ve anlamlarını öğretmeye çalıĢıyorduk. Onlar 

önce kendilerini doğru dürüst tanımalıydılar. 

Gördüm ki kızlarımızın çok ilgi çekici adları vardı. Ġlk defa iĢitmek bir yana 

anlamlarını da bilemediğimiz kelimelerimizdi bunlar: Yarpuz, Afide, Süphan, 

Nümune, Kimya, Saltanat, vb.  

O yıl bölümümüzde öğrenci olan Vahdet Nafiz Aksu, bir yerel gazetenin so-

rumlu kiĢisiydi. Gazetede, ayda bir gün, katladığında sekiz sayfa olabilecek bir 

folklor yaprağı/sayfası düzenlemeyi kararlaĢtırdık. Bu yaprağın ilk sayısı 8 Ekim 

1979 tarihinde yayımlandı. Ġki üç yazımın yer aldığı bu yapraktaki yazılarımdan 

birinin adı. „Günümüzde Çocuklarımıza Nasıl Ad Veriyoruz?‟ idi. Konuda, yuka-

rıda örneklerini verdiğimiz  adlardı. Yaprağın 12 Kasıl 1979  tarihli sayısındaki 

baĢlık ise, „Erkek Çocuklarımıza Nasıl Ad Veriyoruz?‟ idi. Bu yazımızda da, o yıl 

Türkçe Kompozisyon derslerine girdiğim, üç yıllık Yabancı Diller ve Temel Bi-

limler Yüksek Okulu‟nun erkek öğrencilerinin ilgi çekici hikayesi olan adları ele 

alınmıĢtı: Bekir, Numan, Ercüment, Nejmi, vb.  

Böylece bizim ad bilimciliğimiz amatörce diyebileceğimiz iki derleme ile 

baĢlıyordu. Aynı yıl yayımlanan, ancak hazırlıkları daha önceki yıllara dayanan 

„Türkçede Soyadları‟ adlı yazımız hem çok ses getirdi, hem de hâlâ aĢılabilmiĢ 

değildir (Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 13 (2), 1979, 

375-421/ Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı). Biz, iĢi o kadar ileri götürdük ki, üç dö-

nem Türk Dil Kurumu‟nda Ar Bilimi ÇalıĢma Grubu baĢkanlığını da üstlendik. O 

dönemin hatırası ise alanının ilk kitabıdır: Türk Ad Bilimi I / GiriĢ (Ankara 2001, 

156 s, TDK Yayını). 

Gazetelerin bazılarında pek az yayımlanan ad ve soyadı düzeltme ve değiĢ-

tirme ilanları vardır. onlar da genelde bir iki gazetede toplanmıĢ gibidir.  Mesela, 

iki yıl öncesine kadar  (yani yayınına son verinceye kadar) Tercüman‟da bu tür 

ilanlar çokça yer alırken günümüzde ise Ortadoğu gazetesi öne çıkmıĢtır. Baskı 

sayısı az olan Günboyu (Ankara)‟nda ise  bu tür ilanlar az da olsa görülür. 

 Bilmem günlük gazete okur musunuz? Bu soruyu özellikle  soruyorum. 

Çünkü bazılarımız gazeteyi canlı canlı okurken bazılarımız camlı camlı (Genel 

Ağ) ekranından) okuruz. Acaba kaçımız camlı camlı okuduğu gazetenin ölüm, 

baĢsağlığı, teĢekkür, anma, vb.  ilanlarının yer aldığı sayfalara bakıyoruz? Oran 

galiba düĢük olacak. Günümüzde bu tür ilanların en çok yer aldığı gazete ise Hür-

riyet‟tir. 

 Az olmakla birlikte bu yazımızda Hürriyet‟in Çukurova-GAP ekinde ya-

yımlanan LYS ve SBS ile ilgili ilanlarla Radikal‟de sıkça yer alan ticari Ģirketlerin 

Ģanslı müĢterilerinin adlarının yer aldığı ilanlardan da yararlanılmıĢtır.  

 Biz, yıllardan beri bu tür ilanları topluyoruz. ÇeĢitli yazı ve bildirilerimizin 

konusu olarak değerlendiriyoruz. AĢağıda da, bu tür ilanlardan yola çıkarak sonuç-

lara ulaĢmaya çalıĢacağız.  

 Ele alacağımız  ilk 70kadar ad düzeltme ve değiĢtirme ile ilgilidir. Daha 

sonra; ölüm, teĢekkür, baĢsağlığı, anma ilanları  ile adlarını yukarıda andığımız 

öbür iki tür ilandan seçilenlerden yer alanlar değerlendirilecektir. 
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 Düzeltme ve değiĢtirme ilanlarında yer alan adlar farklı sebeplerle ele 

alınmıĢlardır. Ġlanlarda birlikte yer alan ad ve soyadın hangisinin düzeltileceği ve-

ya değiĢtirileceği ilanın sonuna kadar okunmasıyla anlaĢılmaktadır. Bizim, ad de-

ğiĢecek diye düĢündüğümü ilanda soyadı değiĢiyor, bazen de iĢlem tersine yürü-

yordu. Bu konuda ad bilimi araĢtırıcılarının verdikleri örnek bir fıkra vardır, onu 

hatırlatmak istiyoruz.  

 DeğiĢiklik isteyen biri mahkemeye dilekçesini verir. Günü gelince duruĢ-

maya gider. Hâkim sorar: 

 “DeğiĢiklik yapmak istiyormuĢsun, doğru mu?” 

 “Evet hâkim bey. Mutlaka değiĢtirmek istiyorum.” 

 “Peki, soyadının ne olmasını istiyorsun?” 

 “Hâkim bey, soyadımı değil, adımı değiĢtirmek istiyorum.” 

 Hâkim ĢaĢırır, çünkü adda değil soyadında değiĢiklik yapılmalıdır. 

 “Pekiyi, adının ne olmasını istiyorsun?” 

 “Yılmaz yerine Yalçın istiyorum.” 

 “BaĢka bir istediğin var mı?” 

 “Yok sayın hâkimim, Allah sizden razı olsun.” 

 Hâkim sekreterine dönerek değiĢiklik kararını yazdırır: 

 “Mahkememize değiĢiklik isteğiyle baĢvuran Ahmet oğlu Yıldız‟dan olma, 

20 Haziran 1975 doğumlu Yılmaz EĢek‟in adının Yalçın EĢek olarak değiĢtirilme-

sine kakrar verildi..” 

 Ġlanların önemli bir bölümünde cinsiyetin belirlenmesi ön plana çıkmakta-

dır: Candan (Mete olmuĢtur), Sultan (Fatih Sultan), Yaşar (Aslı), Zafer (Elif), Ni-

met (Oğuzhan), vb. 

 Bazı ad değiĢiklikleri daha çocuğun yaĢını doldurmadığı dönemlerde ya-

pılmaktadır. Burada ilk adla ilgili olarak edinilen bilgiler  etkili olmaktadır. Burak, 

adının  Habil‟e dönüĢtüğünde da beĢ aylıktır. İremnur  da beĢ aylıkken Fama olu-

verir.  

Bazı adlar ise fazlasıyla ĢaĢırtıcıdır: Gülşişe, Hava, Ebusüflyan,  

Belki de bazı adlar hiç kullanılmamalıydı: Ebusufyan, İmdat, Okşan, Satı, 

Satılmış, vb.  

Türkçe adlar terkedilirken alınan bazı adlar  son derece ilgi çekicidir: Serkan 

yerine Rahmetullah. 

Bazı adlara karĢı toplumda bir ön yargı oluĢmuĢtur: Şaban, Akbaba. Bazıla-

rının ise yanlıĢ yazıldığı anlaĢılmaktadır: Maksule. Bölge ağzıyla kaydedilenler de 

görülmektedir: Abuzer. 

Öyle adlar vardır ki birileri o adlardan kaçarken bazıları ise kovalamaktadır: 

Azad adı Arda olurken Ramazan adı da Azad olmuĢtur. 

Soyadının değiĢtirileceği beklenilirken adın değiĢtirildiği de  vardır. Candan 

Pötöy, Mete Pötey olmuĢtur. Burada cinsiyet belirlenmesi öne çıkmaktadır. İrem 

Çamur ise Şüheda Zeynep Çamur olarak karara bağlanmıĢtır. Fatma Mededoğulla-

rı ise Merve Mededoğulları olarak değiĢtirilmiĢtir,  Niçin değiĢtirildiğini tahminde 

zorlandığımız adlar da vardı: Fatma adı Hilal olmuĢtur. 
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Tahmin dahi edemediğimiz sebeplerle islami adlardan vazgeçenler de vardır: 

İslam Doğukan adından ilk ad kaldırılmıĢ,  Doğukan olarak kısaltılmıĢtır.  Nec-

meddin adı ise Kaan olmuĢtur.  

Ölüm, baĢsağlığı, anma ve teĢekkür ilanlarının ad bilimi açısından önemli bi-

rer yeri vardır. Biz daha çok 2012 yılının bahar ve yaz aylarındaki ilanlara eğilerek 

bazı sonuçlara ulaĢmaya çalıĢtık. Elbette bu ilanlarda yer alan adların sahipleri , 

yaĢları 80-90 civarında olan merhum ve merhumelerle  vefat eden dedelerinin  

babası vesilesiyle anılan  bebeklerdir. Bunun sonucu olarak çok farklı yapıda  ve 

değiĢik dönem  ve anlayıĢları temsil edilen adlarla karĢılaĢmaktayız.  

Birinci listemiz, düzeltme ve değiĢtirme ile ilgilidir.  Her adın açıklanması 

sırasında baĢka adlara da değinildiği  için onlara göndermede bulunulmuĢtur. Bu 

arada kaynak olarak alınan / anılan kiĢileri de bu tür göndermelerle  satır baĢların-

da dikkatlerinize sunduk.  

(Buradaki bir notu, ilgi çekiciliği sebebiyle alıyorum: Not: Yazıcı arkadaş, 

başlıklar daima büyük ve koyu olacak, sonuna iki nokta konulup aynı satırdan de-

vam edilecek, yani alt satına geçilecektir.) 

 

ABDULLAH: bk. Akbaba 

ABUZER: Ad; Ebazer, Ebuzer Ģekillerinde de görülür. Abuzer Bey‟in soya-

dı da pek alıĢılmıĢ  bir soyadı değildir. Çünkü bu ad Çorum‟un Bayat ilçesinin 

Sağpınar köyünün adıdır. Soyadını köyünün adından alanların sayısı pek çoktur. 

Abuzer Bey soyadından memnun, çünkü o Ġstanbul‟da yaĢıyor ama köyü ile 

iç içe yaĢıyor. Onun Ģikâyeti , adının yanlıĢ yazılmasındandır. Ad ya çevresinde 

böyle söyleniyordu veya bir memur hatası … Yeni adı ise Ebuzer. 

AHMET: bk. Ebusufyan 

AKBABA: Bu kelimeyi soyadı olarak görüyorduk. Bayburt ilimizin TaĢke-

sen köyünde yaĢamıĢ olan ünlü masal anlatıcısı Paşa Akbaba‟yı bu arada sayabili-

riz. Halk müziği icracısı bir ailenin de bu soyadı kullandığını hatırlayalım. Konya 

Lisesi‟ndeki kimya öğretmenim Sıdıka Akbaba idi. 

Ya ad olarak? Şahin, Doğan, Kuzgun (Acar, ünlü ressam), Kartal, vb. uçucu-

lar ad olur da Akbaba niçin olmasın? 

1984 doğumlu Akbaba Öztürk günümüzde Abdullah adıyla aramızdadır. An-

ne ve baba adları ise Fatma ve Hasan‟dır. 

ALEYNA: bk. Arda 

ALĠ: bk. Dursun 

ALĠ EKBER: Bu ad Sami adıyla değiĢtirilmiĢtir. 2010 doğumlu çocuğun 

baba adı Ergin, anne adı ise Muhdiye‟dir. Bitlis‟in Güroymak ilçesine kayıtlı olan 

çocuğa Ali Ekber adının verilmesinin çeĢitli sebepleri olabilir. Bizce ilki, döne-

minde çok ünlü bir halk türküsü icracısı olan Ali Ekber Çiçek‟e duyulan hayranlık 

olabilir. Ya değiĢtirilme sebebi? Sebeplerden birini tahmin edelim: Ergin‟in babası 

yani dede, kendi adının verilmesini istemiĢ olabilir. 

ALĠ HAYDAR BAYAT: bk. Uğur 

ALĠ NACĠ KARACAN: bk, Uğur 

ALĠ OSMAN SÖNMEZ: bk. Uğur 
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ALĠ SAĠM KAYMAK: bk. Uğur 

ALPARSLAN TÜRKEġ: bk. Muzaffer  

ALPEREN ĠMDAT: bk. Ġmdat 

AMĠNE: bk. Ġslam 

ARAFAT: Diyarbakır‟da konulmuĢ bir addır. Mekke‟nin doğusunda, hacı 

adaylarının kurban bayramının arife gününde toplandıkları bir tepenin adı olan 

Arafat‟ın Konya‟da Arafa olarak konulan adla  aralarında bir bağ kurulabilir mi? 

ARDA: Bu ad, Ģimdilerde yurt dıĢında futbol oynayan ünlü bir sporcumuzun 

adıdır. 2007 doğumlu bebeğe  adın konulması babasının/dedesinin Arda hayranı 

olmasıyla mı ilgilidir, bilemiyoruz. Ama bebek daha beĢ yaĢını doldurmadan ad 

değiĢikliği ile karĢı karĢıya kalmasını nasıl açıklayacağız  

Moda adlardan kaçıĢ her zaman olabilir.15 yıl kadar önce pek yaygınlaĢan 

Aleyna adı, ses yapısı açısından beğenilirken sonradan öğrenilen anlamı sebebiyle 

değiĢtirilmeye baĢlandı. Arda‟nın yeni adı ise Sadık‟tır.  

ARDA: bk. Azad 

ARIÇTAN: Bir ölüm ilanında görülen adın konulması konusunda bir görüĢ 

belirleyemedik. 

. ASLI: bk. YaĢar 

ATA EBU HUREYRE: Bir ölüm ilanında görülmüĢtür. Konya‟nın Kadın-

hanı ilçesinde yetiĢen ünlü bir sanayici ve iĢ insanıdır. TBMM‟den üstün hizmet 

madalyası vardır. Anılan ilçedeki devlet lisesi  Ata İçil adını taĢımaktadır. Eu Hu-

reyre ise  en çok hadis rivayet eden kiĢidir. Kedileri çok sevdiği için, kedi babası 

anlamına gelen Ebu Hureyre denilmiĢtir. Acaba bu ad, hadis raviliğinden ötürü 

mü, ailedeki kedi sevgisinin bir yansıması olarak mı verilmiĢtir, araĢtırılmalıdır 

ATĠLLA: İsmail-Melek çifti 1986 doğumlu oğullarına Atilla adının verirler. 

Atilla Bey evlenir ve 2010 doğumlu oğlunu Muhammed Fatih olarak kaydettirir. 

Ama bu addaki bir çocuğun babasının adının Atilla olması düĢünülebilir mi? Atilla 

adı Yusuf olarak değiĢtirilirken  tabii olarak oğlunun baba adı da aynı ilanda Yusuf 

olarak yer alır. 

Burada Atilla‟nın Ġslam tarihiyle ilgili bir ad olmaması göz önüne alınmıĢ 

olmalıdır. 

AYBÜKE: bk. Döndü 

AYBÜKE UMAY: bk. Döndü 

AYLĠN: bk. Ġkra 

AYġE: bk. Hanım 

AYġE: bk Ümmügül 

AYġE OKġAN: bk.OkĢan 

AZAD: Bu adı 15 yıl kadar önce genç bir bilim insanının adı olarak iĢitmiĢ-

tim. Bazen ondan kaçılıyor (!), bazen de ona sığınılıyordu (!) 

Azad Biçer artık Arda Biçer‟dir. Adın konulmasında futbolcu Arda Turan‟ın 

etkisinin olup olmadığı araĢtırılmalıdır. 

1982 doğumlu Ramazan Kaya artık Azad Kayadır.  

Arda, Kayseri‟nin Bünyan ilçesinde, Azad ise Diyarbakır‟ın Çınar ilçesine 

kayıtlıdır. 
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BELÇĠM DĠLEM: Anlamlandırılması çok zor olan bir ad ikilisidir. Ġkinci 

ad aĢağıda tek baĢına da ele alınacaktır. Berçim bir yer adı olabilir mi? Dilem‟in 

ise  dil (lisan) kelimesiyle bir bağı var mıdır? Adın sahibi ise, Çukurova Üniversi-

tesi‟nde yüksek lisans öğrencisi idi. Muğla‟nın Milas ilçesinin beĢ kilometre gü-

neyindeki bir kalenin adının Beçin olduğunu da hatırlatmak isteriz. 

BERĠLHAN AKMAN: Beril, Fransızca‟da bir mineral adıdır. Bu adı ilk de-

fa lise ikinci sınıfta öğrenci iken (1956-1957) bir kız arkadaĢımızın adı olarak 

iĢitmiĢtim: Beril Ersoy, Ģimdi Ġstanbul‟da, belki de emekli olmuĢ bir hukuk insanı-

dır. Doğum tarihi 1941 olabilir. Daha sonra bu ada bir defa daha rastlamıĢtım. Be-

rilhan Ģekli ise, asıl ada modaya uyarak eklenen; can, nur, su (IĢılsu, Elifsu, Ezgi-

su, vb.) kelimeleri  gibi, adla birleĢen, aslında bağımsız olarak da kullanılan bir 

kelimeler topluluğudur. Tarafımızdan ilk defa belirlenmiĢtir. 2021 tarihli bir ölüm 

ilanında torun ve yeğen olarak adı sayılanlar  arasında iki de Beril vardı. Öğrenci 

idi.  

BAYRAMPAġA PARLAK: Trabzon‟da konulmuĢ bir addır. Ġstanbul‟un 

pek ünlü olan BayrampaĢa ilçesinden baĢka nerede ve ne zaman bir Bayram PaĢa 

yetiĢmiĢ de kiĢi adı olarak konulmuĢtur, araĢtırılmalıdır. Acaba Trabzon tarafların-

da yetiĢmiĢ ünlü bir Bayram PaĢa var mıdır? Bu ad bir çekiliĢ listesinde yer almıĢ-

tır. 

BEDĠHE AKCAN: Adana‟da konulmuĢ bir addır. Dilimizde Bedia ve Me-

diha  adları var ama böyle bir ad yoktur. Dilimize Arapça‟dan  giren ve pek yaygın 

olmayan bedihe, bedihi ve bedii kelimeleri vardır. . Sonuncusu erkek adı olarak 

kullanılır. Acaba onun müennesi/diĢili olarak kullanılmıĢ olabilir mi? Aynı za-

manda estetik anlamına da gelen bu adımızı da araĢtırmayı sürdürmeliyiz. Bu ad 

bir çekiliĢ listesinde yer almıĢtır. 

BELTAN: Erkek adıdır. Anlamı için bir Ģey söyleyemiyoruz. AĢağıda Bil-

gün adı için yürüttüğümüz yöntemle ilgili olabilir.   

BESNA AYKAL: Diyarbakır‟daki bir çekiliĢin listesinde yer almıĢtır.  

BĠSMĠL: Bir ölüm ilanındaki merhumun adıdır. Ad, Diyarbakır ilimizin il-

çelerinin birinin adıdır. Ġlçe halkının bir parçası da, anlatıldığına göre, Konya‟nın 

İsmil beldesinde yaĢamaktadır. Adın niçin konulduğu tahmin edilebilir: İstanbul, 

İzmir, Samsun kiĢi adları var da Bismil   niçin olmasın? Bu büyük Ģehirlerin adla-

rını alanlar çok gençtirler, araĢtırmalıyız. 

BĠLGÜN:  bil- fiil kökü ile gün kelimesinin birleĢmesinden oluĢmuĢ olabilir 

mi? Yoksa adları bil ve gün heceleriyle baĢlayan anne ve baba adlarının ilk hecele-

rinden oluĢmuĢ olmasın!  Bu yöntemle ad belirleme son yıllarda sıkça görülmek-

tedir. Mesela bu çocuğumuzun aile büyükleri Bilgin/Bilge/ ve Günay/Güner, vb.  

adlı kiĢiler olabilir mi? Ad, bir ölüm ilanında geçmektedir. 

BĠLĠNÇ: bk. ġua 

BURAK: Burak İri ad ve soyadı ikilisinden birinin değiĢtirmesi söz konusu 

olursa sizce bu iĢ hangi ada uygulanabilir? Bize göre yanlıĢ karar vermiĢ olabilir-

siniz. Daha 2012‟nin 20 Ocak tarihinde doğan [14 Haziran 2012] Burak yavrumu-

zun adı Habil olarak değiĢtirilmiĢtir, 
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CAMĠ: Kelimemiz elbette anlamı açısından ad olabilir. Tıpkı Namaz adının 

verilmesinde olduğu gibi. Hatta Türk siyasi hayatında pek ünlü eski bir Cami Bey 

vardır. Kelimemizin anlamı güzel olsa bile taĢıyıcısı adını değiĢtirmek isteyebilir. 

Fesih ve Hasret oğlu 1989 Tekman  (Erzurum) doğumlu Cami Bey artık yeni 

adıyla aramızdadır: Cemil. 

Bu vatandaĢımızı soyadıyla birlikte düĢünürsek, belki baĢka bir  değiĢiklik 

daha gündeme gelebilirdi. Çünkü eski Cami Bey‟in soyadı Çoban‟dır. 

CANDAN: Her iki cinsiyet için de konulan bu ad, bize göre hanımlara daha 

uygundur. 

Candan Pötöy‟ün ilanını okurken sanki soyadını değiĢtirecekmiĢ gibi algı-

lamıĢtık. Ancak o, cinsiyetin belirlenmesi için adını Mete olarak değiĢtirmiĢtir. 

20-25 yıl kadar önce Ankaralı ünlü bir futbolcu ile 1970‟li yılların ünlü bir 

sinema oyuncusu hanım bu adı paylaĢmıĢları. Ünlü sanatçı Candan Ertekin Ha-

nım‟ı hepimiz tanıyoruz. 

CEM: bk. Gülcem 

CEMĠL: bk. Cami 

CĠCĠ: Türk Eğitim Vakfı bağıĢçılarından olup cinsiyetinin kadın olması ke-

sin gibidir. Anlamı bilinen bir kelime olmakla birlikte pek ilgi görmemiĢtir. 

ÇAĞLAN: çağla- fiilinden türetilmiĢ olmalıdır. Ayrıca çağlayanın büyüğü  

şelale anlamına   gelen çavlan kelimesine müdahale ederek türetilmiĢ  olabileceği 

de düĢünülmelidir. KardeĢinin adının da Deniz olduğunu hatırlatalım. 

ÇAĞLAYAN: Bu ad bir erkek adı olup kız çocuklarında pek görülmemek-

tedir. Ancak bu hanımın ilanında farklı bir düzeltme de vardı. 

1981doğumlu Çağlayan Hanım adını Duygu olarak değiĢtirirken cinsiyet 

hanesinde de değiĢiklik yaptırmıĢ ve kadın olarak  tescil ettirmiĢtir. Ancak, Duygu 

adı az da olsa erkeklerde de görülmektedir: Duygu Sağıroğlu. 30-35 yıl öncesinde 

Konyalı bir millî futbolcumuz vardı: Çağlayan. 

DEMET: bk. Sevmiye 

DEVĠN: Türkçe Sözlük‟te böyle bir kelime yok, ancak devinim adı var. . 

Devinme iĢi, hareket (2005, 519). Bu adda edebiyat öğretmeni Haluk Aker bir 

edebiyat dergisi yayımlamıĢtı: ġubat 1965-Ocak 1966. Ad, acaba hangi cinsiyete 

aitti? Devin, torun olduğu için ip ucu da bulamıyoruz. 

DĠLCEM:  15 yaĢlarında bir kız öğrencinin adıdır. Birkaç yıl önce bir dil 

araĢtırıcı popüler yazılarını  Dilce adlı bir kitapta toplamıĢtı, hatırlıyorum. 

DĠLEM: Bu adın Berçim‟le birlikte kullanıldığını yukarıda dile getirmiĢtik. 

Ad, öğrenci listelerinden baĢka dedesinin ölüm ilanında  torun adı olarak da gö-

rülmektedir. 

DOĞAN: bk. Akbaba 

DOĞUKAN: bk. Ġslam 

DÖNDÜ: Bir ailenin ilk çocukları hep kız olmuĢsa, yeni çocukların farklı 

cinsiyetten olması için, sonuncu kız çocuğuna Döne/Döndü gibi geleneksel adlar 

konulur. Genellikle büyükĢehirlere gelen Döne‟ler adlarını değiĢtirirler. Bu hanı-

mın adı ayrıca ninesinin adından dolayı da konulmuĢ olabilir.  
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1981 doğumlu bu hanımın adının Aybüke Umay olarak değiĢtirilmesi,  Türk-

çe ad olmakla doğrudan ilgilidir. Bazı örneklerde gördüğümüz gibi, Döndü Aybüke 

veya Döndü Umay da olabilirdi. Ancak o zaman da adda bir anlam kayması görü-

lecektir. 

DÖNDÜ AYBÜKE: bk. Döndü 

DÖNDÜ UMAY: bk. Döndü 

DÖNE: 1985 doğumlu Döne Hanım, yeni ad olarak Ferhan‟ı seçmiĢ. Ancak 

Ferhan adı daha çok erkek çocuklarına konulur. Ferhan ġensoy (tiyatro oyuncu-

su). Ferhan DevkuĢuoğlu (atlet ve gazeteci), Prof. Dr. Feyhan Paytak, vb. 

Ancak Döne‟nin soyadı Körpe için, „Acaba soyadını mı değiĢtirecek?‟ diye  

sormaktan da kendimizi alamıyoruz. 

DÖNE: bk. Döndü 

DURANGÜL: Bu ad için Ģöyle bir yorum getirebiliriz: Ailenin kızları haya-

ta tutunamamıĢ, ancak daha sonra biri hayatta kalmıĢ ve ona bu adı  vermiĢler. 

Değil tabii… Alınan yeni ad öyle bir yapıya sahip ki cinsiyet tam belli ol-

muyor: Güner. Bu ad hem kızlara hem de erkeklere konulabilen adlardan biridir. 

Sınıf arkadaĢlarım, lisedeki erkek, üniversitedeki  hanım arkadaĢlarımın adları da 

Güner‟di: Tekeli ve Görsün. Bizce, Durangül‟deki gül bölümü cinsiyeti belirliyor. 

DURSUN: Ġlk çocukları yaĢamayan aileler, belki de üçüncü, dördüncü ço-

cuklarına bu adı koyarlar. Türkçe bir ad olmakla birlikte günlük halattaki farklı 

kullanılıĢları sebebiyle  değiĢtirilmektedir. Mesela, iĢ yerlerinde konuklar içir söy-

lenilen çay, kahve, vb.nin gecikmesi durumunda, „Yoksa çaylar Dursun Efendi‟ye 

mi söylendi?‟ latifesi yapılır. 

Ayrıca, Dursun Bey‟in soyadı da Çatal‟dır. Acaba soyadının değiĢtirilmesi 

de mi düĢünülmeliydi? 

Modern  bir adın veya  yeni bir soyadın peĢinde koĢmayan Dursun Bey belki 

de dedesinin adı olan Ali‟yi alıvermiĢ. 

DUYGU: bk. Çağlayan 

EBAZER: bk. Abuzer 

EBUSUFYAN: Ebusufyan kimdir? Bu ad niçin konulmuĢ, niçin değiĢtiril-

miĢtir? Ġslam tarihinde bu adla anılan iki sahabi vardır: Biri Hz. Muhammed‟in 

kayınpederi, öbürü ise süt kardeĢidir. Ġkincisinin Hz. Muhammed‟in peygamberli-

ğinin ilk 20 yılında karĢısında yer alması adın değiĢtirilme sebebi olabilir. 

12 Haziran 2012 tarihli gazete ilanında geçen ad Ebusufyan Omaç idi. „Aca-

ba hangisi değiĢtirilecek?‟ dememize kalmadı, bir satır aĢağıdaki Yusuf adı gözü-

müze iliĢiverdi Ahmet ve Necmiye‟nin 1992 doğumlu  oğulları acaba yakıĢıklı 

olduğu için mi bu adı aldı dersiniz. 

EBEDĠN: Diyarbakır‟da konulmuĢ bir addır. Cinsiyeti belirlenememiĢtir. 

„Ebedî olma, uzun ömürlü olma‟ anlamlarına gelebilir. Bir masalımızın kahraman-

larından birinin adı ise Ebeden Ölmez idi. 

EBUZER: bk. Abuzer 

ECE: bk. Gülcem, Ġrem I 

ECEM. bk. Gülcem 

EFE: bk. Gülcem 
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EFEM: bk. Gülcem 

ELĠF: bk OkĢan 

ELĠF: bk. Zafer 

ELĠF ÇAĞRI: bk. Zülfikar 

ELĠF NUR: bk. Satiye 

EMĠL: Merhum büyük babaannesinin ölüm ilanında geçmektedir. Yeni 

Türk Edebiyatı Profesörü Birol Bey‟in de soyadı Emil‟dir. Hatırlatalım, Emil 

Bey‟in babası öğretmendir. 

ERBAY: bk. Sonbay 

ERGĠN: bk. Zafer 

ESĠ: Vefat eden kimya öğretmeni bir hanımın Can ve Esi adlı iki çocuğunun 

adları anılmıĢtır. Can‟ın erkek olması kesin gibidir de Esi‟nin cinsiyeti nedir, bi-

lemiyoruz. Kız olduğu düĢünülebilir. 40-50 yıl öncesinin tiyatro oyuncularından 

Muammer Bey‟in soyadı Esi idi.  

ESMA ĠKRA: bk. Ġkra 

EVNUR: Adlar e harfiyle baĢlayan üç kardeĢin en büyüğüdür. Evnur, Erkan 

ve Ercan. Evin ilk çocuğu olduğu için bu ad veriliĢ olmalıdır. Bu hanımın dedesi 

Silifkeli olup yine oralı bir hanımın  adının da Evenur olduğunu hatırlatalım. Bir 

baĢka hanım adı ise Eveay‟dır. 

FADIL: bk. Ramazan 

FATĠH: bk. Atilla 

FATĠH SULTAN: bk. Sultan 

FATMA I: Kadın adları arasında en çok kullanılanı olmakla birlikte onar 

yıllık dönemlerde geri plana düĢen adın değiĢme sebebi  ne olabilir? Bu arada 

Merve adı da onar yıllık dönemlerde ilk sıralarda yer alıyor. 

Biz Fatma Medetoğulları ikilisinde soyadın değiĢebileceğini beklerken deği-

Ģiklik  adda oluvermiĢ.  Ve 1993 doğumlu  Fatma Hanım‟ın adı Merve olmuĢtur. 

Merve adı yavaĢ yavaĢ moda  adlar arasına girmekte olup buradaki   değiĢikliğin 

sebebi de bu olmalıdır.  

FATMA II. 

Ali Baba, Hasan Dede tamlamaları kulağa hoĢ geliyor da Fatma Dede söy-

leyiĢi  kulağımızı tırmalıyor. O halde yapılacak iĢ yargının yolunu tutmak. Bu ha-

nım, ülkemizde en çok konulan Fatma adında vazgeçmiĢ. Artık bizim bir Hilal 

Dede‟miz var. 

FATMA: bk. Akbaba 

FATMA: bk. Hanım 

FATMA: bk. Ġremnur 

FATMĠR: bk. ġehzane 

FAZIL: bk. Ramazan 

FERHAN: bk. Döne 

FERĠHAN: Merhumenin adı olmasaydı, az da olsa, dizgi hatası olarak  dü-

Ģünecektir. KKTC asıllı eski bir film yıldızının adı Feri (Cansel) idi. Ölüm ilanın-

da yeterli bilgi olmadığı için merhumenin KKTC asıllı olup olmadığını belirleye-
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miyoruz. Ancak tıpkı Perihan‟da gibi birleĢik ad oluĢturduğunu söyleyebiliriz. 

Arapça olan fer‟i kelimesiyle  bir ilgisi yoktur. 

FESĠH: bk. Cami 

FINDIK: Bu ad, acaba hangi cinsiyet için kullanılıyor? Pamuk, Ġpek hanım-

lar için konulan adlardır; Fındık da o grubun adlardanmıĢ. Bir ölüm ilanından 

alınmıĢtır 

FĠLĠZ: bk. Ġremnur 

GAZAL: Arapçada ceylan anlamına gelen bu kelime, dilimizde de kullanı-

lan, özellikle klasik Ģiirimizde benzetme unsuru olarak görülen bir kelimedir. 

„Acaba cinsiyet belirleme sorunu mu var?‟ diye düĢünüyoruz. Değil. Çünkü yeni 

ad, küçük bir düzeltme/değiĢtirmeden baĢka  ikinci bir adın alınması Ģeklinde  kar-

Ģımıza çıkmaktadır: Hazal Hayat! Hazal‟ı sözlüklerde bulmak zor. Acaba Ga-

zal‟dan kaçmak  için sığınılacak bir ad olmasın Hazal! Hayat mı? O da galiba aile 

arasında bilinen, kullanılan ad olabilir.  

Ancak bu Hazal adı. sığınılacak bir ad değil kapıĢılacak bir ad imiĢ. Bir kon-

ser haberinde adı verilmeden  Hazal adlı bir Ģarkıcı da anılır. Hazal Sarıkaya da 

2012 Londra Olimpiyatları‟ndaki yüzücü kızlarımızdan biri imiĢ. 

GANĠYE: Arapça‟da, „zengin, varlıklı‟ gibi anlamları vardır. Erkek adı ola-

rak kullanıldığı da bilinir. Gani Yener (çevirmen). Gani Müjde (yazar, senarist) 

Ganiye ise Gani‟nin müennesi/diĢili  olmalı. Bu, bizim yakalayabildiğimiz tek 

örnektir. Bir ölüm ilanından alınmıĢtır. 

GILMAN: 15 yaĢlarında bir kızımın adıdır.  Tanıdığımız ilk Gılman Hanım 

ise bugün 50-55 yaĢlarında olmalıdır. Kelimenin anlamı ise „genç ve güzel deli-

kanlı‟dır. Ancak daha çok erkek ördekler için kullanılan sunanın insanlar için  gü-

zel kızlara yakıĢtırılmasında olduğu gibi, burada da Gılman kız çocukları için kul-

lanılmaktadır. 

GĠRAY: bk. ġahsur 

GÜL: bk. Ümmügül 

GÜLCE: bk. Gülcem 

GÜLCEM: Kastamonulu ailenin 1963 yılında doğan çocuklarına niçin bu 

adı verdiklerini anlamak zordur. Günümüzde olsaydı, Efe‟den Efem, Ece‟den 

Ecem‟i türettikleri gibi, Gülce‟den Gülcem‟i türettiklerini düĢünecektik. Ama yeni 

bir ad he rĢeyi açıklıyor. 

Gülcem adı daha çok hanım adını hatırlatıyor. Oysa kahramanımız erkektir 

ve Cem adını almıĢtır. 

GÜLġEN: bk. GülĢiĢe 

GÜLġĠġE: Kelimenin aldığı yeni Ģekil, bütünüyle yanlıĢ yazıldığının  iĢare-

tini taĢımaktadır. Hiç, „Gülşişe diye ad da olur muymuĢ?‟ demeyiniz. Limon‟un, 

Zeytin‟in, Akbaba‟nın, Ördek‟in ad olarak konulduğu ülkemizde bu da ad olabilir-

di, ama değil. Memurumuz Gülşen‟i kafasına göre yazıvermiĢ 

GÜNER: bk. Durangül 

GÜRCÜ: Bu tür adlar çok seyrek kullanılır. Bazıları, burada olduğu gibi, 

hanımlar için kullanılırken  bazıları da Arap ve Çerkes‟te olduğu gibi, erkekler için 

kullanılır. Bir ölüm ilanından alınmıĢtır. 
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HABĠL: bk. Burak 

HAMDUSENA: Diyarbakır‟da konulmuĢ  bir addır. Tanrı‟ya olan Ģükran 

duygularını dile getirmek için hamd  (Tanrı‟ya Ģükretme) ve sena (övme) kelime-

lerinin bir ü bağlacı aracılığıyla  bir araya gelmesiyle oluĢmuĢtur. Ad olarak ilk 

defa karĢımıza çıkmaktadır. Yer aldığı ilanda cinsiyetini belirtecek bir ip ucu yok-

tur. Ad, bir çekiliĢ listesinde yer almıĢtır.  

HANDAN: bk. Nalan 

HANIM: Bu ad Anadolu‟da pek yaygın olmasa da görülen adlardandır. Be-

nim birkaç öğrencim bu adı taĢıyordu. Fatma Hanım, Ayşe Hanım oluyor da Ha-

nım Hanım  niçin olmasın? Ama dilimizde bu iki hanımın birlikte kullanıldıkları 

yerler de vardır. „Hanım hanım gidersin.‟ gibi. 

Temel, genelde Doğu Karadeniz‟de  çocuklarımıza konulan bir addır. Ko-

nulma oranı düĢünce bazı belediyeler çocuklarına bu adı veren ailelere bir altın 

hediye ediyor. Hanım Hanım‟ın soyadı Temel… Acaba hangisine iĢlem yapılacak? 

Bizim Hanım Hanım adından Ģikâyetçi, Temel‟inden Ģikâyetçi değil. 

Zeynep adı en çok konulan beĢinci hanım ad… Ayrıca değiĢiklik sonrası  

alınan ilk ad… Bunda bu adın Peygamberimizin eĢlerinden ve kızlarından birinin 

adının olması ilk sebeptir. 

Artık Hanım Hanım yok, Zeynep Hanım var.  

HASAN: bk. Akbaba ve Ġrdesel 

HASRET: bk. Cami 

HAVA: Ġstanbul‟da konulmuĢ bir addır.  Birinci bölümdeki düzeltme ilanla-

rı arasında da yer alıyordu. Orada belirttiğimiz üzere, kızımızın adı Havva‟nın ek-

sik yazılmıĢ Ģekli değilmiĢ, ailesi belki de biraz „havalı‟ olsun diye böyle bir ad 

koymuĢ olabilir. YaĢının 18‟in üzerinde olması gerekmektedir. Yıllar sonra benim 

de bu adı taĢıyan bir öğrencim olmuĢtu. O da adının Havva ile ilgisi olmadığını 

söylemiĢti. Ġstanbul‟daki bir çekiliĢin listesinde yer almıĢtı. 

Hava Hanım‟ın soyadının da ilgi çekici bir hikâyesi var: Seviş. Acaba ilan ad 

ile mi, yoksa soyadı ile mi ilgili? 1990 doğumlu Hava Hanım‟ın yeni soyadı  Se-

vinç‟tir ve Hava korunmuĢtur. 

Rebabî Edip Bey‟in  de soyadı Seviş İş idi de o bu soyadı, Sev                                      

İş Ģeklinde söylerdi. Konya‟daki bir ailenin soyadı Ulusöver idi de tabeladaki yazı-

lıĢı Ulus‟över Ģeklinde idi. Bazı benzer soyadları da yeri gelmiĢken hatırlayıvere-

lim: Hasetçi-Has etçi, Çakal - Çak Al, vb. 

HAVVA: bk. Hava 

HAZAL: bk. Gazal 

HAZAL HAYAT: bk. Gazal 

HEDĠYETULLAH: Diyarbakır‟da konulmuĢ  adlardandır. Hangi cinsiyeti 

ifade ettiği belirlenememiĢtir. Ancak bir hanım adı olarak kabul edilmesi daha uy-

gundur. „Allah‟ın hediyesi‟ diye günümüz Türkçesine çevirebiliriz. Ad, bir çekiliĢ 

listesinde yer almaktaydı.  

HĠCLAL: Vefat eden bir hanımın adıdır. KonuluĢ sebebi belirlenememiĢtir. 

Bazı ağızlarda ünlü ile baĢlayan kelimelerin baĢına h ünsüzü görüldüğü unutul-

mamalıdır: ayva-hayva, vb. Özel bir konuluĢ sebebi yoksa, özgün bir ad olarak 
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konmuĢ ve düzeltilmesi veya değiĢtirilmesi yoluna gidilmemiĢtir. Daha sonraki 

yıllarda Çorum Hitit Üniversitesi‟nde Hiclal Demir adlı yardımcı doçent bir hanı-

mı tanımıĢtım. 

HĠLAL: bk. Fatma 

HĠNDĠYE: Bir ölüm ilanında, merhumenin yakınları sayılırken bu ada da 

yer verilmiĢtir.  Adın, bir kadın (gelin)  adı olduğu anlaĢılıyor. Zaten yapısı da ona 

uygundur. Ancak müennes/diĢil olarak görülen bu adın Hindi Ģeklinde konulmuĢ 

bir müzekkeri/erili yoktur. Ġlanda yer alan adlardan, onun Hindistan‟dan gelen bir 

ailenin yakını olması da düĢünülemez. „Ben koydum, oldu‟ mu diyeceğiz. Ancak 

Ġslamiyetin ilk yıllarında adı sıkça geçen kadınlardan biri de Ebusufyan‟ın eĢi 

Hind‟dir. 

HÜLYA: bk. Hürriyet 

HÜLYA: bk. Uğur 

HÜRRĠYET: bk. Hürriyyet 

HÜRRĠYYET: Bu adın asıl yazımı yukarıdaki gibi olmakla birlikte dili-

mizde, özellikle çok satan bir gazetenin adında Hürriyet olarak geçmektedir. Dü-

zeltme veya değiĢtirilmenin, günümüzde kullanılan Ģeklini almak için yapıldığı 

sanılıyorsa da sebep ad değiĢtirme Ģeklinde olmuĢtur. Bir de pek kullanılmayan, en 

ünlü sahibi Ziya Gökalp‟ın kızı olan bu ad cinsiyeti de  belli etmemektedir. ĠĢte 

adın sahibi de hem yazım zorluğundan kurtulmak, hem de cinsiyetinin belirlenme-

si için adını Hülya olarak değiĢtirmiĢtir. 

HÜSEYĠN: bk. Ġrdesel 

HÜSNE: Dilimizde, Arapça‟nın hüsn üçlüsünden türetilen pek çok kelime 

vardır. Hüsne de onlardan biri olmalıdır.  

1954 doğumlu Hüsne Ergin‟in ilanını okurken, bu, pek bilinmeyen, hatta 

Hüsnü, Hüsniye gibi adlarla karıĢtırılabilen adın değiĢeceğini sanmıĢtım. Meğer, o 

kalıyor, soyadı Şenyurt oluyormuĢ.  

HÜSNÜ: bk. Hüsne 

HÜSNĠYE:  bk. Hüsne 

ĠDĠL: bk. ġahsur 

ĠKRA: Ġslami hayatta önemli bir yeri olan bu adı, kızlarına koyan Umut ve 

Aylin Yıldız çifti ayrıca ikinci bir ad olarak da Esma‟yı baĢa getirerek kaydettir-

miĢler.  

2005 doğumlu Esma İkra Yıldız bugün sadece ikinci adıyla, İkra Yıldız ola-

rak hayattadır. 

ĠLAYDA: Adı aslında İlayda Nezahat olan kızımızın/hanımın doğum tarihi 

belirtilmeyince, değiĢtirme, düzeltme ve çıkarma konularında da karar veremiyo-

ruz. Malatya‟nın Darende ilçesinde doğan ve değiĢtirme kararını veren mahkeme 

Bakırköy‟de olduğuna göre, hanım adını yaĢadığı çevreye uydurup, büyük bir ih-

timalle ninelerinden birinin adı olan Nezahat‟tan vaz geçivermiĢtir. 

ĠLAYDA NEZAHAT: bk. Ġlayda 

ĠMDAT: Bu ad erkek çocuklarına konulur. Çocuk sayısının çokluğunu ifade 

eder. Ancak genelde İmdat‟lardan önce bir de Soner adlı oğul vea Songül, hatta 

Kafiye adlı bir kız çocuğunun olması düĢünülebilir. 
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1981 doğumlu olan bu beyin adı Suat olarak değiĢtirilmiĢtir. Birkaç yıl önce 

ünlü bir bürokratımız vardı: İmdat Akmermer. 

BaĢka bir Ġmdat örneğimizdeki sebep daha farklıdır. 2011 doğumlu Alperen 

İmdat‟ın ikinci adı iptal ettirilmiĢtir, Bu da adın beğenilmemesi anlamına gelmek-

tedir. 

ĠRDESEL. Ölüm ilanlarında baĢlıca kiĢinin cinsiyeti hemen hemen kolayca 

belirlenebilir. Onu anlatan ifadelerde, „kocası‟ veya „kızı‟ vb. sözler bize yardımcı 

olur. Eğer bizler tembellik eder, ilanın metnini değil de iri harflerle yazılan mer-

hum veya merhumenin  adını okursak  yanılabiliriz. Mesela, merhum/merhume (?) 

İrdesel GögüĢ‟ün cinsiyeti nedir? Biraz sonra geçecek olan Lügen , Nuhbe, vb. 

adların cinsiyetinde, ilanlardaki akrabalık terimleri yardımcı olacaktır. İrdesel bir 

hanım adıymıĢ. Acaba irde+sel olabilir mi? 

Bu ad için yaptığımız küçük bir araĢtırma sonucu Ģu küçük bilgileri vermeyi 

uygun buluyoruz: Zarife ve Öney kızı Hayriye İrdesel Gögüş 24.10.1935-

29.12,2010 tarihleri arasında yaĢamıĢtır. Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde ĠnĢaat 

Fakültesi‟nde profesör olarak görev yapmıĢtır. Ġstanbul‟a defnedilmiĢtir. Kız kar-

deĢi de tıp profesörüdür. 

Bize ulaĢmayan ilk ad Hayriye, bazı kaynaklarda H. olarak kayıtlıdır: Hasan 

mı, Hüseyin mi? 

ĠREM I: Pek farklı bir „ad düzeltme ve değiĢirme‟ ilanıyla karĢı karĢıyayız. 

Ad, ilanda iki defa ve iki ayrı Ģekilde yer alıyor: İremnur-İrem Nur! Yeni Ģekilde 

İremnur‟a göre iki kelimenin arası açılıp Nur‟un önüne Ece  getiriliyor: İrem Ece-

nur. Veya ikinci Ģekle göre zaten iki ayrı kelimeden oluĢan  İrem Nur‟da ikinci 

kelimenin  baĢına Ece getirilmiĢtir.  

ĠĢlemin sebebi, evde ayrıca Ece olarak da bilinen hanımın bu ikinci adının da 

eklenmesi olabilir. 1992 doğumlu hanımın ilanındaki bu karıĢıklık bir dizgi hata-

sından kaynaklanmıĢ olabilir. 

ĠREM II. Ġlanda yer alan İrem Çamur ikilisini  görür görmez, „Mutlaka so-

yadını değiĢtirecek…‟ diye düĢünüyoruz. Ancak görüyoruz ki 1987 doğumlu İrem 

Hanım soyadından memnun da adından değil.  

Yeni ad Şüheda Zeynep ikilisidir. DeğiĢtirme sebebi, Ġslami düĢüncelerle, 

İrem adının kültürümüze sonradan girmiĢ olmasıyla ilgili olabilir. 

İrem adının son 20 yıl içinde en çok konulan ilk on kız çocuğu adı olduğunu 

da hatırlatalım. 

ĠREM: bk. Zeynep 

ĠREM ECENUR: bk. Ġrem I 

ĠREM NUR: bk. Ġrem I 

ĠREMNUR: Burada Ġrem‟den kaçıĢ söz konusudur. 2011 doğumlu İremnur 

bebenin adı Fatma olarak değiĢtiriliyor. 

Bu değiĢiklik için yargıya baĢvurma tarihi,  karar tarihi olan 03.05.2012‟den 

daha önce olacağına göre, 25.12.2011 doğumlu bebeğin adı değiĢtirildiği tarihte o 

sadece beĢ aylıktır. O halde Ömer ve Filiz çifti. Ġrem adını anlamı açısından  be-

ğenmemiĢler ve ülkenin en yaygın olan hanım adını, belki de ninelerden birinin 

adı olduğu için  almıĢlardır. 
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ĠSLAM: Doğum tarihi 31 Mayıs 2012 olan, Celal ve Amine‟nin oğlunun 

tam adı, İslam Doğukan Arsal‟dır. Siz, bu üçlüden hangisini terk eder veya yerine 

yenisini alırsınız? İslam adı Amine anneye  uygun değil mi? Arsal soyadı bazı ün-

lülerde de görülen  soyadlarındandır: Sadri Maksudi Arsal.  

Sadece iki ay yedi gün sonra yapılan  değiĢiklik sonucu bebemiz Doğukan 

Arsal adıyla yaĢamaktadır. 

ĠSMAĠL: bk. Atilla 

JANSET: bk. ġehzane 

KAAN: bk. Necmeddin 

KAFĠYE: bk. Ġmdat 

KARTAL: bk. Akbaba 

KERRA: Ġlandaki bilgilere göre. Merhum Faruk Bey‟in  eĢidir. Türkçe‟de 

kullanılan böyle bir kelime yoktur. Ancak Hz. Ali‟nin lakabında (Haydar/Kerrar)  

yer almasından ötürü, günümüzde çok az da olsa erkek adı olarak  Kerrar kulla-

nılmaktadır. Ayrıca Hz. Mevlâna‟nın eĢi Kira Hatun‟un adının farklı Ģekilde, me-

sela Keyra Hatun diye okunabileceği hatırlanmalıdır.  

KEZBAN: bk. Zeynep 

KĠFAYET: Bu ad, ilanlarımızda, biri ölenin adı, öbürü ise ölenin annesinin 

adı olarak iki defa görülmektedir. Kelimenin iki anlamından biri, „yetiĢir miktarda 

olma‟, öbürü „güç yetme, yapabilme‟dir. Bu adı hatırlatan baĢka bir kelimemiz 

daha vardır: Kafiye. „Yeter, yetiĢir, artık istemez‟ anlamlarına gelen kâfi‟ kelime-

sinden türeyen bu  kelime, çocuk sayısının, örneklerimizde olduğunu tahmin etti-

ğimiz üzere, kız çocuğunun sayısının çokluğundan sızlanma ifade eden bir addır. 

İmdat, Yeter, Soner, Songül, daha sonra göreceğimiz Sonbay gibi bir dileğin yerine  

getirildiği bir addır.  Kifayet adının yer aldığı her iki ilanımızda da  kardeĢlerden 

söz edilmediği için, bu hanımların gerçekten de dördüncü, hatta beĢinci  kızlar mı 

olduğunu söyleyemiyoruz. Biri öğrencim olan beĢ kız kardeĢ, arkadaĢları arasında 

Beş  Kızlar diye anılırdı.  

KUZGUN: bk. Akbaba 

LÜGEN: Vefat eden bir tıp profesörünün adıdır. Görebildiğimiz iki ilanın 

birinde  fotoğrafı olduğu için hanım olduğunu anlıyoruz. (Hürriyet, 19 Mayıs 

2012) 

MAKBULE: bk. Maksule 

MAKSUDE: bk. Maksule 

MAKSULE: Bu ad düzeltilmesine düzeltilecek ama yerine hangi ad geçe-

cektir? Makbule mi, Maksude mi? Hanım doğum tarihi verilmemiĢ. DüzeltilmiĢ 

adımız Maksude olmuĢ. Bu adı taĢıyan bir tanıdığımız vardır: Maksude Çubukçu: 

1962 yılından itibaren bir süre Konya Kız Lisesi müdürlüğünü üstlenen bir Fran-

sızca öğretmenidir. 

MAġĠKAR: bk. YeĢil  

MAVĠSEL: BK. YeĢil 

MAVĠġ: bk. YeĢil 

MAYA: Tam adı Maya Ece olan bu torun çocuğunun  anne ve babası Elif ve 

Cem adlarını taĢımaktadır.  Kalabalık ad listesinde yabancı adları taĢıyan  birkaç 
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da Ġngiliz/Amerikan adı yer almaktadır. Karaca Oğlan‟da, ‟diĢi deve‟ ve „güzel 

kız‟ anlamlarında gördüğümüz kelimenin bu anlamda kullanıldığını tahmin etmi-

yoruz. 

MAYSER: Ġstanbul‟da konulmuĢ bir addır Soyadı Erbay olan kiĢi hakkında 

baĢka bir bilgimiz yoktur. YanlıĢ yazılıp düzeltilmeyen bir ad  olabilir, anne ve 

baba adlarından alınan hecelerin bir araya getirilmesiyle oluĢturulmuĢ da olabilir. 

Yerel bir ad olabileceği de düĢünülmelidir. Ġstanbul‟daki bir çekiliĢ listesinde yer 

almaktadır. 

MELEK: bk. Atilla ve Memlüke 

MEMLUK: bk. Memlüke 

MEMLÜKE: Batman nüfusuna kayıtlı, doğum tarihi belirtilmeyen bu ha-

nım adını Melek olarak değiĢtirmiĢtir. Sözlüklerde Memluk kelimesi  varsa da 

Memlüke yoktur.  Adın; köle, kul, esir gibi kelimeleri çağrıĢtırması değiĢtirilmesi-

nin sebeplerini oluĢturabilir. 

MERVAN: Pek yaygın olmayan adlardandır. Ġslamiyet‟in baĢlangıcından 

itibaren bu adı taĢıyan  pek çok kiĢi siyaset sahresinde görülmüĢtür.  

1980 doğumlu Mervan Hanım adını Merve olarak değiĢtirmiĢtir.  Merve adı 

o yıllarda pek fazla kullanılmıyordu. Belki de nüfus memuru adı Mervan olarak 

yazmıĢ olabilir. 

Yakın zamanlarda bu adı taĢıyan bir parlamenteri veya bir siyaset insanını 

hatırlar gibiyim. 

MERVE: bk. Fatma ve Mervan 

MERYEM: bk.. Nalan ve OkĢan 

METE: bk. Candan.  

MEZĠN: Ġlanı okumadan önce bu adın hangi cinsiyeti temsil ettiğini belir-

lemek mümkün oldu. Ġki soyadlı olduğu için, Kıvılcım Hanım‟ın annesi olduğu 

açıklaması bizi rahatlattı. Nedir Mezin? Erkek adı olsaydı, müezzin kelimesinin 

Anadolu‟da aldığı Ģekillerden biri  olarak kabul edebilirdik. Mâzin, mezin, mey-

zin. Aramaya devam edelim. 

MUHAMMED FATĠH: bk. Atilla 

MUHDĠYE: bk. Ali Ekber 

MUKTĠM: Bu adı/kelimeyi bugüne kadar ne iĢittim ne de bir yerlerde  oku-

dum. Sözlükler de cevap vermedi. Ölüm ilanında adı geçen kiĢi, bu adı taĢıyan 

kiĢinin yani Muktim ġelli‟nin kayınpederidir. Merhumun adı da Abdülaziz ġelli 

Aybar olunca biraz düĢünülmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Çünkü merhum, 

aynı zamanda ġule Aybar‟ın da kayınpederidir. Bize göre Muktim bir erkek adıdır. 

MURADĠYE: Kız çocuklarına konulan bir addır. Pek seyrek görülür. Oysa 

erkek çocuklarına konulan Murat adı çok yaygındır. Muradiye adının konuluĢ se-

bebi, ailenin bir isteğinin  gerçekleĢmesi sonucu olabilir.  

1990 doğumlu olan bu hanımın adı Yağmur olarak değiĢtirilmiĢtir.  

Bizim de, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-

lümü‟nden mezun ettiğimiz son öğrencilerimizden biri de bu adı taĢıyordu. 

MURAT: bk. Muradiye 

MUSTAFA: bk. Uğur 
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MUZAFFER: Her iki cinsiyet için de konulan adlardandır.  Ünlü siyasetçi 

Alparslan TürkeĢ‟in eĢi Muzaffer Hanım‟ın ve ünlü sinema oyuncusu Muzaffer 

Tema‟nın adları da bu ortaklığın iĢaretidir. 1950‟li yıllardan kalan ünlü bir ad:  da,  

Galatasaray‟ın ünlü oyuncusu Muzaffer Tokaç.  

1968 doğumlu Muzaffer Hanım‟ın yeni adı Merve‟dir. 

MUZAFFER TEMA. bk. Muzaffer 

MUZAFFER TOKAÇ. bk. Muzaffer 

MÜMĠNAT: „ĠnanmıĢ kimse, inanan‟ anlamlarına gelen mümin kelimesi 

çokluk Ģeklidir. Kastedilen bir kiĢi ama anlamı çokluğa iĢaret ediyor. Cinsiyeti 

belirleyici bir ip ucu var mı? Müminat, oğlunun derneğinin verdiği ilanda yakınla-

rına baĢsağlığı dilenen bir annedir. 

MÜSTEAN: Ġlanda cinsiyeti belirtecek bir ip ucu yoktur. Ayrıca, hemen 

hemen hiç konulamayan  adlardandır. Allah‟ın sıfatlarından olup „kendisinden 

yardım  ve imdat istenen‟ anlamındadır. Aynı adı, bir de, Türk Eğitim Vakfı ba-

ğıĢçıları arasında  görüyoruz. Ama yine cinsiyeti belirlenemiyor.  

MÜġERREF: Hemen daima bir kadın adı olarak konulan bu adın MüĢerref 

Hekimoğlu, MüĢerref Tezcan gibi ünlü temsilcileri vardır. 1984 doğumlu Müşer-

ref Bey‟in yeni adı Şeref‟tir. Ancak bu yeni ad az da olsa hanımlar için de kulla-

nılmaktadır. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu‟nda aynı dönemdeki bir hanım arka-

daĢımızın adı Şeref Ergül idi. Galiba Müşerref Bey, eski adından fazla uzaklaĢmak 

istememektedir. 

MÜġERREF HEKĠMOĞLU:  bk. MüĢerref 

MÜġERREF TEZCAN: bk. MüĢerref 

NAĠME: Necmeddin 

NALAN. Bir zamanlar pek yaygın olan, Farsça asıllı bu ad âdeta Handan 

adı ile yarıĢıyordu. Günümüzün en ünlü Nalan‟ı, ses sanatçısı Nalan Altınörs Ha-

nım‟dır.  

Anne ve baba adlarıyla birlikte doğum tarihi de bu hanımın yeni adı Mer-

yem‟dir. 

NALAN ALTINÖRS: bk. Nalan 

NAMAZ: bk. Cami 

NECMEDDĠN: Bir dönemin önemli adlarından olan Necmeddin‟le [Erba-

kan] ilgili olarak neler söyleyebiliriz? Adları N harfiyle baĢlayan Niyazi ve Naime 

çifti  acaba, „Oğlumuzun adı da N harfi ile baĢlasın.‟ diyerek mi bu adı koydular? 

Sanmam. Dönemin ünlü bir siyaset adamının adını koyduklarını tahmin ediyorum. 

Bugün 29 yaĢında olan (d. 1983) bu zat, adını Kaan olarak değiĢtirirken neler dü-

Ģünüyordu, bilemiyoruz. Bu vatandaĢımızın soyadının dü Kurtulmuş olduğunu 

hatırlatmak isterim. 

NECMĠYE: bk. Ebusufyan 

NEZAHAT: bk. Ġlayda 

NĠMET: Her iki cinsiyet için de konulan bu ad bize göre hanımlara daha 

uygundur. 1980 doğumlu Nimet Bey‟in  yeni adı Oğuzhan‟dır.  

           Son çeyrek yüzyılda, iki bakanımız bu adı taĢıyordu: Nimet ÖzdaĢ (er-

kek) ve Nimet Çubukçu (hanım) 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 26 

NĠMET ÇUBUKÇU: bk. Nimet 

NĠMET ÖZDAġ: bk. Nimet 

NĠYAZĠ: bk. Necmeddin ve ġaban 

 NUHBE: Tarafımızdan ilk defa görülen bir addır. Ad,  doğrudan cinsiyeti be-

lirmiyor; daha doğrusu alıĢılmıĢ ip uçlarını bulamıyoruz. Ancak sözlükteki anlamı 

„Her Ģeyin seçkini ve gözde olanı‟ da bize yardımcı olamıyor. Acaba diyoruz, her 

iki cinsiyet için kullanılan kelimelerden midir? Kamuran, Hikmet, Ġsmet, vb. gibi. 

Neyse, ilan yardımımıza yetiĢiyor. Nuhbe Hanım, Kemal Bey‟in eĢi, Ahmet ve 

Mehmet Beylerinin anneleridir. 

NUR: bk. Alev, Ġrem I 

NURCAN: bk. ġemsican 

NURĠCAN: bk. ġemsican 

NURTEN: bk. Zeynep 

OĞUZHAN: bk. Nimet 

OKġAN: Ad, daha çok kız çocuklarına konulmakla birlikte az da olsa erkek 

çocuklarına  da konulmaktadır. Ancak adın anlamı bazen değiĢikliğe yol açarken 

bazen de cinsiyeti belirtecek Ģekilde ikinci bir adla zenginleĢtirilmektedir. 

1974 doğumlu Okşan Yavuz, bir ön ad ile Ayşe Okşan Yavuz Ģeklini almıĢ-

tır. Buna karĢılık 1991 doğumlu Elif Okşan‟ın yeni adı Elif Ģeklinde kısaltılmıĢtır. 

Bir hanım öğrencimin eĢinin adı ise Okşan olarak devam etmektedir. 

OKTAY: bk. ġaban 

ONUR SATILMIġ: bk. SatılmıĢ 

ONUR TÜRKYILMAZ: bk. SatılmıĢ 

OSMAN ALĠ: bk. Uğur 

ÖMER: bk. Ġremnur 

ÖMRĠYE: Kocaeli‟nde konulan adlardandır.  Kadın adı olduğu açıktır. Ya-

şar‟dan  Yaşariye, Dursun‟dan Dursune türetildiğine göre,  Ömriye de Ömür‟den 

türetilmiĢ olmalıdır. Bir çekiliĢ listesinde adı yer almaktadır.  

ÖZBAY: bk. Sonbay 

ÖZĠ: Ġlanda, „Özi - Engin Huntürk‟ Ģeklinde geçtiğine göre Özi, bir hanım 

adıdır. Tarih bilgimiz bizi Avrupa‟daki kale adına götürebilir mi diye düĢünüyo-

rum. Hanım, aileye gelin geldiği için kardeĢlerinin adları da anılmamıĢtır. 

PAġA: bk. Akbaba 

PELĠN: Bu ad, ses yapısıyla kulağa hoĢ gelmektedir. Ad olarak konulması 

da pek eski değildir. Belki 40-50 yıldan beri görülmektedir. 

Yerine alınan yeni ada göre, Yunanca olan bu addan kaçıĢ sebebi tahmin edi-

lebilir. 2010 doğumlu Pelin bebeğin yeni adının, hem de ikili adının, adın değiĢti-

rilme sebebini açıklamaktadır: Meryem Zehra 

PEMBE: bk. YeĢil 

RAHMETULLAH: bk. Serkan 

RAMADAN: bk. Ramazan 

RAMAZAN: Acaba bu addan ne istediler de değiĢtirecek veya düzeltecek-

ler? Sebep ararsanız say say bitmez. Yeni bir ad alınacak veya eklenecek, yeni bir 

adla değiĢtirilecek, vb. 
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Aslında hiç biri  değil… Bu ad özellikle batı dillerinde Ramadan Ģeklinde 

yazılır ve söylenir. 1949 Bursa Ġnegöl doğumlu  Ramazan Bey, belki de çevresinde 

bu adla  anıldığı için değiĢiklik yapılamasına gidilmiĢtir. Bazı adlarımızda da  bu 

durum görülür: Fadıl-Fazıl, Rıdvan-Rızvan, vb. 

RAMAZAN: bk. Azad 

RIDVAN: bk. Ramazan 

RIZVAN: bk. Ramazan 

SABĠ: Bir erkeğin ölüm ilanında görülmüĢtür. 

SABRĠ: bk.YeĢil 

SADIK: bk. Arda 

SADRĠ MAKSUDĠ: bk. Ġslam 

SAFURA: Kocaeli‟nde konulmuĢ adlardandır. Bir çekiliĢin listesinde yer 

almıĢtır. 

SAMĠ: bk.  Ali Ekber 

SATI: Geleneğe uygun olarak erkek çocuklar satılır da kız çocukları satıl-

maz mı? Cumhuriyetimizin ilk kadın milletvekillerimizden birinin adı Satı Kadın 

değil miydi? 

Satı adı bazen atılır, yerine yenisi alınır. 

1977 doğumlu Satı Hanım, günümüzde Şule  Hanım‟dır. 

Ad, bazen ikinci bir adla zenginleĢtirilir. Satı Akın günümüzde Satı Sema 

Akın‟dır. Bu ad bazı kiĢilerde Sati Ģeklindedir  

SATI: bk. Satiye 

SATI KADIN: bk. Satı 

SATI SEMA: bk.  Satı 

SATILMIġ: 40-50 yıl önce ringlerde yumruk sallayan bir millî boksörümüz 

vardı: Satılmış Varlık. Meğer bu adın konulmasının bir hikayesi ve bu boksörümü-

zün de pek çok adaĢı varmıĢ.  

1973 doğumlu Satılmış Tekin artık Sedat Tekin olmuĢtur. 

Bu ad, bazı ailelerde soyadı olarak da örülür: Onur Satılmış bugün Onur 

Türkyılmaz‟dır 

SATILMIġ VARLIK: bk. SatılmıĢ 

SATĠ: bk. Satı 

SATĠYE: Satı adı bazı bölgelerimizde  Satiye Ģeklinde konulur ; ama akıbeti 

pek de farklı olmaz.  

1999 doğumlu (henüz 13 yaĢında) Satiye Nur adlı kızımız artık, biri yeni, 

öbürü doğuĢta verilen iki ada dolaĢmaktadır: Elif Nur 

SATĠYE NUR: bk. Satiye 

SEDAT: bk. SatılmıĢ 

SEMĠHA: bk. Sevmiye  

SEMĠYE: bk. Sevmiye 

SERA: Son yıllarda moda olan adlardan biri de Serra‟dır. Ama bu tek r ün-

süzüyle söylenilen Sera‟nın sözlüklerde birkaç anlamı var: Toprak,  yer (Arapça), 

Ģarkı söyleyen/gazel-sera (Farsça), limonluk, turfanda sebze yetiĢtirmek için  özel 
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olarak hazırlanan kapalı alan (Fransızca). Biz karar veremedik! Serra‟ya gelince, 

o, „refah ve mutluluk içinde yaĢayıĢ‟ demektir. 

SERBAY: bk. Sonbay  

SERHAT: Son 30-40 yıldan beri yaygınca kullanılmaktadır. Ad, çoğunlukla 

erkek çocuklarına konulmaktadır; ancak pek az da olsa  kız çocuklarına konulduğu 

da görülmektedir. 

1974 Almanya doğumlu Serhat Hanım‟ın yeni adı Serra‟dır. Adın konulma-

sının çeĢitli sebepleri olabilir.  Yurt dıĢında doğmak ilk sebep olarak görülebilir. 

Ancak memur Serra‟yı Serhat olarak kaydetmiĢ olabilir.  

2000‟li yılların baĢında Serhat Çelikel  adlı bir kız öğrencim vardı. Ayrıca 

bu adı taĢıyan bir millî güreĢçimizi de hatırlatmak isteriz: Serhat Balcı 

SERHAT ÇELĠKEL: bk. Serhat 

SERKAN: Bu ad, son 40-50 yıl içinde yaygınca kullanılmaktadır. Bazı  

sporcu ve sinema oyuncularının da adıdır.  

1989 doğumlu Serkan‟ın aldığı yeni ad son derece ilgi çekicidir ki biz de ilk 

defa iĢitiyoruz: Rahmetullah ki „Allah‟ın rahmeti‟ anlamına gelmektedir. Adın 

değiĢtirilmesinde, Ġslami ad sahibi  arzusunun yattığını söyleyebiliriz. 

SERRA: bk. Sera, Serhat 

SEVMĠYE: Ad, daha baĢtan değiĢtirilmeye, belki de düzeltilmeye uygun 

görülüyor. Konya‟da, adı Semiha olan hanımlara, bölge ağızlarıyla Semiye derler. 

Acaba „Öyle mi?‟ diye düĢündük.  

1972 doğumlu bu hanım, herhangi bir düzeltmeye gitmemiĢ, değiĢikliği 

seçmiĢtir: Demet.  

SONBAY: Addaki ikinci kelime tıpkı Soner adında olduğu gibi, adın bir er-

keğe ait olduğunu göstermektedir. Merhumun ağabeyi de Özbay adını taĢımakta-

dır. Bize göre bu iki kardeĢin arasında Erbay, Serbay, vb. kardeĢler de olmalıydı. 

Ġlanı veren kurum merhum hakkında fazla bilgi vermemiĢtir. 

SONER: bk. Ġmdat 

SONGÜL: bk. Ġmdat 

SUAT: bk. Ġmdat  

SULTAN: Daha çok kız çocuklarına konulan bir addır. Ancak, dünyanın en 

uzun erkeği olan Türk‟ün adı da Sultan Kösen‟dir. 

1996 doğumlu olan genç Sultan, ailesinin isteği doğrultusunda adına bir ön 

ad alarak Fatih Sultan olmuĢtur. 

Son birkaç yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi‟nde görev yapan meslek-

taĢımız Prof. Dr. Sultan Tulu Hanım‟ı da hatırlatmak isteriz.  

Bugünkü (12.08.2012) gazetelerdeki bir dolandırıcılık  olayına karıĢan beĢ 

kadından  ikisinin adları da Sultan‟dır. 

SULTAN KÖSEN: bk. Sultan 

SULTAN TULU: bk. Sultan  

ġABAN: Vaktiyle güzel niyetlerle konulan bazı adlar zamanla  anlam kay-

ması sebebiyle ya hiç konulmaz olmuĢ veya konulanların da değiĢtirilmesi yoluna 

gidilmiĢtir: Yosma, Niyazi, Tanju, vb. Şaban da bu tür adlardandır. 
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1994 doğumlu Şaban, 18 yaĢının dolmasına  üç ay kala yeni adıyla tanıĢmıĢ-

tır: Oktay. 

ġADĠYE: Şadiye KuĢ‟un düzeltme veya değiĢtirme isteği ne olabilir?  Akla 

ilk gelen Kuş soyadının değiĢtirilmesidir. 

Öyle olmamıĢ, henüz yedi yaĢında olan bu kızımızın adı Şeyda olarak değiĢ-

tirilmiĢtir. Olay, belki de memurun yanlıĢ yazması sebebinin bir sonucu olarak  

düzeltme de olabilir. 

ġAHĠN: bk. Akbaba 

ġAHSUR: Merhum Dr. Cahit Özkan‟ın ölüm ilanındaki bazı adlar dikkati-

mizi çekmektedir. Şahsur Hanım eĢi, Giray Bey, oğlu, Ganiye Hanım kız kardeĢi, 

İdil  de torunu. Aile Kırım Türklerinden olmalıdır. Acaba ġahsur Hanım‟ın Şah-

suvar/Şehsuvar adıyla bir ilgi olabilir mi? KısaltılmıĢ Ģekli akla gelebilir. Ama 

araĢtırılması gerekir. 

ġAYEN: Çukurova Bölgesi‟nde 15 yaĢlarında bir öğrencinin adıdır. Ġlk defa 

karĢılaĢtığımız adlardandır. Cinsiyetini belirleyemedik. 

ġEHZANE: Bu ad önce bir erkeğe verilmiĢ, ancak yazılırken Şehzade yeri-

ne yanlıĢlıkla bu Ģekilde kaydedilmiĢtir diye düĢünebiliriz.  Ama değil. Bize göre 

bu ad, merhumenin ailesinin mensup olduğu  bir toplulukla ilgilidir. Çerkezlerin 

Janset‟i, Arnavutların Fatmir‟i gibi. 

ġEMSĠ: bk. ġemsican 

ġEMSĠ BELLĠ: bk. ġemsican 

ġEMSĠ ĠNKAYA: bk. ġemsican 

ġEMSĠ SILKIM: bk. ġemsican 

ġEMSĠCAN:  Şems‟in güneĢ anlamına geldiğini biliyoruz. Can ise günü-

müzde neredeyse bütün erkek adlarına âdeta bir ek gibi, bir ikinci kelime gibi geti-

rilmektedir. Hatta bu konuda o kadar ileri gidilmiĢtir ki kız çocuklarının bile adla-

rına getirilmektedir. Çerkezler arasında kullanılan bir ad vardır: Şemsinur. Eğer 

Şemsican adı bir erek adı olsaydı yadırgamayacaktık. . Çünkü dilimizde Şemsi 

diye bir erkek adı vardır: Şemsi Sılkım (gazeteci), Şemsi Belli (Ģair), Şemsi Ġnkaya 

(tiyatro oyuncusu), vb.  

Bu arada sıcak bir örnek vermek istiyoruz. Bir tanıdığımızın yedi sekiz yaĢ-

larındaki oğlunun adı Nurican… Ancak Nasreddin Hoca fıkrasındaki Eyüp adının 

İp olması gibi, bu çocuğun adı, sanki bir kız adı imiĢçesine Nurcan Ģeklinde söy-

lenir olmuĢ. Yakın bir tarihte bu adın mahkeme yolunu tutacağından eminim. 

Şemsican‟la ilgili bir bilgi daha… Cinsiyetini belirleyemediğimiz, ancak er-

kek olduğunu tahmin ettiğimiz emekli  memurun soyadı Birkırgız‟dır.  Bu da bir ip 

ucu olabilir. Erkeklere sâlihât-ı nisvan, Müslümanlara „toprağı bol olsun‟ ve „mü-

teveffa‟ denildiği ilan dünyasında, böyle bir yanlıĢlık yapılmamıĢsa Şemsican  er-

kektir, çünkü ilanda „merhuma…‟ derilmektedir. 

ġEMSĠNUR: bk. ġemsican 

ġEREF: bk. MüĢerref 

ġEYDA: bk. ġadiye 

ġUA: Bir hanım adıdır. Çünkü o, merhume annesinin soyadıyla (Atukalp) 

değil, alt satırda adı geçen  damadın (AfĢin) soyadıyla yer alıyor. Kıdemli Albay 
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Ahmet Kadri Bey ile Cemile Hanım‟ın bu ilk çocuklarına Şua adını vermelerinin  

bir sebebi olmalı… Acaba doktorumuz röntgen/görüntüleme uzmanı olduğu için 

mi bu adı verdi? Felsefe öğretmeni bir büyüğümüzün kızına Bilinç  adını verdiğini 

de hatırlatalım.  

ġULE: bk. Satı 

ġÜHEDA: bk. Ġrem II 

ġÜHEDA ZEYNEP: bk. Ġrem II 

TANSU: bk. ġaban 

TEMEL: bk. Hanım 

TUBA: bk. Alev 

TUĞBA: bk. Alev 

TUĞBA NUR: bk. Alev 

TÜRKMEN: Kocaeli‟nde konulan adlardandır. Bu adın buraya alınmasının 

sebebi nedir? Ben adı Türkmen olan kimseyle tanıĢmadım, adına rastlamadım. Bu 

ülke ülkemizde daima soyadı olarak kullanılmıĢtır. Profesörler Fikret ve Erkan 

Beylerin soyadları Türkmen‟dir. (Erkan Bey Afganistan Türkmenlerindendir.). DıĢ 

iĢleri yetkililerinden Ġlter Bey‟i de hatırlayalım. 

UĞUR: Mustafa ve Hülya oğlu, 1984 doğumlu Uğur‟un adı niçin değiĢti-

rilmiĢ olabilir? Ayrıca yerine geçen yeni adın ters bir ikili olması da dikkati çeki-

yor. 

Bazı kalıp ikili adlarımız vardır: Ali Naci (Karacan, gazete kurucusu), Ali 

Saim (Kaymak, Konya Milletvekili), Ali Haydar (Bayat, profesör), vb. Tabii bir de 

Ali Osman var. En tanınmıĢının adı da Sönmez‟dir.Acaba bizim Uğur Bey‟in yeni 

adının Osman Ali olması bir yanlıĢlık sonucundan mı, yoksa bir yenilik arzusun-

dan mı kaynaklanıyor? 

UMAY: bk. Döndü 

UMUT: bk. Ġkra 

ÜMMÜGÜL: Adın kullanımı Ümmügülsüm‟dür. Acaba niye eksik yazıldı? 

Memur hatası olabilir mi? Ayrıca bu hanımın (doğum tarihi verilmemiĢ.) ikinci bir 

adı daha var: Ayşe. Mahkeme, bu adın ilk iki hecesini çıkararak adı Gül olarak 

karara bağlayıvermiĢ. 

ÜMMÜGÜLSÜM: bk. Ümmügül 

VARĠYET: Ġstanbul‟da konulan adlardandır. Ġlgi çekici bir ad… Türkçe var 

adından Arapça kurala göre uydurulmuĢ, galat olarak  kabul edilen bir kelime olup 

„zenginlik, servet, varlık‟ gibi anlamları vardır. Dileğimiz odur ki adın sahibi ile 

kelimenin anlamı arasında olumlu bir bağ vardır. 

YAĞMUR: bk. Muradiye 

YAġAR: Her iki cinsiyet için de konulan bu ad bize göre erkeklere daha uy-

gundur. Unutulmasın, bu adın hanımlara konulabilecek olanı Yaşariye‟dir.  

1972 doğumlu olan Yaşar Kar‟ın ilanını okurken sanki soyadını değiĢtire-

cekmiĢ gibi algılamıĢtık. Ancak o, cinsiyetin belirlenmesi için  adını Aslı olarak 

değiĢtirmiĢtir. 

Bu adı taĢıyanların en ünlüsü, dünya ve olimpiyat Ģampiyonu  güreĢçimiz 

Yaşar Doğu‟dur. 
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YAġAR DOĞU: bk. YaĢar 

YAġARĠYE: bk. YaĢar  

YEġĠL: KiĢi adlarında renk adları pek az görülür: Pembe, Maviş, Mavisel, 

Yeşim, vb. Ama sarı, kırmızı, yeĢil, mavi gibi renkler hemen hiç görülmez. 

Yeşil Değirmenci 1984 doğumludur. 2011‟de adını Yeşim olarak değiĢtirmiĢ-

tir. Sabri ve MaĢikar kızı olan Yeşim Hanım, acaba ailesinin bilerek koyduğu Yeşil 

adını mı değiĢtiriyor, yoksa nüfus memurunun yanlıĢlıkla yazdığı, aslında Yeşim 

olması gereken adı mı düzeltiyor? 

YEġĠM: bk. YeĢil 

YOSMA: bk. ġaban 

YUSUF: bk. Atilla ve Ebusufyan 

ZAFER: Genelde, 30 Ağustos günlerinde doğan çocuklara cinsiyetine ba-

kılmaksızın verilen bir addır. Daha çok erkek çocukları için konulsa da tarih sebe-

biyle kız çocuklarına da konulduğu görülür. 

Zafer Hanımın yeni adı Elif olarak belirlenmiĢtir. 

         Radyo ve televizyonlarımızın eski  spikerlerinden Zafer Celasun‟un  

yanında profesör meslektaĢımız Zafer Ġlbars Hanım‟ı da hatırlatmak isteriz. 

ZAFER CELASUN: bk. Zafer 

ZAFER ĠLBARS: bk Zafer 

ZELĠHA: bk. Pelin 

ZEYNEP: Ad olaylarının en gözde adı  Zeynep‟tir. Pek çok ad Zeynep ola-

rak değiĢtirilirken bazen de ikinci ad olarak alınır. 

1980 doğumlu Nurten Hanım artık Zeynep‟tir. 

1984 doğumlu Kezban Hanım artık Zeynep‟tir. 

2009 doğumlu İrem bebek artık Zeynep bebektir. 

1969 doğumlu Zeynep Hanım ikinci adıyla Zeynep Sevgi‟dir. 

Hz. Muhammed‟in bir eĢi ile bir kızının adının Zeynep olması ilginin sebe-

bidir. Ayrıca değiĢtirilmesi istenilen adların yeni Ģekilleri genelde Zeynep olmak-

tadır. 

Genel alanımızda halen hayatta olan, biri en kıdemlimiz olmaz üzere iki 

Zeynep Hanımefendi‟yi de hatırlamadan geçemeyeceğiz: Prof. Dr. Zeynep Kork-

maz (1922) ve Prof. Dr. Zeynep Kerman (1942). 

ZEYNEP: bk. Hanım ve Ġrem II 

ZEYNEP KERMAN: bk. Zeynep 

ZEYNEP KORKMAZ: bk. Zeynep 

ZEYNEP SEVGĠ: bk. Zeynep 

ZÜLFĠKAR: Daima bir erkek adı olarak kullanılan bu ad bir hanım adıdır. 

1985 doğumlu Zülfikar Hanım yeni adı Elif Çağrı‟dır.  

Bizim tanıdığımız erkekler arasında Prof. Dr. Zülfikar Tüccar (Ġstanbul Ü) 

ile ÂĢık Zülfikar Akgün/ Divanî adlı, kendilerini yakından tanıdığımız dostlarımız 

gelmektedir. 

Bu adı taĢıyan tanıdığım bir hanım, yazımızın baĢında sözünü ettiğimiz hem-

Ģire yetiĢtiren okuldaki öğrencilerimizden biridir. 
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Bu iki ana bölümün dıĢında, son olarak sunmak istediğimizbirkaç adımız da-

ha vardır. Onları da kısaca tanıtalım. 

1. SERAT BĠLEYDA VURAL: Serat adına hiç rastlamadık. 1964 Giresun 

doğumlu olan Serat Bey acaba Serhat adının eksik yazılmasının kurbanı mıdır, 

yoksa bu kelimenin özel bir anlama mı vardır? 

Bileyda kelimesi de değiĢik yazımlarla karĢımıza çıkmaktadır.  Bileda, Ble-

da, vb. Yoksa merhum, dikkatsiz bir memurun gadrine mi uğramıĢtır? 

2. TEMEL TEMEL: Bu tür, adı ve soyadı aynı olan insanlarımızın tama-

mına yakını  erkektir: Çapa Yüksek Öğretmen Okulu diplomalı tarih öğretmeni  

arkadaĢımız Özcan Özcan, Konyalı iĢ insanı Yılmaz Yılmaz, vb. Türkçe olmayan 

kelimeler soyadı olamayacağı için Ahmet Ahmet, Ali Ali benzeri tekrara dayalı  

ad - soyadı ikilisine rastlanılamaz. 

Adı ile eĢinin soyadı aynı olan hanımlarda da benzer ikililere  rastlanabilir: 

Gül Gül, Yücel Yücel, Ülkü Ülkü, Nazlı Nazlı, Ġnci Ġnci, vb. 

Ailenin soyadının Temel olduğu biline biline  oğlumuza Temel adının ko-

nulması ailenin özel isteğidir. Elbette öbür erkeklerdeki  bu ikililer aynı sebebe 

bağlı olarak oluĢuyor.  

Yeri gelmiĢken bir değiĢtirme ilanını da hatırlatmak isteriz. Öznur Mert‟in, 

mahkemeye baĢvurma sebebi  adını değiĢtirmek. Çünkü o erkektir ve Öznur bir 

kadın adıdır. Ancak o adını Mert olarak değiĢtirir. Yanı artık o Mert Mert‟tir. (11 

Ağustos 2012) 

3. TÜRKAN TÜRKER: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟nin ilanından öğ-

rendiğimize göre bu gazeteci Bodrum‟da toprağa verilmiĢtir. Adının Türkan oldu-

ğuna bakarak bu gazeteci için „hanımdır‟ diyeceğiz. Acaba? 1951-1952 öğretim 

yılında bizimle birlikte Konya Lisesi‟nin orta kısmının birinci sınıfına kaydolan 

arkadaĢlarımızdan birinin adı  da Türkan‟dı ama erkekti. O, uzun süre „erkek Tür-

kan‟ arkadaĢımızdı. Geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan bu uzman doktor arkada-

Ģımız uzun yıllar Türker adıyla yaĢadı. Gazeteci hanım/bey bu iki adı birleĢtirmiĢ 

olarak  kullandı. Ama o Türker‟e veya baĢka bir ada yönelmediği için bizce hanım 

olmalıdır.  

SONUÇ: Neredeyse on yıl öncesinin ad dünyasında yaptığımız bu kısa ge-

zinti bize adlarımız hakkında oldukça değerli bilgiler vermiĢ oldu. Ad deyip ge-

çenler için burada alınacak çok dersler vardır.  Elimizdeki sayıları birkaç bine ula-

Ģan ad değiĢtirme ilanlarını değerlendirmemiz halinde ortaya daha renkli örnekle-

rin çıkacağı kaçınılmazdır. 

Yukarıdaki listemizin dikkatlice incelenmesi halinde insanların ruh hallerini, 

aile bağlarını, yeni adlara yönelme arzularını görebileceğiz. Hepimizin gerek çev-

remizde gerek iĢiterek, gerekse  okurken veya dinlerken  ilgisini çeken adları bir 

kenara yazması halinde daha zengin bir ad kadrosunun ortaya konulacağı bir ger-

çektir. Gelecekteki çalıĢmalarımızda o konuları da ele alacağız.  

NOT: Son cümlede dile getirdiğimiz düĢüncelerimizi, çeĢitli makale ve bil-

dirilerimizde dile getirmiĢtik. Bunun bir sonucu olarak da onlardan oluĢan Ad Bi-

limi Yazıları (Konya 2017, 508 s.) adlı kitabımız ortaya çıkmıĢtır. 
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DEDE KORKUT KĠTABININ “GÜNBET YAZMASI” ĠLE  

“SALUR KAZAN’IN YEDĠ BAġLI EJDERĠ ÖLDÜRMESĠ” 

 ESERĠYLE ĠLGĠLĠ DÜZELTMELER 
 

CORRECTIONS ABOUT THE “GUMBET MANUSCRIPT” AND 

“SALUR KAZAN’S MURDER OF THE SEVEN-HEADED  

DRAGON” OF THE DEDE KORKUT BOOK  
 

ПОПРАВКИ В СКАЗАНИЕ «ПЕСНЯ О ТОМ, КАК САЛУР-

ГАЗАН УБИЛ СЕМИГЛАВОГО ДРАКОНА» «КНИГИ МОЕГО 

ДЕДА КОРКУТА» НА ОСНОВЕ ГЮНБЕТСКОЙ РУКОПИСИ 
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ÖZ 

Aralık 2018‟de Ġran‟da Dede Korkut Kitabının “ Gümbet yazması” bulundu. 

Bu yazma 27 soylama ile 2 yeni boylama ihtiva etmektedir. Bu yazma çeĢitli kere-

ler (3 defa Türkiye‟de, 3 defa Azerbaycan‟da, 2 defa Ġran‟da) yayımlandı. 

Prof. Dr. Metin Ekici tarafından 2019 yılı içinde “Dede Korkut Kitabı: Tür-

kistan/Türkmen Sahra Nüshası Soylamalar ve 13 Boy Salur Kazan‟ın Yedi BaĢlı 

Ejderhayı Öldürmesi” kitabı Ötüken Yayınları arasında yayımlandı. Bu kitabın alt 

baĢlığı “Orjinal Metin (Tıpkıbasım), Transkiripsiyon, Aktarma” adını taĢımaktadır.  

Metin Ekici‟nin yayımladığı bu eserde, okumalarda görülen bazı hatalar ile 

metin transkiripsiyonuyla ilgili yapılan gözden kaçırmalar ve hatalar tespit edilmiĢ-

tir.  

Bu makalede, adı geçen bu Dede Korkut Kitabıyla ilgili Sayın Ekici‟nin me-

tinlerdeki okuyuĢu ile benim okuyuĢumun karĢılaĢtırılması “düzeltmeler” ortaya 

konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dede korkut Kitabı, Gümbet Yazması, Türkistan, 

Türkmen Sahra Nüshası, okuma hataları. 

 

ABSTRACT 

In December 2018, the "Gumbet Manuscript" of the Dede Korkut Book (De-

de Korkut Kitabı) was found in Iran. This manuscript contains 27 soylama (words 

spoken in Dede Korkut scripts with the aim of glorifying the lineage) and 2 new 

boylama (words spoken in Dede Korkut scripts with the aim of glorifying the clan). 

                                                 
* E. Öğretim Üyesi. Dünya Söz Akademisi. Ġlmi ġûra Üyesi. Ankara/TÜRKĠYE 

(t.gulensoy@gmail.com) 
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This manuscript was published several times (3 times in Turkey, 3 times in Azerba-

ijan, 2 times in Iran). 

In 2019, Prof. Dr. Metin Ekici published "Dede Korkut Book: “Turkes-

tan/Turkmen Sahara Edition Soylamas and 13 Tribe Salur Kazan‟s Murder of the 

Seven-Headed Dragon” by Ötüken Publications.  

The subtitle of this book is called "Original Text (Facsimile), Transcription, 

Transfer". 

In this work published by Metin Ekici, some errors seen in reading and over-

looked and errors in text transcription were dedected. 

In this article, the comparison of Mr. Ekici's reading of the texts and my rea-

ding about this Dede Korkut Book are presented as “corrections”. 

Key Words: Dede Korkut Book, Gumbet Manuscript, Turkistan, Turkmen 

Sahara Edition, reading errors 

 

 

 

 

 

 

             Uzun yıllardır yakından tanıyıp, bildiğimiz, üzerinde dil araĢtırmaları yap-

tığımız, Türk destan ve kültür tarihi ile ilgili makaleler yazdığımız  “Dede Korkut 

Kitabı”nın yeni bir yazma nüshası bulunduğu haberi ile heyecanlandık, acaba Vati-

kan ve Dresten nüshalarından farklı yanları nedir, Anadolu ve Rumeli ağızlarında 

anlatılan “varyantlar”ı ile benzerlikleri var mıdır? Bu yazmanın dil ve ağız özellik-

leri nelerdir?  gibi soruların cevaplarını merak ediyorduk… 

            Bu merakımızı, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağ-

daĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü”nün yayın organı olan “Modern Türk-

lük Araştırmaları Dergisi”nde (Cilt 16, Sayı 2 [Haziran 2019], ss. 147-379) ya-

yımlanan, Nasser Khaze Shahgoll, Valiollah Yaghoobi, Shahrouz Aghatabal, 

Sara Behzad adlarında dört kiĢinin imzasını taĢıyan, büyük boy 232  sayfalık, çok 

yönlü bir araĢtırmayı içine alan ilmî bir makale ile giderdik. Bu uzun ve titizlikle 

hazırlanmıĢ ilmî yazının içindekiler de çok ilgi çekici idi: Özet (s. 147-148), Önsöz 

yerine (s.149-150); GiriĢ, Eser. Yazmanın bulunuĢu ve incelenmesi (s.150-151. 

Burada, Günbed Yazması‟nı  sahibi Muhammed Veli Hoca ile torunu ve bu maka-

leyi hazırlayan 4 kiĢinin fotoğrafları var. Ayrıca, “…..ertesi gün yazmanın sahibini 

arayıp eserin oldukça değerli olduğunu, iyişekilde korunması gerektiğini ve şayet 

izin verirse bu eseri çalışmak istediğimizi bildirdim. Veli Muhammed Hoca bu iste-

ğimizi sevinerek kabul etti. Daha sonra, Veli Muhammed Hoca 1 Şubat 2019 tarihli 

bir yazı ile söz konusu yazmanın metninin hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili 

bütün hakları bize devretti. / Not: Veli Muhammed Hoca‟nın yazmanın metninin 

hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili bütün hakları bu makale yazarlarına devret-

tiğine dair tarihli ve imzalı belge kişisel arşivimizdedir.” Ġçerikli bilgi de konu için 

önemlidir.);  Yazmanın özellikleri (s.153-154);  Eserin Adı (s. 154-155). Elyazması 

Hakkında ve Eserin Yazılma ve Çekimlenme Süreçleri: Yazılması (s. 155-156); 
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ÇekimleniĢi (s.156-159); Gün. Yazmanın Öteki Yazmalarla ĠliĢkisi, Oğuz Destan-

ları Ġçindeki Yeri (s.159-161); Günbet Yazmasının DKK Sorunlarının Çözümüne 

Katkıları (s.161-165); Ġçerik (s. 165);  Dil, Yazım ve Ses Bilgisi Özellikleri, Yazım 

Özellikleri (s. 165-166);  Ünsüzlerin Yazımı (s. 166-176), Ünlülerin Yazımı 

(s.167), Alıntı Sözcükler (s. 167-168: Bu bölümde “Arapça ve Farsça alıntı söz-

cükler üzerinde durulmuş, Moğolcadan Türkçeye geçen pek çok alıntı sözcük üze-

rinde durulmamıştır.”); Ses Özellikleri: Ünlüler (s.168); Ünlü uyumu (s.168-169); 

Ünsüzler: Ünsüz Uyumu (s. 169), Ünsüzlerde Ses Olayları (s. 169-172); Biçim 

Bilgisi Özellikleri: Yapım Biçim Bilgisi; Yapım Ekleri: Addan Ad yapım Ekleri 

(s.172-274);  Addan Fiil Yapım Ekleri (s. 174-176); Fiilden Ad Yapım Ekleri (s. 

176-178); Fiilden Fiil Yapım Ekleri (s. 178-180); Çekim Biçim Bilgisi: Ad Çekimi: 

Çokluk (s. 180-181); Durum Ekleri: Yalın Durum (s. 181); Ġlgi Durumu (s.181); 

Belirtme Durumu (s.181); Yönelme Durumu (s. 182); Bulunma Durumu (s.182); 

Ayrılma Durumu (s. 182); Vasıta Durumu (s. 182); EĢitlik Durumu (s. 182-183); 

Yön Gösterme Durumu (s.183); Ġyelik Ekleri (s. 183); Ġyelik Durumu Ekleri (s. 

183-184); Sıfatlarda KarĢılaĢtırma (s. 185); Sıfatlarda Kuvvetlendirme (s.185); 

Aitlik Eki (s. 185); Ġsimlerin Yönlendirilmesi: Ek-Fiil ve Bildirme Ekleri: GeniĢ 

Zaman (ġimdiki Zaman) Kipi (s. 185); Belirli GeçmiĢ Zaman Kipi (s. 185-186); 

Belirsiz GeçmiĢ Zaman Kipi (s.186); Ek-Fiil Olumsuzluğu (s.186); Fiil Çekimi: 

Belirli GeçmiĢ Zaman (s. 186-187); Belirsiz GeçmiĢ Zaman (s. 187); ġimdiki Za-

man (s. 187); GeniĢ Zaman (s.187-189); Gelecek Zaman (s.189); Tasarlama Kiple-

ri: ġart (s. 189); Ġstek (s. 190); Emir (s.190); Gereklilik (s. 190-191); Hikâye (s. 

191); Rivayet (s. 191); ġart (s. 191); Yeterlilik Fiili (s. 191); Ġsim-Fiiller (s. 192); 

Sıfat-Fiiller (s. 192-193); Zarf-Fiiller (s. 193-194); Zamirler: ġahıs Zamirleri (s. 

194-195); ĠĢaret Zamirleri (s.195); DönüĢlülük Zamirleri (s. 195); Söz Varlığı 

Özellikleri (s. 195-196); ÇalıĢmanın Yöntem ve Ġlkeleri (s. 196-197); Harf Çevrim 

ve Yazı Çevrim Ġmleri (s. 198-199); ÇeĢitli Ġmler (s. 199); Metin (s. 199-225); 

Sayfa Kenarındaki Metin DıĢı Yazılar (s. 226-227); Dizinler (s. 228-289); Özel 

Adlar Dizini (s.289-293); Diplomatik Metin (s.294-309); TIPKIBASIM (s.310-

374); Kısaltmalar (s.375); Kaynaklar (s.375-378); Çevrimiçi Kaynaklar (s. 378); 

yazar Bilgisi (s. 378); Yazı Bilgisi (s.379: Alındığı tarih: 3 Mayıs 2019, Yayına 

kabul edildiği tarih: 4 Haziran 2019; E-yayın tarihi: 30 Haziran 2019).   

                                                                       *** 

       Prof. Dr. Metin Ekici tarafından hazırlanan, yukarıda künyesini verdiğim 

“Eser”, Önsöz (s. 9), GiriĢ (s. (15-26: 1. Dede Korkut Kitabı‟nın Nüshaları; 1.1. 

Dresten Nüshası; 1.2.Vatikan Nüshası; 1.3. Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası; 

1.3.1. Türkistan/Türkmen Sahra Nüshasının Genel Özellikleri; 1.3.2. Türkistan 

/Türkmen Sahra Nüshasının Yazarı, Dili ve Tarihi; 1.3.3. Türkistan/Türkmen Sahra 

Nüshasının Ġçerik Özellikleri; Kaynaklar), Metinde Kullanılan Transkripsiyon ĠĢa-

retleri (s. 29); Orijinal Metin (Tıpkıbasım) Transkripsiyon (s.30-152: Bu bölümde, 

„çift numaralı‟ sayfalarda „Metin‟, “tek numaralı” sayfalarda da „metnin transk-

ripsiyonu‟ verilmiştir.) bölümlerinden oluĢmaktadır.  
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      NOT-1: Metin Ekici, Nasser Khaze Shahgoll (vb.ları), Yusuf Azmun, Neca-

ti Demir‟in Dede Korkut Kitabı üzerine yaptıkları yayınlar ve bu konuda yazılan 

bazı makaleler ile ilgili bir makalenin künyesi aĢağıda verilmiĢtir: 

     [KürĢat Efe, “Dede Korkut Oğuznâmeleri Üzerine Yeni AraĢtırmalar”, DEDE 

KORKUT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 

19, Ağustos 2019, s. 292-309].  

     Bu yazıda, Dede Korkut üzerine yeni yapılan yayınlar ile ilgili bilgiler veril-

mekte, içindekiler sıralanmakta, fakat metin okuyuĢlarındaki hatalar üzerinde hiç 

durulmamaktadır. 

     Burada, Metin Ekici‟nin okuduğu (….ilk metin okuma anından sonuna kadar 

boş vakitlerinin tamamında yardıma gelen Dr. Gürel PEHLİVAN; ……tarih ve 

tarihî silah bilgisi ve de eski metinlere hâkimiyetiyle desteğini gördüğüm….Doç. 

Dr. Abdullah TEMİZKAN; …….okuma sırasında metnin kontrolünü yapan, yorum-

lu transkripsiyon ve diğer teknik konularda her türlü desteğini sunan……Dr. Fazıl 

ÖZDAMAR da dâhil, eserin oluşmasında katkıda bulunanlar…) metin transkripsi-

yonu üzerinde durarak, bana göre, okumalarda görülen bazı „hatalar‟ı belirtmeye 

çalıĢacağım.  

     NOT-2: 1) Metin Ekici‟nin okuduğu metinlerde, sayfa numaraları verilmiş, 

fakat satır numaraları verilmediği için, karĢılaĢtırmada zorluk çekilmektedir. 

                  2) Ekici‟nin 1b ile verdiği sayfa numarası diğerinde 1a‟dır. 

                  3) Ekici‟nin verdiği dip not sayısı 50; diğerinde verilen açıklamalı dip 

notu sayısı 202‟dir. 

                  4) Ekici‟de (nun+kef = n) ile gösterilmiĢtir; diğerinde (ng) ile verilmiĢ-

tir, doğrusu da budur. 

                  5) Ekici‟de, bazı okuyuĢlar, Türkiye Türkçesine göre yapılmıĢ; Türk-

men ve Azerbaycan Türkçesinin söyleyiĢ özellikleri gözden kaçırılmıĢtır. 

                6) Ekici‟deki “SÖZLÜK” bölümü 6 sayfa olup, kelimelerin anlamları 

verilmiĢ; fakat hangi sayfa ve satırda geçtikleri belirtilmemiĢtir. 

                7) Ekici‟de, ayrıca, “DĠZĠN” diye 4,5 sayfalık bir bölüm vardır ki burada 

verilen numaralar, eserin sayfa ve satırlarını değil, kitaptaki sayfa numaralarını 

göstermektedir.  Hataları olduğu için kullanıĢlı değildir. 

                8) Bizim bilgisayarımızda transkripsiyon iĢaretleri bulunmadığı için, 

Arap harlerinin karĢılıkları Ģöyle gösterilmiĢtir: Medli elif/elif (â), sad (s), kaf (k), 

ha (h), hı (h), gayın (g), tı (t), zel (z), nun+kef (ng), kapalı e (e) 

        Ekici‟nin okuduğu metinlerde tespit edebildiğim “düzeltmeler” aĢağıdadır: 

Ekici’nin okuyuĢu:                       Bizim okuyuĢumuz: 

1b-1:  Hakk Te‟âlâ     Hakk Ta‟âlâ    (pek çok yerde) 

2   Cibril       Cebre‟îl 

5   dînlü      dîn-lü 

10   sâyebân     sâybân   (pek çok yerde) 

(=gölgelik; büyük çadır, otağ”) 

11   Davud Nebî      Dâvud-ı Nebî 

11   yetürürdi      yetürürdi   [ e= kapalı e yerine] 

11   münâcatda     münâcâtda 
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(münâcât : “yakarış, dua; Tanrı‟dan bir şey 

dilemek için söylenen söz.”) 

13  Ġbrahim Halilullah    Ġbrâhîm Halîlü‟l-lâh 

13  hocası-y-ilen     hvâcesiylen 

14  bana      banga 

2a-1  Ġbrahime      Ġbrâhîme 

8  Kur‟an     Kur‟ân   (pek çok yerde) 

7  mümin hakir     mü‟min müttakî 

9  dosta      dutsa 

9  zeki      zekî 

12  sehi      sahî 

(= “eli açık, cömert”) 

13  dahî      dahı 

(= “dahi, da/de, bile” < Tü. takı) 

14  safâ      sefâ 

(= 1.saflık, berraklık; 2. Gönül rahatlığı.) 

2b-1  gâziler     gâzîler 

( gâzî : “gazâ eden, düşmanla savaşan kimse”) 

2  Ģehîd gerek    Ģehîd gâzî gerek  (hâşiyede) 

3  derviĢlerüng   dervîĢlerüng    (pek çok yerde: derviş) 

4  Veyse‟l-Karan     Veysü‟l-Karan 

7   bidevli     bedevli     (pek çok yerde) 

(bedev : bir at cinsi; bedevli : “bedev atı olan”) 

8   çal-karakuĢ kıynaklı çal kara kuĢ kaynaklı  (Bu konu için bk. S.201, not: 

18) 

(çal : “boz, kır, alaca, kül rengi”; kara kuş : “kartal”) 

8   bürküt      bürgüt 

(= “bir tür kartal” < Moğ. bürgüd) 

9   yatmaz uyumaz    yatmaz uymaz 

(uy- “uyumak” /Tebriz ağzı) 

10  borçlularun   harçlugı                                       borçlı-larung harclugı 

10  yalanaçlarun geyecegi     yalanaclarung gecigesi  (bk. S.201, not: 20) 

(yalanac : “çıplak, üryan, yoksul”; gecige < Moğ. 

gecige “artçı birlik; arka, ense) 

11  Adabasa yerinde    ada basa yeriyende 

(ada basa yeri-: “sağlam ve güçlü adımlarla yürümek”) 

12  yürek yaran      yürek yarang 

(yar- : “yarmak, yarık açmak”) 

13  ulaldugıca     ulaldugca 

(ulal- “ululanmak, kendisine saygı gösterilmek, büyümek”) 

14  ümid      ümîd      (pek çok yerde) 

( < Fars. “umut”) 

14  büyüldügice      böyüldugca 

(böyül- “büyümek”) 
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3a-1  karıdugıca      karıdugca 

(karı- : “yaşlanmak, kocamak”) 

3  ulu âyetinde  öz zâtında 

(öz : “kendi, öz”; zât “1.kişi, şahıs, kendi; 2. öz, cevher”) 

7  refâhı-y-içün        refâhı-çün 

7  …muhtâcun eyler-mi  muhtacdang ileri muhtâc‟ün-ileyhi 

muhtâc ilahî    (muhtâc’ün ileh : “gerekli olan, ihtiyaç duyulan şey”) 

3b-10 ârân sazun gür miĢenün    aran sazung gür meĢenüng kollarında 

göllerinde 

10  aslan enirür      aslan engrür 

(engre- : “kükremek,haykırmak, bağırmak” 

< DLT. 73: angra- / ingre-) 

4a-   9  dürüĢende    duruĢanda 

(duruş- “karşı karşıya gelmek, çarpışmak, savaşmak”) 

9   dürüĢmiĢce      duruĢmıĢca 

10   arha  den sürülürse    arhadang sorulursa 

11   yiner       yenger 

(yeng- : “yenmek, üstün gelmek”) 

4b-   1   üç ıldırım inse      uc ıldırım ense 

(uc : “sebebiyle”; ıldırım : “yıldırm”) 

1   sâyhân      sayhan 

(= “taş, taşlık yer” < DLT. 514.  say taşlık yer”) 

4   damırınsa damızsa 

(damız- : “damlatmak, damla damla akıtmak”) 

4   miĢeni     meĢe-ni 

(meşe : “orman, ormanlık yer”) 

5   koba      kuba 

(= “(deve veya kaz için) konur rengi”) 

7  gölge       kölge 

(=gölge) 

9   kıynakunun     kaynakınung 

(kaynak : “yırtıcı kuş ve hayvanlarda tırnak, pençe”) 

9   çiletse   tomçukınun    çiletse  tumçukınung 

(çilet- “saçmak, serpmek”; tumçuk “gaga” < DLT. ) 

10   tüm      tom 

(= sert, katı”) 

10   yım yımlansa    yem yemlense 

(yemlen- : “yemlenmek, beslenmek”) 

13   geyigi  mârîhde    geyigi marıhda 

(marıh : “pusu, av gözetleme yeri”) 

5a-12     agılınun     agılung 

(agıl : “ağıl, arkaç”) 

ögeç        ögec 
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(= “öveç, iki üç yaşındaki erkek koyun”) 

5b-   2    harb harb    harp harp 

5   nazarsak  oldıgıça     nazar, sak oldugca 

(nazar : 1. bakış, göz, bakma; 2. huzur, kat, ön”) 

sak : “sağ, sağlam, sağlıklı, esen”) 

7   için       ipçin 

(ipçin : “zırh” < Moğ. öbçin) 

10   asl-ı Selcik     asıl Selcik 

11   uradur-mı? Uratmak    üredür mi? Üretmak 

(üret- : “üretmek, çoğaltmak”) 

12   hemi      hamı 

(= “bütün, hep, herkes” 

6a-   6   üc ıldırım, dökübeni    ıldırım, degübeni 

12   söküsinde      seküsinde 

(sekü : “seki, yüksek düzlük yer, dağ başındaki düzlük”) 

6b-   1   geyik      geyik 

1   çeĢme suyunun    çeĢmesinüng 

2   çârhovuzlar     çâr havuzlar 

(= büyük havuzlar) 

3  sürahiler …la‟l-i çakır    surâhîler la‟lî çakır 

(la’lî çakır :  “kırmızı şarap”) 

4   kuzular     kuzılar 

5   çaka den      çakırdang 

(çakır: “şarap, içki”) 

8   eklim      eglim 

(= 1.eğik, eğri; 2.yamaç”) 

9   kızıl bugdadın  kildi    kızıl bugda dîn kilidi 

(kızıl : “kızıl renkli”; bugda : “buğday”) 

13   yıhdurmasa      yencdürmese 

(yencdür- : “ezdirmek, hurdahaş etmek, parçalatmak”) 

14   yeni      yengi 

(= “yeni” < DLT. 610: yangı) 

7a-    1  küni     güni 

1   yen yeng 

(= “giysi kolunun el üstüne gelen bölümü, kol ağzı; yen”) 

4   yoĢanmasa     yumĢanmasa 

(yumşan- : “yumuşamak, sertliğini gidermek”) 

6, 8  sâirinde sayra[ya]nda 

(sayra- : “ötmek, cıvıldamak, şakımak”) 

7   elçilüka      elçiluka 

(= elçiliğe) 

12   baglayuben       baglayubang 

13  ala bıdaklu sürcidâlar   ala baydaklu sur cıdalar  (bk. 7b-1,2) 

(ala : “ala, karışık renkli, çok renkli, alaca”; 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 40 

baydak : “bayrak, sancak”; 

sur : “sarı, kamış sarısı; parıldayan” 

cıda : “süngü, kargı, mızrak”) 

 

7b-   1  söven kimi sögendugı   seveng kimi sevkendugı 

(seveng : “kazık”; 

kimi : “gibi” 

sevken- “dayanmak, yaslanmak” 

8   menim menim     menem menem 

9   cirasınlar     cırasınlar 

[ < Moğ.: cılasun “cilasun, yiğit kimse”] 

8a-   1   koc      koç 

(= 1. koç; 2. sağlıklı, gürbüz genç erkek, yiğit”) 

4,6,11   koba     kuba 

(=“konur rengi „deve ve kaz için‟ ”) 

5    kakıldaĢsa kukuldaĢsa   kakkıldaĢsa kukkuldaĢsa 

 

(kakkıldaş- : “kuşlar bağrışmak, gıdaklaşmak”; 

kukkuldaş- : “aynı”) 

5   yengil      yangıl 

(= “1.bir tarafı kırmızı bir tarafı beyaz elma; 

2.kırmızımtrak; 3. Alaca, açık koyulu”) 

7   tablbazı       tabl-ı bâzî 

(= “eyerin kaşına asılan,kuş kuşlamada doğan 

ve  başka avcı kuşları salıvermeden önce av 

kuşlarını ürkütmek için kullanılan bir tür davıul”) 

9   tâlân      talan 

(= “talan, yağma”) 

9   kaz-ilen ….Ģakıyub      kazılan …Ģakıb 

10   tomçukınun      tumçukınung 

(tumçuk : “gaga” < DLT. 236: tumşuk) 

11   çılatsa     çiletse 

(çilet- : “saçmak, serpmek, serpiştirmek”) 

12   tüm…yım yımlansa        tom ….yem yemlense 

(tom : “sert, katı” < tong) 

 

8b-    1   üstünde  ötende 

( öt- : “geçmek, aşmak”) 

4   geyik      geyik 

5   pençesinün     pençesinüng 

7   dünek, ılhılara    dünek [salur] ılhılara   (ekleme) 

( dünek : “in”; dünek sal- : “yuva kurmak” 

ılhı :  “yılkı, at sürüsü”) 

8   yetiĢende salla urur       yetiĢende salla urar 
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(salla : “tokat”; salla ur- “tokat vurmak” = 

An.ağl.: sille “tokat”. DS.X, 3577) 

9   yerine       yerine 

10   hökürür       högürür 

( högür- : “aslan bağırmak, kükremek” 

11   at etinde      atanda 

(“attığı zaman”) 

12   olanda karıncugı     ölende karıncügi 

9a-  1   ögeç      ögec 

(= iki üç yaşındaki erkek koyun; öveç”) 

2    gavga      gavgâ 

4    cânverler      cânavarlar 

6   cerkeleyüb geder-iken gen  /    cergeleyüb geder-iken geng 

(cergele- : “sıralamak” < Moğ. çerge) 

7   yavĢan      yovĢan 

(= “yavşan, yavşan otu”) 

9   tazı        tâzî 

(=tazı) 

10   dögüb       dögüb 

11   mahalde      mahalda 

( = “mekânda, yerde, yörede”) 

13   yoruluben                        yorulubang 

 

10a-    2   sünüler  yavızı            sügüler [ < süngü /  ng > g değiĢimi ile] ya-

vuzı 

(sügü : “süngü, mızrak”; 

yavuz : “1.yaman, kötü, fena; 2. keskin; 3. şiddetli, 

hızlı; 4. sert; 5. güçlü”) 

2   yavızı çekecek … umrar  /  yavuzı çekicek … omrar 

(omr- : “(kemik vb. gibi sertşeyleri) kırmak”) 

3   üç yelekli sahâr               üç yelekli suhar 

(yelek : “1. telek, kuşların kanat uçlarındaki tüylerden her biri; 

2. okun yay kirişine takılan bölümdeki tüy, ok tüyü” 

suhâr : “bir tür ok”; üç yelekli suhar “üç telekli suhar ok”) 

4   yavızı …. degecegiz  /  yavuzı  degicegiz 

(deg- : “değmek; değerli olmak”) 

4   mavaldur                      moval[da]d-ur    (bk. s. 209, not: 93) 

(movaldat- : hayvanı “1.böğürtmek; 2. bağırtmak”) 

5   yavızı                           yavuzı    (pek çok yerde) 

5   çalıncak …baĢ ögütürür /  çalınacak … baĢ öktürür 

(öktür- : “kesmek”) 

8   yilegi yetiĢmedin              yeleği yetiĢmedin 

(=oku varmadan) 

9   cihan                               cihân 
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11   tufan                              tûfân 

(=fırtına, kasırga, çok şiddetli yağmur ve fırtına) 

11   alubeni                          alubanı 

12   kıynakınun                      kaynakınung 

(kaynak : “yırtıcı kuş ve hayvanlarda tırnak, pençe”) 

12   çıladur                            çiledür 

13   tomçukınun                    tumçukınung 

(tumçuk : “gaga”) 

14   tüm yüreği yım yımlanur  /  tom yüreği yem yemlenür 

14   tabl-bâzı        tabl-ı bâzî 

(= eyerin kaşına asılan, mkuş kuşlamada doğan ve 

başka avcı kuşları salıvermeden önce av kuşlarını 

ürkütmek için kullanılan bir tür davul”) 

10b-    1   suna  …. Alca                 sona ……Alaca 

(sona : “suna, erkek ördek; göl ördeği”) 

2   yavızı kaz uĢadur /          yavuzu kaz üĢedür 

(üşet- : “korkutmak”) 

3   ütlegi yavızı                 ütelgi yavuzı 

(ütelgi : “bir tür doğan”) 

3   hokkâr …. ceyran /      hokkar  …. Ceyran 

(hokkar : “bir tür balıkçıl kuşu”; 

ceyran : “ceylan” < Moğ. cegeren > Tü. ceren) 

4   yügrük kırkı yavızı fare bıldırcın / yügürük kırkı fere bıldırçın 

5   yavızı sâdık                    yavuzı, sadak 

(sadak : “içine ok konulan torba veya kutu 

biçimindeki kılıf, okluk” < Moğ. sadagak) 

7   üstünde      ötende 

8   yerde        yerde 

9   geyigi mârîhde … ince / geyiği marıhda…inçe 

(marıh  “pusu, av gözetleme yeri”) 

11   yavızı ….. miĢenün           yavuzı …..meĢenüng 

(meşe : “orman, ormanlık yer”) 

13   güreler                               küreler 

( kürele- “bir şeyi kaldırıp atmak”) 

11a-   1  yerine ….yavızı                 yerine ….. yavuzı 

2   yetiĢende                            yetiĢende 

3   akaç                                   akaç 

(= “ağaç, sopa; bir mesafe ölçüsü”) 

4   mahallinde                       mahallında 

 

4   agılınun                            agılung 

(agıl : “ağıl, arkaç”) 

4   ögeç                                  ögec 

7,10   gavga                              gavgâ 
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7   dolandırur                        dolandurur 

(= dolaştırır) 

8   kuyma kuyma                   koyma koyma 

9   yavızına hapar                  yavuzına çer 

(çer: “terlemiş atta sulama sonucunda 

meydana gelen romatizma iltihabı”) 

10   ayasını                            iyesini (= “sahibini”) 

10   urur                                   urar (=”vurur”) 

12   bilig  …..    bunar             bilik ….. büker 

11b-   4   hemi …. ola-y-dı              hamı …. olaydı 

6   seğirte-y-di                       seğirtseydi 

(segirt- : “1.koşmak; 2. Yürümek; 3. Koşturmak; 

4. saldırmak, akın etmek, çapul için hücum etmek” 

7   mehmul tevkilli             mahmel tükli 

(mahmel : “1. kadife; 2. (mec.) parlak ve yumuşak olan; 

tük : “tüy”; tükli “tüylü, tüyü olan”) 

7   kâkülli                            kekülli  (< Moğ. kekül “perçem”) 

9   söy dırnagı                     soy dırnag   (= soyu sopu düzgün) 

(soy : “1. soy, köken sülale; 2. İyi ve üstün nitelikleri 

bulunan; 3. soylu; 

dırnag : “güzel, düzgün soy”) 

10   bidev                              bedev 

10   önce  … öncil                  ögce ….. ögcil 

(ögce : “önce”; ögcil : “öncül, öncü, önde giden”) 

11   cıludar ter  … çözelür / cılav dartar  …. çerelür 

(cılav dart- : “dizgin çekmek”; 

 

çerel- : “(kızgınlık, şaşkınlık vb. nedenlerden) 

gözleri fazla açıp kapamak”) 

12   ayasını                           iyesini 

(iye : “sahip”) 

13   hemi                            hamı 

(= “bütün, hep; herkes”)  

12a-   1   keyse-y-di                    geyseydi 

3   varsa-y-dı                       varsaydı 

5   barusında …urur              bârûsında….urar 

(bârû : “kale duvarı, sur”) 

7,8   ülen                             öleng 

8   atlas-ilen                          atlas-ılan 

(atlas : “yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli 

kumaş türü,  seten”) 

9   sâyebânlı                        sâybânlı 

(= gölgeliği olan; büyük çadırı olan; otağı olan) 

10   deyende                          deyende 
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11   mirahorlı                        mîr-âhurlı 

(= imrahorlu, imrahoru olan) 

12   Ģilanında                       Ģileninde 

(şilen “ziyâfet < Moğ. silü(n) “çorba” 

Lessing 708a; şilen “çorba” TMEN 242 ) 

12   gölgesi                             kölgesi 

13   pâdĢâsı                             pâdiĢâsı 

14   pâdĢâh                              pâdiĢâh 

12b-  1   ögcedegenek, degedügi / ögce degeng, degdügi 

(deg- : eğmek; değerli olmak) 

1    degmiyen                         degmeyeng 

3    tüm yüregi                       tom yüregi 

(tom “katı, sert”) 

 

 

 

3    sünüli                             sügüli 

(< süngü+li “cıda, neyze”) 

4    sürcidânun                        sur cıdanung 

( cıda < Moğ. “süngü, kargı, mızrak”) 

(sur “1.sarı, kamış sarısı; 2. parıldayan”) 

5    sahâr ….dom                    suhâr  …. dem 

(suhâr : “bir tür ok”; 

dem : “1. kılıç, hançer, bıçak. vb.nin 

keskin  yanı; 2.keskin”) 

 

6   disgirgeni …miĢenün   / diskirgeni  …. meĢenüng 

(diskirgen : “çok korkutan, çok ürküten, korkudan 

sıçratan”) 

7   hügürgeni                            högürgeni 

( högürgen “çok bağıran, çok kükreyen” 

< hö: „yansıma‟+ Kır- =„bağırmak‟) 

8   SarıkamıĢ                             Sarı KamıĢ 

9   hetbetli                                     heybet-li 

10   Salur igi                                  Salur yeği 

(yeg : “iyi, daha iyi, üstün”) 

13   göçen               köçeng 

(köç- : “göçmek, yurt değiştirmek”) 

13   Aras-ilen                                  Arasılang 

14   kabaya tâlân                            Kubaya talan 

(Not 1: sünü : cidâ, nîze ma‟nasına . /  cıda, neyze ma‟nâsına.) 

13a-  1   ġîrvân-ilen ġamahını ülkelenen  MinkıĢlakun / ġîrvânılang  ġama-

hını ölkeleneng Min KıĢlakung 
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2   Lezgi-y-ilen ….tufan          Lezgiyleng ….tûfân 

4    cidâsınun                           cıdasınung 

(cıda : “süngü, kargı, mızrak”) 

5   Kımuk-ilen                         Kımukılang 

8   Tabasaran                            Tabarsaran 

9   begi……Dündar                  begi….Dundar 

11   bidevli                                 bedevli 

12   çal-karakuĢ kıynaklı           çal kara kuĢ kaynaklı 

(çal : “boz, kır, alaca, kül rengi”; 

kara kuş : “kartal türünden kara kuşlara verilen ad” 

kaynak : “yırtıcı kuş ve hayvanlarda tırnak, pençe”) 

13   uyumuz                                 uymaz 

13b- 1   kiynegi                               geynegi  (geynek “gömlek, giyecek”) 

1   harçlugı                             harclügi 

4   tuman                                   tümen 

(= onbin) 

4   Gazan-ile                             Gazanıla 

5   büyüdukca                         böyüdukca 

9   yatub, evin ala bıdak cidâsına  /  yatub uyan, ala baydak  cıdasına 

(yatub uyan : “yatıp uyuyan” 

ala baydak : “alacalı,  çok renkli bayrak”; 

cıda : “süngü,kargı, mızrak”) 

10   gaburkası                             gabırgası    (< Moğ. habırha) 

11   zarb-ilen                               zarbılan 

(zarb : “darp, vuruş, vurma, dövme”) 

13   Kara Budag-ilen                 Kara Budagılang 

14   inmiĢ  …  sulatmıĢ               enmiĢ ……söletmiĢ 

(sölet- : “söyletmek”) 

14-a 1   pâdĢâhun                            pâdiĢâhun    (pek çok yerde) 

1   Begdillinün  büyügi             Begdilinüng   böyügi 

3   kıflına                                    kuflına 

(kufl : “kilit”) 

4   eli                                         eli 

6   bıyıglarını                            bıglarını 

(bıg = bıyık) 

7   ornı                                      evreni 

(evren : “1büyük yılan, ejderha”) 

7   büyügi                             böyügi 

(böyü- : “büyümek”; böyük : “büyük”) 

8   Böre    ……. ulusını        Büre……….ölümini 

( Büre “kişi adı”: Büre Dost) 

10   Alay Han-ile                       Alay Hânıla 

11   Kırbaragın                         Kı[l] Baragın 
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(Not: r ile yazılmıĢsa da tarihî metinlerde 

Kıl Barak‟tır) 

12   yitgac                                  yetkec 

(= yetiştiği zaman, ulaştığı zaman, vardığı zaman) 

14b-   1   büyügi                               böyügi 

1   korçı                                   kurçı 

(kurçı :“İlhanlı devletinde silahlı asker, 

bekçi, muhafız) 

4, 11  yeriyiĢ                               yeriĢ 

(yeriş : “akın, saldırı, hücum”) 

5   yaĢayuben                          yaĢayubang 

8   kalbini                                kalıbanı 

(kal- : “kalmak”) 

9   miçküllere                          miçeklere 

(miçek “sinek, sivrisinek”; 

Anadolu: mucuk “küçük sinek”) 

10   eller içmez                           iyler içmez 

(iyler içmez= kokuştuğu için içilemeyecek 

duruma gelen (su), kokmuş, pis) 

10   sulanmaz-mı                        sülenmez mi? 

(sülen- „küçültücü ifade olarak “yemek  ve 

benzeri şeyleri aramak veya olduğu yere gitmek”) 

 

13   çift kâvine                            cüft gavayına 

(cüft “saban, pulluk”; gavayın < Fars.gavahın “büyük 

saban, kara saban”) 

14b-  4   göçende                                köçende 

(köç-: “göçmek”) 

5   kulıkına                                kullukına 

(kulluk : kulluk, hizmet”) 

6   mollalara                              mollâlara 

(mollâ : “din hâdimi, imam”) 

8   derviĢlere                             dervîĢlere 

9   safâ                                        sefâ 

(= “1. saflık, berraklık; 2. gönül rahatlığı; 

neşe, zevk, eğlence”) 

12   ecelsizce … tüĢ olmaz-mı   /  ecel-sizce…..tuĢ olmazmı 

(tuş ol- : “denk gelmek, rast gelmek, rastlamak”) 

13   yele yalpa                            yıla yalpa  (=parıldayarak) 

(yıl- “parıldamak, parlamak, ışık saçmak” 

yalp- “parıldamak, parlamak, ışık saçmak”) 

15b-   2   at küclüsi                             at güclüsi 

(güçlü : “güçlü, gücü olan, kuvvetli, yavuz”) 

3   önce gelür  öncil alur            ögce gelür  ögcil alur 
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(ögce “önce”; ögcil “öncül, öncü, önde giden” 

3   cıludar ter                             cılav dartar 

(cılav “dizgin”; dart- “çekmek”) 

6   yoldaĢ hiçi, nöker pesi         yoldaĢ hiçi, nöker pisi 

(nöker  “erkek hizmetçi, uşak” < Moğ.; 

pis “ kötü, alçak, rezil; tecrübesiz”) 

7   hövler döner, kâim oha        havlar döner, kayım oha 

(hav “atın bir kavis çizerek, tekrar geldiği 

yola, çizgiye geri dönmesi”;  havla- “geri dönmek”) 

(kayım “dayanıklı, sağlam”) 

8   sürcidâya                             sur cıdaya 

(sur “1.sarı, kamış sarısı; 2.parıldayan; 

cıda “süngü, kargı, mızrak” < Moğ.) 

8   pâre                                  para 

10   Kâ‟be                               Ka‟be 

11   kürlük-ilen                         kürlukılan 

(kürluk : “cimrilik”) 

16a-   1  çokul                                    çukul 

(= “haberci, casus, dedikoducu, 

söz getirip götüren”) 

4   örülmak … bosaluk             urlamak … busaluk 

(urla- : “ulumak, ürümek, bağırıp çağırmak”; 

busalık : “duman, sis, pus”) 

8   alca laçın                             alaca laçın 

(alaca : “alaca”; laçın : “doğan”) 

10   sar kamıĢun                       sar[ı] kamıĢung 

11   ugurlanub suna                     ogurlanub sona 

(ogurlan- : 1. saklanmak, gizlenmek; 2. (bir işi) 

gizli olarak yapmak.”) 

11   ötlegi                                    ütelgi 

(= “bir tür doğan”) 

12   ceyrân                                ceyran 

(=  “ceylan” < Moğ. cegeren > ceren) 

13   fare, bıldırcın                      fere bıldırcın 

(fere : “yavru, genç”) 

16b-   1   öninde                              öginde 

(ög : “ön, ön taraf”) 

2   çapubeni                                     çapubanı 

(çap- : “koşturmak, akın etmek, koşmak; 

vurup kesmek”) 

 

3   sunu beni                               sünübeni 

(sün- : “koşmak”) 

9   bidev …. bidevün                    bedev  …. bedevüng 
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10   ala  cidâ                                   ala cıda 

12   n‟eylesün                                neylesüng 

17a- 1,2  dilese                                      dise 

5   igi saymaz tüm                    iki saymaz tom 

6   ulumasından                              ölümindeng 

6   kiçkesinde                                gecigesinde 

(gecige < Moğ.”artçı birlik”) 

9   nâmus                                      nâmûs     (pek çok yerde) 

13   gûrda … büyümiĢ                                görde ….   böyümiĢ 

(gör : “mezar, kabir” < Fars. gûr) 

17b-   1   olur                                            ölür 

2   oh [üç]  otuz on                        Üç otuz on 

5   tayın töĢin                                   tayın tuĢın 

(tay : “denk, eşit, eş, tay”; tuş : “denk, akran, dost”) 

7   öninde                                        öginde 

(ög : “ön, ön taraf”) 

8   digiricigi                                     degricigi 

(degricek : “sağrı” < tegre “çevre, yuvarlak”) 

8   yeriyiĢ                                     yeriĢ 

(= “akın, saldırı, hücum”) 

10   tohulısı çok duman                 tohulusı çok dümen 

(tohulu : “toklu, altı aylıkla bir yaş arasında kuzu” 

DLT. toklı “altı aylık kuzu” (bk. T.Gülensoy, 

“Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin 

Köken Bilgisi Sözlüğü, İstanbul 2018, s. 746) 

(dümen < tümen “sürü, yığın, büyük küme”) 

10   Ģilanda                                      Ģilende 

(şilen < Moğ. silü(n) “çorba”) 

11   ugurluka                                   ogurluka 

(ogurluk : “hırsızlık, arakçılık, çalma”) 

11   Ģirincanver                                Ģirincinür 

(şirincin- “dadanmak, alışmak”) 

11   mâl götürür, üçemcide             mâl getürür, üçimcide 

(üçümci  “üçüncü”) 

12   sitem-ilen                                 sitemileng 

(sitem “eziyet, cefa, zulüm, kıygı”) 

13   çengelde                                 çengâlde 

(=çengel)+de 

13   koyubeni  yâd avcına               koyubanı yâd ucına 

18 a-   1   biĢe    biĢse 

6   oluben    olubang 

7   safâ    sefâ 

9   Kiyan    Kıyan 

10   dogudakı  Ġcân…. itce     dogdukı  Ġcen …. it-ce 
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11   Karhûn     Karhun 

11   iĢkillen      iĢĢekileng 

(= “ĢiĢek; iki yaĢındaki koyun” 

< *tîĢek < *tîĢe- “diĢ çıkarmak”) 

AH., MA., Hts. Osm., Çağ. şişek ; 

Osm. şişik, şişek 

Çağ., Sart. şişak 

An.Ağl.: şişak, şişek, şişik, şişşik, şüşek 

(DS. X, 3786; Gülensoy, 697) 

 

13   kılıc-ilen      kılıcılang 

18b-  1   UĢanî     ÜĢni 

(Üşni : “İran‟ın Batı Azerbaycan 

eyaletindeki Uşnu/Üşnü şehri”) 

1   kadîmden      kadîmîdeng 

3   firâk     fark 

3   Hemedân-ilen  Dergezîn    Hemedanılang Dergezin 

3   Kerbelâ      Kerbela 

4   cemi‟i  Ģehrler … KâĢân   cemî‟i  Ģehirler …. KaĢan 

5   öz ………. Isfahân     uz ………. Ġsfahan 

6   ala cidâ      ala cıda 

9   gür ………Kazvîn    kür …………Kazvin 

(kür : “1.tembel, 2. inatçı, 3. cimri”) 

10   mâllı   … mâlsız … kadîmden /  Mâl-lı  … mâl-sız … kadîmîden 

11   çokul çıkmaz Germel-ilen           çukul çıkmaz Germiliyleng 

(çukul : “haberci, casus, dedikoducu”) 

(Germi : “Erdebil‟in Germi bölgesi”) 

12   Gîlân      Gilan 

13   Erdebîl ….TâlıĢ     Erdebil…..TalıĢı 

14   ġîrvân      ġirvan 

19-a   1   Hıtâ     Hata 

2   Rûm                                                 

e, adamı Ģerce Ġrevan 

(geçi : “keçi”; ger : “uyuz, uyuz hastalığı”; 

şer : kötü, fena, şer”) 

3   Nahçıvân, ġervel                           Nahçıvan, ġerül 

4   Tebrîz                                             Tebriz 

5   yıkınakı                                          yıknakı 

(yıknak : “toplanma yeri, bir araya gelme yeri”) 

7   çâv erenler, çâv erenler               çav erenler, çav erenler 

(çav : “ünlü, namlı”) 

11   hâcı     hâcî 

(=hacı; hacca giden) 

12   kabul     kabûl 
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19b-   1   tüka boylı                                     toka boylı 

(toka : “kısa boylu, semiz, şişman”) 

3   evünde      evinde 

8   üç yilekli sahâr okla    üç yelekli suhâr oklar 

9   bagır delüb geçse ötse;    bagır delüb geçüb ötse. 

9   ala bıdaklı (sürcidâlar)     ala baydaklı (sur cıdalar) 

10   elib    ……   hob      ilib ……. Hûb 

(il- : “ilmek, ilişmek, dokunmak, değmek, geçmek”) 

12   süksün    sügsün 

(= ense; Kayseri‟de SÜKSÜN adlı köy var.) 

20a-   2   çisgin     çiskin 

(= çiseleyen yağmur) 

3,5,12   Gazan-idüm    Gazan-ıdum 

4   olubeni    olubanı 

6   Alaçakun Çolpa Dagınun     Ala Çakung Çülpe (?) Dagınung 

7   ala sâyebân  çatılmıĢdı    ala sâybân çatılmıĢ-ıdı 

(= ala çadır kurulmuş idi.) 

8   süzülmüĢdi     süzülmüĢ-idi 

(süzül- : “süzülmek, dökülmek”) 

9   sakdaki    sakd[a]ki  (=sağdaki) 

(NOT: dal‟dan sonra „elif‟ YOK, üstün VAR.) 

20b-   1   gazan-idi     gazan-ıdı 

(= kazan-idi) 

8   tepredebilmezdi     teprede bilmezdi 

(tepret- : “kımıldatmak, sarsmak, oynatmak”) 

8   kevürini                                           kevürü[b]eni  (?) 

(kevür- : “gevşetmek” < DLT. kev- “yumuşatmak, zayıflatmak”) 

8   dalıda gen                                        geng dalıda 

(geng : “geniş, enli”) 

9   pâdĢâhdan vekîllükı     PâdiĢâhdang vekîl-lukı 

11   gelmiĢdi    gelmiĢ-idi 

12   elmasdan ak dabanum-ile                almâsdang ak dabanumıla 

13   Gazan-idüm                                     Gazan-ıdum 

21a-   2   dâdlı                                              dadlı 

(= tatlı, lezzetli) 

3   da‟vâ-ilen                                      da‟vâylang 

4   silintiler                                          selinti-ler 

(= 1. selin bıraktığı çer çöp, selin getirdiği 

ağaç, kütük vb.; 2. mec. derinti, insan kalabalığı) 

5   kentli  ….  dahice                            kent-li ….  dahıca 

(kentli : “şehirli”) 

7   bed-nefs-ilen     bed-nefsilen 

(=nefsi kötü olan kişi;  kötü ruhlu) ile 

10   Tât evü-y-ilen Türk evü     Tat eviyleng Türk evi 
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11,12   Tât                                                    Tat 

21b-   2   deyebilmeye      deye bilmeye 

3   döndüre  halo  deye                          döndere   hâlû deye 

(dönder- : “döndürmek, çevirmerk”; 

hâlû: “dayı”) 

5   dere, tepe kalmasa     dere tepe kalmaya 

5   ekin-ilen Ģahm ola; dana bozu /      ekinileng  Ģohum ola dana buzav 

(şohum : “pulluk ve sabanla toprağı işleme, sürme; 

buzav : “buzağı”) 

5   çifte gede     cüfte gede 

(cüft : “saban,pulluk”) 

7   yerin de     yerinde 

10   yetiĢmedin      yetiĢmedin 

11   kayın ata-y-ilen     kayın ata ileng 

13   yamân    yaman (=kötü, yaman) 

13   evcegizimi  ayıra,      evcigezimi ayır 

13   evcegizin     Evcigezin 

14   çubuk eke,                                          çubuk ege, 

22a-    1   keçisi                                          geçiĢi 

(=geçişi) 

4   ta‟amlı                                             ta‟mlı (=tadı güzel, lezzetli) 

6   „ryâl                                               „ayâl   (=karı, eş) 

9   yetiĢmeden                                         yetiĢmedin 

11   daha-mı devletli koca                       “dahay devletli koca!” 

(dahay : “haydi!) 

11   söyleler                                              söyle[y]eler 

12   âdem öle                                             adam ola 

22b-   1  günorta-y-ilen                                    Gün orta ileng 

2   Ģilanumda                                           Ģilenümde 

[şın+lamelif+nun+vav+mim+dal+yuvarlak he] 

(şilen < Moğ. “çorba”)  

3   kârvânsara teg                                    kârvânsara tek 

4   gördüm; men, Dede Korkud            gördüm men Dede Korkud, 

5   kapudan                                              kapudang 

13   kür-ilen                                             kürileng 

(kür : “1.tembel, 2.inatçı, 3. cimri”) 

23a-    1   tâlanıben                                          talanıbang 

(talan : talan, yağma”) 

2   mahallinde                                         mahallında 

4   gedilmese                                         gedilmese 

7   „âdillük-ilen elge                               „âdillügileng ölke 

(ölke : elif+lam+kef+yuvarlak he ile; 

elif-vav+lam+kef+elif olmalı idi.) 

9   dost oluben                                          dost olubang 
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11   ay-ilen ….. altun-ilen                         ayılang …… altunılang 

23b-2,9  bidev                                             bedev 

3,11  yüz çevirüb                                        yüz çevürüb 

(yüz çevür- : “yüz çevirmek, sırt çevirmek”) 

4   kordan kalmaz; ay-ilen                     kurdang kalmaz. Ayılang 

(kur : “şenlik, ziyafet, toy”) 

5   feriĢte ……. altun-ilen                           firiĢte  …..    altunılang 

(firişte: “melek”). 

6   müfessereti                               mefrakı  (=mim+fe „noktasız‟+re-kaf+ye) 

(mefrak : “bozukluk, bozuk olma durumu”) 

7   pintisi                                     sepintisi 

(sepinti : “sepilnme, dağılma; uygunluk”) 

10   bâr-gîri                             bârgîri 

(bârgîr : “beygir; yük taşıyan ve araba çeken at”) 

12   dâyisinde                                               dayısında 

13   kordan                                                   kurdang 

(kur : “şenlik, ziyafet”) 

14   egsüglügi             eksüklügi 

24a-   1   tap tap durur-iken âdem senden         tap tap durar-ikeng   sendeng 

6   yerde-iken                                         Yerde ikeng 

7   habbem  yok der-iken    habbım yok der ikeng 

9   dil dâhice       dil dahıca 

(dahı : “dahi, da/de, bile”) <  takı 

9-10   âb-i gönül        âbî göngül 

(âbî : Ar. “çekingen, sakınıcı”) 

12   sinecek sînecâkı       sinecek sınacakı 

(sınacakı : sin+ye+nun+cim+elif / kaf+ye) 

13   kalkadura     kalka dura 

24b-   1   kalkadura      kalka dura 

2   yalangacun   sırtın örte    yalangacung setrin örte 

(yalangac/yalanac : “çıplak, üryan”) 

3   hayreyleye      hayır eyleye 

4   kadâ     kada 

(= “kaza, bela, dert, kötülük”) 

5   beĢ vakt     beĢ vakit 

9   ne çaklarda seher irtedan bulutı        ne çaklarda? Seher erte dan bulutı 

(erte : “şafak sökme zamanı”) 

(dan : “tan, güneş doğmadan önceki  alacakaranlık”) 

11-12   kâküllice turkaylar sâirinde, bidev  / keküllice torkaylar sayrayanda 

bedev 

(kekül < Moğ. “perçem” > Fars.kâkül  > Türk. ) 

(torkay : “bir tür tarla kuşu” >TT. turgay) 

(sayramak : “ötmek, cıvıldamak, şakımak”) 

12   elin almı     isin almıĢ 
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(is: “koku”) 

14   helâlinün     helâlınung 

25a-   1   çıkubeni     çıkubanı 

2   gevcüdende      kevcüdende 

(kevcüt - : “gevşetmek, yumuşatmak; (birinin) 

gönlünü kazanmak”) 

7   Kayser Salur ayası     Kısar Salur iyesi 

(iye : “sahip”) 

8   igi       yegi 

(yeg : “yeğ, iyi, daha iyi, üstün”) 

9   akalarum-ilen     Akalarumılang 

(aka : “ağa, bey, büyük”) 

10   getmiĢdüm     getmiĢ-idüm 

10   çâpâr geldi                                             çapar geldi 

(çapar : “ulak, haberci”) 

11   ne içersin                                               ne içerseng? 

12   geldigüni                                                geldügini 

13   öyine girdüm     oyına girdüm 

14   eymerenmedüm     imrenmedüm 

25b-   2   kıymazanmadum    kımzanmadum 

(=kaf+ye+mim+ze+nun+mim+dal+vav+mim) 

(kımzan- : “kımıldamak, kımıldanmak, kalkmak  istemek”) 

5   seksen min deyende   seksen min [geldi] deyende 

6   arhalukca kaydum                                          arhalukcakıdum 

(= medli elif+re+hı+elif+lam+vav+ 

kaf+cim+elif+kaf+ye+dal+vav+mim) 

(arhaluk : “arkalık; ev içinde giyilen bir tür 

hırka veya yelek”) 

8   namâz Muhammedi, yaradan                  namâz-ı Muhammedî, yaradang 

10   adabasa yerinde                                      Ada basa yeriyende 

(ada basa yeri- : sağlam ve güçlü adımlarla yürümek”) 

12   bagır,  öpkesin                                           bagır öpkesin 

13   çaya girse çalımlı, çalkarakuĢ                 çapa girse çalımlı, çal kara kuĢ 

(NOT: 12b-12‟deki çapa girse göz önüne 

alınarak  düzeltilmiştir.) 

26a-   1   Kara Göne                                        Kara Güne 

3   Alay Hanlının Bolay  Hanı                       Alay Hanılang  Bulay Hanı 

6   PâdĢâh Bayundırun                                   PâdiĢâh  Bayındırdang 

7   korçı baĢı                                                     kurçı baĢı 

(kurçı : “Türkmen kabilelerinin atlı askerleri”) 

8   Tebrîzden  ….. Aras-ilen                          Tebrizden …… Arasılang 

10   cidâsı  ….. Kımuklının                           cıdası ….. Kımukılang 

(cıda : “süngü, kargı, mızrak”) 

11   sâyebân                                                      sâybân 
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12   Kabaldın                                                 Kabaldang 

13   anun içün   … Panbukçunın                  anung-içüng …. Panbukçınung 

14   MinkıĢlaka    tâlân                                Min KıĢlaka talan 

26b-   5   Alagözün….    ġerâncâna             Ala Gezüng  ….  ġarabhâna 

6   karîme                                                     karma 

8   önünde …… durmıĢ-idi                          öginde…. durmıĢ-ıdı 

(ög : “ön, ön taraf”) 

9   Aras-ilen                                                    Arasılang 

10   Kars Kal‟asını  ol yeriyiĢde                      Kars Kal‟esini ol yeriĢde 

 

11   Akça Kal‟a Sürmelide Lala … tigdüm /  Akça Kal‟e Sürmelüde  Lele 

tikdüm 

(Sürmelü: metinde: sin+re+mim+yuvarlak he+lam+ye+dal+yuvarlak he) 

12   begler-ilen   Serhâb Dagına                     beglerileng  Surhâb Dagına 

13   nekkâre                                                     nakkâre 

(= “davul, kös”) 

14   anda alpım erim                                        Anda “alpam, erem!” 

(anda : “o zaman; onda, orada”) 

(alp : “alp, yiğit, kahraman”) 

27a-   1   âdemler     adamlar 

2   igi, …..  Zulkadirli delüsi Sâvalan   yegi …. Zu‟l-kadirli  delüsi Sava-

lan 

(yeg : yeğ, iyi, daha iyi, üstün”) 

3   SarıkamıĢ …     hetbetli     Sarı KamıĢ …..heybet-li 

4   …yâlmanı, sürcidânun  cibiri, sahâr  yalmanı, sur cıdanung  cibiri, suhâr 

(yalman : (kılıç, mızrakvb.) kesici ve batıcı araçların 

kesen veya batan bölümü” 

sur : “1. sarı, kamış sarısı; 2. parıldayan” 

cıda : “süngü, kargı, mızrak” 

cibir : “süngü ucundaki demir” <Moğ. cigür, ci’ür 

suhâr : “bir tür ok” 

6,7   tazı tola-yıdurdı bahrî kuĢlar götürdi         tâzî tula yeddürdi bahrî kuĢ-

lar götürtdi 

(tâzî :  “tazı” 

tula : “düz uzun tüylü, uzun bacaklı, iri bir 

av köpeği cinsi” 

yeddür-:  “yedekte götürmek, çekerek 

peşinden götürmek” 

bahrî kuşlar : “deniz kuşları 

7   ala parslar üngeretdi    ala parslar öngürtdi 

(öngürt- : “ileri götürmek, ileri geçirmek”) 

8,9   Ak Minkânı    Ak Mankanı 

11   yollayubeni    yollayubanı 
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12   Konur atı üstündi, karankluk                    Kongur atı oynatdı. Ka-

rankuluk 

(kongur : “konur renkte”; 

karankuluk : “karanlık”) 

13   perverdigâr men     “Perverdigârâ! Men 

27b-  2   kara dagun dâmeninde   k. d. dâmânında 

3,9   yedi    yeddi 

4   çerag     çırâg 

5   at üstündi   …  sari     at oynatdı … sarı 

(oynatdı: elif-vav+ye+nun+te+dal+ye) 

6   ….Lala KılbaĢ  …   Gazanun Lalası         Lele KılbaĢ … Gazanung Lele-

si 

(lele : “lala, padişah ve soyluların özel eğitmeni”) 

7   eĢiddi  ….. katlanımadı    eĢitdi  ……. Katlanmadı 

(katlanmak : “katlanmak, dayanmak”) 

10   ejdehaya     ejdehâya  (pek çok yerde) 

12   agzınun   bokı-y-mıĢ     agzınung bukıymıĢ 

(buk : “buğu”) 

13   ol ejdahanun  yalı-y-mıĢ  ol ejdahânung  yalıymıĢ 

(yal : “at, aslan vb. hayvanların ensesinde 

veya boynunda bulunan uzun kıllar; yele”) 

14   tüm yüreği     tom yüreği 

(tom : “sert, katı” < tong) 

tom yürek  “ katı yürekli”) 

28a-   5   salahun nedür     salâhung nedür? 

7   …. belke …                                                 …belki … 

10,11   olmag-ilen                                                 ölmegileng / ölme-gileng 

13   ejdeha                                                     ejdehâ (pek çok yerde) 

28-b  1  yekin     yegin 

(= “çabuk, ızlı) 

2   yatubeni  uyumıĢ    yatubanı  uymıĢ 

(uy- : “uyumak” /Tebriz ağzı.) 

3   hile ilen     hîle ileng 

4   sahâr kapdı bir ok-ilen    suhâr kapdı bir okılang 

(suhâr : “bir tür ok”) 

7   kengerçik butası yel önice  Gengerçek buta-sı yel ögice 

(gengerçek : “Hint yağı bitkisi” 

buta : “çalı” 

yel : “yel, rüzgâr” 

ögice : “ön, ön taraf”) 

7   …atı-y-ilen, donı-y-ilen   … atıylang, donıylang 

(don : “giysi, elbise”) 

9,10   ya……..ya     yâ……yâ 

10   urdukını  ulatmıyan                            urdügüngi ulatmayan 
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(urdüküngi için bk. s.223, not198) 

(ur- : “vurmak” 

ulat- : “uylulamasına sebep olmak, büyütmek”) 

11   gönlindesin     gönglindeseng 

12   ……-sin      ….-seng 

14   yalangaçlarun sırtın örtim   yalangaclarung setring örtim 

(ört- : “örtmek”/örtim “örteyim” /ağız özelliği) 

29a-2,3  yâmân    yaman 

( = “kötü”) 

3   yalvargilin    yalvargileng 

4   anı-y-ilen ejdehanun     anılang ejdehânung 

6   cidâsını    cıdasını 

( cıda : süngü, mızrak, kargı”) 

8   sa‟atcuk      sâ‟atcuk 

9   cehdeyledi …..   cidâ-ilen    cehd eyledi cıda ileng 

(cehd eyle- : “çalışıp çabalamak”) 

13   mara sen    mere seng 

14   yalmânundan   … sahâr   yalmanındang  suhâr 

(yalman : “kılıç, mızrak vb.) kesici ve batıcı 

araçların kesen veya batan bölümü”) 

suhar : “bir tür ok”) 

29b-  1   uĢanmazdun    üĢenmezdüng 

(üşen- :  “korkmak”) 

2   tepemden     tepem-deng 

4   n‟eyler     neyler 

5   fikreyledi    fikr eyledi 

7   … önine    ögine 

8   okı sadakından tökince    okı sadakındang tükenince 

8   …ejdehaya bukun bukun ĢiĢletdi             ….ejdehâya bokun bokun ĢiĢle-

di 

( bokun bokun : “boğum boğum” (art arda) 

9   ejdehada dahi  sömürmek horı..dahi         ejdehâda dahı sömürmek hurı 

..dahı 

(sömürmek : “yiyecek ve içeceğin hepsini birden 

yiyip bitirmek” 

hur : “güç, hâl, kuvvet, hüner, takat”) 

9   ….horı kaldı      hurı kaldı 

12   bukundan      bokundang 

(bokun : “boğum”) 

13   yer yüzüne …    yer yüzine 

30a-   1   pıçakın    bıçakın 

3   sıyıra kılıç    sıyra kılıc 

(sıyra : “sıyrılmış, çekerek çıkarılmış, 

kınından çıkarılmış (kılıç)” 
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4   üstine  yekin geldi     üstine yegin geldi 

(yeğin : “çabuk, hızlı”) 

5   ejdehanun  yedi baĢı    ejdehânung yeddi baĢı 

7   Lala dedi; Bârekallah      Lele dedi: “Bâraka‟l-lâh 

(= “Allah mübarek etsin, hayırlı uğurlu 

olsun!” anlamında bir söz.) 

9   durumun-ilen      durumungılang 

10   ejdehanun derisin soygil dedi; Lala ..    ejdehânung derisin soy-

gil!”. Lele 

13   … kırbân eyledi; üç yilegli sahâr oklarına / ..kurbân eyledi. Üç yelekli 

suhâr oklarına 

30b-   1   perli dom ĢeĢperine kâb eyledi   perli dem ĢeĢperine kab eyledi 

(perli: “yelekli, tüylü”; dem : “kılıç, hançer, bıçak 

vb. keskin yanı”; şeşper : “savaş araçlarından altı 

dilimli toğpuz”; kab eyle- : “kılıf yapmak”) 

1….ala bıdak sürcidâsına kâb eyledi                ala baydak sur cıdasına kab 

eyledi 

(ala baydak : “ala bayrak”; sur cıda : “kamış rengi 

kargı”; kab eyle- :  “kabına , kılıfına koymak”) 

3   sâyebânınun  yelkenlerin   sâybânınung yelken-lerin 

(sâybân : “gölgelik, büyü çadır;otağ”) 

4   bir tasrîf-ilen                                                bir tasarrufılang 

5   atı-y-ilen donı-y-ilen  ejdehanun                atıylang donıylang ejdehânung 

7   pâdĢâh                                                          pâdiĢâh   (pek çok yerde.) 

8   bile Türk sadıkdur                                        beyle  Türk-i sâdıkdur 

8   …ejdeha nece olur, sakdan soldan              ejdehâ nece olur?  Sakdang 

soldang 

9   söze geldiler                                                 söze geldi-ler 

10   ejdeha ….. hemi                                         ejdehâ …. Hamı 

11   tîr-i bârân                                                    tîr-bârân 

(= “yağmur oku”)                                            (= “ok yağdırma, ok yağmu-

runa tutma”) 

13   rast geldi, ola öldürdi; ola ejdehanun        râst geldi ola, öldürdi ola, ej-

dehânung 

14   girdi; ola eger Gazan ejdeha olubdur, ne kavm / girdi ola, eger Gazan 

ejdehâ olubdur ne kavim 

31a-   1…. vergilin                                           vergileng 

2   gedeyim Gazanun karĢısına ..                      gedeyim Gazanung karĢı-

sına… 

2   …ejdeha olubdur, evvel                               …ejdehâ olubdur, ol 

4   sahâr kapdı                                                   suhâr kapdı 

5   „ammu, seni ejdeha oldı                              “ „Amû seni ejdehâ oldı 

5   …eger ejder olmayuben                              .… eger ejde olmayubsang 

6   menüm-ilen                                                 menümileng 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 58 

7   sahâr okun peykânı-y-ilen öldürürüm         suhâr okung  peykânıylang 

öldürürem 

(suhâr : “bir tür ok” 

peykân : “temren, okun ucundaki sivri demir”) 

(=”suhâr okun temreni ile öldürürüm!”) 

8   yalmânı-y-ilen dograrım                             yalmanıylang dograram 

9   avından……                                               Avungdang… 

10   Ģila[n]lıga                                                    Ģılalga 

(=şın+ye+lamelif+lam+gayın+yuvarlak he) 

(= “av etinden ya da maldan birine ganimet 

olarak verilen pay” 

11   kılıcıya   kılıcına  (Not: nun‟un noktası eksiktir.) 

12    … olmadı-mı. PâdĢâh …..ejdeha                 … olmadı mı?  

PâdiĢâh….ejdehâ 

31b-   1   PâdĢâhun   ….. ejdeha                        PâdiĢâhung … ejdehâ 

2   sâyebân                                                        sâybân 

3   yeddi kün    …   pâdĢâhı                             yeddi gün   …. PâdiĢâhı 

******* 

Nasser Khaze Shahgoll, Vallollah Yaghoobi, Sahahrouz Aghtabal ve Sa-

ra Behzad adlı dört Güney Azerbaycanlı Türkmen gencinin hazırladığı, “Modern 

Türklük Araştırmaları Dergisi”nde  (C.16, Sayı: 2 ,Haziran 2019, s. 147-379)  ya-

yımlanan, incelemeli, dip notlu, dil araĢtırmalı ve açıklamalı sözlüklü “Dede Kor-

kut Kitabı‟nın Günbet Yazması: İnceleme, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım” adlı maka-

lede de bazı okuma hataları bulunmaktadır. M. Ekici‟nin okuyuĢundan daha az 

olmakla birlikte buradaki yanlıĢ okumaları da aĢağıda belirttik: 

1a-   4   min sözcük     min kelime 

1b-   1   Ġsmâ‟île bıçak çekdi   Ġsma‟île pıçak çekdi 

2   endürdi    indürdi 

10   bitün    bütün 

2a-   9   düĢman-larung     düĢmen-lerüng 

13   ulaldukca     ulaldugca 

14   Kara Güneye  ümid … böyüldukca       Kara Göneye ümîd böyüldugca 

2b-   3   bahadır    bahâdır (< Moğ. bagatur) 

3a-   3   yad gelini    yâd gelini 

10   meĢenüng kollarınd[a]     meĢenüng göllerind[e] 

11   Kazakuclar    Kazaguclar 

3b-   2   düĢmana….düĢmanı   düĢmene …. düĢmeni 

4b-  13   güciylen    gücilen 

14   yerindeng     yerdeng 

5a-     3  kurd eniği    kurt enigi 

11  düĢmaninüng    düĢmeninüng 

13   agac    akaç 

6b-      3   Boynuzıylang    Boynız ilen 

5   kurban          kurbân 
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7   düĢmanını    düĢmenini 

7b-      1   soylamasa                                               söylemese 

8a-      5   yavrısunıng                                             yanrısınung 

10a-      1   kollar     göller 

12   kolında        gölinde 

10b-     6   boynı yokun      boynı yoğun 

11a-     7   maral      marâl 

11b-2,3,4   kal‟elerüng    kal‟alarung 

13   pâdiĢâhı     pâdiĢâsı 

12a-     1    edeng     ideng 

6   kollarında    göllerinde 

10  Eymür    Eymür 

12b-     2   Dagıstana    Dagıstâna 

9   bahadır    bahâdır 

13   bürgüt … serhad   bürküt … serhâd 

13a-    11   Cangı Begi   … kayım  Cangı Begi … kâyim 

13b-     6    bugda denli   bugda dâneli 

15a-     3    elingdeng     elindeng 

4     yetürür   yetürür 

15b-   10     kolung   gölüng 

16a-     1    ögünde   öginde 

17a-     3   Dedem Korkud  der  Dedem  der 

17b-     1  yadlar kavim   yâdlar  kavm 

13   müslümândur    müselmândur 

18a-  2   Ġmân   Îmân 

8   Hindî eli    Sindî eli 

11   Halhal    Halhâl 

18b-   3   ġerül     ġerir 

9   Dolısında    Dolusında 

11   hak kapusunda    Hakk kapusında 

19a-   1  Kurân    Kur‟ân 

3   hak    Hakk 

19-b  9,10   Sagdaki  begler saga    Sakdaki begler saka 

24a-   5   geleng     geleng 

11   kâküllice  keküllice   < Moğ.kekül(>Fars. kâkül > Tü.) 

(Arap harfleri ile: kef-elif+kef+vav+lam. Arap 

Harfleri ile yazılan Türkçe ünsüzler her zaman 

kısa  okunur.) 

27a-   8   yetiĢende                                                          yetiĢende 

29b-   9   yeglügünge                                                    yeglülünge 

******* 

2019 yılının yarısında ortaya çıkan Dede Korkut‟un 3. yazma nüshası üze-

rinde oldukça fazla yorum yapıldı ve aynı yazmanın “fotokopi”leri üzerinden üç 

farklı kiĢi tarafından transkripsiyonları hazırlanarak Türkolojinin ve Türkologların 
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dikkatine sunuldu. Ben bu yayınlardan Ģimdilik ikisini temin edebildiğim için, bu 

iki yayını ve (ek olarak verilen el yyazmasını) yeniden, karĢılaĢtırmalı okuyarak 

tenkitlerini hazırladım. M. Ekici‟nin “kitap”ve dört kiĢinin “makale” olarak hazır-

ladıkları yayınları kullandım. 

Arap harfli Türkçe metinleri okumanın o kadar kolay olmadığını biliyorum. 

Çünkü, bu metinlerdeki Türkçe, Arapça, Farsça ve Moğolca sözlüklerin yazılıĢları-

nı (imlâlarını), anlamlarını; metinlerde geçen kiĢi, yer ve madde adlarının da ne 

olduklarını ve anlamlarını çok iyi bilmek gerektiğini de biliyorum. 

Ekici‟nin okuduğu metnin transkripsiyonundaki bazı yanlıĢ okumalar ve an-

lamalar ile dört gencin hazırladığı transkripsiyondaki bazı yanlıĢ okumaları karĢı-

laĢtırarak, her iki yayındaki farklılıkları göstermek istedim. Amacım, “Dede Kor-

kut”un bu üçüncü yazmasının okunuĢunu ve metnin taĢıdığı anlamı, Türkologlara 

daha doğru biçimde verebilmekti. 

M.Ekici‟nin “Ötüken” yayınları arasında çıkan kitabının kapak deseninin 

Dr. Mehmet SAĞ gibi Türk kültürünü çok iyi yorumlayan bir ressamın fırçasından 

çıkmıĢ olması ve yazmanın varaklarının sayfalar hâlinde solda verilmesi kitabın 

önemini artırmaktadır. Ancak, dört gencin okudukları metinde geçen bütün kelime-

leri dil ve gramer özellikleri bakımından incelemeleri, çalıĢmanın arkasına koyduk-

ları “açıklamalı” sözlük(ler) ve sayfa altlarında verilen 202 notta yer alan bilgiler, 

Ekici‟nin yayınındaki eksiklikleri de göz önüne çıkarmaktadır. 

El yazması bir eseri okuyabilmek için kaligrafiden çok iyi anlamak; müellif 

ya da müstensih hattında görülebilen yanlıĢ yazılımları, (derkenarda yazılan notla-

rı), Arapça ve Farsça‟nın gramer kurallarını çok iyi bilmek gerekmektedir. Ayrıca, 

o yazmanın yazıldığı coğrafyada konuşulan Türkçenin ağız (dil) özelliklerini de 

bilmek gerekmektedir. Orta Asya coğrafyasında yazılmıĢ olan pek çok Türkçe 

eserde görülen Moğolca kelimelerin imlâları ile anlamlarını da yerlerine oturtabil-

mek bir dilcinin görevidir. Bu yüzden Moğolcanın kelime hazinesini, en azından F. 

D. Lessing‟in “Moğolca-Türkçe Sözlük, I-II” adlı sözlüğünden yararlanarak de-

ğerlendirmek gerekir. (Bu sözlük, değerli Türkolog Günay Karaağaç tarafından 

İngilizceden Türkçeye tercüme edilmiş olup, eser, tarafımızdan gözden geçirilip, 

raporu yazılarak, 2003 yılında TDK yayınları arasında yayımlanmıştır. (2. basımı 

2017) 

Yukarıdaki tenkitler, ortaya konulan çok iddialı bir çalıĢmanın eksikliklerini 

ve yanlıĢlarını okuyucunun ve öteki araĢtırıcıların dikkatlerine sunmak için yapıl-

mıĢtır. Ekici‟nin okuma (transkripsiyon) hataları ile bu hatalardan dolayı “Türkiye 

Türkçesine Aktarma”daki tutarsızlıkların da eserin 2. basımında, yukarıda belirtti-

ğimiz düzeltmelerin dikkate alınarak yapılmasını temenni ediyorum. Böylece, göz-

den kaçırılmıĢ olan yanlıĢlıklar düzgün olarak okuyucusuna ve Dede Korkut sev-

dalılarına düzgün olarak verilmiĢ olur. 

  7 Eylül 2019,  Batıkent-ANKARA 
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GÜZEL KÖY/DĠYARBAKIR HALK  

ĠNANÇLARINDAN KARġILAġTIRMALI KESĠTLER 

 
 SOME SECTIONS OF GÜZELKÖY/DĠYARBAKIR  

 FOLK BELIEFS 

 
CРАВНЕНИЯ НАРОДНЫХ ПОВЕРИЙ  

СЕЛА ГЮЗЕЛКЁЙ ДИЯРБАКЫРА 

 
 

Dr. YaĢar KALAFAT
*
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**
  

 

 

 
ÖZ 

Güzel Köy, Diyarbakır merkez YeniĢehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Yakın 

geçmiĢe kadar köy statüsündeydi. Toplam nüfusu 1050‟dir. 

Bu yazıda, Güzel Köyle ilgili halk inanıĢları ele alınmıĢtır. Nazar, kutsal yer-

lere iliĢkin inanıĢlar, niyet ve adak, kara iyeler, kırklama, yağmur duası, ziyaret 

kilidi, çocuk üzerine inança bağlı pratik uygulamalar, kara kedi, bazı hastalık sa-

ğaltmaları, doğum ve lohusalık inançları, ak büyü, kara büyü, diĢ hediği gibi ina-

nıĢlar anlatılmaktadır. Ayrıca boĢ inançlara da yer verilerek diğer yörelerin inançla-

rıyla karĢılaĢtırmalar yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır-YeniĢehir-Güzel Köy halk inanıĢları, inanç 

karĢılaĢtırılması. 

  

ABSTRACT 

Güzel Köy is a neighborhood in the YeniĢehir district of Diyarbakır. Until 

recently it had the status of a village. Its total population is 1050. 

In this article, folk beliefs about the Güzel Köy are discussed. Evil eye (na-

zar), beliefs about sacred places, intention and vows, black wisdoms (kara iyeler), 

kırklama (it is counted forty days from the birth of the baby and is defined as was-

hing the mother and baby on the 40
th
 day), rain prayer, visiting lock (ziyaret kilidi), 

practical applications based on belief of child, black cat, some illness treatments, 

birth and puerperal beliefs, white hex (ak büyü), black hex (kara büyü), diĢ hediği 

(celebration of the first teeth of the baby) beliefs are described. In addition, supers-

                                                 
*  Halkbilimi AraĢtırmaları Kültür ve Strateji Merkezi BaĢkanı . Ankara/TÜRKĠYE   

(yasarkalafat@gmail.com) 
** Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Öğretim Görevlisi, halkbilim-

ci.Van/TÜRKĠYE   

(songulcakmak21@gmail.com) 
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titions are also included and comparisons are made with the beliefs of other regi-

ons. 

Key Words : Diyarbakır-YeniĢehir-Güzel Köy, folk beliefs, belief compari-

son. 

 

 

               

 

GĠRĠġ: 

Güzel Köy, Diyarbakır merkez- YeniĢehir‟e bağlı toplam nüfusu 1050 olan 

yakın geçmiĢin köylerinden halen Ģirin bir mahalledir. Halkının ana dili Kürtçe 

olup ve Sünni ġafii inançlıdırlar.  

Bu çalıĢmada yapılan tespitlerin sunumu geçiĢ dönemleri veya benzeri baĢka 

bir esasa tabi olarak sıralanamamıĢtır. Zira tespitler çok kere farklı amaçlarla bağ-

lantılı olma özelliği içermekteydiler. 

Yazı metninde geçen toplum isimleri etnik milliyetçilik anlamında olmayıp, 

sosyal tanımlamayı kolaylaĢtırma amaçlıdır. Keza Türk ve Türklük gibi tanımlama-

lar kavim veya ırk karĢıtı olmayıp milletin birlikte yaĢanılan halklarla ortak ismi 

anlamındadır. 

Halkların kültürleri ile tanıĢ kılındıkları nispette zehrin bal olacağı inanç ve 

dileklerimizle bu çalıĢmayı planlayıp gerçekleĢtirdik. Bizin için, halklarda görüle-

bilecek kültür farklılıkları, kültür aynılıkları kadar kutsaldır, saygındır ve eĢit dere-

cede millidir. 

METĠN: 
Diyarbakır Güzel Köyde, Diyarbakır‟ın genelinde olduğu gibi, bir kiĢinin 

çözümlenecek sorun türü bir iĢi olduğunda, önce kurban kesilir, daha sonra murat 

hasıl olunca kiĢi evin eĢiğinden içeri girerken ve çıkarken yedi gün boyunca aile-

nin büyüğü avucuna tuz alıp o kiĢinin üzerinde gezdirir ve çeĢitli dualar okur. Daha 

sonra bu tuz ateĢe atılır ve tuz ateĢte ne kadar çok ses çıkarırsa nazarın Ģüpheleni-

len o kimseden geldiğine, bu uygulama ile giderildiğine inanılır.   

Kars‟taki Doğu Karadenizliler bu uygulama esnasında, ateĢin çatırtısı arttık-

ça “gözün kör olsun çatlasın patlasın” derler
1
. AtaĢ iyesine saçı niyetine tuz atma 

uygulaması ile nazarı gidermek için üzerlik ve benzeri tuz atmak farklı değildirler.  

Düğünlerde çok sık görülmese de bilhassa kırsal kesimde geline verilecek, 

takılacak para davetliler tarafından gelinin baĢına dolandırıldıktan sonra verilir, 

takılır. Kapıya dilenci gelmiĢ ise ve o esnada ev halkı yemek yemekte ise ona veri-

lecek ekmek yemek masasından, sofrasından alınarak verilmezdi. Gidilip kilerden 

ekmek alınır çok kere evin en küçük çocuğunun baĢı etrafında dolandırılıp sonra o 

ekmek fakire verilirdi. Yemek masasından verilen ekmekle evin bereketinin gide-

ceğine inanılır. Bu uygulama Ģekli de bize göre ÖzdeĢleĢtirme ve Vekil Tayin Etme 

                                                 
1 YaĢar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Berikan Yayınları, 6. 

Baskı Ankara, 2010 
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Metodu kapsamına girmektedir. Bu uygulama Güzel Köy halk inançlarında da 

yaĢamaktadır
2
.  

Ayrıca, Güzel Köy ‟de ve Diyarbakır‟ın sair yörelerinde kutsal bilinen ziya-

retler, genellikle eski kara ve gözenekli taĢ yapılardır. Özellikle kadınlar kafaların-

daki bir sorunun veya bir isteğin olup olmayacağını merak ettiklerinde ellerine 

küçük çakıl taĢları alıp bu küçük delikli taĢlara dua ederek, yerleĢtirmeye çalıĢırlar. 

Birkaç deneme yaparlar, her denemede farklı deliklerde çakıl taĢını yerleĢtirmeye 

çalıĢırlar, taĢ deliğe yerleĢirse Ģükür duası okuyup ayrılırlar. TaĢ yerleĢmezse ha-

yırlısını dileyip, boynu bükük ziyarete, mevlit okutup dağıtılacak Ģeker türü adak-

larda bulunup ziyaretten ayrılırlar. Ayrıca muradı, dileği olanlar her hafta bu kansız 

adağı dağıtırken, “dileğim, muradım oldu. Size verdiğim bu Ģeker, vs. alın size de 

Ģans bulaĢsın” derler. Orada bulunan ve dua edip dileğinin gerçekleĢmesi için 

feryat eden insanlar da “Allah kabul etsin, darısı baĢımıza” deyip, mutlaka ikram 

edilen adaktan alırlar
3
. 

Bu uygulamada dikkati çeken hususlardan birisi, Ģanslılığın ve Ģansızlığın 

bulaĢabilecek bir Ģey olduğunun düĢünülmesi ki nasip olsun anlamında olmalı ve 

diğeri ise duadan evvel ve sonra da hayır iĢlenmesine önem verilmesidir. 

Kutsal mekanların duvar taĢlarına taĢ yapıĢtırarak niyetin veya muradın olup 

olmayacağına dair geleceği tahmin etme Ģeklindeki inanç, Anadolu‟nun sair bölge-

lerinde de görülmektedir. Kars‟ta Üç ġehitler, Doğu Beyazıt‟ta Ahmed-î Hani 

Türbesi, Van Kalesindeki Adak Kayası, Ahlat‟taki bazı kutlu kabirler Merzi-

fon‟daki Ali Baba Türbesi ve daha birçok benzerleri bunlardandır. Birçok benzeri 

yerde taĢ sürülmekten oluĢan oluklara ve bazı yörelerde de tamamen ilk defa dene-

nen yerlere taĢ yapıĢtırılmak istenir ve taĢ yapıĢır ise dileğin olacağı anlamı çıkarı-

lır. 

Bu arada oraya gidenler genellikle sorunlarıyla giderler, ya sevdiği biri öl-

müĢtür, ruhunun rahat etmesi için adak da bulunur. Ya da çok mühim derdi vardır, 

yardım istemeye ve dua edip çevresindeki insanların da duasını alıp evine dönmek 

için giderler. Çevrede en fazla ziyaret edilen mekân Hz. Süleyman Türbesi’dir. 

Dünyaya gelecek çocuğun hayırlı evlat olması için de bu mekâna gidilir. Hamile 

hanım rüyasında bu zatı görür ise çocuğuna onun ismini koyar. Bölgedeki birçok 

Süleyman ismi bu Ģekilde koyulmuĢtur. Onun ismini taĢımak suretiyle onun gibi 

olunacağına inanılır. Ulu zatın ismini almıĢ çocuklar beklenildiği gibi çıkmazlar 

ise, ulu zatın isminin taĢınamadığı Ģeklinde yorumlanır. Ġsmin ters tepki verdiği 

anlamı çıkarılır
4
. 

Altaylar ve Anadolu Türk al inançlarında kurban adanmıĢ ise kurbanlık hay-

vanın kanı, eli dualı bir kiĢinin Ģehadet parmağı ile, adak sahibi kimsenin alnına 

sürülür, o kan çok kere gün boyunca orda durur. 

Diyarbakır Kürtlerinde de bu uygulama mevcuttur. Ayrıca adak adayan ve 

kanlı kurban kestiren kiĢinin tüm musibetlerden arınması için kurbanlık hayvanın 

                                                 
2 Songül Çakmak 
3 Songül Çakmak 
4Songül Çakmak  
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kanı eli dualı bir kiĢi tarafından Ģehadet parmağına sürdüğü adak hayvanının kanını 

kiĢinin alnına sürer ve gün boyunca bazen o kan orda durur.  

Güzel Köy ve çevresinde kara iyelerin Ģerrinden, zararından kara rengin 

koruyacağı inancı vardır. Sürekli kâbus gören kimsenin yastığına kara eĢarp seri-

lir.
5
 Halk sufizminde kara rengin de bir nur rengi olduğuna inanılır. 

Bu uygulama Ģekli de Bağlantı Kurma ve Aktarma Metodu kapsamına gir-

miĢ olmalı. 

Ahlatta, Kars‟ta, Kuzey Doğu Anadolu Kuman Kıpçak coğrafyasında bir ka-

ra iyenin özellikleri anlatılırken, onun geceleri karĢısına çıktığı kimseye vereceği 

her cevabın “k” harfi ile baĢlaması gerektiğine inanılır. Mesela hava nasıl? Karlı, 

nerelisin Karslı, nerden geliyorsun karanlıktan, gibi cevaplar vermesi istenir. Kura-

la uyulmaması halinde o iyenin zarar verebileceğine inanılır
6
. 

Diyarbakır Kürtlerinde de bu uygulama mevcuttur. Ayrıca adak adayan ve 

kanlı kurban kestiren kiĢinin tüm musibetlerden arınması için kurbanlık hayvanın 

kanı eli dualı bir kiĢi tarafından Ģehadet parmağına sürdüğü adak hayvanının kanını 

kiĢinin alnına sürer ve gün boyunca bazen o kan orda durur.  

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da ateĢ arındırıcı gücü olan ve aynı 

zamanda korkulan bir Ģeydir. Nazardan ve musibetten korunmak için kiĢilerin etra-

fında ve evin içinde avuca alınan tuz dua ile dolaĢtırılıp, sonra ateĢe atılır
7
. Nahci-

van‟da Nevruz günü gün doğmadan evvel pınardan alınan su evin içinde bütün 

köĢelere dökülür, böylece musibetlerin defedildiğine bereketin sağlığın geldiğine 

inanılır
8
. 

Teleüt Türkleri ateĢ iyesine Ot Ene, AteĢ Ana, diğerine AtaĢ Baba adı ve-

rirler. ÇuvaĢlarda ateĢ iyesi erkek ve diĢi olarak iki tane tasavvur edilir ve inanılır.  

 Türbe türü kutlu mekanların etrafında dönme Ģeklindeki uygulama Diyarba-

kır halk inançlarında bu arada Güzel Köy‟de de vardır. Ziyaret veya kutsal görülen 

mekanların etrafında dua ve dilek ile üç defa dönülür, sonra mekânın giriĢine geli-

nip tekrar dua edilerek oradan çıkılır
9
.  

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında eĢik önemsenir eĢikte durulmaz, otu-

rulmaz, mümkün ise eĢiğe basılmaz, bilhassa bekar kızların eĢikte oturmaları is-

tenmez. Kötü iyelerin veya cinlerin oralara yerleĢtiğinden ve oralara oturulduğunda 

musallat olabileceğinden korkulur.
10

. Bu inanç ve uygulama Türk kültürlü halklar-

da çok yaygındır. Genç kızlar kısmet bağlantılı inançlar Kırım Türk halk inançla-

rında da vardır. Güzel Köydeki inanca göre eĢikte kara iyeler vardır ve oraya ba-

sılması halinde onlardan zarar görülebilir. Genel kanaat ise haneyi, ocağı, otağı 

koruyan iye eĢiğin altında yaĢamaktadır ve yılan Ģeklinde olduğu düĢünülür. Di-

yarbakır‟da bağları bahçeleri koruyan, bağ-bahçenin sahibine dokunmayan bir ak 

                                                 
5 Songül Çakmak 
6 YaĢar Kalafat,” KarĢılaĢtırmalı Yusufeli Halk Ġnançları”, Türk Kültürlü Halklarda Tema-

tik Halk Ġnançları, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011, s. 85-111 
7 Songül Çakmak 
8 YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu-Irak Halk Ġnançları Hattı, Berikan Yayınevi, 

Ankara, 2012 
9 Songül Çakmak 
10 Songül Çakmak 
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yılanın olduğuna inanılır
11

. Bu iki inanç arasında zıttı yet değil bize göre bir aynılık 

vardır. Hanenin ak iyesi yabancıya karĢı kara iye konumundadır. Ġyelerin ak veya 

kara olmaları onlar tarafından onaylanmada fark göstermemiĢ olabilirler
12

. 

AdanmıĢ olma, niyetlenmiĢ olma inancı “O, onun kısmeti, ona niyetlenerek 

alınmıĢ” denir. Hac için niyetlenerek hazırlanmıĢ para, haç parası olarak bilinir. O 

paranın adeta sahibi bellidir, amacı belirlenmiĢtir. Adeta sahiplenilmiĢtir. 

 Özellikle hac ziyareti yapacak kiĢiler paranın nerden geldiğini bilmedikleri 

kiĢilerden paralarını almazlar. Paranın o yolculukta temiz olması ve kiĢilerin ver-

dikleri parayı helal etmeleri çok önemlidir
13

.  

Güzel Köy‟de de erzakların olduğu odaya gireceklerin baĢlarının temiz ol-

masına özen gösterilir. Çünkü yiyeceğin bereketi temiz el değdiği zaman daha da 

artacağı Ģeklinde bir inanıĢ vardır. Ayrıca bakir kız eğer adetliyse kirli sayıldığın-

dan onun eli de erzaklara değdirilmemeye çalıĢılır.
14

 

BaĢı kirli olmak, boy abdestine ihtiyacı olan kimse demektir. Temizlenilme-

den evin eĢiğinden dıĢarıya çıkılmaz, kaba kaĢığa el sürülmez, Çifte çubuğa gidil-

mez, mümkünse bebek bile emzirilmez. Böyle kimselerin elinin bereketi olmadığı 

inancı vardır. 

 Ayrıca evin içinde para kazanan ama paranın geldiği yer hakkında helal ol-

madığını düĢündükleri kiĢileri de kilere almazlar. Hatta onun getirdiği yiyeceği 

kilere sokmazlar
15

. Adeta bir çürük meyve veya sebze tüm sepeti çürütür anlayıĢı 

vardır.  

Evlenmesi gecikmiĢ kızlar, baĢından çok nikah geçmiĢ hanımlar, çocukları 

yaĢayamayan veya çocuğu olmayan hanımlar için belirli belirsiz bir uğursuz atfedi-

lir. Bunlar kız baklaya, kına gecesine ve benzeri uygulamalara pek götürülmez
16

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında bebek kırkı dolmadan yıkanmaz. 

Kırkı dolduktan sonra bebeğin büyükannelerinden biri besmele çekerek, dua ederek 

bebeği yıkar ve ömrünün sağlıklı ve uzun olması için temennilerde bulunulur. Daha 

sonra bebeğin kırkı için hazırlanmıĢ ikramlar misafirlere sunulur.
17

  

Güzel Köy‟de yağmur duası için. Çömçe gelin (Bukâ Çemçê) hazırlanır.  

Bunun için tahtadan kol, bacak, kafa yapılır ve giydirilir. Kapı kapı dolaĢılır, her 

kapıyı açan çömçe gelinin üstüne su serptikten sonra çocukların oluĢturduğu yağ-

mur alayına kilerden bazı erzakları verirler. AkĢama doğru açık bir meydanda 

çocuklar o erzakları karıĢtırıp yemek yapar yerler.
18

 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında, eve kötü niyetli biri geldiğinde veya 

harama uzanmıĢ olan bir el kap kacağa dokunduğunda ev de kap kacak da kırkla-

                                                 
11 YaĢar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri, Berikan Yayınevi, 6. 

Baskı Ankara, 2010 
12 YaĢar Kalafat, “Türk Halk Ġnançlarında EĢik”, II. Uluslararası Türk Tarih ve Edebiyat 

Kongresi 811-13 Kasım 2005 Manisa) 
13 Songül Çakmak 
14 Songül Çakmak 
15 Songül Çakmak 
16 Songül Çakmak  
17 Songül Çakmak 
18 Songül Çakmak 
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nır. Evin temizliği bittikten sonra evin bütün odalarında ve ev halkının baĢının 

etrafında özellikle bebek varsa bebeğin baĢında üç defa dua eĢliğinde tuz çevrilir o 

tuz ateĢe atılır
19

. 

Kırklamak çok yerde “doğumun kırkında doğum kırkı ve ölümlerde de ölü-

nün kırkı yapılır.” ġeklinde bilinir. Kırklama esasen bir paklama olayıdır. Nitekim 

çeyrek kırk, yarı kırk da yapılır. Gelin hamamı, Güvey Hamamı bir anlamda 

kırklamadılar. Kırk gün kırk gece düğünden sonra damat ve gelinin kırkı çıkarılır. 

Sünnetin de kırkı olur. Bunun için kırk gün beklenmeyebilir
20

. 

Kırklama sadece insanlar değil mekruh olmuĢ yani Bismil olmayan hayvan-

lar tarafından dokunulmuĢ kap kaçak da kırklanır. Kırklama sadece ve muhakkak 

su ile olmayabilir. Toprakla da kırklamak süetiyle teyemmüm abdestinde olduğu 

gibi kırklanabilir
21

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında loğusanın yanına herkes giremez her 

Ģeyle girilemez. Loğusa süresince kiĢi sadece annesini ve kız kardeĢlerini görebilir. 

Yedi gün boyunca birilerinin onun yanında kalması gerekir aksi halde heftok de-

nen kara iyenin basabileceğine inanılır
22

.  

Güzel Köy halk inançlarında konuĢmakta ve yürümekte gecikmiĢ çocuklar 

ziyarete götürülüp ziyaret kilidi, üç defa dua ile açılır. Ziyaret kapısında dik dur-

ması ve orada dua etmesi sağlanır. Bu uygulama üç PerĢembe üst üste yapılır.  

(Bizde de bu takvime göre bu tür yaĢlı ve çirkin kadınlar baĢta çocuklar 

olmak üzere kiĢilere musallat olurlar. ÇeĢitli temizlikler yapılır ve bu kiĢilere 

pîra hebûk denir. Çocuklar bu kadınla korkutulur. Onlarla kötü konuĢulmaz, 

evin dili dualısı antlaĢma yapıp uzaklaĢtırır) (sf.20). 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında ortalıkta kimse yokken bebek kendi 

kendine gülümsüyorsa, bebeklerin melekler tarafından güldürüldüklerine inanılır.  

Anadolu‟nun sair bölgeleri halk inançlarında bu Ģekilde algılanır.
23

  Bebeklerin 

melek oldukları, onların melekler tarafından korundukları inancı yaygındır.
24

 

Güzel Köy Bebeğin ilk saçı ve tırnağı kesildiğinde özenle saklanır ve hayırlı 

ve dindar biri olsun diye kutsal gördükleri bir mekâna gömülür
25

,  

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da iyi olan melek sağ omzumuzun 

üzerinde yaptığımız iyilikleri iyilik defterine yazar, kötü olan ise sol omzumuzun 

üzerinde durur ve kötü eylemlerimizi günah defterine yazar. Ayrıca diğer dünyada 

vücudumuzun bütün uzuvları konuĢur, iyi bir Ģey yapmıĢsak iyi olarak seni müda-

faa eder, yok o uzvunla kötü bir Ģey yapmıĢ, ya da sebebiyet verip telafi etmemiĢ-

sen seni korumayarak “beni de kötülüklerine alet ettin deyip senin cehenneme gir-

mene Ģahitlik yapar, inancı varır.
26

 

                                                 
19 Songül Çakmak 
20 YaĢar Kalafat, “Erzincan Halk Ġnançlarından Notlar” <yasarkalafat.gmail.com> >  
21 YaĢar Kalafat, a.g.y. 
22 Songül Çakmak 
23 Songül Çakmak 
24 YaĢar Kalafat, YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu-Irak Halk Ġnançları Hattı, Be-

rikan Yayınevi, Ankara, 2012 
25 Songül Çakmak 
26 Songül Çakmak 
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Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da erkek çocuk makbuldür. Onları 

nazardan korumak için onlara geçici çirkin isimler verilir. Hat da büyüdüğünde bile 

bu lakaptan kurtulamazlar. Bunlar genellikle komik ve anlamsız isimlerdir. Bozo, 

ReĢo, XıĢko bu türden isimlerdir
27

.  

Güzel Köy halk inançlarında. Anne ve baba çocuklarına aĢırı sevgi gösterir-

lerse nazara karĢı korunma adına farklı bir uygulama yapılır. Severlerken kötüler 

gibi davranırlar, burunlarının ucuna bakarak, çocuğu kötüleyerek birbirlerine “uza-

tıp al bizim değil bu sizin olsun” deyip üç defa kucaktan kucağa verirler. Böylece 

çocuğun üzerine çökmüĢ ağırlık, rahatsızlığın kalkacağına inanılır
28

.  Bu uygulama 

Ģekli çocuğu olmayan hanımların, yaĢamayan bebeklerin satılmaları ritüelindeki 

sattım aldım büyüsünü hatırlatmaktadır
29

. Bu uygulamalarda kara iyelerin hâkim 

oldukları durumun giderilmesi için sembolik satıĢ yapılır
30

. 

Anadolu halk inançlarında annenin bedduasının çocuklarına geçmeyeceği te-

sirli olamayacağı, ona sütünün engel olacağı, sütün nazar kesici olduğu inancı çok 

yaygındır
31

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında da Bebeğin üzerinden yanlıĢlıkla ge-

çilmiĢse ters yönde bir daha geçilmesi istenir, çünkü bu durumda bebek hem boy 

olarak kısa kalır hem de huysuz olur inancı vardır. 

 Kara kedi ile karĢılaĢmak bir uğursuzluk alemeti olarak algılanır. Onu gören 

kiĢi tu tu tu diye yere tükürür gibi yapıp saçını çeker besmele getirir. Güzel Köyde 

de eve akraba olmayan yabancı biri zamansız gelir ise ile bu uygulama yapılır.
32

  

Güzel Köy‟de olumsuzluklara karĢı korunmak ve arazların korunmak için 

ziyarete gitmek veya Ģeyhin yaptığı muska her zaman etkili olarak bilinir
33

.  

 

                                                 
27 Songül Çakmak 
28 Songül Çakmak 
29 YaĢar Kalafat, “Malatya ve Çevresi Halk Ġnançlarında Büyüsel Uygulamalar ve Türk Mito-

lojisi, yaĢayan Türk Halk Ġnançlarında Büyü 2 ASAM, Yayınları, Ġstanbul 2020 s. 13-37 
30 YaĢar Kalafat, agy. 
31 YaĢar Kalafat, “Türk Halk Ġnançlarında Yahyalı ve Çevresi Örnekleri ile Süt” 1. Uluslara-

rası Yahyalı Sempozyumu Bildirileri 819-21 Eylül 2012 Yahyalı) Cilt: III, Erciyes Üniversitesi & 

Yahyalı Kaymakamlığı & Yahyalı Belediyesi, Kayseri, 2014, 623-640 
32 Songül Çakmak 
33 Songül Çakmak 
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kara kedi 

 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında hanımlar saçlarını taradığında veya 

tırnaklarını kestiğinde özenle toplayıp bir yere gömerler. Bu uygulama yapılmaz 

ise görünmeyen bir takım cin türü varlıkların saçılan saçlar ve tırnak vasıtasıyla saç 

sahiplerinin ruhuna zarar vereceği inancı vardır
34

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında Saç ile ilgili Ģöyle bir yöntem de uy-

gulanır; gözünde gelincik çıkan kiĢi amcasının oğluyla evlenmiĢ bir kadının yanına 

gider ve o kiĢi saçını kızın gözüne sürerek “ben amcamın oğlu ile evlendim kör 

oldum, halt ettim, sen ne diye çıktın bu gözde, bu gözü kör edip halt ettin” sözünü 

üç defa tekrarlayıp, üçüncü defasında “hadi defol git” denir. üç günün sonunda 

gözdeki gelincik gider, hasta Ģifa bulur inancı vardır
35

.   

Bu tespit bize yakın akraba evliliğinin yasak edildiği, evliliklerde yedi göbe-

ğin sayılması gerektiği Ģeklindeki uygulamayı hatırlattı. Yakın akraba evliliğinin 

yasaklanmasının izah Ģekillerinden birisi de totemizmde iç evliliğin olmamasıdır. 

Günümüz Türk kültür coğrafyasında daha ziyade Kuman/Kıpçak grubu Türklerin 

bakiyelerinde görülmektedir. Ortak totemli halklar kardeĢ olarak algılanırlar
36

. 

                                                 
34 Songül Çakmak 
35 Songül Çakmak 
36 Ali Osman Abdrrezzak -YaĢar Kalafat, Türk Halk Ġnançları AraĢtırmaları 2 Berikan 

Yayınevi Ankara, 2018 
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Bu çevrede gelincik hastalığı Anadolu genelinde Ġt Dirseği diye bilinen ra-

hatsızlıkla aynı olmalı. Zira hastalığın mahiyeti ve tedavi Ģekli çok benzerlik arz 

etmektedir
37

. 

1940‟lı yıllarda Kars‟ın Susuz ilçesinde Gelincik Ocağı diye bilinen bir gö-

zesi vardı. Buraya Gelincik hastalığı olan kimseler getirilirdi. Bu hastalık iltihaplı 

bir kemik hastalığı idi. Onun tedavisinde hastaya yapılacak Ģok tedavisinin de Ģıfa 

verici olduğuna inanılırdı. Hastaya aniden ona çok heyecan verisi bir haber verilir-

di. 

Güzel Köy‟de çocuklar bir Ģeylerden çok korktuğu zaman ve renkleri sarar-

dığı zaman onlar fark etmeden gizlice yanaĢıp bir tokat yapıĢtırır böylece Ģifa bula-

caklarına inanılırdı.
38

  

Bu uygulama ellerde çıkan siğil için de yapılır fakat bu defa eli siğili kiĢinin 

en yakını kime gittiğini söylemeden kuĢluk vakti evden çıkar, bir kâğıda Arap 

harfleriyle yazılmıĢ bir yazıyla gelir ve siğil olan ele sürerek bazı duaları içinden 

söyler, ne söylediğini de kimseye söylememesi gerekir, aksi halde efsun bozulur. 

Üç defa sürdükten sonra suya atıp kâğıdı eritir ve suyu sokağa döker Üç güne kal-

madan ellerde ayaklarda yani sürdüğü her yerdeki siğiller aniden yok olduğuna 

inanılır
39

.  

Güzel Köyde, Dolunay olunca çocuklar hastalanır, buna ay tuttu denir ve 

dua ile çeĢitli tılsımlarla günlerce uyumadan çocuk okunup üflenir
40

. (sf.25). Ayın 

bebekleri basacağı inancı diğer Türk kültürlü halklarda da vardır. Bu rahatsızlığın 

tedavisinde aylık kesme uygulaması yapılır. Ordunun Aybastı ilçesinin isim alması 

ay basması ile izah edilir. Aybastı‟nın tedavisinde aylık aĢı uygulaması da yapı-

lır
41

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında Su iyesi inancı vardır. Su kenarına 

gidildiğinde besmele getirilmesi gerekti inanılır, uyulmaz ise su iyesi uymayan 

kimseleri çarpabilir
42

. 

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında genelde dilek ağacı veya türbeye gi-

den ziyaretçi özel bir eĢyasını mesela eĢarbını bağlar. Bu eĢyanın özel olmasına 

özen gösterilir.
43

. 

Güzel Köy‟de loğusa kadına eve girer girmez veya evdeyse doğum yaptığı 

gün kırmızı/al Ģerbet verilir, baĢına al/kırmızı eĢarp bağlanır ve kırk gün boyunca 

odasında yalnız kalması önlenir, aynaya baktırılmaz. 

Güzel ve çevresi halk inanmalarında Al/kırmızı çok özellikli bir renktir. Hat-

ta kırmızı olsun beĢ kuruĢu fazla olsun derler. Çocuklara özellikle bayramlarda 

                                                 
37 YaĢar Kalafat, YaĢar Kalafat, Azerbaycan-Ġran-Anadolu-Irak Halk Ġnançları Hattı, Be-

rikan Yayınevi, Ankara, 2012 
38 Songül Çakmak 
39 Songül Çakmak 
40 Songül Çakmak 
41 YaĢar Kalafat, “Aybastı Yer Adı ve Türk Halk Ġnançları”, II. Aybastı KabataĢ Kurultayı 

17-18 Temmuz 2001, Ordu) Editör: Bhaeddin Yediyıldız) Ankara 2002, s.39-41 
42 Songül Çakmak 
43 Songül Çakmak 
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kırmızı elbise veya pabuç, genç kızlar ve yeni evlenmiĢ bir kadınlar da aynı Ģekilde 

bayramlarda muhakkak kırmızı bir Ģey takar veya giyerler.
44

  

Kırmızı/Al kuĢak bu köyde de geline takılır ve bekaret sembolüdür
45

.  

Gelin gelin kız gelin 

Eli yüzü düz gelin 

Yeddi oğlan isteriz 

Bir tane de kız gelin, Ģeklindeki söylem kültür coğrafyasının her kesimi için 

geçerlidir. 

Güzel Köy‟de Azizler diye bilinen bir türbe vardır Buraya daha ziyade ço-

cuk istemi, erkek çocuk istemi çocuğu yaĢamayanlar çocuk sahibi olmak için gider-

ler. Giden hanımların beline yedi kilit takılır Kilitler birer hafta arayla çarĢamba 

günleri açılır. Kilitlerin hepsi açıldığında Yapılan efsun bozulmuĢ olmakta hanı-

mın hamile kalması veya çocuğun yaĢaması mümkün olmaktadır.
46

 

Bu tespit, bu konu ile ilgili yapılmıĢ tespitlere yeni bir derinlik kazandırmıĢ-

tır. Anadolu Türk kültür coğrafyasının 0rta Karadeniz bölgesi aynı zamanda Ku-

man/Kıpçak Türkleri ile meskûn olmuĢ bölgelerdendir. Güzel Köy‟den yapılmıĢ 

bebeğin cinsiyeti -efsun-kilit bağlantılı tespit ile bize göre ortak yönleri vardır. 

Sinop-Dikmen-Büyük Kızık köyünden yapılmıĢ bir tespitte gelin zifaf gece-

sinde damada belinden çözdüğü kilitli zinciri verir ve “annem de babama bu keme-

ri vermiĢti” der. Keza Kuman/Kıpçak coğrafyasından Ordu‟nun Haydar/Ramazan 

köyünden yapılmıĢ bir tespitte ise; “gelin ve damadı büyüden korumak için nikâh-

tan sonra düğüne kadar bellerine kapalı kilit takılır. Gerdekten sonra buna gerek 

kalmaz, sandıkta özel anı eĢyası olarak saklanır.” Bu iki tespit tamamen aynı mesa-

jı vermemiĢ olabilir. Ancak Anadolu kültür coğrafyamızın bu kesimlerinde de 

bekâreti koruma için yapılan bir bağlama uygulaması vardır. Bu uygulama namusu 

koruma amaçlı fiziki bir tedbir olabildiği gibi, Ak büyü yaparak kara büyüden 

koruma veya özellikle kara büyü yapma amacıyla bağlantılı da olabilir.
47

 

Güzel Köy‟de de damadı bağlama uygulama vardır.  Bu Ģekilde bağlı çift-

lerden uzun süre bağlı kalıp ayrılanlar da olur.                               

Güzel Köy halk inançlarında bıçak elden ele verilmez yere bırakılır diğeri 

yerden alır. Yoksa iki kiĢi kanlı bıçaklı olur inancı vardır.
48

 

Anadolu halk inançlarında bir sökük veya kopuk düğme sahibinin üzerinde 

iken dikilecek ise, onun ağzına bir Ģey alması istenir. Aksi halde “Aklı dikilir”, 

bağlanmıĢ olur, denir   

Güzel Köy halk inanmalarında sökülen kıyafet kiĢinin üzerimizde asla dik-

mez. Çünkü dikerse söküğü dikilen kiĢinin üzerine iftira atılacağı inancı vardır.
49

 

                                                 
44 Songül Çakmak 
45 Songül Çakmak 
46 Songül Çakmak 
47 YaĢar Kalafat, “Bekaret Kemerinden Gelin KuĢağına”, 6 B’liler Haber Bülteni, Temmuz 

2019 S. 116 s.4 
48 Songül Çakmak 
49 Songül Çakmak 
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Güzel Köye kehanet sahibi bir kimseye veya falcılara evine hırsız girmiĢ ve-

ya önemli bir Ģeyini kaybeden kimseler baĢvurur ve Kâhin o eĢyasını alan kiĢiyi 

tarif eder, hatta ismini bile söyler
50

. 

Güzel Köy‟de, eğer çocuğun yürümeyi geciktirirse ziyarete gidilir
51

.  

Anadolu genelinde Kilit açmak suretiyle yapılan büyüde daha ziyade evlen-

mesi gecikmiĢ kızların kısmetinin açılması, bağlarının çözülmesi ve kilit kapatmak-

la da evde kalmaları, kısmetlerinin bağlanması amaçlanır. Bunlardan ilki ak büyü 

diğeri kara büyü mahiyetli uygulamalar olarak alınabilir. Açma iĢlemi için daha 

ziyade cami imamı ve minareden yararlanılırdı. Sala vakti tercih edilirdi. Ayrıca 

bazı türbelere bu amaçla yapılacak uygulamalarda öncelik verilirdi. Bu uygulama-

lar da büyük ölçüde uzak geçmiĢte kalmıĢtır. Güzel Köy‟de hala bu uygulama var. 

Ziyaretlere gidilip bu uygulama yapılır 

Güzel Köy‟de mezarlığa götürülen Ģeker, lokum vs dağıtılan her Ģey orda bi-

tirilir ve dua edilirken ölüye onun için yaptıkları adaklar sıralanır. Ruhunun artık 

rahat etmesi için kendilerine uğramaması gerektiği de önemle aktarılır ve çocuklar 

korkuyor, senin için elimizden geleni yaptık, derler. 

Bu uygulamadaki bir incelik gözden kaçırılmamalı. Bir yakını rüyada gör-

düğü için onun hayrına bir hayr iĢlemek mesela Kur!an okumak fakir sevindirmek 

farklı Ģeydir. Gabrinde rahat olmadığı için yakın çevresini rüyalarda rahatsız et-

mek, korku salmıĢ olmak farklıdır. Bu ikinci uygulama hortlama olarak bilinir. 

DiĢ toyu uygulaması Güzel Köyde de yapılmaktadır. DiĢ Hediyi uygulama-

sında DiĢleri düzgün ve sağlam bir kiĢi hediği yerden ağzı ile alıp hedik yapılan 

çocukların eline verilir.
52

  

                    

                                                 
50 Songül Çakmak 
51 Songül Çakmak 
52 Songül Çakmak 
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Güzel Köy‟de BeĢik etrafında oluĢmuĢ halk inançları Türk kültürlü halkların 

ortak inançlarındandır.  Ayrıca boĢ beĢiğin sallanması Güzel Köy de uğursuzluk 

getirir ve bebeğe cinler çarpar diye bir inanıĢ hala mevcuttur.
53

 

 BoĢ beĢik Diyarbakır‟da Sur Yanı‟ndaki bir ziyarete götürülür, eğer rüzgâr 

boĢ beĢiği sallarsa o kiĢi hamile kalır, çocuğu olur. BeĢik sallanmazsa çocuğu ol-

maz, Ģeklinde anlamlandırılır
54

.  

 Güzel Köy‟de çocukları sağlıklı ve iyi huylu olan akraba ailelerden ilk ço-

cuk için beĢik alınır. Bu köyde de nadiren görülse de bilhassa geçmiĢte BeĢik kert-

mesi yöntemi ile evlilikler olurdu
55

. 

Anadolu‟nun bazı bölgelerinde ise boĢ beĢiğin sehven sallanması ihtimaline 

karĢı, bebeğin korunması adına, ihtiyaten beĢiğe bir parça ekmek konulur. Bu ek-

mek kara iyelere karĢı saçı mahiyetinde olmalı. Bu tür varlıklar tarafından sahiple-

nilmesin, bereketi kaçmasın diye un çuvalının ağzı ilk defa açılırken ağzı dualı bir 

hanım tarafından besmele ile açılır ve ilahilerin okunduğu da olur.  

Güzel Köy ve çevresi halk inançlarında Ekmekle birlikte makas, bıçak ve 

muska da muhakkak koyulur.
56

 

Güzel Köy halk inançlarında korkan kiĢiye ayrıca kiĢinin idrarı içirilir Ayrı-

ca söz dinlemeyen ve asi olan özellikle kız çocuklarının karnına bir ĢiĢ kızdırılıp 

dağlanır,
57

 Kuman/Kıpçak bölgesinde yapılan bir uygulamaya göre kırklılar birbir-

lerinin ayaklarına basarak kucaklaĢırlar. Böylece basmaktan basılmaktan kurtulmuĢ 

olurlar. 

Güzel Köy halk inançlarında kadınların sohbet dedikleri bir toplanma Ģekli 

vardır ve kutsal gördükleri bir mekânda bu yapılır. ġeyhin evi gibi Sohbet dini 

konuĢmalar ardından erbane eĢliğinde zikrederek devam eder ve toplantı bittiğinde 

herkes birbirinin elini belini sıvazlayarak, birbirinin ayağına basarak iyi dilekler 

dileyerek ayrılırlar
58

. 

Güzel Köy‟de. AĢeren kiĢi bazen toprak dayiyor, bazen hayvan pisliği bile 

yiyebiliyor. Yemesine izin veriliyor çünkü bebeğin otistik olabileceğinden korkulur 

Çocukların saf, temiz olduklarına ve gaipten haber aldığına dair inanç, vardır.
59

 

Güzel Köy halk inançlarında çocuklara, uyurken yüzüstü uyunmaması ge-

rektiği öğretilirdi, kara iyeler üzerimize çökebilir inancı vardır. Yüzükoyun uyu-

yanlar uyandıklarında kendini ağır ve hantal uyanırlar. 
60

 

Bu köyde de ölen kimseler bıraktıkları mirastan kendileri için harcanmasını 

hayır iĢlenmesini bekledikleri Ģeklinde bir inanç vardır. Ölenin gözünün parasında, 

malında olacağını, onun hayrına da kullanılmazsa o paranın bereketinin olmayaca-

ğına inanmaktadır. 

                                                 
53 Songül Çakmak 
54 Songül Çakmak 
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Kadim Türk kültüründe tul olarak bilinen bir inanç vardır. Ölen kimsenin 

yakınları tarafından unutulmayıp hatırlandığı içerikli bir inanç uygulamadır.
61

 

Güzel Köy‟den Zahide Teyze diye bilinen yaĢlı bir hanım yıllarca evvel kötü 

bir araba kazası geçiren bir çocuğun paramparça olmuĢ vücudunun, parçalarını tek 

tek toplayıp ait olduğu yere dikti ve onu öyle defnettiler. Kendisine verilen hediye-

leri kabul etmeyip öbür dünya mükafatının çok daha önemli olduğunu söyler. 

Türk kültür coğrafyası halk inançlarında bebeğin eĢinin, sünnetin parçasının, 

göbek bağı parçasının saç ve tırnakların muhafazasının giderek ölmüĢ kimselerin 

mezarla yerleri değiĢince en ufak bir kemiğe kadar itina ile nakledilmesi bazı çev-

relerce mahĢer günü bütün parçaların birleĢekleri inancı ile izah edilir
62

. 

Güzel Köy‟de kara ÇarĢamba uygulaması vardır, elimizden bir tabak düĢ-

tüğünde kırılmasa bile onun kırılması gerektiği inancı vardır. Hele ki çatlamıĢ bir 

tabak- bardak evde bulunmaması gerekir.
63

 

Bu inanç ve uygulama sahiplilik inancı ile izah edilir. Onu kıran kara iyenin 

yeni sahibi olduğu Ģeklindeki inanç yaygındır. Ġsminin Kara ÇarĢamba olarak da 

bilindiği tespiti ile ilk defa karĢılaĢılmaktadır
64

. 

Güzel Köy halk inançlarında gün görmüĢ hanımlar sürekli üzerinde bir filke-

te ile yaĢarlar, kıyafetini değiĢtirdiğinde filketesini takmayı unutmuĢsa kara iyeler 

rahatsız edeceklerine inanılır. Hatta filkete üzerinde olmasa kötü iyeler kıyafetini 

daha önce çalıyorlarmıĢ. Ayrıca metalin onu iyileĢtirdiğini ve güçlü kıldığı inancı 

vardır.
65

. 

Kara iyelerin uzun süre giyilmeyen giysileri veya tamamen yeni giysileri gi-

yerek sahiplenecekleri Ģeklinde bir inanç vardır. Bu itibarla korunmuĢ olma adına 

böyle hallerde mutlaka giysiler besmele ile giyilirler. Ġğnenin bu tür varlıklara karĢı 

koruyucu olabildiğine inanılır. 

Süpürge Güzel Köy‟de özellikle dolunay olduğunda kiĢinin kendi bedenin-

de bir kirlilik ve kusur varsa süpürülerek ay tarafından temizleneceği ve düzeleceği 

inancı vardır. Dua ile yapılır, Bazı kimseler nerdeyse her dolunayda onunla konu-

Ģur, muhabbet ederler. 

Güzel Köy‟de nazardan korunmak için değiĢik iĢlemeli boncuklar ve göz re-

simli tablo asılır. Ayrıca uzun uzun uluyan bir köpek kötü haberi bildiriyordur. 

Onların gaipten haber aldığına inanılır, kuĢlar da kutsaldır. Birinin ruhu olarak 

görülür. Kırmızı kuĢak bu köyde geline takılır ve bekaret sembolüdür
66

.  

Güzel Köy‟de duaları yapan kiĢiler Ģeyhlerdir ve bu Ģeyhlerden destur alan 

müritleridir. Annem ġeyh Abdülkadir Geylani mürididir aynı zamanda ismini 

onlar verdikleri için kutsanmıĢ olduğunu söylemekte ve gerçekten olağanüstü bir 

kozmik düĢünce yapısı ve hayata uygulanır tasavvurları mevcut. ġeyhinin keramet-

leri çok fazlaymıĢ ve kendisine de bu konuda destur verdiğini söylüyor. 

                                                 
61 YaĢar Kalafat, “Tul Ġnancı/Geleneği Arkaik Dönemden Günümüze Görüldüğü Haller ve 

Avanos Halk Ġnançlarındaki Yansımaları”, Avanos Sempozyumu (23-25 Ekim 2014 Avanos) 
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Biz ikna olduk, biraz da ġamanist inanç var, ortaya karıĢık bir durum çıkı-

yor. Örneğin; Terliğini Ģamanın sopasını kullandığı gibi olağanüstü olarak kullanı-

yor). (Bizde ulu kiĢilerin, kutsal kiĢi ve mekanların ismi verilir).  

Bizde evlenen ve mutlu olan gelinin ayakkabısının altında evlenemeyen kız-

lar adını yazdırır. Özellikle evlenmesini istedikleri kiĢileri en çabuk silinecek yere 

yazıyorlar. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢma büyük ölçüde etno-müzikoloji konusunda çalıĢan Solmaz Çak-

mak‟ın halk inançları-Ģamanizm-büyü bağlantılı bir çalıĢmaya göz atması ile oluĢ-

tu. Daha ayrıntılı yeni çalıĢmalar için bir ilk deneme mahiyetinde oldu. Hatırlatma-

lar ve çağırımlardan oluĢtu. Benzeri yeni dememelerle konuya daha fazla girilme 

imkânı bulunacaktır. Bu nedenlerle yazıyı kaleme alanlardan Songül Çakmak, 

özellikle halk inanıĢlarıyla ilgili olarak yazının içinde dipnotlarda “kaynak kiĢi” 

olarak gösterilmiĢtir. 
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NAHÇIVAN VE ÜMUMTÜRK  ETNOGENEZĠ  

TARĠHĠNDE TAL TÜRKLERĠ 
 

TAL TURKS IN THE ALL-TURKISH  

ETHNOGENY HISTORY OF NAKHCHIVAN 
 

ТАЛЬСКИЕ ТЮРКИ В ИСТОРИИ НАХИВАНА И 

ОБЩЕТЮРКСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА 
 

 

Doç. Dr.   Firudin RZAYEV
*
 

 

 

 

ÖZ 

         Türk milletinin dili, ulu tarihi ve inançlarını, kendinde yaĢatan il, ilçe, köy 

adlarındakı kabile, tayfa, soy isimleri ve onları oluĢturan eski dil unsurları bir 

kaynak halindedir. Tarihe meydan okuyan türk boyları m.ö. IV-I binyıllıklar 

arasında Mezopotamiyanin kuzeyinden eski Türk oymaklarına yerleĢmiĢ, Nahçıvan 

toprağı da bu tayfa toplumunun ilk yerleĢim alanlarından biri olmuĢdur. Makalede 

tüm Azerbaycan dahil nahçıvanlıların ve ümum türklerin etnogenezinde özel 

katkısı olmuĢ eski Tal Türklerinin tarihi, dili ve bu adı daĢıyan oykonimlerin 

etimolojisinden bahsedilmiĢtir. Türk bilim adamlarının Ģimdiye kadar incelemediği 

ve ümumtürk coğrafi isimler alanında kendi izlerini yaĢatan Tal Türkleri'nin tarihi 

sahnesine çıktıkları dönem ve mensup oldukları araziler de araĢtırmada yer 

almıĢtır. Makalede kaynaklar üzerinde araĢtırma sırasında Nahçıvan ve ümumtürk 

coğrafyasında "Tal" köklü yerleĢim isimleri oluĢturan birleĢmenin bir prototürk 

topluluk adı olması bilimsel delillerle tesbit edilmiĢdir. 

Anahtar Kelimeler: Tal, Talay, Tol, Tolos, Taltan, Talkar, etnooykonim. 

 

ABSTRACT  

The tribe, kin and family names in the city, district and village titles that pre-

serve in themselves the language, ancient history and beliefs of the Turkish people 

and old linguistic factors are the same source. The brave Turkish tribes who moved 

from north of Mesopotamia to ancient Turkish boroughs in IV millennium BC-I 

millennium AD, make Nakhchivan territory one of the first places they settled. The 

article deals with the history, language and etymology of oyconyms of Tal Turks 

who had a great role in the ethnogeny of the all-Turks and Nakhchivanians as well. 
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The period and teritories belonging to Tal Turks, who still preserve their geograph-

ical names and not investigated by Turkish scientists yet, studied in this research 

work. During the exploration, the lexical-semantic units forming the place names 

with “Tal” stem in Nakhchivan and all-Turkish geography proved scientifically 

being the name of a proto-Turkic community name. 

Key Words: Tal, Talay, Tol, Tolos, Taltan, Talkar, etnooykonym. 

 

 

 

 

 

Azerbaycan halkının, ümum türklerin, aynı zamanda Nahçıvan nüfusunun 

etnogenezi konusunda Ģimdiye kadar tarihi, dili ve yerleĢim bölgeleri 

araĢtırılmamıĢ prototürk aĢiretlerden biri de Tal Türkleri olmuĢtur. Azerbaycan 

toponimiyasında eski Tal boylar hakkında hiçbir sistematik araĢtırma yapılmamıĢ, 

sadece Dalay boyları ile ilgili araĢtırmalarında Q.Qeybullayev bu kökten olan 

Tolos boylarının da adını dile getirmiĢtir. Bu aĢiretlerin kökeni, yayın alanı, tarih 

sahnesine çıkma dönemi Ģimdiye kadar hiçbir araĢtırmacı tarafından incelenmemiĢ 

ve diğer halklarla kültürel siyasi bağlantıları araĢtırılmamıĢtır. Azerbaycanlıların, 

aynı zamanda  nahçıvanlıların etnogenezi tarihinde yeri olan Tal boylarının hangi 

soydan geldikleri, eski türk boyları olup, olmadığı da ayrıntılı ve tam 

öğrenilmemiĢ, onlarla ilgili etnooykonimler de etimolojik yönden izah 

edilmemiĢtir. Bu nedenle adlardakı yazıyakadarki dönem dil öğelerinin, morfem ve 

eklerin de kökenine açıklık getirilmemiĢtir. Bunları dikkata alarak talların prototürk 

boyları olması, Azerbaycan  halkının ve Nahçıvan nüfusunun etnogenezinde 

katılımı, arazisi ve dili meselesi de ilk kez tarihi olgu ve bilimsel delillerle 

incelenir. 

Bütün Azerbaycan toponimiyasında (Kuzey ve Güney Azerbaycanda) bu 

sorun araĢdırılmadığından M.Ö. IV binyılın sonu , III binyılın baĢlarında tarih 

sahnesinde olmuĢ tallarla ilgili hiçbir fikirle karĢılaĢmıyoruz. Sadece Azerbaycan 

halkının etnogenezi meselesinin büyük araĢtırmacılardan Q.Qeybullayev Assur 

kaynaklarında "dalaylar ülkesi" adını ifade etmekle, dalayların Hazar çevresinde 

yaĢadığına dair kısa bilgi vermiĢ, tolmat, teleut, tele etnonimlerinin Dalay adına 

uygun olduğunu yazmıĢ, fakat bunun bir ihtimal olarak kaldığını söylemiĢ, Tal 

boylarının ise adını dile getirmemiĢtir. Daha sonra bu konuya değinen 

Q.Qeybullayev Tal veya Dalay boylarının bir toplum olmasının karanlık madde 

olduğunu vurgulamıĢ, ancak, onların Türklere çok benzediği hakkında fikirler 

söylese de "Tal" içeriğinin ayrıca bir topluluk oması hakkında hiçbir fikir söylemir, 

sonda onların Tolmat boyu olduğunu kaydederek, bu aĢiretlerin modern tolo, tele, 

teleut, teles kavimlerine uykun olduklarını yazıyor (14, s. 249). Tüm bunlara 

rağmen tarafımızdan bu yönde yapılan çalıĢmalar sonucu ister tarihimiz, ister de 

dilimiz için özel önemi olan Tal türklerine dair gerekli bilgiler elde edilmiĢ, onların 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 77 

Azerbaycan, Nahçıvan ve ümumtürk halkının etnogenezindeki katılımı ile ilgili bir 

takım bilimsel veriler tespit edilmiĢtir. 

Önce bir konuyu özellikle belirtmek isteriz ki, gerek Azerbaycan ve 

Nahçıvan, gerekse ümumtürk bölgesinde yayılan coğrafi isimler sisteminin 

oluĢmasında çok sayıda Talabı, Talman, Taladar Talstan, Talkan,Talan, Talas, 

Talı-Kurqan, Talok, Talsa, Til, Tilek, gibi (1, s. 90-91; 22, s. 306; 41, s. 61, 94) 

yer-isimleri ile karĢılaĢıyoruz. Bu coğrafi adlar Azerbaycan, Türkiye, Orta Asiya, 

Altay ve s. türklerin coğrafi alanında yüzlerledir. Bu isimlerde yazıya kadar ki, bi-

“beg”, man-“ulu, böyük”, at-“yurt, ören”, ar-“erkek, yiğit” kan-“yer, bölge”, as-

“akıl, kuvvet”, ok-“oğul, varis” gibi türk sözleri (18, s. 78, 816; 33, s. 454, 461-

462, 463, 467, 469; 35, s. 160) vedil unsurları ile toponim isimlerin oluĢumunda 

"tal" bileĢeni sık-sık tekrar edilir. Bu eski dil unsurlarının eski türk dillerindeki 

anlamları "tal" söz kökünün bir canlı isme, varlığa, daha doğrusu tire, boya mensup 

olduğunu kanıtlıyor. Azerbaycan dahil Nahçıvan ve ümumtürk toponim sistemine 

dahil olan coğrafi isimler üzerinde eski kaynak malzemeleri bazında yaptığımız 

araĢtırmalar sırasında bu kavim adının "tal" , "tel" , "tul" , "tol" , "til" Ģekillerinde 

belgelere a≈o, a≈u, a≈i, a≈o, a≈e fonetik ses seslenmeleri ile düĢtüğünü 

görüyoruz. Tüm bu olgulara istinaden talların bir toplum olduğunu, onların kökeni, 

dili, tarihi hakkında fikrimizi kanıtlamak için tetkikatımızı aĢağıdaki faktörlerin 

araĢtırılması üzerinde kurmayı doğru düĢünüyoruz: 

1. "Tal" komponentli coğrafi isimlerin hangi ülkelerin topraklarında 

yayımlandığını dikkate alarak, arazilerde prototürk boylarının olma ihtimalini 

aydınlaĢtırmakla, tarihi karĢılaĢtırma yapmak; 

2. Bu coğrafi isimleri oluĢturan bileĢenlerin etimolojisini ve dil öğelerinin 

kökenini, hangi dil grubuna, hangi döneme ait olduğunu belirtlemek; 

3. Ümumtürk arealındakı oykonimler sisteminde aĢkarlanan "tal" içeren 

coğrafi birleĢiklere katılan yazıya kadar ki, dönem dil öğelerinin canlı isme, yani 

herhangi bir halka ait olup olmadığını bilimsel olarak kanıtlamak; 

4. Tarihi kaynaklarda böyle bir topluluk adının olup olmadığına dikkat 

etmek ; 

5. Bu oluĢumlar sondan diller Türk dilleri yasalarının varlığını bilimsel yolla 

kanıtlamak. 

ĠĢte bu araĢtırma yöntemini esas alarak biz talların bir söz veya topluluk 

olduklarını netleĢtirmeyi doğru düĢünüyoruz. 

Önce tüm bunları ve ileri sürülen Ģartlarını dikkate alarak halkların toponim 

sisteminde bu kavimlerle ilgili bazı coğrafi isimlerin Yayın bölgesini dikkata 

getirmeyi gerekli biliyoruz. Bu kavrama temel amacımız düĢüncelerimizi haklı, 

Türk ve yabancılara ait arazilerdeki "tal" içeren isimlerin say farkı ve nomen-

leĢmeye, coğrafi isimleri oluĢturmaya hizmet eden söz köklerinin anlam çalarların 

dikkat etmekten ibarettir. Böylece biz dünya haritasında ABD'de Tallaxassi Ģehr, 

Nil'in yukarı Akarlarında Tala Ģehri, Ġspanya'da Talavera Nehri, Estonya'da Tallin 

baĢkent Ģehri (toplam 17 ada) gibi isimlere rastlıyoruz (22, s. 90-91 , 126 , 149) ki, 

Talin nahiye ismi Nahçıvanda da mecud olmuĢdur (8, s. 175-176). Tabii ki, bu 

sepkide isimler sadece diller arasında kelime köklerinin zahiri benzerliği belir-



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 78 

tileridir. Fakat birçok durumda bu tür benzerlik ve içerik tekrarı esasen tarihi sü-

reçlerle ilgili olmak üzere büyük Türk imparatorluklarının etkisi altında olan bölge-

lerde Türk boylarının hem de Yayın arealının göstergeleridi. Arap Emirliğinde 

Merv yakınlarında Sincan toponimi ve Azerbaycan'da Oğuz ilçesinde Sincan (25, s. 

145) gibi isimler eski Türk cihan seferinin izleri sayılabilir. Bu konu özel araĢtırma 

gerektirir. 

 Fakat biz Türk toponim sisteminde bu isimlerin yayınına ve kayda aldığımız 

"Tal" içeren bir grup kelimelerin etimolojisinden kısaca da olsa bakmamızı, bu 

adlardakı yazıya kadar ki, dönem dil öğelerinin etimolojik anlamlarına dikkat 

getirmemizi daha doğru buluyoruz. Bu doğrultuda biz Amur memleketinde Taldan, 

Talakan isimde Ģehir ve nehir isimleri-asteonim ve hidronimlere dahil Xabarovski 

vilayetinde aynı isimlere tesadüf ediyoruz (22, s. 42-43). Taldan coğrafi adında 

"tal" söz köküne katılan "dan/tan" içeriği eski Türk dillerinde "ten", "düzen" ve 

"mucizevi, hayret" anlamlarını ifade ediyordu (30, s. 1616; 35, s. 607) . Ġkinci Ta-

lakan kelimesindeki "Tal" topluluk adına katılan "kan" kelimesi ise, adaĢ olmak 

üzere "yurt, mekan" anlamlarında Abakan, Beylagan, Namanqan, Kalakan gibi çok 

sayıda modern coğrafi isimlerde tekrarlanır (22, s. 38-39, 58-59). Bu madde aynı 

zamanda MS V - VI yüzyıllarda kan-"kağan" gibi eski Türklerde titul, rütbe be-

lirtmiĢtir. Orhan-Yenisey yazıtlarında ergen Kan Altuğ, Yağlakar Kan baba, Kara 

kan gibi antroponimler bu çeĢit isimlerdir (31, s. 384). Bazen böyle isimler seğir 

nun -nq kavuĢmak sessizleri ile gözlenir. Bundan sonra bu madde Türk dillerine ait 

k≈x≈h fonetik değiĢikliği ile (5, s. 86, 247) "Han" kaydında bir grup Türk diller-

inde de titul, rütbe belirtmiĢtir. Görüldüğü gibi isimleri oluĢturan kelmeler Taldan-

"Tal tuzu", Talakan ise "Tal kağanı" veya "Tal yurdu" anlamlarında göre canlı 

isme, herhangi soya, tire'ye iĢaretle iĢlenmiĢtir. Türk talların eski Sovyetler birl-

iğinde Orta Asya,  Altay, Sibirya, Sakha, Kazan Tatarları arazilerini yansıtan kısa 

yer adları sözlüğünde "tal" içeren Talan, Taldıkuduk, Talar, Taldısay, Talas, Tal-

tan, Talkar, Talnax, Taldı-Kurgan, Tal, Talak, Talti gibi yüzden fazla coğrafi isim-

leri de bu isimlerin bir topluluk adı olduğunu kanıtlıyor. Eğer isimlerin miktarını 

yabancı isimleri ile kıyaslarsak, bu adlanmaların ümumtürk bölgesi geniĢ yayını, 

talların göre Türk halkları topraklarında yerleĢik olduklarını gösteriyor. 

Yeri gelmiĢken belirtelim ki, Gürcistan topraklarında gürcülerin kendileri 

Türk boylarının yaĢadığı topraklarda Tela, Sitelmat Ģehir ve kasaba isimlerinin 

baĢka dilden geldiğini yazıyorlar. Biz bu arazinin coğrafi isimler sisteminde Axtal-

"Yüce Tal" ve Qiistol-"Ünlü, zeki tal", Ģehir isimlerine, Talat-"Tal mekanı, yurdu" 

dağ silsilesi adına da rastlıyoruz (37, s. 25, 154, 180, 307). Etimolojik açıklamalar 

tarafımızdan ilk defa olarak verilir (- FR ) . 

Biz Türkiye devleti topraklarında da köy, kasaba ve Ģehir adları içerisinde 

Talas, Til, Tilek, Tuluk (41, s. 94, 102) gibi coğrafi isimlerle karĢılaĢıyoruz. Ġsim-

leri oluĢturan yardımcı morfemler-sözler bu isimlerin bir topluluk adına oluĢtuğunu 

gösteriyor. Burada yer adlarının bölgesi, coğrafi mekanını izlersek, bu isimlerin 

oluĢmasında iĢtiraki olan "tal" bileĢeni- kavminin göre ümumtürk bölgesinde geniĢ 

yayıldığını görüyoruz. Tal topluluk adının Güney Azerbaycan topraklarında Hal-

halda Tules, Sarapda Telab, Talti köy, Talbi çeĢme (7, s. 176; 9, s. 463) gibi on-
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larca değiĢik toponim isimlerde, ayrıca etnooykonimlerde varlığı da fikrimizin 

doğruluğunu, talların bir topluluk olduklarını teyit ediyor. 

 Azerbaycan topraklarımızın coğrafi isimler sisteminde bu topluluk adı Tal, 

Talman, Taladar, Talba, Talabu, Tel, Televar (1, s. 90-92) gibi sadece 31 oykon-

imde-nokta adında, hem de elliden yukarı diğer toponim isimlerde kaydedilir. Ba-

zen nokta adları haritalarda öz yer bulamazsa da, çalıĢmalarda da biz "tal" gibi 

isimlerle karĢılaĢırız. S.M.Mollazadenin araĢtırmalarında Beylagan topraklarında 

Tala ve Tulu köy isimleri ile karĢılaĢıyoruz (25, s. 38). Eski Nahçıvan toprakların-

da ise Tal Türklerinin adı Tutal, Tal, Catallar (bu kasaba adı Türkiyede Karaman 

yakınlığındada mevcuddur-F.R.), Talin, Tilyak, Tulus adlarında tarihi ve arĢiv bel-

gelerinde kaydedilir (8, s. 164, 167, 171, 180). Genellikle ister arĢiv belgeleri, ger-

ekse coğrafi harita ve gezginlerin eserlerini izler-sek, bütün Azerbaycan toponim 

sisteminde 250'den fazla coğrafi isimde biz bu içeriği izliyoruz. 

Bu madde Türk dillerine ait tarihi yazılı salnamelerde de yer bulmaktadır. 

Orhun Yenisey arazilerinde Taluy, Tola gibi hidronim ve oronimlerde tel yapısının 

varlığı, Göktürk boyları arasında ToliĢ, Talas, Türk boyu adlarında gözlenmesi (31, 

s. 388-390), hem de doğal yaĢam Türk topraklarında Tula, Talakan, Talas, Talqar, 

Taldı, Telexan, Tel, TelĢay gibi yüzlerce coğrafi isimde (22, s. 29, 42-43, 56, 60) 

bu bileĢenin tekrarlanması Ģüphe yok ki, sıradan bir tesadüf değil, eski bir türk 

boyunun türk topraklarında Yayın arealının coğrafi göstergesidir. Burada ToliĢ "iç 

tallar" veya "tallar", Tola-"küçük tallar", Talas-"zekalı tallar", Taldı-" tallar yapan", 

"tallar kuran", Talakan-"tal yurdu", Telexan -"tal hanı" anlamlarını taĢıyor. Belir-

telim ki, etimolojik açıklamalar tarafımızdan ilk defa olarak verilir (-FR). Eğer 

dikkat edersek, adlardaki anlamlar ve onların içerdiği yazıya kadar ki dönem Türk 

dili unsurları ismin Türk tayfa adı olduğunu, toponim isimlerin ise eski Türk dili 

elemanları ve imkanlarıyla Ģekillendiğini tamamen teyit eden faktörlerdir. Eski 

Kuti, Lulubey, Kas, TURUKKU'lar, Subar ve b. prototürklerde de bu bileĢenlerin 

tekrarları Tal adlı aĢiretin eski Türk boyları arasında varlığını bir daha kanıtlıyor. 

Peki doğal yaĢam türk coğrafi isimler sisteminde bu kadar coğrafi isimde tekrar-

lanan bu terkip hepsi anlama taĢımıĢtır? Ġsimlerin incelenmesinde bu gibi diğer 

konuları temel almakla "tal" içeriğinin ne anlam taĢıdığına da kısaca dikkat etmeyi 

isabetli düĢünüyoruz. 

M.KaĢğarinin, V.Radlovun sözlüklerinde tal sözü "tal", "dal" kaydında "dal 

- ağacın dalı" anlamında anlatılmıĢtır (18, s. 563; 19, s. 412). Biz "tal" kelimesinin 

taĢıdığı "dal" anlamına doğal yaĢam dillerinde dahil Özbek, BaĢkırt, Uygur, Tatar, 

Kazak, Kırgız dillerinde "botaq", "tal", "Ģak", "putak" kayıtların aynı anlamda 

rastlıyoruz (10, s. 144-145) . 

Belirtmek gerekir ki, sözlükler yorumlarından ortalığa çıkan sonuç bu 

içeriğin neredeyse bir topluluk kolu olduğunu, onların çok eskilerden Türk tayfa 

sendikaya tarih sahnesine çıktıklarını ve yer adlarının adlanmasında ise, eski Türk 

sözlerinin bu isimlere sondan diller ilkesine uygun katıldığını teyit ediyor. Yu-

karıda belirtilen tüm bu delil ve bilgileri ümumileĢtirirsek bu aĢiretlerin tüm Türk 

topraklarında binden fazla oykonim, oronim, hidronim ve baĢka coğrafi isimlerde 
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kendi izlerini yaĢatmaları sıradan bir tesadüf değil, onların bir kabile adı olmasının 

kesin delillerdir. 

Ġsimlerin etimolojik açıklamaları sırasında bazı ilginç geliĢmeler de bilimsel 

olarak özel önem taĢımaktadır . Oykonimlerden Talar-"tal erleri", Talas-"güçlü 

tallar", Taltan-"tallara ten", "tal düzü", Talkar-"sevimli tal", Talnakh - "Nakh 

talları", Taldı-kurgan - "talların diktiği kurgan", Tal, Talak - "yüce tal", Talti-"tallar 

yapan", Tala-"talın kendisi" gibi isimlerin taĢıdığı bu anlamları oluĢturan yazıya 

kadar ki, türk dili unsurları tarafımızdan bir çok yazılarımızda incelenmiĢdir (2, s. 

532; 26, s. 606; 34, s. 163-173).  

Örnek için verilen isimlerin içerdiği kan-"yurt, mekân", "kağan", er-"er, 

yiğit, erkek", ti-"dikmek", as/es-"güçlü, zeki ", tan-"ten, düzen" bundan baĢka adaĢ 

gibi hem de "harika", "hayret", sağır-sevimli", "kale", "takviye yer" sözcük bi-

rimleri, aynı zamanda a-"küçültme", an-"aidiyet" belirten ekler eski Türk diline ait 

dönem dil unsurları olmakla Assur, Het, Yunan kaynaklarında eski türklerin diller-

indeki iĢlek kelimelerde, Ģahs adı ve folklorunda de tekrarlanır (33, s. 452-479). 

Dikkat edilirse ümumtürk arealındakı tal topluluk adı ile toponim isimleri 

oluĢturan yazıya kadar ki, dönem Türk dili unsurları tamamen eski Türk dillerinde 

ve bazen bunlardan bir kısmını arxaikleĢmiĢ-eskileĢmiĢ formda olsa da böyle 

ümumiĢlek halinde günümüzdeki sözlüğümüze da tesadüf ediyoruz. Buna 

abu/abi/apa-"kardeĢ", "baba", kan-"han", keĢke-"lekesiz, beyaz", kaĢ-"ıĢık, 

sıcak", sin-"prestij", kar-"aziz", "sevimli" ve s . kelimelerin anda ad-san, bu bize 

kardır (hayır, aziz), kaĢ karaldı (ıĢık söndü,  azaldı), abi modern Türk sözlüğü 

"kardeĢ" (2, s. 1; 15, s. 146; 20, s. 32, 55; 21, s. 152) gibi sözleri örnek olarak 

gösterebiliriz.  

Eğer dikkat edersek, isim katılan morfem-sözler canlı bir kuruma, kiĢiye, 

yani topluma ait iĢlenen sözler olmakla, onları belli taraflardan anlatmıĢ, onlara ait 

miktar, yer, mekan vb. ifade etmiĢtir. Bütünü sondan diller için karakteristik olan 

bağımsız dil birimlerini söz+söz, yani karmaĢık yapılı sözcük birime- öze dönüĢe-

bilen (Tal+as, Tal+kar) ve söz+soneki yani söz ve gramer iliĢki kurma yapısının 

Tal+an , Tal+a kaydında (36, s. 42-43) özelliklerini içeren bu isimler Türkçe il-

keleri temelinde formalaĢsa da böyle bu yazıya kadar ki, dönem aday- adlanma 

sistemidir. O'dur ki , etnooykonimleri oluĢturan kelimelerin anlamlarını modern dil 

üslubu ve etimolojik açıklamalarında olduğu gibi kabul etmek, onları Talak- "yüce 

tal" , Talkar - "sevimli tal " Ģeklinde I oluk , Talkan - "Tal kağanı" , Talnax-"NAX 

talları"  II oluk , Talti –"talların diktiği" , Talkan - "talların yurdu" Ģeklinde III oluk 

tayini söz birleĢmelerine ait etmek doğru değildir. Çünkü bu eski nominasiyalar 

sesleri- orfem, ses-anlam stilleri ile modern dil fonetikası ve morfolojisinde 

farklıdır ki, bu da dilimizin ilk dönem dil olayının ilkel biçimi sayılabilir. Fakat 

tüm bu özelliklere rağmen bu toponim isimler talların bir Türk tayfa, tire-boyu 

olduklarını ve sondan dil kanunlarına göre eski dil yetenekleri mahsus isimler 

yarattığını kanıtlamaktadır. Tarihi kaynaklar isimlere katılan proto Türk dili ele-

manlarının milattan önce Mitan, Manna, Med, Atropatena, Albanıya gibi eski 

devletlerimizin , hem de sak, kimmer ve skiflerin kiĢi ve coğrafi isimler sisteminde 

Qinz+an, Nikdi+ar, UĢak+kan, Ak+bat+an, Ama+ kar, As+ti+ak, Tan+ay, Ar+an, 
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Er+bak (3, s. 179; 13, III, 92; 15, s. 82, 97, 100; 38, XI, 4, 13) ve s. gibi yüzlerce 

isimde tekrarlandığını gösteriyor. Bu ve diğer faktörler Tal boylarının bir eski Türk 

boyu olduğunu, M.Ö. IV - III binlerde tarihi süreçlere katıldığını, adlanma sistemi-

nin ise As, Kas, TURUKKU'lar Türk, Suber, Kuti, Hurru, Koman, Lulubey boyları 

ile aynı olduğunu kanıtlıyor. Burada listelenen faktörler Tal içeriğinin topluluk adı 

olmakla tarih sahnesinde olması hakkındaki konsepsiyamızın doğruluğuna da 

güvence altına alır. 

Peki kaynaklarda bu isimde topluluk olması herhangi Ģekilde tesadüf mu 

veya tarihte "Tal" kaydında herhangi bir topluluk adı oldu mu? Kanaatimizce bu 

yönde eski Türklere ait olan yazılı kaynaklara dikkat etmek, bu isim veya 

kelimenin bir kavim adı gibi kaynaklara yazıldığını tasbit etmek için kaynaklara 

göre izlemek de bilimsel olarak önemli olurdu. 

Herodot kendi "Tarih" eserinde Sicilya adasında Sirakuza Ģehir adını ve bu-

rada yaĢayan Tel-talları hatırlıyor. Bundan sonra, hükümdar Sirakusun büyükba-

bası Telin, ayrıca Sibaris Ģehrinin çarı Telisin adını çekiyor (13, V 44; VII 153). 

Belirtelim ki, o zaman, yani M.Ö. X ve VIII yüzyıllarda Sicilya adası Ġtalya'ya 

mahsus değil, Yunanlara ait idi. Daha sonra biz Sibaris ve Sirakuza Ģehirlerini Ġtal-

ya'nın içinde görüyoruz. Biz Mitan Devleti topraklarında, Urmiye gölü etrafında da 

Subarti, Subaris, ġubar, ġubartu gibi Türk subarların ülke isimleri, hem de Ģehir 

isimleri ile karĢılaĢıyoruz. Bu Suber Türklerinin çok geniĢ bir arazilere sahip 

olduğunu gösteriyor. Biz Küçük Asya-Doğu Anadolu bölgelerinde Sirakuza, "Dede 

Korkut Kitabı'nda" Sirakuza toponimleri ile de karĢılaĢıyoruz ki, bu sözu V.Bartold 

, O.Gokyay ve baĢkaları "ġerikuz", "ġeruk" gibi okumakla ġirak, Ģirakuzların pro-

totürk Bulgar boyu, protooğuz aĢiretleri gibi kabul etmiĢler ve biz yazılarımızda bu 

konuda düĢüncelerimize açıklık getirmiĢtik (12, s . 110, 264). Eğer Sicilya'nın 

güneyinde Sirakuza kentinde tallar yaĢayırdılarsa ve Telin Sirakusun büyük babası 

idiyse ve bu Subarların , Subartuların dönemi ile sesleĢirse (33, s. 352-354, 363), 

demek ki, çeĢitli ses evezlenmelerle kaynaklara düĢen "tal" isimlerin yaratıcıları 

olan prototürk boyları subarlarla aynı tarihsel dönemlerde, yani en az M.Ö. III bin-

yılın sonları, II binyılın baĢlarında tarih sahnesinde olmuĢlardır. 

Biz Qay Yuliy Solinin yazılarında bir bilgiyle karĢılaĢıyoruz: "Mitridata 

barındıran ve Med asıllı, Asya'da yaĢayan savromatlara göre tallar doğuda Kaspi 

Denizi kıyılarında çay ağzında yaĢayan kavimlerle komĢu idi. Bu çay ağızları 

yağmur yağdığında ĢaĢırtıcı derecede suyunu azaltır, sıcakta ise artırıyordu (33, s. 

363-364). XIII yüzyılda Gence'de doğmuĢ Alban tarihçi K.Genceli ise V yüzyıl 

olaylarını yorumlarken, "Alban Tarihi" kitabında Buqa adlı kumandanın Simbatı 

hapis ettiğini, bu olayların gerçekleĢtiği Toran, Turan ilinde Til isimde köy-

oykonimin olduğunu yazıyor (11, I, s. 77). 

Ġ.M.Dyakonov kendi araĢtırmalarında Assur kaynaklarının Tebriz civarında 

Talay- Dalay ülkesinin adını kaydettiğini, bu ismin ise Manna aĢiretleri arasında bir 

topluluk olduğunu yazıyor (4, s. 49). Daha bir kaynak M.Ö. VI yüzyılda sakların 

Talas Nehri havzasını tuttuğunu kayt ediyor (33, s. 364). Tabii ki, M.Ö. VI 

yüzyılda Talas nehri adı var idise demek hangi zamandasa bu havzada tallar 
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yaĢamıĢ ve çayın adı onların adı ile adlandırılmıĢtır. Diğer bir yandan Talas - "As 

kolu" anlamındadır ve uyluk onların Türk olduğuna yeterli bir delildir. 

Bu yönde bilgi veren F.Bayat Peçenek Türkleri arasında Tolmac boylarının 

adını çekiyor, hem de Var Hunlarının arasında Talan, Tolu isimli aĢiretlerin 

olduğunu da kayt ediyor (6, s. 91). A.Racabov ise yazıtlarında MS VI yüzyılda eski 

Orhun yazılı anıtlarının Ongin, Gul Tigin, Tonyuku, Kuli Çor, Bumin, Moyun Çor, 

hem de Yenisey yazıtlarında Talas anıt adına ve Çince The-le gibi iĢlenmekle 

Göktürk Kağanlığı'na giren ToliĢ kabile adını gösteriyor (31, s. 339-343, 390). Bu 

anıtlarla ilgili araĢtırma yapan E.Quliyev de, abidelerde isimleri geçen bu topluluk 

adını Tolus kaydında sunmakla fikrini bilimsel olarak kanıtlıyor (17, s. 98-108). 

 Bu arada, bazı kaynaklar bu yönde ilginç ve gerekli tarihi gerçekler 

gösterse de yine net sonucla karĢılaĢmıyoruz. Herodot Ġtalya'nın güneyinde Sibaris 

Ģehir adını gösteriyor ve onun ait olduğu arazini Eriğin (Ergin - "er Kalesi" - FR ) 

topraklarına ait etmekle, burada Çar'ın Tel olduğunu ve Sibaris Ģehrinin M.Ö. 510 

yılında Ġtalya'nın güneyinde yaĢayan Helen boyları krotonlar tarafından dağıtıdiğini 

yazıyor (13, V 44-47, VI 21, 127, VIII 47). Biz XVII yüzyıl Moğol istilasından 

bahseden V.Puzanov ve Nogay ordası tarihinden bahseden V.Trepavlovun 

yazılarında Itık dağ ilçesinde Talay ulus adına, hem de Moğollara saldıran kuman-

dan Talay kiĢi adı-antroponime de tesadüf ediyoruz (29, s. 64-76). Ayrıca Tal top-

luluk adı ile ilgili bir nokta adına biz Çok-Tal kaydında Kunqay-Alatauda, yüksek-

likte bulunan köy adı gibi rastlıyoruz (33, s. 365). Peki Amu-Derya ve Sır-Derya 

arazisi etrafında ve ondan güneyde Tal boyları adı ile adlandırılmıĢ bu kadar köy 

adı nasıl ola bilirdi? Tabi ki, bu aynı isimde aĢiretlerin erazde erken dönemlerden 

yerleĢimleri ile bağlıydı. Bu ihtimalin cevabını, yani talların bir topluluk olup ol-

madığını ve gösterilen coğrafi isimlerin nereden gelmesi ile ilgili ilginç bilgileri 

Kazak araĢtırmacısı ġakarim Kudayberdi-ulının yazılarından okuyoruz. Yazar, 

Türk, Kazak, Kırgız ve Han hanedanlarının kökeni hakkındaki yazılarında BalxaĢ 

gölüne dökülen Karatal (büyük, ulu Tal - FR ) nehrinden Sır-Deryanın güneyine 

kadarki bölgede Kenger (eserde Kanqlı) ve Dulat boylarının yaĢadığını gösteriyor. 

O, bu aĢiretlerin kökeninin Çüy aĢiretlerinden geldiğini yazmakla, onların Batı 

Alataya gelip yerleĢim tarihinin m.ö. 150 yıllarında yaĢandığını yazıyor. Daha son-

ra ġakarim Kudayberdi-ulı bu arazinin batısında, Büyük Juzda Dulat boylarından 

sohbet açmakla bu aĢiretler arasında en eski topluluk olarak Sarı Uysın kavimlerini 

gösteriyor. AĢiret ittifakının içeriği konusuna da değinen yazar, bunların arasında 

Jolay, Kulek, Kırık boyları ile birlikte Talay boylarının da adını çekiyor ve onların 

büyük güce sahip olduklarını vurguluyor. Yazara göre Talay boyları Sır-Deryanın 

güneyinde yerleĢmiĢler (33, s. 366). Adın bu Ģekilde Tal+ay kaydında olması da 

bilimsel açıdan özel önem taĢımaktadır. Kaynaklar eski Türk boyları arasında Ay'a 

tapınan türklerden, Ay inancının varlığından behs ediyor (23, s. 437). Türklerle 

ilgili bu belirtinin tallarda da tekrarı onların bir türk topluluk olmasını, eski tarihe 

aidliklerini bir daha kanıtlayan tarihi olgudur. 

 Daha ilginç bilgilerden biri de Tal kelimesinin tanrı adı gibi Yunan 

mitolojisinde ve bu halka özgü kaynaklarda seslenmesidir. Burada Tal tunç dev 

gibi Tolosa kaydında kaydedilir. Bildiğimiz gibi topluluk adına katılan- os içeriği 
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Yunan dilinde yalın hal eki. Bu dev Zeus tarafından Girit adasının bekçisi gibi 

Minosa hediye edildi. Yunan mitolojisinde biz aynı zamanda Arqos çarı- allahı 

Talay (kitapta hem de Tal, Talayon) adına, hem de baharda bitklerin geliĢmeye 

hizmet eden Tallo-bahar tanrısı adlarına da tesadüf ediyoruz (24, s. 977-978). Bu 

bilgi ileri sürdüğümüz kavram ucun ilmi yönden özel önem taĢımaktadır. Önce 

belirtmek isteriz ki , Sır-Derya havzasından güneydeki Talay topluluk adının Yu-

nan mifinde tıpkı "Talay" kaydında tekrarı bu aĢiretlerin düĢündüğümüzden de 

eskiden mevcut olduğunu gösteriyor. Diğer yandan ise Talay adının Yunan mifinde 

yer alması eski prototürklerin Rumların ister kültürü, gerekse mifine güçlü etkisini 

de ortalığa çıkarıyor ( - FR ) . 

 Koban arkeolojik varlıklarını inceleyen R.Tilov arazideki at resimli baltala-

rın M.Ö. II binyıla son tunç dönemine ait olduğunu göstermekle birlikte bu kültü-

rün Saka aĢiretlerinden geldiğini kaydetmekle, Saga kelimesinin geyik anlamında 

olduğunu söylemiĢler. O, daha sonra bu kültürün hem de KaĢ ve Talay kavimlerine 

aidliyini göstermekle onları Kafkasya Koban kültürüne ait aĢiretler bulur (40, s. 28-

32). Rus arkeolojik araĢtırmacıları B.Texov, S.Valiçak ve A.Skakov 1920 yılına 

kadar Nahçıvan bölgesinde olmuĢ eski Sürmeli-Iğdır bölgesinde Talay-Tilay me-

zarlığını keĢfettiler. AraĢtırma sırasında buradan elde edilen arkeolojik kültür ör-

neklerini skiflerden daha önceki döneme ait eden yazarlar, burada Tal-Til isimde 

herhangi bir topluluğun olmasını da ihtimal etmiĢlerdir (39, s. 131). Ġlginç bir du-

rumdur ki, aynı isimde daha bir mezarlığa biz Kuzey Sibirya topraklarında rastlıyo-

ruz. Talların adını taĢıyan bu eski mezarlık Ob nehri vadisi, Topa Tal Artı ilçesinde 

Tal mezarlığı olarak anılıyor. Rus arkeologlar M.Qryaznov ve L.Naçaeva burada 

200'den yukarı kurgan olduğunu kaydederek, bu mezarlarda cesetlerin yanmıĢ du-

rumda gömüldüğünü de kanıtlıyorlar (16, s. XI 3; 27, s. 108-142). 

 Tal türkeri hakkında daha ilginç bir bilgiye biz Orta Asya araĢtırmacıların 

tarihle ilgili araĢtırmalarında da rastlıyoruz. Kırgız tarihi hakkında bazı köylere 

dikkat eden O.Osmanovun "Kırgızistan Tarihi" kitabında "Tal" kelimesinin eski bir 

topluluk adı olması fikri, ileri sürdüğümüz konseptin tamamen doğruluğunu teyit 

eden ilginç tarihi olgu sayılabilir. Buradaki eski yazılarla ilgili bilgilerde TURUĤ 

TAL KUN ifadesine rastlıyoruz ki, bu yazımda her bir morfem-söz eski Türk dili 

sözcük birimlerinden oluĢmuĢtur. Yazar bu yazının M.Ö. III binyılın sonu, II binyı-

lın baĢlarına ait ediyor (28, s. 447-448). 

Sonuc olarak belirtmek isterdik ki, kaynak ve araĢtırmalarda ismi keçen 

“tal”, “tol”, “tul”, “tel”, “til” ve s. ses deyiĢimi ile kayt edilen kelmeler aslında 

kadım bir  türk boytu olmuĢ, onlar  M.Ö. IV-III binyıllıklarda eski  as, naxer, kas, 

kuti, lulubey, turukku-türk, subar ve diğer prototürklerle beraber tarih alanına çık-

mıĢ, tüm türk boyutları gibi onların bir kolu da küzeye doğru yayılmıĢ,  türk coğrafi 

adlar alanında binlerle isimde kendi izlerini koymuĢlardı. Gerekir ki, sözlükler 

yorumlarından ortalığa çıkan sonuç bu içeriğin bir topluluk kolu olduğunu, onların 

çok eskilerden Türk tayfa sendikaya tarih sahnesine çıktmıĢ ve yer adlarının ad-

lanmasında ise, eski Türk sözleri bu isimleri oluĢturmuĢdur. Tüm bu delil ve bilgi-

leri ümumileĢtirirsek bu aĢiretlerin Türk topraklarında binden fazla coğrafi isimler-

de kendi izlerini yaĢatmaları sıradan bir tesadüf değil, onların çok güclü bir kabile 
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adı olmasının kesin delillerdir. Bu tayfalar eski Doğu Anadolu, Urmiya , Araz hav-

zası boyu eski Nahar-Nahçıvan topraklarında da M.Ö. IV-III binyıllıklarda abori-

gen- yerli türk boyları olaraq meskunlaĢmıĢlar. ġu söylediklerimizi yukarıda da 

anlattığımız  gibi Doğu Anadolu, Ġğdır bölgelerindeki yer isimleri ve mazarlıklar da 

kanıtlyor. Nahçıvandakı onlarla yer ismi de talların burada  maskunlaĢdığını  tesbit 

ediyor.  

ġu ilçe isimlerinin taĢıdığı Tal, Tilak -yüce tallar, Tulud- Tal yurtu, mekanı, 

Catallar-Sen talsan (-lar topluluk eki sonradan artırılmadır), Talin-Tallara mahsus 

yurt, Tuluca- görklü tallar, Tulus- zeki tallar, Tutul-“Sahibkar Tal” (2, s. 584, 

604; 5, s. 247;  15, s. 136; 18, 477; 35 s. 606-608, 623, 716) gibi manalar da dü-

Ģündüklerimizin doğruluğunu kanıtlar. Talcan/Telsin adında bu iki ilçe ismi eski 

türk mitolojisindeki Sin-Zuen “GüneĢ ve Ay allahı”nın ismi ile adlanmıĢ, “Sin 

talları” gibi teofor- mukattas inancdan gelen isim ve Tal tayfa isminden oluĢmuĢ-

lardı (23, s. 437). Tüm bu kaynak bildirileri ve isimlerin etimolojik anlamlarına 

dayanarak alınan ilmi sonuçları aĢağıdakı kibi sıralaya biliriz:  

1. “Tal” ismi ile türk mekanlarında yayılmıĢ bine yakın coğrafi ad, onları 

oluĢturan eski türk sözleri Tal kelmesinin bir kabila, tayfa ismi olduğunu kanıtlı-

yor. 

2. Türk halkları arazilerinde (Qafkasiya, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye Or-

ta Asiya ve Sibiryada) büyük mazarlıkların “Tal” sözu ile adlanması buradakı 

kurqan kabir ve arxeolojik buluĢların M.Ö. III binyıllıklarla aynı olması talların bir 

prototürk boyutu olmakla bu binyıllıklardan tarih sahnesinde oduğunu tastık edi-

yor.  

3. ġu boyutların eski türk yurdu Ön Asiya (Azerbaycan), Küçük Asiya (Tür-

kiye) arazilerinde yerleĢtiklerini bu topraklardakı coğrafi isimler ve Ģu isimleri 

nominasiya eden-adaylayan yazıya kadar olan dönemdeki kelmeler de kanıtlıyor. 

4. Tal türkleri M.Ö. III binyıllıklardan bu arazilerde avtoxton-yerli türkler 

olmuĢ, M.Ö. II-I binyıllıklarda doğu, batı, küzey  ve b. arazilere yayımlanmıĢ, M.S. 

I binyıllığın ilk çağlarında geri ana yurtlara qayıtmıĢlar. Bunu asas götürən hristian-

lar türkq kavmlarını “gelme” tayafalar gibi göstermiĢler. 
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BATI KÜLTÜRÜNDE TÜRK ATASÖZLERĠYLE ĠLGĠLĠ  

BĠR ĠNCELEME ÜZERĠNE BAZI TESPĠTLER 
 

SOME DETECTIONS ON AN INVESTIGATION ABOUT TURKISH 

PROVERBS IN WESTERN CULTURE 

 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТУРЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Nail TAN
*
 

 

  ÖZ 

 2019 yılının sonunda, Batı kültüründe, Avrupa‟da 16-19. yüzyıllar arasında 

derlenip arĢivlere konmuĢ veya yayımlanmıĢ Türk atasözleri hakkında geniĢ bir 

inceleme yayımlandı. Dr. Öğretim Üyesi Beytullah Bekar‟ın baskıya hazırladığı bu 

kitapta önce Avrupa‟da Türk kültürüyle ilgili temasların baĢlayıĢ ve geliĢmesi ele 

alınmıĢ, ilk değerlendirilen kültür ürünleri içinde atasözlerinin bulunduğu belirtil-

miĢtir. 

 Dr. Bekar, Avrupa‟da yayımlanmıĢ veya kütüphane arĢivlere girmiĢ 1544-

1889 yılları arasındaki dönemi kapsayan 25 kaynaktaki 4.286 sözü değerlendirmiĢ-

tir. Sözleri Latin veya Arap harflerinden aktarmakla kalmamıĢ ayrıca günümüzde 

Türkiye Türkçesinde kullanılıp kullanılmadığını da tespite çalıĢmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler: Avrupa, Batı Kültürü, Türk atasözleri, Beytullah Be-

kar, Türkiye Türkçesi 

 

ABSTRACT 

At the end of 2019, in Western culture, a broad review has been published 

on Turkish proverbs that have been compiled or published in Europe between the 

16
th
 and 19

th
 centuries. In this book, that was prepared for printing by faculty mem-

ber Dr. Beytullah Bekar, firstly the beginning and development of the contacts 

related to Turkish culture in Europe were discussed and it is stated that there are 

proverbs in the first evaluated culture products. 

Dr. Bekar has evaluated 4,286 words in 25 sources covering the period 

between 1544 and 1889, published in Europe or present in library archives. Lyrics 

are not only transferred from the Latin or Arabic alphabet, are also tried to detect 

the use of the present-day Turkey Turkish. 

Key Words: Europe, Western Culture, Turkish proverbs, Beytullah Bekar, 

Turkey Turkish 
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 Türk Dili‟ndeki “Avrupa Türk Atasözleriyle Nasıl TanıĢtı” baĢlıklı  maka-

lemizde (S 821, 5/2020, s. 100-102)  2019 yılının en önemli atasözü yayını diyebi-

leceğimiz bir kitaptan söz etmiĢtik.  Avrupalı  Türklük bilimcilerin Türk atasözleri 

hakkındaki derlemelerini bir araya getirip değerlendiren, inceleyen geniĢ kapsamlı  

kitabı, kısa bir tanıtım yazısıyla geçiĢtiremezdik. Kırklareli Üniversitesi Fen Ede-

biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beytullah Be-

kar‟ın hazırladığı  bu yayının künyesi Ģöyle: 

 Beytullah Bekar; Batı Kültüründe Türk Atasözleri (16. Yüzyıl – 19. Yüzyıl), 

Ankara 2019, 835 s., Kömen Yayınları:219. 

 Dr. Bekar‟ın Giriş yazısında da belirttiği gibi, Osmanlı Devleti‟nin 14-15. 

yüzyıllardaki Balkan Yarımadası‟ndaki fetihleri ve 1526 Mohaç Zaferi‟nden sonra 

Avrupa ortalarına kadar ilerlemesi üzerine Batı‟da Türkleri tanıma, dillerini öğ-

renme isteği uyanmıĢ; siyasi, kültürel, ekonomik iliĢkilerde canlılık dönemi baĢla-

mıĢtır. Türkçeyi öğretmek amacıyla hazırlanan kitaplarda diyalogların yanı sıra 

atasözleri, dualar, Nasreddin hoca fıkralarının da yer aldığı görülmüĢtür. Latin 

harfli bu tür Türkçe eserlere Türklük bilimciler “Transkripsiyon Metinleri” adını 

vermiĢlerdir. Söz konusu metinler içinde, yoğunluğu atasözleri oluĢturuyordu. Ata-
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sözü denilince, 1923 öncesinde  deyimle karıĢık kalıplaĢmıĢ sözler anlaĢılıyordu. 

ĠĢte ele aldığımız kitap, transkripsiyon metinlerindeki atasözlerini değerlendirmek-

tedir. 

 Dr. Bekar‟ın kitabı bir Giriş ile üç bölümden oluĢmaktadır. Sunuş‟unu, ya-

zarın Erciyes Üniversitesindeki Doktora Tez DanıĢmanı Prof.Dr. Nevzat Özkan 

yazmıĢtır. Bu sunuĢtaki bir paragraf kitabın özeti mahiyetindedir (s.III): “Doktora 

tezini yönettiğim ve bu dönemde çalıĢkanlığına, azmine yakından Ģahit olduğum 

Dr. Beytullah Bekar, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dört yüz yıllık dönemde Türk 

atasözlerinin yer aldığı Latince, Ġtalyanca, Ġngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 

yazılmıĢ 25 farklı eserde yer alan 4.286 atasözünü tespit etmiĢ; bu atasözlerini bir-

biriyle ve bugünkü Türkçedeki Ģekilleriyle karĢılaĢtırmıĢ, ayrıca dizinlerle atasözle-

rinin söz varlığını bütün yönleriyle ortaya koymuĢtur. Türk kültürünün hazine de-

ğerindeki incileri ve Türk dilinin eĢsiz zenginlikleri olan atasözlerini Batı kültürüne 

yansımıĢ örnekleri üzerinden değerlendiren bu çalıĢma, alanında çok önemli bir 

boĢluğu dolduracaktır.” 

 Birinci bölümde 16-19. yüzyıllarda kaleme alınan, bazıları basılan içinde 

atasözü bulunan 25 transkripsiyon metni yorumsuz yer almıĢ, ardından sözlerin 

incelemesi yapılmıĢtır. Sözler; imla, değiĢime uğramadan günümüze gelen atasöz-

leri, taranan eserlerde tespit edilemeyenler, anlam değiĢmeleri gösterenler, dinî 

kaynaklardan alınan sözlerin atasözü gibi gösterilmesi, atasözü gibi değerlendirilen 

deyimler, yanlıĢ veya eksik sözler, hikâyeleĢtirilen atasözleri gibi alt baĢlıklar al-

tında incelenmiĢtir. 

 Ġkinci bölümde, içinde Türk atasözü bulunan gerek basılmıĢ gerekse ya-

yımlanmıĢ, kitaplıklarda korunan 25 metindeki sözler, karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde 

sıralanmıĢtır. Metinlerin yayımlanıĢ tarihleri ve içlerindeki atasözü sayıları Ģöyle-

dir: 

 Georgievic‟, B. (1544), De Turcarum Ritu et Caeremoiis. [Bir söz] 

 Megiser, H. (1605), Paroemiologia Polyglottos. [98 söz] 

 Megiser, H. (1612), Institütionum Linguage Turcicae. [ 230 söz] 

 Montalbano, G.B. (1632), Turcicae Linguae per Terminos Latinos. [144 

söz] 

 Hrabskius, J. – Fincelius, H.W. (1655), Proverbia Quaedam Arabica, 

Persica&Turcica. [10 söz] 

 Francesco, M. M. (1670), Syntagmaton Linguarum Orientalium. [110 

söz] 

 Harsany, J.N. (1672), Collquia Familiaria Turcico Latina Seu Status 

Turcicus Loquens. [Bir söz] 

 Timoteo, A. (1688), Proverbii Utili, e Virtuosi in Lingua Araba, Persiana e 

Turca. [38 söz] 

 Donado, G.B. (1688), Della Letteraturade „Turchi. [12 söz] 

 Donado, G.B. (1688), Raccolta Curiosissima d‟Adaggi Turcheschi Trans-

portati dal Proprio. [397 söz] 

 ? (1689), Proverbia Turcica Cum Versione Italica et Latine &Herum Pro-

verbia Turcica Major Pars Latinis Literis Scripta est. [606 söz] 
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 Vaughan, Th. (1709), A Grammer of the Turkish Language. [54 söz] 

 Clodius, J. Ch. (1729), Grammatica Turcica Necessariis Regulis Pra-

ecipvas Linguae Difficultates  

Illustrans (etc). [31 söz] 

 Preindl, J. von (1789), Grammaire Turque. [40 söz] 

 Pianzola, B. (1789), Dizionario, Grammatiche, e Dialoghi per Apprendere 

le Lingue  Italiana, Greca-Volgare, e Turca, e Varie Scienze. [173 söz] 

 Dombay, F. von (18. yüzyıl), Proverbiorum Turcicorum Centuria I-IV & 

Proverbia Turcica Quadraginta. [439 söz] 

 Jaubert, P.A. (1823), Elements de la Grammaire Turke. [358 söz] 

 Hindoglu, A. (1829), Theoretisch-Pracktische Türkische Sprachlehre für 

Deutsche. [13 söz] 

 Wickerhauser, M. (1853), Wegweiser zum Verständnis der Türkischen 

Sprache. [383 söz] 

 Fleischer, H.F. (1853), Der Vollkommene und Schnelle Türkische Selbst-

lehrer. [133 söz] 

 Schlechta Wssehrd, O. F. von (1865), Osmanische Sprichvörter. [500 söz] 

 Piqure, P.J. (1869), Grammatik der Türkisch-Osmanischen Umgangssp-

rache. [140 söz] 

 Wahrmund, A. (1869), Praktisch Handbuch der Osmanisch-Türkischen 

Sprache I-III. [207 söz] 

 Fink, L. (1872), Türkischer Dragoman Grammatik, Phrasensammlung und 

Wörterbuch der Türkischen Sprache. [19 söz] 

   Müller, A. (1889), Türkische Grammatik, mit Paradigmen, Litteratur, 

Chrestomathie und Glossar. [137 söz] 

Sayılan 25 kaynaktaki 4.286 atasözü, hem kendi aralarında hem de günümüz 

atasözü ve deyim sözlükleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Eserin en zahmetli fakat yararlı 

yönü budur. Sözlerin günümüzde yaĢayıp yaĢamadığı; Ömer Asım Aksoy, Feridun 

Fazıl Tülbentçi, E. Kemal Eyüboğlu, Nurettin Albayrak, Metin YurtbaĢı ve Sürey-

ya Ali Beyzadeoğlu ekibinin (Gürgendereli, Günay) baskıya hazırladığı içinde en 

çok söz varlığı barındıran atasözü ve deyim sözlükleriyle karĢılaĢtırılarak belirlen-

miĢtir. Tülbentçi‟nin, sözlüğünün söz varlığını bir hayli artırdığı (17.440) 1977 

baskılı sözlüğü ile Dr. Ahmet Turan Sinan‟ın Türkçenin Deyim Varlığı (Ġstanbul 

2015, 17.137 deyim) incelemecinin iĢini çok kolaylaĢtırabilirdi. 

Üçüncü bölüm dizinlere ayrılmıĢtır. 25 kaynaktaki sözler; Atasözleri Dizini, 

Deyimler ve Kalıp Sözler Dizini, Kelime ve Kelime Grupları Dizini ile Özel Adlar 

Dizini baĢlıkları altında sınıflandırılmıĢ, birçok açıdan söze ulaĢmanın kapıları 

açılmıĢtır. 

Kitap, Kaynakça ve 25 kaynaktan alınmıĢ birer örnek sayfayla sona ermek-

tedir. 

Kitabın önemini, değerini daha iyi kavramak açısından, Dr. Bekar‟ın değer-

lendirdiği 25 kaynakta yer alan, bugün Türkiye Türkçesinden yaygın olarak kulla-
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nılan bazı atasözlerinin 16-19. yüzyıldaki kullanıĢlarıyla ilgili bazı örnekler sırala-

mak istiyoruz:  

B. Georgicević (1544): 

Yazılan gelir başa (s.53). 

 

H. Megiser (1605): 

Âdem on, dokuzu don (s.54). 

Balık baştan kokar (s.55). 

Eski dost düşman olmaz, olursa dürüst olmaz (s.55). 

 

H. Megiser (1612): 

Adam gezmek ile sağ olur (s.60). 

Ârif olana bir gül yeter (s.61). 

Bal tutan parmağını yalar (s.61). 

Yalnız taş duvar olmaz (s.68). 

 

G.B. Montalbano (1632): 

Adamdan adama fark var (s.77). 

Deli her gün bayram eder (s.79). 

Hürmet iki baştan olur (s.81). 

 

J. Hrabskius-H.W. Fincelius (1655): 

Ayıpsız yâr isteyen yârsız kalır (s.86). 

Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir (s.86). 

Kıştan sonra bahar olur (s.86). 

 

M.M. Franceco (1670): 

Elma ağacından ırak düşmez (s.87). 

Belasız bal olmaz (s.87). 

Her taş yerinde ağırdır (s.88). 

Islanmış, yağmurdan korkmaz (s.89). 

 

J.N. Harsany (1672): 

Bir kimse ne kadar dil bilirse o kadar âdemlerin yerini tutar (s.93). 

 

A. Timoteo (1688): 

Bir elde iki karpuz tutulmaz (s.94). 

Cahil dosttan âlim düşman yeğdir (s.94). 

Körler arasında gözünü kırp (s.96). 

 

G.B. Donado (1688) Delle Letteraturade Turchi: 

El elden üstündür (s.98). 

Bir tazı, iki tavşanı birden tutmaz (s.98). 

Sözün yalanı olmaz, meğer yanlış ola (s.99). 
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G.B. Donado (1688), RCDT: 

Açma sırrını dostuna, dostun dostu vardır (s.100). 

Ağır basınca yeğni kalkar (s.100). 

Araba kırılınca yol gösteren çok olur (s.101). 

 

? (1689): 

At binenin kılıç kuşananın (s.129). 

Çok gülen çok ağlar (s.131). 

Gül dikensiz olmaz (s.135). 

 

T. Vaughan (1709): 

Aynaya bakan kendini görür (s.158). 

El eli yur, iki el yüzü yur (s.159). 

Ucuz etin çorbası tatsız olur (s.160). 

 

J.C. Clodius (1729): 

Atılan ok dönmez (s.162). 

Merdivene ayak ayak çıkarlar (s.162). 

Eski pamuk bez olmaz (s.162). 

 

J. von Preindl (1789): 

Dağ dağa ulaşmaz, insan insana ulaşır (s.165). 

İyilik eyle denize bırak, balık bilmezse hâlik bilir (s.165). 

Müft sirke baldan tatlıdır (s.166). 

 

B. Pianzola (1789): 

Arık tavuktan semiz tirit olmaz (s.168). 

Avratın öğüdü avrata geçer (s.168). 

Bir defa düşen adam bir daha düşmez (s.169). 

 

F. von Dombay (18. Yüzyıl): 

Acı patlıcanı kırağı çalmaz (s.179). 

Âdem, sora sora Bağdat‟a gider (s.179). 

Altının kıymetini sarraf bilir (s.180). 

P. A. Jaubert (1823): 

Açın karnı doyar, gözü doymaz (s.199). 

Bin işit, bir söyle (s.201). 

Boş torba ile at tutulmaz (s.201). 

 

A. Hindoğlu (1829): 

Duvarın kulağı var (s.215). 

Ne ekersen onu biçersin (s.215). 

Evdeki pazar, çarşıya uymaz (s.215). 
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M. Wickerhauser (1853): 

Ağzındakini diline hapseyle (s.216). 

Ahmağın kalbi dilindedir, âkilin dili kalbindedir (s.216). 

Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır (s.217). 

 

H. F. Fleischer (1853): 

Ağlamayan çocuğa süt vermezler (s.234). 

Gözden uzak olan gönülden dahi uzak olur (s.234). 

Hak söz acı olur (s.237). 

 

O. F. von Schlechta Wissehrd (1869): 

Aç tavuk kendisini arpa ambarında görür (s.241). 

Açla işleme, tokla deprenme (s.241). 

Akıl yaşta değil baştadır (s.243). 

 

P. J. Piqure (1869): 

Asılacak adam suda boğulmaz (s.276). 

Beni sayanın kuluyum, saymayanın sultanıyım (s.277). 

Bugün bana ise yarın sanadır (s.277). 

 

A.  Wahrmund (1869): 

Âdem, yanılmak ile marifetli olur (s.286). 

Akçenin kıymetini bilmeyen ödünç versin (s.286). 

Can canın yoldaşıdır (s.287). 

 

L. Fink (1872): 

İnsan tedbir eder, Allah takdir (s.300) 

Dil adamı beyan eder (s.300). 

Zahmetsiz bal yenmez (s. 301). 

 

A. Müller (1889): 

Bahşiş atın dişine bakılmaz (s.302). 

Bir kanat ile uçulmaz (s.303). 

Çok karınca arslan öldürür (s.303). 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Dr. Bekar bizce yakın yılların en zor ve büyük 

emek harcamayı gerektiren atasözü ve deyim araĢtırmasını yapmıĢtır. Kitabı, önce-

likle birçok kalıplaĢmıĢ sözün tarih boyunca yaĢadığı kalıplaĢma sürecini gözler 

önüne serme açısından özel bir öneme sahiptir. Diğer yandan, günümüz atasözü ve 

deyim varlığımızda yer almayan bazı sözlerle tanıĢıp onları tekrar kullanıma davet 

bakımından da yararlı sonuçlar ortaya koymuĢtur. Benzeri bir çalıĢmanın Türkiye 

ve yurt dıĢındaki kütüphanelerde mevcut atasözü yazmaları için de yapılması ne 

kadar iyi olurdu... Üniversite sayımızın artması, çok sayıda gencimizin doktora tezi 

hazırlaması iĢte böyle önemli, zor kitapların yayımlanmasını sağlıyor. Dr. Bekar‟ı, 

onu yetiĢtiren öğretim üyelerini yürekten kutluyoruz...BaĢarıları sürekli olsun! 
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ĠLBEYLĠOĞLU  HALK HĠKÂYESĠNĠN VARYANTLARI 

VE ARALARINDAKĠ FARKLAR 

 
VARIANTS AND THE DIFFERENCES OF 

ĠLBEYLĠOĞLU FOLK STORY 
 

ВАРИАЦИИ НАРОДНОГО РАССКАЗА 

ИЛБЕЙЛИОГЛУ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НИМИ 
 

 

Dr.Öğr.  Üyesi  Mehmet YARDIMCI 
*
 

 

 

 

  ÖZ 

 Asıl adı Ahmet Bey olan Ġlbeylioğlu bir aĢiret reisidir. Etrafında kırk yiğidi 

bulunmaktadır. Amcası oğlu Ali Bey de bu yiğitlerden biridir. Ġlbeylioğlu bu yiğit-

lerle yol kesip haraç almakta, soygunlar yapmaktadır.  

 Bir soygun sonucu hile ile altın yüklü deveyi alan amcasıoğlu Ali Bey para 

ile Ġlbeylioğlu‟nun bazı adamlarını da kandırarak aĢiretten ayrılır.  MaraĢ yöresine 

yerleĢir. GeniĢ topraklar satın alıp bir konak yaptırır.  Mozu adlı bir güzeli kaçırıp 

evlenir.  

 MaraĢ Valisi Mürsel PaĢa‟nın  beylik vereceğini öğrenip hile ile Vali‟nin 

elinden kürkü giyip mühürü alır.  Haberi duyan Ġlbeylioğlu MaraĢ‟a gider. Geç 

kalan Ġlbeylioğlu Vali‟nin huzurunda sazla bazı gerçekleri dile getirir ve Ali Bey‟le 

atıĢır.   

 Ġlbeylioğlu peĢinden gelip kendine saldıran Ali Bey‟i  öldürür.  Ġlbeylioğlu 

ile baĢ edemeyeceğini anlayan Vali Mürsel PaĢa tutuklanması yolunda bir ferman 

verilmesi için  padiĢaha bildirir.  

 Bu arada Ġlbeylioğlu aĢiretine dönüp GündeĢlioğlu‟nun kız kardeĢi ile ev-

lenir.  Tam düğün sırasında Ġlbeylioğlu‟nun tutuklanması için bir paĢa fermanla 

Ġstanbul‟dan gelir.  Ġlbeylioğlu‟nu sanki padiĢah görüĢmek istiyormuĢ gibi kandıra-

rak Ġstanbul‟a götürür.  

 Yedikule zındanlarında  on yıl yatan Ġlbeylioğlu kurtularak Adana‟ya dö-

ner. Kaçtı zannedilerek tutuklanıp affolduklarına dair ferman gelene kadar dört yıl 

daha hapiste kalır.  

 14 yıl sonra kurtularak evine döner.   

 Anahtar Kelimeler: Ġlbeylioğlu,Amcaoğlu Ali, GündeĢlioğlu, Halk 

Hikâyesi, Varyant 
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ABSTRACT 

Ġlbeylioğlu, whose real name is Ahmet Bey, is a tribal leader. There are forty 

valiant around him. His uncle's son, Ali Bey, is one of these valiants. Ġlbeylioğlu 

crosses the road with these valiant people, takes tribute and makes robberies. 

Ali Bey, the son of his uncle, takes the gold-laden camel after a robbery and 

leaves the tribe by deceiving some of Ġlbeylioğlu's men with money. He settles in 

the MaraĢ region. He buys vast lands and builds a mansion. He kidnaps a beautiful 

woman named Mozu and marries. 

The Governor of MaraĢ learns that Mürsel Pasha will give his principality, 

and by trick, he wears the fur from the hand of the Governor and takes the gover-

nor's seal. Ġlbeylioğlu, who heard the news, goes to MaraĢ. Ġlbeylioğlu was late, he 

tells some facts with a saz (a kind of music instrument) in the presence of the Go-

vernor and says folk poem with Ali Bey. 

Ġlbeylioğlu kills Ali Bey, who came after and attacked to him. Realizing that 

he could not cope with Ġlbeylioğlu, the Governor Mürsel Pasha informed the sultan 

to issue a decree on his arrest. 

Meanwhile, Ġlbeylioğlu returns to his tribe and marries GündeĢlioğlu's sister. 

During the wedding, a pasha comes from Istanbul with a decree to arrest Ġlbeylioğ-

lu. He takes Ġlbeylioğlu to Istanbul by deceiving him as if the sultan wanted to 

meet. 

Ġlbeylioğlu, who spent ten years in the prison in Yedikule, gets rid of and re-

turns to Adana. He stayed in prison for four more years until the decree that they 

were arrested and forgiven because of the thought that he ran away. 

He returns home after 14 years. 

Key Words: Ġlbeylioğlu, Uncle's son Ali, GündeĢlioğlu, folk story/folktale, 

variant 

 

 

 

 

 Anlatmalarla Ġlgili Açıklayıcı Bilgiler ve Aralarındaki Farklar 

 Türkmen kollarından olan Ġlbeylioğlu aĢireti  iskân sonucu Adana, Gazian-

tep, KahramanmaraĢ, Pazarcık,  AfĢin, Elbistan yörelerine yerleĢmiĢ geniĢ bir aĢi-

rettir.  

 Bu aĢirette diğer aĢiretlerden farklı olarak,  beye kürk giydirilip bir mühür 

verilerek padiĢah ya da temsilcisi tarafından atandığı için bunlara Elbeyli denildiği 

söylenmektedir.  

 Kimi kaynaklar bunları Türkmen aĢireti olarak gösterirken kimi kaynaklar 

da  AvĢar aĢireti içinde bir bey ve çevresindeki adamları ile birlikte kırk yiğit 

(sekmanbaĢı) olarak iĢaret eder. Bu nedenle ve AvĢarlar‟a benzer biçimde Osman-

lı‟ya  direniĢleri nedeniyle olsa gerek  AvĢarlar tarafından daha çok benimsenmek-

tedir. 

 Dadaloğlu‟nun bir Ģiirinde de: 
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   “Dadaloğlu der ki ordan geçerse 

     Elbeyli Avşarı yolun açarsa 

      Murat suyu kanlı köpük saçarsa 

     Seyit Battal gibi er var önünde”
1
 

biçiminde AvĢar olduğu iĢaret edilmektedir.  

Kimi Ģiirlerinde de: 

   “Yine Kadıoğlu mu Maraş Valisi  

     Uslandı mı dalkılıçlı delisi 

     Ahmet Bey‟di Elbeyli‟nin ulusu 

     Ferman çıkıp İstanbul‟a göçtü mü”
2
 

biçiminde Ġlbeylioğlu‟ndan hikâye  ima edilir Ģekilde söz edilmektedir. 

Ġlbeylioğlu‟nun köklü ve zengin bir aileden geldiği ünlü AvĢar ozanı Gün-

deĢlioğlu‟nun kız kardeĢine âĢık olduğu fakat GündeĢlioğlu‟nun cesaret ve mahare-

tini göstermemiĢ bir kimseye kız veremeyeceğini ancak yiğitlik ve kahramanlık 

gösterirse bacısını verebileceğini söylemesi üzerine  etrafına topladığı kırk yiğidi 

ile yol keser, kervan basar, adını Adana, Gaziantep, KahramanmaraĢ yöresinde 

amansız bir çete reisi olarak yayar.   

Bazı kaynaklarda ise GündeĢlioğlu‟nun kızı Suna‟ya  âĢık olup babasından 

isteyerek normal bir evlilik yapar.
3
   

Yol kesip kervanlar soyduğu, devlet kuvvetlerine karĢı çıktığı için MaraĢ va-

lisi ile arası açılan., Vali aracılığı ile hakkında padiĢah fermanı çıkartılıp yakalana-

rak Ġstanbul‟a götürülen ve  14 yıl esaretten sonra  MaraĢ-Gaziantep yöresine dö-

nen Ġlbeylioğlu hikâyesi için henüz bilimsel bir çalıĢma yapılmamıĢtır. 

Ġlbeylioğlu halk hikâyesinin derlenen ilk varyantı Ali Rıza (Yalgın) tarafın-

dan 1923‟te   

Yarpuzlu Ali Ağa‟dan derlenerek Tarsus gazetesinde yayımlanmıĢtır. Bu ya-

yın Sabri Koz‟un da belirttiği gibi ilk olması açısından önemlidir.
4
  Ali Rıza Yal-

gın‟ın Hasan ÇavuĢ‟tan derleyip önce 1937‟de Adana‟da ve 1940‟ta Ġstanbul‟a 

yayımladığı “Ġlbeylioğlu” Varyantı da kitap bütünlüğünde yapılan yayının ilki ol-

ması açısında önem  arzetmektedir.
5
   

Selami M.(Münir) Yurdatap‟ın, iç kapağında  “Güney Anadolu‟da eski de-

virlerde yaĢamıĢ, Ģair ruhlu  ve kahraman bir aĢiret beyinin çok meraklı ve heye-

canlı hayatını anlatan bu halk hikâyesi o çevrede anlatılan muhtelif rivayetlerinden 

derlenerek yazılmıĢtır.”
6
  ifadesi bulunan  “Ġlbeylioğlu Halk Hikâyesi” adlı kitabı 

da önemli bir çalıĢma olarak gösterilse de otantik olmayıp, tüm varyantlar gözden 

geçirilerek hazırlanmamıĢtır.  

                                                 
1 Ahmet Z. Özdemir, Avşarlar ve Dadaloğlu, Dayanışma Yay. Ankara 1985, s.161 
2 Ahmet Z. Özdemir, a.g.e. s.157 
3 Selami M. Yurdatap, Ġlbeylioğlu Hayat Hikâyesi,  Sağlam Kit. Ġst. 1974, s.11 
4 M. Sabri Koz, “Adana MıntıkasıMaarif Mecmuası ve  Halk Kültürü Bakımından Önemi” II. 

Uluslararası   Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu 20-24 Kasım 1991, 

Bildiriler, Anada 1993,  s.424  
5 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yay. Ġstanbul 1988, 

s.22  
6 Selami M. Yurdatap, a.g.e.  
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Münferit olarak yayımlanmıĢ Ġlbeylioğlu hikâyelerinin hiç birinde tam bir 

bütünlük yoktur. ÇeĢitli anlatmalardaki Ģahıs adları da oldukça farklıdır.  

Erkan Kâmil‟in  “Halk Edebiyatımızda Ġlbeylioğlu (Ġlbeyoğlu-Elbaloğlu)” 

adlı  yazısında kısa kısa farklı iki rivayet üzerinde durulmaktadır. Ġkisinde de tam 

bir bütünlük yoktur.
7
  

Cemal Kula‟nın  l969‟da  Atatürk Üniversitesi‟nde yaptığı  “Kayseri AvĢar-

ları‟nın Ağzı” adlı lisans tezinde  mahalli ağız özelliklerine bağlı kalınarak Kayse-

ri-Tomarza yöresinde anlatılan varyant verilmektedir.
8
 

Fuat Akkaya‟nın  Atatürk Üniversitesi‟nde l972‟de yaptığı  “Sivas-Gemerek 

Türkmen Ağzı (Derleme-Ġnceleme-Sözlük)” adlı lisans tezinde ise bazı anlatmalar-

dan farklı olarak Ġlbeylioğlu adının Elbeylioğlu olarak gösterilmesi,  olayların  

Tokat-Yozgat dolaylarına aktarılması ve  “Elbalioğlu  Tohat‟dan GundeĢlioğlu 

Imırza ban gızını aldı getirdi”  ifadesi ile büyük bir yanılgıya düĢülmekte olduğu,   

Ġlbeylioğlu‟nun  Tokat-Yozgat-Zile  dolaylarında eĢkıyalık yapan ElbaĢoğlu ile 

karıĢtırıldığı görülmektedir.
9
 

Salim Güven‟in 1971‟de  Çukurova Üniversitesi‟nde yaptığı “Düziçi Yöre-

sinde Halk Hikâyeleri, Derleme ve Ġnceleme”  adlı lisans tezi en tutarlı tez olup  

Ġlbeylioğlu‟nu dedesinden baĢlayarak Ġlbeylioğlu hikâyesi ne kadarki dönemi de 

anlatıp Ġlbeylioğlu hikâyesini bizim derlediğimiz varyanta oldukça yakın bir bi-

çimde vermiĢtir. Bu varyantta da diğer varyantlardan ve bizim elimizdeki varyant-

tan farklı hususlar az da olsa bulunmaktadır.    

Selami M.Yurdatap‟ın  “Ġlbeylioğlu Hayat Hikâyesi”  adlı kitabının baĢında 

bir düğünde anlatılan türkü hikâyesi  bizim tesbit ettiğimiz  söylencenin son bölü-

müne büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.  Zaten diğer varyantların bitiĢ bö-

lümleri de bizim tesbitlerimize büyük ölçüde benzemektedir. Yurdatap, hikâyenin 

bitiĢ bölümündeki karı koca karĢılaĢması olayını ayrı bir türkü hikâyesi gibi  süsle-

yip giriĢ bölümüne yerleĢtirdiği bir düğün anında  Ġlbeylioğlu‟nun değil de baĢka 

bir Ģahsın baĢından geçen bir olaymıĢ gibi vermiĢtir.  Bu durum tüm anlatmalardan 

farklıdır 

Ahmet Caferoğlu‟nun Andırın Tokmaklı Köyünden Ehmet Gılıç (Ahmet Kı-

lıç)‟tan derleyip “Güneydoğu Ġllerimiz Ağızlarından Toplamalar” adlı kitabının 

“MaraĢ Vilayeti Ağzı” bölümünde yer verdiği “Elbolu” adlı hikâyede Ali Bey‟in 

adı Ali Godolu olarak geçmekte, bitiĢ bölümünde ise karĢılaĢma sahnesinde Ġlbey-

lioğlu‟nun kardeĢi Ġmirze‟den de söz edilir.
10

  

Selami M. Yurdatap kitabında, adı verilmeyen Bolulu bir âĢığa   konakta 

Dertli‟nin üç türküsünü okutmaktadır.  Hiç bir varyantta bu kitapta olduğu gibi, hiç 

bir âĢık kendi deyiĢleri dıĢında baĢka bir âĢığın Ģiirini söylememektedir.  Bu durum 

                                                 
7 Erkan Kâmil, “Halk Edebiyatımızda Ġlbeylioğlu (Ġlbeyoğlu-Elbaloğlu)”,  Erciyes, Yıl:3, 

S.28, Ekim l980 
8 Cemal Kula, “Kayseri AvĢarları‟nın Ağzı”, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Erzurum,l969 
9 Fuat Akkaya, “Sivas Gemerek Türkmen Ağzı  (Derleme-Ġnceleme-Sözlük)”, Atatürk Üni-

versitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bitirme Tezi, Erzurum,l972  
10 Ahmet Caferoğlu, Güneydoğu Ġllerimiz Ağızlarından Toplamalar (Malatya, Elazığ, Ga-

ziantep,ve MaraĢ Vilâyetleri Ağızları),  T.D.K. Yay. Ankara 1995,  s. 133-150 
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Selami M. Yurdatap tarafından konuya ve olaya uygun duumların çeĢitli eklentiler-

le zenginleĢtirilmeye çalıĢıldığını ve otantik olma özelliğinden uzaklaĢtırıldığını 

göstermektedir.  

Bizim tesbitimizde  Arapgir‟den Halep‟e manusa ve kutnu kumaĢ götüren 

kervan soyulur. Yurdatap‟ta ise nereden gelip nereye gittiği bilinmeyen büyük bir 

kervanın sınırdan geçtiği haber alınarak bu kervan soyulur.  Oğuzeli varyantında 

kervanda bulunan kırk deve yükleriyle birlikte kırk yiğide pay edilir, Yurdatap‟ta 

ise  kervandan alınan üç devenin yükleri  yiğitler arasında pay edilir.  

Bizim tesbitimizde Ġlbeylioğlu‟nun  amcası oğlu Ali Bey, pınar baĢında gör-

düğü Mozu‟yu kaçırmıĢtır. Yurdatap‟ta ise kaçırma olayı yoktur, normal bir evlilik 

söz konusudur.  

Oğuzeli varyantında  MaraĢ Valisi, Kör PaĢa namı ile anılan Mürsel Pa-

Ģa‟dır. Ferruh Arsunar‟da.
11

 Vali ismi verilmeden paĢa olarak zikredilir. Cimal 

Kula‟da  Vali ismi bizim  tesbitimiz gibidir. Ahmet Caferoğlu‟nda sadece Kör PaĢa 

adı geçerken; Erkan Kâmil‟de ve Selami M. Yurdatap‟ta  ise  Ömer PaĢa olarak 

görülür.  

Oğuzeli söylencesinde Ġlbeylioğlu  Vali‟ye son dörtlüğü: 

  İlbeylioğlu der ki yanar tutuşur 

  Siyah zülfü mah yüzüne tokuşur 

  İnce bele altın kemer yakışır  

  İlvan türlü gümüşünen şalınan 

biçiminde olan bir türkü ile kendini tanıtır. Selami M. Yurdatap‟ta bu türkü yoktur.  

Bütün varyantlarda  Ġlbeylioğlu‟nun söylediği Mozu ile ilgili türkü bulunmakta 

olup bizce doğal olan farklılıklar göze çarpmaktadır. 

 Bizim tesbitimizde Ġlbeylioğlu, kestiği  amcasıoğlu Ali Bey‟in kellesini 

Vali Mürsel PaĢa‟nın önüne atıp, son dörtlüğü: 

  Ne olasın İlbeylioğlu n‟olasın 

  İvmek ilen aslanların töresin 

  İlâhi Kör Paşa Hak‟tan bulasın 

  Kırk koyun saldırdın kırdırdın bana 

biçiminde olan bir türkü söyler.  

Cemal Kula‟da da; kestiği kelleleri çuvala doldurup Valinin önüne boĢalta-

rak, son dörtlüğü: 

  Farısın da Elbeylioğlu‟m farısın 

  Sabreyle de düşmanların çürüsün 

  İlâhi Kör Paşa Allah‟ından bulasın 

  Goyunum gırmaya gurt verdin bana  

biçiminde olan bir türkü yer almaktadır.  kestiği kelleyi sadık bir adamı ile Valiye 

göndarmektedir. Sözü edilen türkü yoktur.  

Ahmet Caferoğlu‟nda diğerlerinden farklı olarak Ġlbeylioğlu Ali Godolu‟nun 

yolunu bekler. Ali Godolu ve kırk adamının kellerini kesip her kelleyi bir atın ter-

                                                 
11 Ferruh Arsunar,  “Ġlbeylıoğlu Hikâyesi” Gaziantep Folkloru, M.E.B. Yay. Ġstanbul 1959,  

s. 223-243 
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kisine bağlayarak sadık adamı BaĢdaĢoğlu ile Vali‟ye gönderir. Türkü olmadığı 

gibi kelleleri gören Vali‟nin hasır altına saklandığı anlatılır.    

Oğuzeli söylencesinde Ġlbeylioğlu Ġstanbul‟a gitmeyi kabul edince: 

  Kalktı gönül kuşu gitti havaya 

  Kırıldı kanadım düştüm yuvaya 

  Derdimi yüklettim üç beş deveye  

  Bilmem nere doğru gider yolumuz.  

dörtlüğü ile baĢlayan bir türkü okur.  Ferruh Arsunar‟da ve Ahmet Caferoğlu‟nda  

aynı türkü bazı farklılıklarla yer almaktadır.  

 Selami M. Yurdatap‟ta ise bizde ve diğer varyantların hiç birinde olmayan: 

  Bir vuruşta biçerim düşmanı geri durmam 

  Hiç kimsenin sözüne aldırıp kulak vermem 

  Evime düşmanları ben asla bırakmam 

  Göz yaşı dökme Suna‟m ben yine geleceğim 

dörtlüğü ile baĢlayan ve dokuz dörtlükten oluĢan uzunca bir Ģiir bulunmaktadır.  

Oğuzeli söylencesinde Ġlbeylioğlu hiç yanından ayırmadığı altı yiğit adamını 

yanına alarak Ġstanbul‟a gitmek için yola çıkar. Ferruh Arsunar‟da  sayı belirtil-

memektedir. Ahmet Caferoğlu‟nda ve Selami M. Yurdatap‟ta ise  bu sayı kırk kiĢi 

olarak iĢaret edilmektedir.  

 Bizim tesbitimizde;  

  “Ya beni öldür ya da beraber gidelim”   diyen karısına söylediği: 

  Nerde idin çıktın yolum üstüne 

  İnandın mı pis insanın kasdı ne 

  Git aptes al da imam ol üstüme 

  Sağlığımda cenazemi kıl kalan 

dörtlüğü ile baĢlayan Ģiir, Cemal Kula‟da ilk dörtlüğü: 

  İstanbul‟dan ferman geldi neyliyem 

  Gözlerimden ganlı yaşlar ağlıyam 

  Teze gelin kime murad eyliyem 

  Ben gidiyom teze gelin gal galan 

biçiminde bazı farklılıklarla  yer alırken, Ferruh Arsunar‟da  bizim ve Cemal Ku-

la‟nın tespitlerine yakın bir Ģiir yer almaktadır.  

Selami M. Yurdatap‟ta ise ilk dörtlüğü: 

  İstanbul‟dan gelen ferman 

  Derdine olayım derman 

  İlbeylioğlu sana kurban 

  Ağlama Suna‟m yine gelirim 

biçiminde olan ve beĢ dörtlükten oluĢan bir Ģiir bulunmaktadır. 

Ġstanbul‟a kadar yapılan uzun yolculuk sırasında söylenen türküler her var-

yantta farklılık göstermektedir.  Ayrıca Yurdatap‟ta yol boyu eklenen maceralar ve 

anlatılan  çeĢitli kısa hikâyelerle konu zenginleĢtirilmiĢtir.  Diğer varyantların hiç 

birinde aralara eklenen yol hikâyeleri bulunmamaktadır.  
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ÇeĢitli varyantlarda hapise atılma olaylarında da farklılıklar olduğu gibi, Ġs-

tanbul Yedikule zındanlarında on yıl yatan Ġlbeylioğlu ve arkadaĢlarının kurtuluĢla-

rına sebep olan olay ve türkü de farklılıklar göstermektedir.  

Zındanda kalınan süre de  çeĢitli varyantlarda yedi yıl ile onyedi yıl arasında 

değiĢmektedir. 

Oğuzeli söylencesinde namaza giden padiĢah zından penceresi önünden  ge-

çerken Ġlbeylioğlu‟nun adamlarından ÂĢık Öksüz Ali her zamanki gibi yanık sesi 

ile söylediği: 

  Ne kasavet çeken hey beyin oğlu 

  Kasavet serimden kalkmaz mı dersin 

  Yusuf‟u kuyudan çıkaran Mevlâ 

  Bizim yüzümüze bakmaz mı dersin   

dörtlüğü ile baĢlayan türküyü duyunca huzura çağırttırıp Ġlbeylioğlu‟nu ve arkadaĢ-

larını affeder.  

Ferruh Arsunar‟da benzer bir türküyü  okuyan âĢık Sefil Süleyman‟dır. Bu 

isim Ahmet Caferoğlu‟nda Sevi Süleyman olarak görülür.  Salim Güven‟de ise 

âĢığın adı  Toparlakoğlu olarak geçmektedir. 

Ahmet Caferoğlu‟nda padiĢah arabayı durdurup türküyü dinler ve kâtibine 

yazdırır. Namazdan sonra  “Benim günümde böyle Ģikâyet eden aç kalmıĢ adamlar  

yoktur. Kim bunlar” diye sorduğunda  gafaslar (gardiyanlar) Ġlbeylioğlu denilen bir 

hanedan deyince huzuruna çağırtır. Ġlbeylioğlu‟na bakıp “Vurun bunun kellesini” 

dediği sıra Ġlbeylioğlu “Ġki beyit söyleyim de öyle beni öldürün” deyip bütün an-

latmalarda yer alan türküyü okur ve adamlarıyla birlikte affolur. 

Selami M. Yurdatap‟ta ise diyer varyantlarda bulunmayan ve bizzat Ġlbeyli-

oğlu tarafından okunan ilk dörtlükleri: 

  Geçmeyin beyler selam sabahsız 

  Bugün de sazımı dinleyin ahsız 

  Belki suçluyum belki günahsız 

  Tanrıdan af dilerim sazımla ben 

ve 

  Ne coĢup çağırdım ne de ağladım 

  Ellerimi saz çalmaktan kırdım 

  Ġçimi zindanda yasla doldurdum 

  Tanrım sen kurtar bizi buradan 

biçiminde olan türküleri  o an bir iĢ için zındana gelen vezir dinleyerek durumu 

padiĢaha arz eder. Mahkümları huzura çıkartarak affını sağlar. 

Hikâyenin son bölümünde eĢi ile karĢılaĢması  da Selami M. Yurdatap ile 

diğer varyantlar arasında farklılık göstermektedir.  

Özde konunun aynı olmasına rağmen  farklı anlatılıĢlar nedeniyle görülen 

değiĢikliklerin  bulunması anlatmaya dayalı sözlü kültür ürünlerinin doğasında 

bulunmaktadır.  

Bizim derlediğimiz anlatım dıĢında en tutarlı anlatımın Ahmet Caferoğlu ve  

Ferruh Arsunar tarafından yapılmıĢ olduğu söylenebilir. 
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l995 yılında  güneyde yaptığımız derlemeler sırasında Gaziantep‟e bağlı 

Oğuzeli ilçesinin Büyük Karacaören köyünden Abdi Hanifi Uğurlu‟nun anlatması 

ile oldukça geniĢ bir Ġlbeylioğlu Hikâyesini su yüzüne çıkarmıĢ olduk.  Halen hafı-

zalarda yaĢayan Ġlbeylioğlu‟nun  bazı Ģiirlerini de  unutulmaktan kurtardık inancın-

dayız. (Bizim derlediğimiz metin  „Türk Halkbilimi ve Edebiyat AraĢtırmaları adlı 

kitabimizda yayımlanmıĢtır.)
12
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ERZURUMLU EMRAH’IN ġĠĠRLERĠNDE 

DĠN VE TASAVVUF 
 

RELIGION AND TASAVVUF IN THE POEMS OF ERZURUMLU 

EMRAH (EMRAH FROM ERZURUM) 

 

РЕЛИГИЯ И СУФИЗМ В СТИХАХ ЭМРАХА ИЗ ЭРЗУРУМА 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ 
*
 

 

 

 

ÖZ 

Erzurumlu Emrah, XIX. yüzyıl mutasavvıf âĢıklardandır. Hem beĢeri 

konuları hem de dini ve tasavvufi konuları derinlemesine iĢlemiĢtir. 

AraĢtırmamızda Emrah‟ın bütün Ģiirlerindeki dini ve tasavvufi unsurları 

çözümleyerek bazı sonuçlara ulaĢmaya çalıĢacağız. Divanında bulunan Ģiirleri 

taranarak ve önceki metinlerle karĢılaĢtırılarak Allah tasavvurundan, 

peygamberlere, kutsal kitaplardan kıyamete kadar ilgili konulara bakıĢı üzerinde 

yoğunlaĢılacaktır. Yazımızın sonunda zengin bir kaynakça bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Erzurumlu Emrah, din ve tasavvuf, kutsal kitaplar ve 

peygamberler, mitolojik ve tarihî isimler ve Ģahsiyetler. 

 

ABSTRACT 
Erzurumlu Emrah (Emrah from Erzurum), is one of the sufi minstrels of 

XIX
th
 century. He worked about both humanities issues and religieuse and mystical 

issues in depth. In our research, we will try to reach some results by analyzing the 

religieuse and mystical elements in all of Emrah's poems. By scanning the poems 

found in his divan and comparing them with the previous texts, it will be focused 

on his view of the related subjects from the imagination of God, the prophets, the 

holy books to the doomsday. There is a rich bibliography at the end of our article. 

Key Words: Erzurumlu Emrah (Emrah from Erzurum), religion and 

mysticism, holy books and prophets, mythological and historical names and 

personalities. 
 

 

 

 

                                                 
*Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim 

Üyesi. Malatya/TÜRKĠYE 

(ramazanciftlikci@inonu.edu.tr) 

 



Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39 

 104 

GĠRĠġ 

El Fakirü Pür Günah Erzurumlu DerviĢ Emrah 

 Emrah‟ın Ģiirlerini Erman Artun, 1. AĢık Tarzı, halk edebiyatı nazım Ģekil-

leri ve halk diliyle yazılmıĢ Ģiirler; 2. AĢık Tarzı, halk edebiyatı nazım Ģekilleri ve 

divan edebiyatı kelime kadrosuyla yazılmıĢ Ģiirler; 3. Divan edebiyatı tarzı, divan 

edebiyatı nazım Ģekilleri ve divan edebiyatı kelime kadrosuyla yazılmıĢ Ģiirler bi-

çiminde üç kümeye ayırmıĢ; ayrıca Türk Ģiir geleneğine uygun olarak da: 1. Divan 

Ģiiri tarzındaki Ģiirleri, 2. Dini- tasavvufi halk edebiyatı tarzındaki Ģiirleri, 3. AĢık 

edebiyatı tarzındaki Ģiirleri biçiminde üç kümeye ayırarak incelemiĢtir. (Artun: 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji AraĢtırmaları web sitesi) 

Bizim belirlediğimize göre de Emrah‟ın hece ve aruz ölçüsüyle yazdığı ve-

ya söylediği bütün Ģiirleri, konu ve muhtevası bakımından üç öbekte toplayabiliriz: 

1. Dini ve tasavvufi konular (Ġlahi kaynak), 2.  AĢk (BeĢeri kaynak), 3. 

Nasihat (Didaktik/ Öğretici kaynak). Bu Ģiirlerin büyük bir bölümünde aruz; bir 

bölümünde ise, hece ölçüsü kullanılmıĢtır. Bazılarının besteli olduğunu ve TRT 

Repertuarına kaydedildiğini ilgili bölümde belirtmiĢtik. Aruzlu Ģiirler, Matbu 

Divanında yayımlanmıĢ, heceli Ģiirleri ise Emrah ile ilgili çeĢitli kitaplarda yer 

almıĢtır. Bu Ģiirlerin tümü iki bölüm halinde en son Abdülkadir Erkal‟ın hazırladığı 

Emrah Divanı, Ġnceleme –KarĢılaĢtırmalı Metin‟de toplanmıĢtır (Erkal:2014,2016). 

Buraya alınmamıĢ az sayıda Ģiir mevcuttur.  

AraĢtırmamızda Emrah‟ın bütün Ģiirlerindeki dini ve tasavvufi unsurları 

çözümleyerek bazı sonuçlara ulaĢmaya çalıĢacağız.  

Erzurumlu Emrah‟ta genel olarak Dini ve tasavvufi unsurların aruzlu 

Ģiirlerde daha yoğun bir biçimde iĢlendiğini heceli Ģiirlerde ise daha yüzeysel 

olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Yani, dini ve tasavvufi konuları çoğunlukla 

aruzlu Ģiirlerinde; beĢeri aĢkı ve dünyevi konular ile öğretici (didaktik) mahiyetteki 

konuları ise, yoğun olarak hece ölçüsüyle ifade etmiĢtir. Enel-hak felsefesine bağlı 

olan Emrah Baba, Ģiirlerinin tümünde bu anlayıĢa uygun bir tavır takınmaktadır: 

Nazm-ı pakimden gelir Emrah enel-hak na‟rası 

Bir hakiki aşk-ı ber-darım ki darım dildedir  

(Divan-ı Emrah:1916, 10; Karadağ:1996,389; Erkal:2014, 67) 

 

Emrah‟ın aruzlu Ģiirleri arasında yer alan ve Bahar zade Feride Hanım‟a 

nazire olarak yazılmıĢ bir münacatta Allah‟a yalvararak sırlara agah olmayı 

dilemekte ve diğer bir münacatta ise, Allah‟ı muazzam bir padiĢaha 

benzetmektedir: 

 

İlahi dilerim senden beni benden haberdar et 

Bana fazlınla nefsim bildirip agah-ı esrar et  

(Divan-ı Emrah:1916, 6; Göksel:1966, 201; Akman:2011, 36; Erkal:2014, 

54) 

Hakimü‟l-ahkamsın hikmet senindir ya hakim 

Bir muazzam padişahsın kim sana olmaz nedim  
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(Divan-ı Emrah:1916, 37; Göksel:1966, 200;Akman:2011, 33; Erkal:2014, 

172) 

 

Matbu Divanında da yer alan bir müseddeste, günahlarını affeylemesi için 

Allah‟a Ģöyle yalvarmaktadır:  

Ne veçhile varam dergahına yüz bin günahım var 

Ümidim kesmezem senden Muhammed gibi şahım var  

(Divan-ı Emrah:1916, 19; Göksel:1966, 173; Akman:2011, 111-12; 

Erkal:2014, 281-82) 

 

Hazret-i Muhammed için yazılmıĢ bir na‟atte ise, ey Allah‟ın sevgilisi 

seni Allah övmüĢtür; ey “Ta-ha” , fakir Emrah nasıl seni övmesin diyerek 

peygamberimizi yüceltmiĢtir: 

Ya resulallah nice vasf etmesin eşya seni 

Rahmet irsal eyledi alemlere Mevla seni 

 

Her nice medh eylesem a‟lasın andan ya resul 

Nur-ı zatından yaratmıştır Hüda icla seni 

 

Nazil oldu şanına ta‟zim için yüz dört kitab 

Bilmeyenler bildiler ey hace-i dana seni 

 

Ahmeda mahluk değil halık seninle fahr eder 

Anın içün eylemiştir cümleden a‟la seni 

 

Ya Habibullah vassafın senin Allah‟tır 

Nice medh etmesin fakir Emrahi ya Ta-ha seni   

(Divan-ı Emrah:1916, 52; Göksel:1966, 202; Karadağ:1996, 270; 

Akman:2011, 25; Erkal:2014, 242) 

Bir diğer na‟tte ise, Emrah gibi günahkar bir kulun O‟nu övmesinin 

mümkün olmadığını; peygamberimizi dört kitabın övdüğünü belirtir: 

Seni medh eylemek mümkün müdür Emrah gibi „asi 

Senin na‟at-i şerifin dört kitap içre hüveydadır 

(Divan-ı Emrah:1916, 14; Göksel:1966,202; Akman:2011, 26; Erkal:2014, 

89) 

 

 Emrah‟ın Ģiirleri arasında Hazret-i Muhammed‟in yanı sıra Hazret-i 

Adem, Hazret-i Nuh,  Hazret-i Ġbrahim (Halilü‟l-Rahman),  Hazret-i Musa,  

Hazret-i Süleyman, Hazret-i Yakup, Hazret-i Yusuf, Hazret-i Eyyup, Hazret-i Ġsa 

ve Meryem, Lokman, Hazret-i Hızır ve Ġlyas gibi peygamberler ve peygamberlik 

makamında sayılan zatlar da anılmakta ve bu zatlara telmihler yapılmaktadır. 

 

Peygamberlerden sonra Azrail (Erkal:2014, 216), Kiramen-Katibin 

(Erkal:2014, 126, 282) gibi Allah‟ın meleklerine de telmihler yapılmıĢtır. 
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Emrah‟ın Kastamonu‟da iken Çörekçi zade Lütfi Efendi‟nin bir Ģiirine 

nazire olarak yazdığı “aĢk” redifli bir gazelde ise, sadece Ģair değil, bütün alem 

Ģarih olsa dahi, aĢk mecmuasının sırlarının tümünün mahĢere kadar yine de Ģerh 

olunamayacağını bildirmektedir. Bu beyit, “Bütün ağaçlar kalem, bütün denizler 

mürekkep olsa Kur‟an-ı Kerim‟i Ģerh edemez” mealindeki hadis-i Ģerife telmih 

yapılmaktadır: 

Sen değil „alem kamu Emrahi şarih olsalar 

Şerh olunmaz haşre dek mecmua-yı esrar-ı „aşk 

(Divan-ı Emrah:1916, 27; Akman:2011, 15-16, 60; Erkal:2014, 138) 

Emrah, mukaddes kitapları anarken Kur‟an-ı Kerim‟den Ģöyle söz etmek-

tedir: 

Nicedir fehm edegör şevket-i Kur‟an-ı Kerim 

Bir ulu mu‟cizedir hazret-i Kur‟an-ı Kerim 

(Divan-ı Emrah:1916, 37;Göksel:1966, 205-206; Erkal:2014, 171)  

 

ġair, gönlünün bağlandığı güzeli tanımlarken mukaddes kitapların da adını 

anmaktadır: 

Bilinmez Furkan mıdır İncil midir yoksa Zebur 

Bi-vefa hub dilbere bend oldu gönlüm çaresiz 

(Divan-ı Emrah:1916, 22-23; Erkal:2014, 118) 

 

Emrah Ģiirlerinde sık sık ayet ve hadislerden iktibaslar yapmaktadır. 

(Erkal:2014, 25-26‟da 20 ayet ile 3 hadisin iktibas edildiği tespit edilmiĢtir.)  Tespit 

edilmeyen iktibaslarla birlikte bu rakamlar daha da artmaktadır. Medresede 

Kur‟an-ı Kerim‟i ezberleyerek tüm yaĢamını bu kutsal kitaba göre düzenleyen; 

samimi bir dindar ve ehl-i tarik bir aĢık olan; önce derviĢ, sonra da Ģeyh olan 

Emrah Baba‟nın Kur‟an-ı Kerim‟in muhtevasına hakim olduğunu söyleyebiliriz. 

Matbu Divan‟da bulunmayan bir gazelin ilk mısraı Türkçe olarak söylenirken 

ikinci dizesi uyaklı sözcüklerden oluĢan ayet iktibaslarıyla örülmüĢtür. (BektaĢi 

Ģairlerinden Edip Harabi Baba‟nın da Divan‟ında bu tarzda oluĢturulmuĢ bir nefesi 

bulunmaktadır.); 

 

Fikr bu demdir Emrah ki teslim ede yolunda can 

Edelim teslim-i can İnnaileyhiraci’un 

(Erkal:2014, 217; 57‟de bir baĢka örnek bulunmaktadır.) 

 

Ayet ve hadislerden sonra deyim ve atasözlerinin de Ģiirlerde büyük 

ölçüde kullanıldığını hatırlatalım. (Örneklemeler için bknz. Alptekin:2004, 59-62; 

Erkal:2014, 26-29; çeĢitli Ģiirlerindeki dua ve bedduaların örneklenmesi için bknz. 

Alptekin:2004, 62) 

 

Emrah‟ın tasavvufi kiĢiliğini ortaya koyan önemli metinlerden biri de 

devriyesidir. Emsalleri arasında önemli bir yeri olan bu devriye: 
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Hakikatte zaman mekan yok iken  

Zamansız mekansız zamanda idim 

Alemde ademde nişan yok iken  

Cibal-i ademde burhanda idim, diye başlamakta; 

 

On iki tarikden bir nebze aldım 

Nice mürşidlerin nezdinde kaldım 

Ahir Nakşibendi bahrine daldım 

Sıdkıyla hidmet-i piranda idim, diye sürmekte ve; 

 

Emrah sana haktır bu ilm-i esrar 

Birlik hakikatin eyledin ikrar 

Neylerem mektebi mantıkı izhar 

Ezelden mekteb-i irfanda idim,   

 

diye bitmektedir. AĢkun,  bu devriyeyi “Ġcmalen dasitan-ı uhrevi” baĢlığıyla 

yayımlamıĢtır. (AĢkun:1942, 42) Bazı kaynaklarda 30, (Akman:2011, 177-81); 

bazılarında ise, 26 dörtlükten oluĢmaktadır. (Göksel:1966, 240-43; Ural:1976, 89-

93; Karadağ:1996, 95-99; Artun:2011, 232-35; Erkal:2014, 326-29) Güney‟lerde 

26 dörtlük sehven iki ayrı numara verilerek yani, ikiye bölünerek iki ayrı Ģiir olarak 

yayımlanmıĢtır. (Güney‟ler:1960, 66-69) Elgin‟de ise,  çok eksik bir metin olarak 

bulunmaktadır. (Elgin:2014, 106-107) Bu metin, insanların, dünya ve alemin 

yaratılıĢını kalü bela‟dan baĢlayarak ele almaktadır. Peygamberleri anarak sözü 

kendisine getiren Ģair, irfan mektebinde ezelden beri okuyup ders aldığını 

bildirmektedir. Bu formatta yazılmıĢ devriyelerin kurgusuna uygun olarak 

düzenlenmiĢ bulunan bu devriye emsallerinin birçoğundan üstündür. 

 

Nazmımız dürdanedir deryaları seylab eder  

Gerçi Emrah katreyiz amma ki yemden gelmişiz 

(Divan-ı Emrah, 22; Karadağ:1996, 428; Erkal:2014, 115) 

 diye biten gazelinde Ģairin, bize her gönül bir Ka‟bedir, her su zemzemdir; biz 

hakikat bezminin cam ve cem aĢkından geliyoruz diyerek tasavvufi düĢüncelerini 

açıkça ifade etmiĢtir. 

 

ġiirleri arasında Dört halife ve Ehl-i beyt de yeri geldikçe 

hatırlanmaktadır: 

Mededkaranımuz Sıddık ile Faruk u zi‟n-nureyn 

Ali‟ü‟l-Murtaza kim şah-ı merdanşir-i yezdandır 

(Divan-ı Emrah, 17; Karadağ:1996, 387; Erkal:2014, 97) 

 

Şeyheyn-i hulefa Ebubekr Ömer 

Ser-tac-ı ehlullah Osman ü Haydar 

Erenler içinde cihad-ı ekber 

Şah-ı Merdan ile meydanda idim (…) 
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Gördüm şehadetin şah-ı Hüseyn‟in 

Kerbela cenginde giryanda idim 

(Akman:2011, 177-181; Erkal:2014, 329) 

Fuzuli‟ye nazire olarak yazılmıĢ olan “Su” redifli gazeline: “Sakiya sun 

ġah Hüseyn‟in aĢkına atĢana su” diye söze baĢlayan Emrah, “AĢık isen sen de bari 

içme kana kana su” diyerek Kerbela Ģehitlerini anmıĢtır. (Erkal:2014, 221) 

 

 

SONUÇ 

 

Emrah‟ın adlarını andığı yada telmihte bulunduğu mutasavvıf Ģahsiyetler 

arasında Bilal-ı HabeĢi, Hallac-ı Mansur, ġeyh Bahaeddin Muhammed, ġeyh Ha-

lid-i Bağdadi, ġeyh ġaban-ı Veli, Hacı BektaĢ Veli,  Yunus Emre, Habip Baba, 

Akkirmanlı NakĢi Ali …  gelmektedir. Görüldüğü gibi,  Emrah, her bulunduğu 

ilde, orada yaĢamıĢ veya defnedilmiĢ olan velilerle ve yörenin yaĢayan mutasavvıf-

larıyla yakından ilgilenmiĢtir. Ömrünün son yıllarında Niksar‟a yerleĢerek birçok 

tekkenin bir arada bulunduğu bir mahalleye, Tekke bayırı denen semte yerleĢmesi 

de onun mutasavvıf kiĢiliğine uyan bir davranıĢtır. 

Emrah‟ın aruzlu veya heceli Ģiirleri arasında Ġskender, Dara, Karun, Rüs-

tem, Cem, Eflatun gibi tarihi ve efsanevi Ģahsiyetler de yeri geldikçe anılmakta-

dır.  

Emrah Divanı‟nda Abdülkadir Erkal‟ın düzenlediği “Kelime ve Kavramlar 

Ġndeksi” (s. 410-35) ve “Sözlük” den de anlaĢılacağı üzere adı en fazla geçen kah-

raman Mecnun‟dur. Mecnun‟la birlikte Leyla‟yı da anan Ģair, adeta Mecnun ile 

özdeĢleĢmekte ve tıpkı kendisinde Mecnun‟dan fazla aĢıklık yeteneği olduğunu 

düĢünen Fuzuli gibi, Emrah da beĢeri aĢktan ilahi aĢka sıçramaktadır. Mecnun ile 

Leyla‟dan baĢka Ferhad ile ġirin‟den; Vamık u Azra‟dan da söz etmiĢtir. ġiirlerde 

en çok kullanılan kelime ve kavramlar arasında: AĢk-UĢĢak-AĢık; Yar, Canan, 

Dilber; Gönül, Gül, Bülbül; Dünya, Zahit ve Saki bulunmaktadır. 

AraĢtırmamızda Ģairin Allah tasavvurundan baĢlayarak peygamberler ve 

kutsal kitaplara, meleklerden tarihi ve mitolojik Ģahsiyetlere kadar geniĢleyen derin 

bir birikime sahip olduğu; bunları  eserlerinde baĢarılı bir biçimde kullandığı anla-

Ģılmaktadır. 

Bu kavramların bir kısmı yaĢadığımız dünyayla bir kısmı ise manevi alem-

le ilgilidir. ġairin bu kelime ve kavramları ölçülü ve birbirine denk bir biçimde 

kullandığını görüyoruz. Bir yandan beĢeri aleme bağlılık göstermekte diğer yandan 

da yarın ölecekmiĢ gibi ahirete hazırlanmaktadır. Bu tespitler Emrah‟ın dengeli bir 

ruhsal derinliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

Son olarak Emrah‟ın bütün Ģiirlerini taradığımız zaman Ģairimizin ben ve 

benlik kavramları çevresinde çok sayıda metin oluĢturduğunu fark ettik. Bu Ģiirler-

den hareketle onun kiĢiliğinin çözümlenmesi bir baĢka araĢtırmamızın konusunu 

oluĢturacaktır. 
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ÖZ 
Pomaklar, günümüzde Türkiye‟de ve Balkan coğrafyasında yaĢayan ve Po-

mak dilini konuĢan Müslüman bir topluluktur. Bulgarcaya yakın bir Slav diyalekti 

ile konuĢan Pomakların etnik kökeni ve tarihî geçmiĢi konusunda geçmiĢten günü-

müze değin Batılı ve Türk tarihçiler tarafından çeĢitli görüĢler öne sürülmüĢtür. 

Türk tarih yazımında genel olarak Pomakların kökeni, Kuman-Kıpçak Türklerine 

dayandırılarak onların günümüzdeki bakiyeleri olduğu görüĢü hakimdir. Pomakla-

rın Türkiye‟ye göçü 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi) esnasında baĢla-

mıĢ, 1990‟lı yıllara kadar devam etmiĢtir. Günümüzde bu topluluk Türkiye toprak-

ları içerisinde Anadolu‟da ve yoğunluk olarak Doğu Trakya‟da dağınık bir biçimde 

yaĢamlarını sürdürmektedir.  

Bu çalıĢmamızda, Türkiye‟deki Pomak topluluğu üzerine yapılmıĢ kitap, ki-

tap bölümü, tez, ansiklopedi maddesi, makale ve bildiri gibi bilimsel çalıĢmaların 

bir bibliyografyası hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bibliyografyada yer alan çalıĢmalar 

altı baĢlık altında toplanarak yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralan-

mıĢtır. ÇalıĢmanın amacı, Pomaklar üzerine Türkiye‟de yapılmıĢ mevcut çalıĢmala-

rın durumunu gözler önüne sermek ve bu topluluk hakkında yapılacak yeni çalıĢ-

malar için araĢtırmacılara toplu bir liste sunarak yardımcı olmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Pomak, Bibliyografya. 

 

ABSTRACT 

Pomaks which is a Muslim community that speak Pomak language and live 

in the Balkans and Turkey. Various opinions have been put forward by Western 

and Turkish historians on the ethnic origin and historical background of Pomaks 

who speak a Slavic dialect close to Bulgarian. In Turkish historiography, the origin 

of the Pomaks is generally based on the Cuman-Kipchak Turks and they are the 
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remnants of today. Pomaks migration to Turkey began between 1877-1878, during 

Ottoman-Russian War (93 War) and continued until the 1990s. Today, these com-

munities are still living in a scattered manner in the territory of Turkey, in Eastern 

Thrace and Anatolia. 

In this study, which was published about  the Pomak communities in Turkey; 

A bibliography of scientific studies such as books, book chapters, thesis, encyclo-

pedia articles, articles and papers were tried to be prepared. 

The studies in the bibliography are grouped under six headings and listed 

alphabetically according to the surnames of the authors. The aim of this study is to 

reveal the Pomaks on the status of existing studies conducted in Turkey and help 

society by offering a list of the researchers for new studies to be done about this 

community. 

Key Words: Turkey, Pomak, Bibliography. 

 

 

 

 

 

 

 

1.GĠRĠġ 

Pomaklar, günümüzde Türkiye‟de ve Balkan coğrafyasında yaĢayan ve Po-

mak dilini konuĢan Müslüman bir topluluktur. Pomak kelimesi, Türk Dil Kuru-

mu‟nun Güncel Türkçe Sözlüğü‟nde “Rumeli‟de Bulgarca konuĢan bir Türk ve 

Müslüman topluluğu” olarak tanımlanmıĢtır.
1
  

Pomak tanımı, 19.yüzyıl itibariyle Osmanlı kayıtlarında karĢımıza çıkmakta-

dır. Buna karĢın Pomak adını ilk defa kullanan kiĢi 1839-1840 tarihleri arasında 

Balkanlar‟da araĢtırmalar yapan A.Boné‟dir. Boné, kuzey Bulgaristan‟da Selvi ve 

Lofça havalisinde bulunan köylerin bazılarına “Pomak nahiyeleri” adı verildiğini 

kaydetmiĢtir.
2
 Pomak adının kökeni hakkında yorum yapan ilk kiĢi ise 

F.Kanitz‟dir. Kendisi Pomak adının Slavca “Pomoçi” (yardım etmek) fiilinden 

“Pomogaçi” (yardımcılar) Ģeklinden meydana geldiğini öne sürmüĢtür. Pomakların, 

Türk ordusuna yardımcı görevlerde bulunmalarından dolayı bu adı aldıklarını dü-

ĢünmüĢtür.
3
 Bu görüĢe karĢın, diğer bilim insanlarıda Pomak adının kökeni üzerine 

çeĢitli öneriler sunmuĢlardır. AĢkın Koyuncu, bir makalesinde Pomak adının Bul-

garca “Poturnyak/Poturnak” tabirinden gelmiĢ olabileceğini düĢünmüĢtür. “Potur-

nak” sözcüğünün Bulgarca‟daki anlamının “Türklüğü kabul eden Hıristiyan” oldu-

ğunu dile getirmiĢtir.
4
 

                                                 
1Türk Dil Kurumu, sozluk.gov.tr (EriĢim Tarihi: 21.05.2020). 
2Alp, Ġlker, Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 

2008, s.26-27. 
3Alp, a.g.e., s.27. 
4 Koyuncu, AĢkın, “Balkan SavaĢları Sırasında Pomakların Zorla Tanassur Edilmesi (1912-

1913)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.33, 

2013, s.143. 
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Pomaklar‟ın etnik kökeni meselesi konusunda ise geçmiĢten günümüze de-

ğin birçok farklı görüĢ ve öneriler ortaya atılmıĢ, tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Günümüz 

Türk tarih yazımında genel kabul gören görüĢ, Pomakların köken olarak Kuman-

Kıpçak Türklerine dayandırılmasıdır. Bu görüĢe göre Pomaklar, 11.yüzyılda Orta 

Asya ve Kafkaslar‟dan batı göçleri yoluyla Balkanlara akın eden Kuman Türkleri-

nin günümüzdeki bakıyeleridir.
5
 Hüseyin MemiĢoğlu, Halim ÇavuĢoğlu, Ġlker Alp 

gibi Pomaklar üzerine eserler vermiĢ olan araĢtırmacılar, Pomaklar‟ı Türklüğün bir 

parçası olarak görmüĢler ve “Pomak Türkü/Türkleri” tabirini çalıĢmalarında kul-

lanmıĢlardır.
6
 Kimi araĢtırmacılar ise “Pomak Türkü” tabirine ihtiyatlı yaklaĢmıĢ-

lardır. 

Pomakların nüfus olarak yoğunlukta yaĢadığı Bulgaristan ve Yunanistan‟da 

kökenleri hakkında bazı tezler öne sürüldüğü görülmektedir. Yunanistan, 1970‟li 

yıllardan sonra Türk azınlığa karĢı propaganda çalıĢmaları yürütmeye baĢlamıĢtır. 

Pomakları “Helen” milleti içerisine dahil eden çeĢitli tezler öneri sürmüĢlerdir.  

Bazı Yunan araĢtırmacılar Pomakların “Helen” soyundan olduklarını ve Türkler 

tarafından zorla Müslüman yapıldıklarını öne sürmüĢler, çalıĢmalarında bu tezi 

savunmuĢlardır.
7
 Yunan savlarına karĢın Bulgarlar, Bulgaristan‟daki Türk varlığına 

yönelik 1984-1989 yılları arasında sistemli bir politika gütmüĢtür. Pomakları, Bul-

gar menĢeli Müslümanlar olarak gösteren bir politika ile Bulgarlar, tek bir Bulgar 

milleti yaratma siyaseti yürütmüĢlerdir.
8
 Bulgar ve Yunanlılar bu açıdan Pomakla-

rı, “MüslümanlaĢtırılmıĢ Yunan” ve “MüslümanlaĢtırılmıĢ Bulgar” olarak düĢün-

müĢlerdir. Balkan coğrafyası içerisinde yer alan her bir millet Pomakları kendi 

aidiyeti içerisine dahil etmeye çalıĢmıĢtır. 

Balkan coğrafyasında dağınık bir biçimde yaĢayan bu topluluğa yaĢadıkları 

bölgelerde çeĢitli adlandırmalar verildiği de göze çarpmaktadır. Bulgaristan‟da 

Pomak, Yunanistan‟da Pomak veya Ahiryan, Makedonya‟da TorbeĢ, Kosova ve 

Sırbistan‟da Goralı adlarıyla tanımlanmıĢlardır.
9
 

Pomakların konuĢtuğu dil olan Pomakça, Bulgarcaya yakın bir Slav diyalek-

tidir. Hüseyin MemiĢoğlu‟nun Ahmet Cevdet‟ten aktardığı bilgiye göre Pomak 

dilinin %30‟unu Ukrayna Slavcası, %25‟ini Kuman-Kıpçakça, %20‟sini Oğuz 

Türkçesi, %15‟ini Nogayca ve %10‟luk dilimini Arapça sözcükler oluĢturmaktadır. 

Pomakların konuĢtuğu dilin ise kendi içinde üçe ayrıldığından da söz eder: 

1.Rodop-Pomak Türk lehçesi, 2.Katrancı-Pomak Türk lehçesi, 3.Tuna havzası 

                                                 
5MemiĢoğlu, Hüseyin, “Pomaklar”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, C.34, Tür-

kiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007, s.320. 
6Bu konuda bkz. Alp, Ġlker, Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), Trakya Üniversitesi 

Yayınları, Edirne 2008, 174 s.; ÇavuĢoğlu, Halim, Balkanlar’da Pomak Türkleri-Tarih ve Sosyo-

Kültürel Yapı, Köksav Yayınları, Ankara 1993, 221 s.; MemiĢoğlu, Hüseyin, Pomak Türklerinin 

Tarihi GeçmiĢinden Sayfalar, ġafak Matbaası, Ankara 1991, 68 s.; MemiĢoğlu, Hüseyin, 

Balkanlarda Pomak Türkleri, Türk Dünyası AraĢtırma Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2005, 100 s. 
7Alp, a.g.e., s.8-9. 
8Alp, a.g.e., s.14-16. 
9GünĢen, Ahmet, “Balkanlarda Ġslam-Türk Kimliğinin Bedelini Çok Ağır Ödeyen Bir 

Topluluk: Pomaklar/TorbeĢler/Goralılar”, Türk Yurdu Dergisi, Y.101, S.303, 2012, s.177. 
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Pomak Türk lehçesi.
10

 Bu tasnifi geniĢleten Seren Özcan, eserinde Pomakçayı beĢ 

grupta ele almıĢtır: 1.Lofça Yöresi Pomakçası, 2.Rodop bölgesi Pomakçası, 3.Batı 

Trakya bölgesi Pomakçası, 4.Drama, Karacaova ve TikveĢ bölgeleri Pomakçası, 

5.Gora (Arnavutluk) Pomakçası.
11

 Bu görüĢlerin ne kadar doğru veya yanlıĢ oldu-

ğunu ancak bir dil bilimcinin bu dil üzerinde yapacağı inceleme-araĢtırma sonra-

sında ulaĢacağı sonuçlara göre karar vermek/değerlendirmek gerekecektir.  

Pomaklar, 19.yüzyılda Osmanlı devleti içerisinde Rodoplar ile Doğu Make-

donya arasında yaĢamıĢlardır. Bu bölge dıĢında Kuzey Bulgaristan‟da Lofça, Plev-

ne ile Rahova, Orta Bulgaristan‟da Filibe‟de, Selanik, Manastır, Kosova ve ĠĢkodra 

vilayetlerinde de yaĢadıkları görülmüĢtür. 1913 tarihindeki BükreĢ AntlaĢması ile 

Pomak yerleĢimleri üç büyük Balkan devletinin siyasi sınırları içine dahil olmuĢ-

tur.
12

 Günümüzde Balkan coğrafyasında dağınık bir biçimde yaĢayan Pomaklar, 

özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ile Türkiye‟de yoğun-

lukta yaĢamaktadırlar. Pomakların nüfusu konusunda elimizde kesin anlamda veri-

ler bulunmamakla beraber nüfusları hakkında söylenen rakamlar ise çeliĢkilidir.  

Pomakların Türkiye‟ye göç süreci, genelde 93 Harbi olarak bilinen 1877-

1878 Osmanlı-Rus savaĢı esnasında baĢlamıĢtır. Osmanlı‟nın bu savaĢtan yenilgi 

ile çıkması üzerine Bulgaristan‟da yaĢayan Müslüman halk, çeĢitli baskılara ve 

saldırılara maruz kalmıĢtır. SavaĢ sonrasında güvenli bir bölge olarak gördükleri 

Osmanlı topraklarına göç dalgası baĢlamıĢtır. Ġlk göç dalgası Rodop dağlarında 

yaĢayan Pomaklar tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
13

 Pomak göçleri, Doğu Rumeli 

Vilayeti döneminde de devam etmiĢtir. Bu vilayetin Bulgaristan Prensliği‟ne bağ-

lanması ile de Balkan Sıradağları‟nın kuzeyinde ve Rodop dağlarının kuzey bölge-

lerinde ikamet etmekte olan Pomaklar göç sürecine baĢlamıĢtır. Pomaklara yönelik 

gerçekleĢtirilen göç kampanyası 1885 yılının sonlarında baĢlamıĢ, tam 20 yıl kesin-

tisiz bir Ģekilde devam etmiĢtir.
14

 

Pomak göçleri, 1912-1913 yılları arasında gerçekleĢen Balkan savaĢları es-

nasında doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Georgi Zelengora, 1‟nci ve 2‟nci Balkan savaĢı 

esnasında Pomaklar arasında iki devasa göç dalgası yaĢandığını tespit etmiĢtir. Ona 

göre ilk göç, savaĢın ilan edilmesiyle baĢlayan çarpıĢmaların olduğu coğrafyada 

yaĢayan Pomakların bu bölgeden uzaklaĢmasıyla baĢlamıĢtır. Ġkinci göç dalgası, 

savaĢla birlikte baĢlayan ve bilhassa 1913 yılı baĢlarında yoğunlaĢan Pomaklara 

yönelik HıristiyanlaĢtırma kampanyası ile baĢlayan göçlerdir.
15

 Bu kampanya ile 

1912 yılında gerçekleĢtirilen propagandayla Bulgar halkı, Pomakların zorla Müs-

lümanlaĢtırılmıĢ Bulgar kökenli bir halk olduğu noktasında ikna edilmiĢtir. Buna 

göre Pomakların asıl dini olan Hıristiyanlığa döndürülmesi gerektiğine herkes bir 

Ģekilde inandırılmıĢtır.
16

 Bu durum, Pomakların göç sürecini özellikle etkilemiĢtir. 

                                                 
10MemiĢoğlu, “Pomaklar”, s.320-321. 
11 Özcan, Seren, Pomak Kimliği, Ceren Yayıncılık, Edirne 2013, s.27-28. 
12Alp, a.g.e., s.5. 
13Zelengora, Georgi, Türkiye’deki Pomaklar, Çev. Prof. Dr. Zeynep Zafer, Türk Tarih Ku-

rumu Yayınları, Ankara 2017, s.19. 
14Zelengora, a.g.e., s.22-23. 
15Zelengora, a.g.e., s.34. 
16Zelengora, a.g.e., s.37. 
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1923 yılında Bulgaristan‟da BulgarlaĢtırma faaliyetlerine hız verilmeye baĢ-

landığı görülmüĢtür. BulgarlaĢtırma politikası gereği Pomaklar‟ın özel okulları 

kapatılarak çocukların Bulgar okullarına gitmesine yönelik baskılar baĢlamıĢtır. 

Müslüman Pomaklar ile Bulgarlar arasında kültürel ve sosyal cemiyetlerin kurul-

masına yönelik çalıĢmalarda baĢlamıĢtır. Bu cemiyetlerin kuruluĢ amacı Pomak-

lar‟ı müslüman Türk toplumundan koparıp BulgarlaĢtırmak ve HıristiyanlaĢtırmak-

tır. 8 Temmuz 1942 tarihinde Bulgar Millet Meclisi, Pomaklar‟ın isimlerinin Bul-

gar isimleri ile değiĢtirilmesi konusundaki yasayı kabul etmiĢ ve yasa gereği 1941-

1944 yılları arasında 70.000‟e yakın Pomağın ismi değiĢtirilmiĢtir.
17

 

1930-1940‟lı yıllarda da Bulgaristan‟dan Türkiye‟ye yönelik Pomak göçleri 

devam etmiĢtir. 1944 yılında Bulgaristan Komünist Partisi‟nin iktidara gelmesiyle 

rejim değiĢikliği yaĢanmıĢtır. Bu dönemde isim değiĢtirme politikasından vazgeçil-

diği görülmüĢtür. 15-16 Ağustos 1947 yılında gerçekleĢen konferansla Pomaklara 

isimleri geri iade edilmiĢtir.
18

 Sosyalist dönemde Pomakların Türkiye‟ye doğru 

göçleri sınırlı bir Ģekilde olmuĢtur. Bu dönemdeki  çeĢitli baskı ve sıkı kontroller, 

Pomak göçlerini zorlaĢtırır hale getirmiĢtir.
19

 1960-1970‟lerde “soya dönüĢ” adıyla 

gerçekleĢtirilen asimilasyon uygulamaları Pomakların göçünü zorunlu kılmıĢtır.
20

 

Pomakların son göç dalgası 1990‟lı yılların baĢından itibaren özellikle Nevrokop 

bölgesinde yaĢayan Pomakların Türkiye‟ye göç etmesi ile son bulmuĢtur.
21

 

Günümüz Türkiye‟sinde yaĢayan Pomakların toplam sayısının ne kadar ol-

duğu istatistiki açıdan net olarak bilinmemektedir. Yalnız 1927 yılı nüfus sayımın-

da 21.000 kiĢi ana dilini Pomakça olarak beyan etmiĢtir. Ana dili Pomakça olarak 

tespit edilen Türkiye vatandaĢlarının sayısı 1935‟te 51.000, 1950‟de 43.000, 

1955‟te 21.000, 1960‟ta 29.000, 1965‟te ise 23.000 kiĢi olarak bilinmektedir.
22

 

Pomak göçmenlerin iskanı, geldikleri coğrafyanın iklim Ģartlarına uygun olarak 

Doğu Trakya ve Kuzey Batı Anadolu topraklarına yapılmıĢtır. Bu iki bölgeden 

istisna olarak Pomak mübadiller Konya, Yozgat, Ordu ve Samsun bölgelerine de 

yerleĢtirilmiĢtir.
23

 

Bulgar araĢtırmacı Georgi Zelengora, 2009-2013 yılları arasında Türkiye‟de 

Pomaklar üzerine bir saha araĢtırması gerçekleĢtirmiĢ ve Doğu Trakya ile Anado-

lu‟da Pomakların yaĢadıkları köyleri tespit etmiĢtir. Bu çalıĢması “Türkiye‟deki 

Pomaklar” adıyla Zeynep Zafer tarafından Türkçe‟ye tercüme edilerek Türk Tarih 

Kurumu tarafından yayınlanmıĢtır. Bu eser içerisinde Zelengora, tespit ettiği Po-

mak köylerinin adlarını vererek bu köylere yerleĢen muhacirlerin Bulgaristan‟ın 

hangi bölgesinden buralara gelerek yerleĢtiklerini ortaya koymuĢtur. 

                                                 
17MemiĢoğlu, “Pomaklar”, s.321. 
18MemiĢoğlu, Hüseyin, “Pomak Türkleri”, Balkan Türkleri Sempozyumu Tebliğler, 

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1992, s.34. 
19Zelengora, a.g.e., s.80. 
20Zelengora, a.g.e., s.85. 
21Zelengora, a.g.e., s.86-87. 
22Zelengora, a.g.e., s.89. 
23Zelengora, a.g.e., s.90. 
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Zelengora, Türkiye‟nin Avrupa topraklarında 120‟den fazla köyde Pomakla-

rın ikamet ettiğini ve Doğu Trakya‟da ikamet eden Pomakların en kalabalık grubu-

nun Lofça bölgesinden gelenler olduğunu dile getirmiĢtir.
24

 

Doğu Trakya‟da Pomakların en yoğun yaĢadığı Ģehir Edirne‟dir. Zelengo-

ra‟nın Edirne ili ve ilçelerinde tespit ettiği köyler Ģu Ģekildedir: Edirne ilinde Mu-

sabeyli, Hatipköy, Karayusuf, Kayapa; Süloğlu ilçesinde Büyükgerdeli; LalapaĢa 

ilçesinde Sinanköy, Vaysal, Büyüköğünlü; Havsa ilçesinde Azatlı, Naipyusuf, Ba-

kıĢlar, ġerbettar; Uzunköprü ilçesinde BaĢağıl, Çalıköy, Yağmurca, Sazlımalkoç, 

Elmalı, SultanĢah, Kadıköy, Sipahi, Süleymaniye, Çöpköy, Karabürçek, Bayramlı, 

Kurtbey, Kiremitçisalih, Hasanpınar, Kırcasalih, Hamide; Meriç ilçesinde Küplü, 

Hasırcıarnavutköy, Kavaklı, Karahamza, Karayusufunlu, SubaĢı, Akçadam; KeĢan 

ilçesinde Orhaniye, Koruklu, Akhoca, ÇobançeĢmesi, Lalacık, Mahmutköy, Kü-

çükdoğanca, Pırnar, AltıntaĢ, Suluca, Karahisar, Kızkapan, Bakçeköy; Ġpsala ilçe-

sinde Yenikarpuzlu, Koyunyeri, Esetçe, Kocahıdır, Ġbriktepe; Enez ilçesinde Sulta-

niçe.
25

  

Zelengora‟nın bu saha araĢtırması dıĢında Meryem Pelin tarafından da Edir-

ne‟deki Pomak köyleri üzerine bir halk kültürü araĢtırması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Saha araĢtırması, “Edirne‟de Pomak Halk Kültürü” adıyla yüksek lisans tezi olarak 

hazırlanmıĢtır.
26

 

Doğu Trakya‟da Edirne‟den sonra Pomak varlığının en yoğun olarak görül-

düğü diğer il Kırklareli‟dir. Zelengora‟nın Kırklareli ili ve ilçelerinde tespit ettiği 

köyler Ģu Ģekildedir: Kırklareli ilinde Armağan, ġükrüpaĢa, Kuzulu, Üsküp, Do-

ğanca, Düzova, Kızılağaç, KıĢlacık; Vize ilçesinde Sergen, Küçükyayla, Evrenli, 

Soğucak, Kömürköy; Lüleburgaz ilçesinde EskitaĢlı, Alacaoğlu, Sarıcaali, Davutlu; 

Babaeski ilçesinde Büyükmandıra, Ertuğrul; Pınarhisar ilçesinde Sütlüce, Yenice, 

Ġslambeyli; Pehlivanköy ilçesinde KuĢtepe, YeĢilova; Kofçaz ilçesinde Kocayazı, 

Beyci, Kula, Tastepe; Demirköy ilçesinde BoztaĢ, Armutveren, Ġncesırt, Sarpdere, 

YeĢilce.
27

 

Kırklareli‟nde yaĢayan Pomakların sosyokültürel durumlarını tespit eden ve 

inceleyen bir çalıĢmada mevcuttur. Melek Kırtıl tarafından Kırklareli‟nde yaĢayan 

Pomakların kültürü hakkında “Pomaklar Üzerine Sosyolojik Bir AraĢtırma: Kırkla-

reli Örneği” baĢlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlanmıĢtır.
28

 

Doğu Trakya‟da içerisinde yer alan Tekirdağ‟da Pomak nüfus diğer iki ile 

göre daha azdır. Tekirdağ ilinde iki Pomak köyü bulunmaktadır: Karacakılavuz ve 

Selçuk köyü. Tekirdağ‟ın Malkara ilçesinde Çınaraltı, Batkın; Hayrabolu ilçesinde 

Çerkezmüsellim, ġalgamlı, Büyük DaniĢment, Kadriye, Kabahöyük; Saray ilçesin-

                                                 
24Zelengora, a.g.e., s.91-92. 
25Zelengora, a.g.e., s.93-97. 
26Bu konu hakkında bkz. Pelin, Meryem, Edirne’de Pomak Halk Kültürü, Trakya 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan ÇalıĢmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020, 

188 s. 
27Zelengora, a.g.e., s.97-101. 
28Bu konu hakkında bkz. Kırtıl, Melek, Pomaklar Üzerine Sosyolojik Bir AraĢtırma: Kırklareli 

Örneği, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi, 2016, 141 s. 
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de Küçük Yoncalı; ġarköy ilçesinde Yayaağaç; Çorlu ilçesinde Kırkgöz köyünde 

Pomaklar yaĢamaktadır.
29

 Tekirdağ Pomakları üzerine hazırlanmıĢ akademik bir 

tez çalıĢması henüz bulunmamaktadır. 

Ġstanbul‟da yer alan Sarıyer, Avcılar, Silivri semtlerinde Pomakların yaĢa-

dıkları birkaç köy bulunmaktadır. Çanakkale ilinin Avrupa yakasında kalan Gelibo-

lu‟nda üç Pomak köyü Zelengora tarafından tespit edilmiĢtir: Değirmendüzü, Tay-

furköy ve Yeniköy.
30

 

Doğu Trakya‟daki Pomak yerleĢimine kıyasla Anadolu‟daki Pomak köyleri-

nin sayısı 130‟u bulmaktadır. Pomak varlığının en yoğun olduğu bölge ise Kuzey-

batı bölgesinde yer alan Balıkesir ile Çanakkale illerindedir. Bu iki il dıĢında kalan 

Ġzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahi-

sar, Konya, Samsun ve Ordu illerinde Pomak nüfus daha azdır.
31

 Bu illerde bulu-

nan Pomak köylerinin adlarını Zelengora eserinde ele almıĢtır. Zelengora‟nın orta-

ya koyduğu bu araĢtırma neticesinde Doğu Trakya ve Anadolu‟da 200‟ü aĢan köy 

sayısı ile önemli bir Pomak varlığının ülkemizde yaĢadığı anlaĢılmıĢtır.  

 

2.BĠBLĠYOGRAFYA 

Bibliyografya, Yunanca biblios (kitap) ile grapho (yazma) sözcüklerinin bir-

leĢiminden oluĢmuĢtur. Sözcük, “kitaplar hakkında yazı” anlamı taĢımaktadır.
32

 

Bibliyografya sözcüğünün Türkçe‟deki karĢılığı “kaynakça”dır. Türk Dil Kuru-

mu‟nun Güncel Türkçe Sözlüğü‟nde kaynakça “Belli bir konu, yer ve dönemle 

ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.” olarak tanımlanmıĢtır.
33

 Kı-

saca bibliyografyalar belli bir konu üzerinde hazırlanmıĢ yayınları içerisinde topla-

yan, belirli bir düzen içinde yayınları tasnif eden eserler olarak tanımlanabilir. Bib-

liyografik eserler, özellikle sosyal bilimler alanında akademik çalıĢmalar yürüten 

araĢtırmacıların ilk müracaat ettikleri kaynaklar arasında yer almaktadır.  

Bu bibliyografya, Türkiye‟deki Pomak topluluğu üzerine yapılmıĢ kitap, ki-

tap bölümü, tez, ansiklopedi maddesi, makale ve bildiri gibi bilimsel çalıĢmaları 

kapsamaktadır. Bibliyografyada yer alan çalıĢmalar altı baĢlık altında toplanarak 

yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı, Po-

maklar üzerine Türkiye‟de yapılmıĢ mevcut çalıĢmaların durumunu gözler önüne 

sermek ve bu topluluk hakkında yapılacak yeni çalıĢmalar için araĢtırmacılara toplu 

bir liste sunarak yardımcı olmaktır. 

 

2.1.Kitaplar 

Aladağ, Ertuğrul, AĢkım Rodna: Bir Pomak Öyküsü, Belge Yayınları, Ġs-

tanbul 1996, 120 s. 

Alp, Ġlker, Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), Trakya Üniversitesi 

Yayınları, Edirne 2008, 174 s. 

                                                 
29Zelengora, a.g.e., s.101-103. 
30Zelengora, a.g.e., s.103-105. 
31Zelengora, a.g.e., s.105. 
32

tr.wikipedia.org/wiki/Bibliyografya (EriĢim Tarihi: 29.05.2020). 
33

Türk Dil Kurumu, sozluk.gov.tr (EriĢim Tarihi: 29.05.2020). 
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Atasoy, Emin, Asimilasyon Çemberindeki Bulgaristan Müslümanları, 

Beta Basım, 2018, 534 s. 

Belleklerdeki Güzellik Mübadele Türküleri: Makedonca-Pomakça-

Rumca-Türkçe-Vlahça Derlemeler, Ed. Çimen Turan-Müfide Pekin-Sefer 

Güvenç, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayını, Ġstanbul 2007, 128 s. 

Bozov, Salih, Ġsimleri Uğruna, Sultangazi Belediyesi Yayınları, Ġstanbul 

2010, 199 s. 

ÇavuĢoğlu, Halim, Balkanlar’da Pomak Türkleri-Tarih ve Sosyo-

Kültürel Yapı, Köksav Yayınları, Ankara 1993, 221 s. 

Çokbankir, Ercan, Balkan Türklerinin Kökleri Arnavutlar, BoĢnaklar, 

Pomaklar, Etki Matbaacılık, Ġzmir 2008, 240 s. 

Dede, Abdurrahim, Pomaklar veya Ahiyanlar, Han Yayıncılık, Ġstanbul 

2012, 176 s. 

Gözler, Kemal, Les Villages Pomaks de Lofça, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2001, 117 s. 

Kahramanyol, Mustafa, Makedonya’daki Türk ve Müslüman 

Toplumlarının Dilleri Konusunda KarĢılaĢtırmalı Sözlük (Türkçe Arnavutça 

BoĢnakça Pomakça), Tika-Bosna Hersek Vakfı Yayını, Ankara 2002, 90 s. 

MemiĢoğlu, Hüseyin, Pomak Türklerinin Tarihi GeçmiĢinden Sayfalar, 

ġafak Matbaası, Ankara 1991, 68 s. 

_________________, Balkanlarda Pomak Türkleri, Türk Dünyası 

AraĢtırma Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2005, 100 s. 

Özcan, Seren, Pomak Kimliği, Ceren Yayıncılık, Edirne 2013, 111 s. 

Zelengora, Georgi, Türkiye’deki Pomaklar, Çev. Prof. Dr. Zeynep Zafer, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 208 s. 

 

2.2.Kitap Bölümleri 

Buran, Ahmet, Yüksel Çak, Berna, “Pomakça”, Türkiye’de Diller ve Etnik 

Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, s.211. 

GünĢen, Ahmet, “Balkanlarda Ġslam-Türk Kimliğinin Bedelini Çok Ağır 

Ödeyen Bir Topluluk:Pomaklar/TorbeĢler/Goralılar”, 100.Yılında Balkan Harbi 

Kitabı, Ed. M. Çağatay Özdemir, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 2015, s.276-293. 

Ġspova, Nesrin Osmanova, “Bulgaristan‟da Müslüman Pomaklar”, 

Balkanlarda Ġslam: Köprüler Yıkan Zihniyetin YıkılıĢı, Ed. Muhammet SavaĢ 

Kafkasyalı, Tika Yayınları, C.5, 2016, s.537-550. 

Kalafat, YaĢar,  “Türk Kültür Coğrafyası-Türk Kültürlü Akraba Halklar 

Tanımı Kapsamında KarĢılaĢtırmalı TorbeĢ ve Pomak Halk Ġnançları”, Dört 

Kıtada Folklorun Ġzinde: Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim 

Yayıncılık, 2015, s.601-606. 

Kalay, Emin, “Pomaklar”, Edirne Ġli Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara 1998, s.10-11. 

Kamil, Ġbrahim, “Müslüman Pomak Türkleri”, Bulgaristan Türkleri ve 

Göçler Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1944-1989), Atatürk 

AraĢtırma Merkezi Yayınları, C.1, Ankara 2018, s.CXXXI-CXLIX. 
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Kaplanoğlu, Raif, Kaplanoğlu, Ozan, “Pomak Göçmenleri”, Bursa’nın Göç 

Tarihi, Nilüfer Belediyesi Yayınları, Bursa 2014, s.107-109. 

MemiĢoğlu, Hüseyin, “Pomaklar”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Bilgehan Atsız 

Gökdağ-Osman Karatay, Akçağ Yayınları, 2.Baskı, C.2, Ankara 2013, s.631-643. 

Uygun, Hasan, “Trakya‟da Pomaklar: Kökenleri, yerleĢim yerleri, 

gelenekleri ve kültürleri”, AĢrı Memleket Trakya’nın Renkli Dünyası, Der. 

Tuncay Bilecen-Ġbrahim Dizman, ĠletiĢim Yayınları, 2017, s.169-190. 

Zafer, Zeynep, “Balkan SavaĢları ve Pomaklar”, 100. Yılında Balkan 

SavaĢları (1912-1913): Ġhtilaflı DuruĢlar, C.1, 2014, s.351-367. 

 

2.3.Yüksek Lisans/Doktora Tezleri 

Avcı, Dilara, The Pomaks: Conversion to Ġslam in the Western Rhodope 

mountains in the 15th century (Pomaklar: 15.Yüzyılda Batı Rodoplar’da 

Ġslam’a GeçiĢ), Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, 90 s. 

BaĢaran, Fatma Nur, Çanakkale Ġli Biga Ġlçesi Pomak El Dokumaları ve 

Pomak Genç Kız Kıyafeti, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, 1996, 229 s. 

Bozok, Bilgihan Akbaba, Göç, Kimlik, Müzik: Karaağaçlı Pomak 

Topluluğunda Balkanlılık Tahayyülleri ve Kültürel Kimliğin Müziksel ĠnĢası, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim 

Dalı, Doktora Tezi, 2017, 197 s. 

ÇavuĢoğlu, Halim, Batı Trakya Türkleri’nin “Yasak Bölge”deki Bir 

YerleĢim Birimi Pomaklar’la Meskun ġahin Nahiyesinin Sosyo-Kültürel 

Yapısı, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

1991, 170 s. 

Deniz, Emel, Türkiye’ye Pomak Göçleri, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, 

142 s. 

Dürük, Emine Filiz, Pomaklarda “Pesne” Pratiği: Sembolik Kültür ve 

Etnisite, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2007, 149 s. 

Dzhuvalekov, Sabri, Pomakların Dini Hayatı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim 

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011, 175 s. 

Ergene, Derya, Türkiye’deki Pomak Türkleri ve Sosyo-Kültürel Uyum 

Süreci, Ġstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel 

ÇalıĢmalar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015,132 s. 

Gençkal, Berkant, The Pomak perspectives: Debates on origins, ethnic 

discourse and the tradition of pesna (Pomak perspektifleri: Kökenlerine dair 

tartıĢmalar, etnik araĢtırmalar ve pesna geleneği), Ġstanbul Teknik Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2013, 368 s. 
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360 s. 
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Nuh, Adem, Bulgaristan’ın Pomak Türklerine Uyguladığı Asimilasyon 

Politikası, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 
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Öztürk, Mahir Çağrı, Göçmen Derneklerinin Göçmenlerin ÇalıĢma 

Hayatına Etkisi: Pomaklar Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı, ÇalıĢma 

Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, 131 s. 

Pelin, Meryem, Edirne’de Pomak Halk Kültürü, Trakya Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan ÇalıĢmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

2020, 188 s. 

Yozmerdivanla, Adile Ahmed, Pomak Müslüman Kimlik ve Aidiyetinin 

Sosyolojik Analizi: Bulgaristan Örneği, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve 

Ġslam Ülkeleri Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, 2015, 142 s. 

 

2.4.Ansiklopedi Maddeleri 

Eren, A.Cevat, “Pomaklar”, Ġslam Ansiklopedisi, C.9, Milli Eğitim Bakan-

lığı Yayınları, EskiĢehir 1997, s.572-576. 
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3.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

HazırlamıĢ olduğumuz bu bibliyografya ile Türkiye‟deki Pomak topluluğu 

üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar bir bütün olarak ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bibli-

yografyada yer alan çalıĢmalara göz attığımızda Türkiye‟de özellikle Pomakların 

tarihi geçmiĢi, kökenleri, asimilasyon uygulamaları ile Türkiye‟ye olan göçleri 

üzerine yoğunlaĢıldığı görülmüĢtür. Tarih sahasında yapılmıĢ çalıĢmalar daha faz-

layken Pomakların halk kültürü, müzik kültürü, dilleri hakkında yeterli derecede 

araĢtırma yapılmamıĢ olduğu göze çarpmıĢtır. YapılmıĢ olan mevcut çalıĢmalar ise 

bir elin parmağını geçmeyecek kadardır. Bu açıdan bakıldığında müzik, folklor ve 
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dil konularında araĢtırmalar yapan/yapmakta olan kiĢiler, Pomakları kendilerine 

araĢtırma konusu olarak seçebilirler. Bu anlamda Türkiye üniversitelerinde yer alan 

Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk Halk Bilimi bölümlerinde lisans ve lisansüstü sevi-

yede eğitim gören öğrencilere Pomakların halk kültürü ve dili üzerine tez konuları 

verilebilir. Bu yönde öğrenciler teĢvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

Diğer yandan Pomakların konuĢtuğu dil olan Pomakça‟nın günümüzde ko-

nuĢur oranı, sadece belli bir yaĢ statüsünde kalmıĢtır. Ġleride kaybolmaya maruz 

dillerden birisi olabilecek Pomakçanın kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu dili 

iyi bilen, konuĢan kiĢilerden ağız derlemesi yapılarak bir Pomakça-Türkçe karĢılaĢ-

tırmalı sözlük hazırlanması elzem bir durum olarak görünmektedir. 

Bibliyografyada gözden kaçan, eklenmesi gereken çalıĢmalar elbette olacak-

tır. Ġleride yapılacak çalıĢmalar ile bibliyografyanın içeriği geniĢleyecek ve güncel-

lenecektir. Biz bu çalıĢmamıza literatür taraması sırasında tespit edebildiğimiz 

yayınları ekledik. ÇalıĢma, Pomaklar üzerine araĢtırma yapacak kiĢilere Ģüphesiz 

bir baĢvuru kaynağı olacaktır. 
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ÖZ 

Ümmî Kemâl, Anadolu‟da uzun bir dönem oldukça etkili olmuĢ mutasavvıf-

lardan birisidir. Onun yaĢadığı yerlerden birisi de Bolu‟dur. Ümmî Kemâl, Bolu ve 

çevresinde çok sevilmiĢ bir isimdir. Asırlardan beri yaĢayan anlatılar bize bunu 

söylemektedir. Bu yazıda Ümmî Kemâl‟in Bolu‟da yeni derlenen menkıbeleri ve 

onunla ilgili mevki isimlerinin kaynağına yer verilmiĢtir. Ümmî Kemâl‟le ilgili 

anlatılar bugün iyiden iyiye rivayetlere bürülü olarak Bolu‟da yaĢamaktadır. Bunla-

rın tespit edilenlerin hemen hepsine bu çalıĢmada yer verilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

anlatılanların iĢaret ettiği bir husus vardır: Tekke geleneği ve tasavvufî düĢünce bu 

çevrede onlar sayesinde hem de asırlar boyunca yoğun bir biçimde yaĢanmıĢtır. 

Bolu ve ilçelerinde bunun izlerini takip etmemiz mümkündür. Bunlar birtakım 

ritüller ve etkinlikler çerçevesinde de karĢımıza çıkarlar. Ümmî Kemâl‟le ilgili 

menkıbelerde onun kerâmetlerine özellikle atıfta bulunulduğunu görmekteyiz. Ka-

naatimizce halk bunları yaĢatmak istemektedir. Sonuç olarak çoğu ilk defa bu yazı-

da değerlendirilen rivayetlerin, anlatıların ve yer isimlerinin kaynağının Ümmî 

Kemâl biyografisine ve onun tarihî kimliğine katkılarda bulunacağını düĢünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Ümmî Kemâl, Bolu, menkıbe, yer isimleri, ritüel. 

 

 

ABSTRACT 

Ummi Kemal is one of the sufis who have been very influential in Anatolia 

for a long time. One of the places where he lives is Bolu. Ummi Kemal is a very 

popular name in and around Bolu. The narratives that have been living for centu-
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ries tell us this. In this article, the source of Ummi Kemal‟s newly collected texts in 

Bolu and the names of their related positions are given. The narratives about Ummi 

Kemal live in Bolu today, with good and good stories. Almost all of those identi-

fied were tried to be included in this study. There is one point that these points 

indicate: The Tekke tradition and mystical thought have been lived intensely in this 

environment and through them for centuries. It is possible to follow the traces of 

this in Bolu and its districts. They also appear within the framework of some rituals 

and activities. In the texts about Ummî Kemâl, we see that her exhorts were especi-

ally referred to. In our opinion, the public wants to keep them alive. As a result, we 

think that the source of the narrations, narratives and place names, most of which 

are evaluated in this article for the first time, will contribute to the biography of 

Ummi Kemal and its historical identity. 

Key Words: Ummi Kemal, Bolu, narrativ, place names, ritual. 

 

 

 

GiriĢ 

15. Yüzyıl‟ın sonlarına gelindiğinde Türk Tasavvuf Edebiyatı çok önemli 

mensuplarını yetiĢtirmiĢ bulunuyordu. Tapduk Emre, Yûnus Emre, Mevlâna, Hacı 

BektaĢ-ı Velî, Sultan Veled, ÂĢık Yûnus, Nesîmî, Somuncu Baba, Hacı Bayrâm-ı 

Veli, AkĢemseddin, Bıçakçı Ömer Dede gibi hem düĢünceleri hem de eserleriyle 

sonraki dönemlerde derin tesirler meydana getiren mutasavvıflar yaĢamıĢtı. Bun-

lardan biri de Ümmî Kemâl idi. 

Ümmî Kemâl, 15. Yüzyıl‟da yaĢamıĢ bir mutasavvıf Ģairdir. O Anadolu‟daki 

divan sahibi ilk mutasavvıf Ģairlerden birisi kabul edilmektedir. Hacimli sayılabile-

cek bir divanı ve manzum-mensur beĢ kadar eseri bulunmaktadır. Buna rağmen 

hayatı menkıbelerlerle örülmüĢ ve bu yüzden onunla ilgili kesin hükümler vermek 

oldukça güçleĢmiĢtir. 

Ümmî Kemâl ile ilgili kaynaklar onun Horasan‟dan geldiğini ifade etmekte 

ve yine bunlar onun muhtelif yerlere seyahat ettiğini kaydetmektedir. 

Ümmî Kemâl‟in; Bolulu, Niğdeli ve Karamanlı olduğunu söyleyen araĢtır-

macılar ve edebiyat tarihçileri bulunmaktadır. Manisa‟da, kendisine atfedilen bir 

makamın olunduğu bilinmektedir. Biz bu yazıda bunların üzerinde uzun uzadıya 

durmak niyetinde değiliz. Burada sadece iĢaretle yetiniyoruz. Fakat bu durum araĢ-

tırmacıları onun tarihî kimliği konusunda farklı görüĢlere sevk etmiĢtir. Birçok 

araĢtırmacı, Ümmî Kemâl‟in Karaman‟da öldüğünü, fakat türbesinin Niğde‟de 

olduğunu düĢünmektedir. Niğde‟nin yanı sıra Karaman, Manisa, Mudurnu‟da da 

türbesinin olduğu söylenmektedir (Güzel 2015: 405).  

Görüldüğü gibi Ümmî Kemâl‟in  hayatı hakkındaki bilgiler oldukça karıĢık-

lık arz etmektedir. Burada dikkat edilirse ilk baĢta Bolu‟nun ismi dahi geçmemek-

tedir. Daha sonraki zamanlarda Ümmî Kemâl‟in yaĢadığı yerlere Bolu da dâhil 

edilecektir. Bu bilgiler arasında sağlıklı bir eleme yapmak zaruri durmaktadır. Fa-

kat bu husus bu yazının sınırlarını aĢmakta ve üzerinde ayrıca durulmayı hak et-

mektedir. 
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Biz bu makalede onun 15. Yüzyıl‟da yaĢadığı yerlerden biri olan Bolu‟nun 

Dörtdivan çevresi ile yine Bolu merkeze bağlı IĢıklar (Tekkeköy)‟da yaptığımız 

derlemeleri ve yaptığımız araĢtırmaları değerlendirdik. 

Böyle bir çalıĢmanın ortaya çıkıĢ sebeplerinden birisi onun yaĢadığı muhite 

netlik kazandıran araĢtırmalara katkıda bulunmak, özellikle alan araĢtırmalarının da 

desteğiyle bu mevzudaki kanaatlerimizi paylaĢmak ve Ümmî Kemâl‟le ilgili yeni 

derlenen menkıbeleri tespit etmektir. 

 

1. Ümmî Kemâl’in Hayatı ve Eserleri 

1. 1. Ümmî Kemâl’in Hayatı 

Ümmî Kemâl, Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerinde Ana-

dolu‟da yaĢamıĢ bir mutasavvıftır. Onun daha önceki Osmanlı hükümdarları döne-

minde Anadolu‟da olup olmadığı hususunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. 

Gelibolulu Âlî onu Künhü‟l-Ahbar‟ın tezkire kısmında Sultan II. Murad dev-

ri Ģairlerinden biri olarak göstermektedir (Ġsen, 1994: 121). Dolayısıyla onun Sultan 

II. Murad döneminde Anadolu‟ya geldiği tahmin edilebilir. Anne-babasının kim 

olduğu ve doğum tarihi bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda kendisinin 1375 sene-

sinde doğduğu kayıtlıdır. Ġsmail Ünver Ümmî Kemâl‟le ilgili bir bildirisinde onun 

divanında Ubeydullah Hamid (ö. 1412)‟e intisabından söz etmesinden hareketle bu 

intisabın olabilmesi için mutasavvıfın yirmi yaĢlarında olması gerektiğini ve bura-

dan yola çıkılırsa 1385-1395 yılları arasında doğmuĢ olabileceğini söylemektedir 

(Ünver, 1987: 21). Bütün bunlardan sonra kesin bir tarih verilemese de Ümmî 

Kemâl‟in 14. Yüzyıl‟ın son çeyreğinde doğduğu anlaĢılmaktadır. Ümmî Kemâl‟in 

uzun bir ömür sürdüğü bu bilgilerden hareketle söylenebilir. Doğum yeri konusun-

daki bilgiler ise oldukça karıĢıktır. Onun Horasan, Karaman, Niğde‟de doğduğunu 

söyleyen araĢtırmacılar ve kaynaklar vardır. Menâkıbnâme‟ye göre Anadolu‟ya 

Horasan‟dan gelmiĢtir. 

Hayati Yavuzer, mutasavvıfın bulunduğu ve doğduğu Ģehirler hakkında bazı 

önemli tespitler de bulunur. Müminzâde‟nin, 

Karaman ülkesinde neş‟eti Larende‟den oldı 

Seyâhat eyleyüp geşt eylemişdi „arz-ı İrân‟ı 

beytinden hareketle Ģöyle der: “Biyografik Osmanlı kaynaklarında Karaman-

lı olarak anılması, Divanı‟nda Mevlâna, Sultan Veled, „ÂĢık PaĢa, GülĢehrî gibi 

Orta Anadolu mutasavvıflarından söz etmesi ve ġeyh Hâmid‟le olan iliĢkisi, Ģâirin 

hayatının bir bölümünün Larende, Konya, Aksaray, Kayseri ve Niğde‟de geçmiĢ 

olabileceğini, hatta bir süre Bursa‟da bulunmuĢ olabileceğini düĢündürmektedir.” 

(Yavuzer, 2013: 19). 

Menâkıbının Ümmî Kemâl‟den “Horasanlı” diye söz etmesine rağmen Ya-

vuzer, mutasavvıfın “Karaman (Larende)”da doğduğu ve ilk yıllarını burada geçir-

diğini smylemektedir. 

Ümmî Kemâl‟in gerçek adı Ġsmail‟dir. Türbe içinde yer alan bilgilerden 

onun Pir Muhammed Bahâeddin‟in veya Sûfî Sultan (ġeyh Ali Erdebilî)‟ın halife-

lerinden olduğu anlaĢılmaktadır. Onun, Sûfi Sultan tarafından Anadolu‟ya gönderi-

len velilerden olduğu yine menâkıbnâmedeki kayıtlar arasındadır. Osmanlı Müel-
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lifleri‟ne göre Hayreddin Tokadî‟nin mürĢidi Cemâl-i Halvetî ile pirdaĢdır (Bursalı 

Mehmed Tahir, 2000: 152-153). DerviĢ Ahmed‟in Menâkıb-ı Kemâl Ümmî‟de 

kaydettiğine göre ise Anadolu‟ya Horasan‟dan gelmiĢ, burada irĢat vazifesiyle 

görevlendirilmiĢtir (Sarıçiçek, 2016: 301). Anadolu‟ya gelen Ümmî Kemâl önce 

Niğde dolaylarına yerleĢmiĢ, ardından Bolu‟nun bugün Tekkeköy veya IĢıklar diye 

anılan mevkiine yerleĢmiĢtir. Burada Aladağ ve Bozarmut Yaylası dolaylarında 

yaĢadığı anlaĢılmaktadır. Halifesi Sarı Müderris‟in divanında buralarla ilgili yer 

alan Ģiirler bizce onun Bolu‟da yaĢadığı hakkındaki yorum ve tereddütleri artık 

kesin bir bilgi hâline getirmektedir. 

Kemâl Ümmî, burada Ģehirden uzak münzevi bir hayat yaĢamıĢ, mümkün 

olduğunca vaktini Tekkeköy‟de, Aladağlar‟da ve Bozarmut Dağları‟nda geçirmiĢ-

tir. Buna göre kendisi Ģehirden lezzet almayan, dağların doruklarında gezen, efka-

rını yüksek yerlerde dağıtan bir meĢrebe sahiptir. Onun bölgede bulunan yabani 

ağaçları da aĢıladığı halk arasında hâlâ söylenegelir. Menâkıb-ı Kemâl Ümmî‟de 

yer alan Ģu mısralar da bunu doğrulamaktadır: 

Gezerdi tagı şehre gelmez idi 

Şehirden lezzet aslâ almaz idi 

 

Nazar-gâhı Alatag olmış idi 

O derd-i „ışkı anda bulmış idi 

 

Yiri olmış idi kûh u bey[âb]ân 

Yüzin görmege müştâk idi insân 

 

Bozarmud tagların itmişti me‟vâ 

Açup ol yirleri eylerdi ihyâ 

 

Anun deştîlerini aşlar idi 

Döner bir yire girü başlar idi 

 

Kerâmet nûrın anda saçmışıdı 

Anı görsen ne yerler açmışıdı (Sarıçiçek, 2016: 300) 

DeĢtî, yabani ağaç demektir. Bu mısralara göre Ümmî Kemâl, keramet nuru-

nu, burada bir memleket açmak için kullanmıĢ bir kimsedir. AnlaĢıldığı kadarıyla o 

bu bölgeye yerleĢtiğinde burada herhangi bir yerleĢim yeri yoktu. “Açmak” keli-

mesi kulanıldığına göre Ümmî Kemâl bu mevkiyi yaĢanabilir bir hâle getirmiĢ ve 

buralardaki ağaçları aĢlayarak insanların ve hayvanların buralardan istifade etmesi-

ne çalıĢmıĢtır. 

Ümmî Kemâl‟in Dağıstan, Ġran, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerle de bir 

ilgisinin olduğu çeĢitli kaynaklarda yer alan bilgiler arasındadır. Türbesinde, dinî 

ve tasavvufî bir ortamda büyüdüğü; Dağıstan, Azerbaycan, Tataristan, Özbekistan, 

Türkiye ve Arap ülkelerinin muhtelif yerlerinde bulunduğu kayıtlıdır. Bu kayıt 

büyük bir ihtimalle Fuat Köprülü‟nin Divan Edebiyatı Antolojisi‟nde (Köprülü, 

2006: 72) yer alan satırlara ve yukarıda bahsi geçen makalesine dayanmaktadır. 
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Yine türbesindeki baĢka bir kayda göre Ümmî Kemâl, Dağıstan‟da Ģimdiler-

de Baytogay Köyü diye bilinen yerde Keski adıyla Kounkala denilen eski bir Ku-

muk köyünde dünyaya gelmiĢtir. Yalnız bu kayıtla ilgili herhangi bir kaynak belir-

tilmemiĢtir. Buna göre ilk tahsilini doğduğu yerde tamamlayan Ümmî Kemâl, daha 

sonra ġirvan‟a gitmiĢ, buradaki tahsil hayatından sonra Osmanlı ülkesine gelmiĢtir. 

Yine Ümmî Kemâl‟in Oğuz boyundan olduğu ifade edilmektedir. Türbede yer alan 

“Seyyid” ifadesinden onun Hz. Peygamber soyundan gelmiĢ bir eren olarak kabul 

edildiği söylenebilir. Bir baĢka görüĢe göre Ümmî Kemâl hayatının büyük bir kıs-

mını Erdebil‟de geçirmiĢ, daha sonra Bolu‟nun Tekkeköy/IĢıklar Köyü‟ne gelerek 

burada yaĢamıĢtır. Ümmî Kemâl‟in  buraya, nispeten kalabalık bir grupla geldiği 

söylenmekte ve Osmanlı devirlerinde köyde bir tekkenin olduğu ifade edilmekte-

dir. Bu son ifadeye köyün ismini de dikkate alarak katıldığımızı söyleyebiliriz. 

Ayvansarâyî‟nin (Ekinci, 2017: 162) ve Bursalı Mehmed Tahir‟in belirttiği-

ne göre Ümmî Kemâl, “Ģefkat” kelimesinin delalet ettiği H. 880/M. 1475 senesinde 

burada vefat etmiĢ ve yine buraya defnedilmiĢtir. Bolu Ģer‟iyye sicillerinde yapılan 

araĢtırmalar neticesinde de böyle bir kayda ulaĢılmıĢtır. 

Bu sicillerde yapılan araĢtırmalar onun soyunun burada devam ettiğini gös-

termektedir. Hatta devlet, onun soyundan gelenlere bazı vergi muafiyetleri de ta-

nımıĢtır. Ümmî Kemâl‟in soyu Bolu‟nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde devam 

etmektedir. Kendisinin Dörtdivan‟a bağlı Çalköy‟de bir süre yaĢadığı da bilinmek-

tedir. Zira burada ablası ġıh ġehriban‟a ait bir türbe yer almaktadır. Bu bile onun 

en azında Gerede ve IĢıklar Köyü (Tekkeköy) arasında kalan mevkide çeĢitli za-

manlarda bulunduğunu göstermektedir. Buna göre Ümmî Kemâl‟in soyu bugün 

Bolu merkeze bağlı Tekkeköy, Dörtdivan ve Gerede dolaylarında devam etmekte-

dir. 

Ümmî Kemâl geçimini çobanlık yaparak, özellikle küçükbaĢ hayvanlarla ve 

çiftçilik yaparak temin etmiĢtir. Kendisine ait bazı arazilerin olduğu Ģifâhî olarak 

ifade edilmektedir. Menâkıb‟da bununla ilgili kayıtlara rastlamaktayız. 

Meger ol dem koyun güderdi sultân 

Hulûs-ı kalbile olmışdı çûbân 

 

Koyunları öne katup yürüdi 

Beyâbâna düşüp taga yürüdi 

 

Koyun âvâzı ana hoş gelürdi 

Niçe rûhânî cân lezzet alurdı (Sarıçiçek, 2016: 338) 

 

Türbesinde yer alan baĢka bir kayıtta onun Yıldırım Bâyezıd ve Çelebi 

Mehmed devrinde yaĢadığı, Fatih Sultan Mehmed‟in babası II. Murad‟ın Bolu 

sancak beyi olarak vazife yaptığı zamanlarda onu ziyaret ettiği bilgisi vardır. 

Kemâl Ümmî‟nin halifesi Sarı Müderris Sinan Efendi‟nin bir Ģiirindeki baĢ-

lıktan onun ne zaman vefat ettiğini yaklaĢık olarak tahmin edebiliyoruz. Buna göre 

bu Ģiirin baĢlığı Ģöyledir: “Hâze‟l-beyt-i fî vakt-i vefâtihî ve minhâ fî-vasıyyet-i 

rabî‛in ba‛dehû sülüsete eyyâm.” BaĢlığın tercümesi Ģöyledir: “Bu beyit bahardan 
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üç gün sonra Ģeyhin vasiyetinde ve vefat vaktindeyken yazıldı” (Sessiz, 2014: 189). 

Bu ifadelerden Kemâl Ümmî‟nin baharda ve yaĢlılığın getirdiği hastalıklar sebe-

biyle vefat ettiğini ve vefat etmeden önce de bir vasiyette bulunduğunu anlıyoruz. 

Sarı Müderris‟in mersiye türündeki bu Ģiiri onun, hem Ümmî Kemâl‟e duyduğu 

muhabbeti, hasreti ve vefatıyla duyduğu hüznü dile getirmekte hem de Ģeyhinin 

hayatı ve vefatı hakkında bazı küçük bilgiler ihtiva etmektedir. Bu sebeple bu mer-

siyeyi aĢağıya kaydediyoruz: 

Şeyh var iken kış günleri vakt-i bahâr idi bana 

Ol şeyhsuzın yaz günleri fasl-ı şitâ oldı bana 

 

Vardım anun yaylasına saldım nazar sahrâsına 

Ol gün çiçekler yas tutub vâ fürkatâ derler bana 

 

Şeyh yolunun bülbülleri zârî kıluban her biri 

Ol şeyh içün yas okuyub yâ hasretâ derler bana 

 

Vardım anun türbesine verdim selâm ravzasına 

Dostdan haber virür iken n‟olmış haber vermez bana 

 

Dedi namâzım kılmadın kılmaklıga kasd kılmadın 

Kanı karındaşlık hakkı deyübeni küsmüş bana 

 

Didim dirisin diriye kılmak namâz şer„î degil 

Diri namâzın kılmaga fetvâ neden geldi bana 

 

Ümmî Kemâl gitmiş deyü aglar anınçün ay ve gün 

Ben nicesi aglamayam andan toġardı gün bana (Sessiz, 2014: 189-190) 

 

Menâkıb‟da ve Sarı Müderris‟in divanında kendisinin “kocacuk” olduğun-

dan bahsedilir. Dolayısıyla onun uzun bir ömür sürdüğü anlaĢılmaktadır. O halde 

vefatı da normal bir Ģekilde ve yaĢlılığın getirdiği bir hastalık neticesinde gerçek-

leĢmiĢ olmalıdır. Fakat Künhü‟l-Ahbâr ve Latifî Tezkiresi (Canım 2000: 470-471), 

ġeyh ġücâ Menâkıbı (Say, 2010: 121-127) gibi diğer bazı kaynaklarda onun ölü-

müyle ilgili farkılı anekdotlar nakledilmektedir. Biz bunların üzerinde bu yazıda 

uzun uzadıya durmak istemiyoruz. Ancak söz konusu kaynaklarda onun genel ola-

rak idam edildiği üzerinde durulmaktadır. Burada bir karıĢıklığın meydana geldiği 

ve baĢka Kamâl isimli bir mutasavvıfın baĢına gelen bir hadisenin Ümmî Kemâl‟in 

baĢına gelmiĢ gibi değerlendirildiği söylenebilir. Sarı Müderris Sinan Efendi‟nin 

mersiyesi de göstermektedir ki Ümmî Kemâl, yaĢlılığın getirdiği hastalık veya 

hastalıklar neticesinde vefat etmiĢtir. Aksi ve idam gibi olağanüstü bir durum ol-

saydı herhalde derviĢi Sinan Efendi buna mersiyesinde iĢaret ederdi. 

Ümmî Kemâl‟in ailesi hakkındaki en sağlam bilgiler menâkıbında kayıtlıdır. 

Bu kaynak, daha çok Ümmî Kemâl‟in soyundan gelenler için kullanılabilir. ġimdi-

ki bilgilerimize göre Ümmî Kemâl‟in  ġıh ġeriban adında bir ablası vardır. ġıh 
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ġehriban‟ın bugün Bolu‟nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy‟de bir türbesi vardır. 

Ümmî Kemâl‟in ayrıca üç oğlu vardır. Ġsimleri bilinen oğulları Sinan ve Cemal‟dir. 

Sinan, medrese tahsili görmüĢ, âlim biridir. Cemal ise meczuptur. 

1. 2. Ümmî Kemâl’in Eserleri 

Ümmî Kemâl yazılı eserler bırakmıĢ 15. Yüzyıl sûfîlerindendir. Ġkisi men-

sur, üçü manzum (mesnevî nazım Ģekliyle), biri de divan olmak üzere altı eseri 

tespit edilebilmiĢtir. Eserleri genel olarak dinî-tasavvufî mahiyette ve didaktik ola-

rak kaleme alınmıĢlardır. Bu eserlerde Kemâl Ümmî‟nin dinî-tasavvufî konulara 

derin bir vukufiyetinin bulunduğu görülmektedir. Eserlerin mahiyeti incelendiğinde 

medrese tahsili gördüğü, en azından tekke çevrelerinde iyi bir eğitimden geçtiği 

anlaĢılmaktadır. Bu eserlerde en çok dikkat çeken husus onun ayet ve hadislere 

yaptığı göndermeler ve bazı Ġranlı Ģairlerin isimlerini yazdıklarında bizzat zikret-

mesidir. Divanında münacaat ve tevhitlerdeki âyetleri tespit eden bir tez onun bu 

konuda ne kadar zengin bir birikime sahip olduğunu göstermiĢtir (Yanpınar, 1993). 

Ahlak Risalesi 

Topkapı Sarayı Kütüphanesi‟nde 178 numara ile kayıtlı mecmuada 111b-

128b arasında kayıtlıdır. Ahlak Risalesi, NuĢirevan‟ın veziri Büzürcmihr‟in hü-

kümdara yönelik nasihatlerini içermektedir (Aktan, 2006: 96). 

Risâle-i Ġman 

Namaz konusunda yazılmıĢ bir risaledir. Namazı huĢu içinde ve vecd ile 

kılmanın önemi üzerinde çokça durulmaktadır. Eserde bazı hadislere de yer veril-

mektedir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi‟nde 178 numara ile kayıtlı mecmuada 102a-

111a arasında bulunmaktadır (Yavuzer, 2008: 59). 

Kırk Armağan 

Dinî-Tasavvufî mahiyette yazılmıĢ iki yüz beyitlik didaktik bir mesnevidir. 

Aruz ölçüsüyle yazılmıĢtır. Ölüm anında insanın ahirete kırk armağan götürmesi 

konu edinilmiĢtir. Eser, Hz. Peygamber‟in ölüm konusunda söylediği bir hadisin 

nazma çekilip kaleme alınmasıyla oluĢmuĢtur. Abdulkadir Karahan, eserin kırk 

hadis tercümesi olduğunu söylemektedir (1954: 146-149). Hayati Yavuzer ve Ġs-

mail Ünver (2002: 230), bu görüĢün aleyhindedir. Eserin konusu kısaca Ģöyledir: 

“Bir gün bir adam Hz. Peygamber‟e gelerek ölmek istediğini, çabuk ölmesi 

için kendisine dua etmesini ister. Peygamber de kendisine, ölümün -Tanrı‟dan baĢ-

ka herkes için- mutlaka geleceğini, ancak ona hazırlıklı olması gerektiğini söyler. 

Bu hazırlıkların her birisi birer armağan olarak ifade edilir. Armağanlar 10 menzil-

de takdim edileceklerdir. Her menzile 4 armağan gerekir. Armağanlar maddi Ģeyler 

olmayıp, dini-tasavvufi bir kısım kavramların  bir insan tarafından meziyet olarak 

benimsenmesi, onlarla donanmıĢ olarak ölüme hazırlık yapmasıdır.” (Yavuzer, 

1997: 43). 

Eser, muhtelif divan yazmalarında yer almaktadır. Kırk Armağan üzerine 

Hayati Yavuzer‟in bir bildirisi vardır (Yavuzer: 1998). 

 

Hikâye-i Hazire-i Kuds 

Enes b. Mâlik tarafından rivayet edilen bir hadisin nazma çekilmesiyle 

oluĢmuĢ bir eserdir. Burada âhiret âleminde cennet ve cehennem halkı ayrıldıktan 
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sonra velilerin Hazire-i Kuds denilen yere yerleĢtirilecekleri anlatılır. 139 beyitten 

oluĢmaktadır. Aruz ölçüsüyle yazılmıĢtır (Yavuzer, 2008: 64 vd.). 

Risale-i Vefat 

Doksan bir beyitlik bir eserdir. Aruzun “Mefâ„îlün/mefâ„îlün/ fe„ûlün” kalı-

bıyla yazılan bu eser Bilal Aktan tarafından bir inceleme ile birlikte yayınlanmıĢtır. 

(Aktan, 1996: 95-107). Eserin tek yazması bilinmektedir. Eser Bilal Aktan‟ın tespi-

tine göre Süleymaniye Ktp. Ali Nihat Tarlan 71/2‟de (20b-23a) kayıtlıdır. Kaside 

nazım Ģekliyle kaleme alınmıĢtır. Dünyanın gelip geçiciliği, eĢyanın süsüne aldan-

ma, mal ve para biriktirme, ölümün gelip çatması ve insanlar üzerinde bıraktığı 

etkiler, ölünün namazının kılınıĢı, kabre götürülüĢü, ölümün dehĢeti, hesap melek-

lerinin geliĢi, amellerin mizana vurulması, âhiretteki sorgu-sual, namaz kılmanın ve 

yalan söylememenin önemi gibi konular oldukça sade bir dille iĢlenmiĢtir. 

Divan 

Ümmî Kemâl Divanı, onun tasavvufî Ģiirlerinin bir araya gelmesiyle oluĢtu-

rulmuĢtur. Divan, onun dünya ve tasavvuf görüĢünü en iyi ortaya koyan eseridir. 

Divanın birçok yazma nüshası bulunmaktadır. Hayati Yavuzer, en son olarak 

Kemâl Ümmî Divanı‟nın kırk iki adet nüshasını tespit etmiĢtir. Aynı zamanda 

muhtellif mecmualarda da Ģiirlerine rastlanmaktadır. Örneğin Câmi‟un-Nezâ‟ir ve  

Câmiu‟l-Meânî gibi mecmularda mutasavvıfın çok sayıda Ģiiri yer almaktadır (Ün-

ver, 2002: 230). Bu durum, Ümmî Kemâl Ģiirlerinin uzun zamanlar boyunca sevile-

rek okunduğunu göstermektedir. 

Divandaki Ģiirleri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birinci grup 

Ģiirleri; tevhid, naat, münacaatlar oluĢturmaktadır. Bunlarda Arapça ve Farsça ke-

limeler daha yoğun kullanılmıĢtır. Ġkinci grup Ģiirlerini ise yaratıcıya kavuĢmayı 

esas alan eserler oluĢturmaktadır. Bunlarda Türkçe kelime ağırlıklı, sade bir söyle-

yiĢ dikkat çekmektedir (Ünver, 2002: 229). 

Hayati Yavuzer‟in söylediği gibi divanı, Ümmî Kemâl‟in dünya ve tasavvuf 

görüĢünü en iyi yansıtan eseridir. Bir Ģiiri dıĢında diğer bütün Ģiirleri aruzla yazıl-

mıĢtır. ġiirleri ağırlıklı olarak nazım Ģekli açısından gazel, nazım türü açısından 

ilahi türündedir. Bu divanda mesnevi, kaside, gazel, murabba, terci‟-i bend, kıt‟a, 

tuyug nazım Ģekilleri kullanılmıĢtır. Divandaki kasideler “tevhid, münacaat, na‟t, 

medhiye, mersiye, bahâr-nâme, hazan-nâme ve nasihat-nâme” türünde yazılmıĢlar-

dır. Divanda Eski Anadolu Türkçesinin özellikleri bariz bir Ģekilde fark edilmekte-

dir. Kemâl Ümmî‟nin sade, samimi, yapmacıktan uzak, Yunus Emre‟nin Türkçesi-

ni andıran  bil dili vardır (Yavuzer, 1997: 679). Eser, Hayati Yavuzer (Yavuzer, 

1997) ve Ramazan Sarıçiçek (Sarıçiçek, 1997) tarafından doktora tezi olarak çalı-

ĢılmıĢtır. Sefa Balbaba (Balbaba, 2009), Ahmet Yanpınar (Yanpınar 1993) ve Dur-

sun Öztürk (Öztürk, 1991)  tarafından da divan üzerine birer yüksek lisans tezi 

hazırlanmıĢtır  

Divandaki beyit sayısı üç binden fazladır. Ümmî Kemâl‟in Ģiirlerinde iĢledi-

ği konuların bazıları Ģöyle sıralanabilir: Allah‟ın varlığı ve birliği, Allah‟a yakarıĢ, 

Hz. Peygamber sevgisi, dünyanın gelip geçiciliği ve vefasızlığı, derviĢlerin halleri, 

iyi ahlak, iyi davranıĢlara yönelik nasihatler… 
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Türk Tasavvuf Edebiyatı Tarihi içerisinde önemi, tesirleri tam olarak anlaĢı-

lamamıĢ mutasavvıflardan biri olan Ümmî Kemâl‟in en önemli eseri olan divanı 

hakkında Hayati Yavuzer‟in Ģu tespitleri bizce çok yerindedir: “Üslup bakımından 

Kemâl Ümmî, Anadolu mutasavvıf Ģairleri arasında telkin, estetik ve söyleyiĢ gü-

zelliğini bir araya getirebilmiĢ ender Ģahsiyetlerden biridir. Üslubuna özlü ve nük-

teli bir anlatım, hikemî bir eda hakimdir. Fikir ve duygu ile beraber ahenk bakı-

mından da olgun mısraları vardır. Kullandığı terminoloji, Ġslamî-Tasavvufî ortak 

kültür ile Türk insanının din anlayıĢının tezahüründen doğmuĢ ve millîleĢmiĢ bir 

terminolojidir.” (Yavuzer, 1997: 680). 

2. Ümmî Kemâl Biyografine ve Menkıbelerine Katkılar 

2018 yılının Eylül ayından beri Bolu‟nun Dörtdivan, Gerede ilçeleriyle yine 

Bolu‟ya bağlı Tekkeköy/IĢıklar‟da Ümmî Kemâl hakkında bazı derlemeler yaptık. 

Bunlarda onun hayatıyla ilgili yeni bilgi olarak kabul edebileceğimiz bazı malze-

meler de vardır. Bunları bu yazıda üç baĢlık altında değerlendirmek istiyoruz. 

2. 1. Ümmî Kemâl’in Bolu’da YaĢadığı Yerler  

2. 1. 1. Ümmî Kemâl’in Dörtdivan’a YerleĢmesi 

Ümmî Kemâl‟le ilgili halk arasında anlatılan dikkat çeken bir rivayet onun 

Bolu‟da ilk yerleĢtiği yerle ilgilidir. Rivayete göre Ümmî Kemâl, ilk önce Dörtdi-

van‟a yerleĢmiĢtir. Ancak buranın ahalisi onu istememiĢtir. Ümmî Kemâl de bura-

dan kalkmıĢ ve giderken “Bir kuĢburnu çalısına muhtaç olasınız!” demiĢ. Dörtdi-

van ve çevresinde sık ağaçların bulunmayıĢı, ağaçlık alanların Çalköy‟ü geçince 

birdenbire baĢlaması bu rivayete dayandırılmaktadır. Daha sonra Ümmî Kemâl 

YağbaĢlar köyüne gelmiĢ. Burada bugün Ayvadibi ġifalı Suyu‟nun olduğu mevki-

de yerleĢmiĢ. Fakat onu burada da istememiĢler. Çadırını taĢlamıĢlar. Bu sebepten 

Dörtdivan‟da “YağbaĢlar / Türbeyi taĢlar!” diye bir söz vardır.
1
 

2. 1. 2. Ümmî Kemâl Ağılı 

Tekkeköy ve Bolu arasında bulunan, Tekkeköy‟e birkaç km uzaklıkta ve 

köyle Fakılar Yaylası arasında bir mevkide taĢ yığınları bulunmaktadır. Bu yığınla-

rın etrafında önceden ağıl olarak kullanıldığı anlaĢılan ve taĢlarla çevrili bir alan 

vardır. Burası Tekkeköylüler arasında “Ümmî Kemâl Ağılı” olarak bilinmektedir. 

Yerinde yaptığımız incelemelerde define arayıcılarının burada kaçak kazı yaptıkları 

görülmüĢtür. Özellikle evin olduğunun söylendiği yer çok dikkat çekicidir. Burası 

büyük bir oda kadar yerdir ve önceden ev olarak kullanılmıĢ olması çok muhtemel-

dir. Bu bilgileri kendisinden aldığımız Tekkeköylü Hamza Güler
2
 Ģöyle ilginç bir 

hadise nakletmiĢtir: Ümmî Kemâl Ağılı‟nın olduğu yere 2016 senesinde askeriye 

tatbikat için geliyor. Buraya çadırlar kuruluyor. ÇavuĢlardan biri Hamza Güler‟e 

kendisine yaĢlılardan o bölgeyle ilgili bir Ģeyler söylenip söylenmediğini soruyor. 

O da hiçbir Ģey nakledilmediğini ifade ediyor. ÇavuĢ, o mevkinin tamamen mezar-

lık olduğunu beyan ediyor. Bu bilgi askerin kendisine nereden ulaĢtı, kaynak nedir 

                                                 
1 Fatıma Özer, (d. ?, ) Dörtdivan Kadılar Mahallesi‟nde ikamet etmekte. Evhanımı. Bu bilgiler 

kendisinden 13 Nisan 2020 tarihinde alınmıĢtır. 
2 Hamza Güler, (d. 1958), Tekkeköylü, hayvancılıkla iĢtigal ediyor. Bu bilgiler kendisinden 

15 Mayıs 2020 tarihinde Bolu‟da bulunan Fakılar Yaylası‟nda derlenmiĢtir. 
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bilinmiyor. Tekkeköy gibi en az altı asırlık bir geçmiĢi olan bir köy düĢünüldüğün-

de bunun münkün olduğu söylenebilir. 

2. 2. 3. Ümmî Kemâl Kayası 

Tekkeköy‟de yaptığımız araĢtırmalarda Tekkeköy sâkinleri, Tekkeköy‟e bir 

saat uzaklıkta, Bolu merkez taraflarında Ümmî Kemâl Kayası adıyla bilinen bir 

kayanın ve burada bir zamanlar çıkan bir suyun varlığından söz ettiler. Anlatıldığı-

na göre Ümmî Kemâl güttüğü hayvanları genelde bu mevkiye getirirmiĢ. Bir gün 

namaz kılmak istemiĢ, ancak abdest alacak su yok bulamamıĢ. Yakınında bir kaya 

varmıĢ. Bu büyük bir kaya imiĢ. Büyüklüğü bir bina kadar varmıĢ. Rivâyete göre 

bu kayaya Ümmî Kemâl elindeki asa ile sert bir Ģekilde vurmuĢ. Bu kocaman ka-

yanın ortasında su akmaya baĢlamıĢ. Tekkeköy sakinlerinden ve emekli inĢaat iĢçi-

si Cemal Uslu (d. 1945) bu suyun kendi çocukluk zamanlarında damlayarak kaya-

nın içerisinde oyuk veya kuyu gibi bir yer açtığını ifade etmiĢti. Yine halk arasında 

anlatıldığına göre zamanın birinde burada birkaç kiĢi içki içmiĢ ve rivayet edildiği-

ne göre bu su oradan bu sebeple kaybolmuĢ.
3
 

2. 2. Ümmî Kemâl’le Ġlgili Yeni Menkıbeler 

2. 2. 1 Mübarek Hayvan Beni De Yordun! 

Ümmî Kemâl‟le ilgili bazı hoĢ anekdotlar vardır. Bunlardan birisi Ģöyledir: 

Ümmî Kemâl‟in koyunlarından birisi Sarıalan Yaylası‟na kadar kendisinden kaç-

mıĢ. Hayvanın peĢinde Ümmî Kemâl saatlerce yol gitmiĢ. Nihayet hayvanı Sarıalan 

Yaylası‟nda yakalamıĢ. Yakalayınca “Mübarek hayvan beni de yordun, kendini de 

yordun!” demiĢ. Hayvanı kuĢağına bağlamıĢ ve köye getirmiĢ. Bu menkıbeyi nak-

ledenler
4
 bunu onun hoĢgörüsüne örnek olarak zikretmiĢlerdir. 

2. 2. 2. PadiĢaha ve Askere Verilen Ziyafet 

Bir padiĢah Bolu önlerinde bir savaĢa tutuĢur. Bolu ve civarında bir süre ka-

lan padiĢah bu arada Ümmî Kemâl‟in Ģöhretini duyar. Onunla görüĢmek ister. 

Çünkü padiĢahın vücudunda bazı çıbanlar çıkmıĢtır ve Ümmî Kemâl‟in nefesinin 

hastalara Ģifa olduğunu duymuĢtur. PadiĢah, gönderdiği askerleri vasıtasıyla Ümmî 

Kemâl‟i çağırır. Ümmî Kemâl, “Hasta mı doktorun ayağına gider, doktor mu?” 

anlamında bir karĢılık verir. Fakat yine de davete icabet eder. Gelen askerlerle yola 

koyulan Ümmî Kemâl, Yeniçağa Gölü‟nün kenarında namaz kılar. Askerler arka 

tarafında durup onu beklerler. Ümmî Kemâl seccadesini suyun üzerine serer.
5
 Bu-

nun üzerine onun sıradan bir insan olmadığını anlayan askerler alelacele müsaade 

isterler ve ordugâha doğru yola çıkarlar. PadiĢaha durumu bildirirler ve padiĢahın 

                                                 
3 Bu bilgiler 05.01.2020 tarihinde Bolu-Tekkeköy‟de, yine burada ikamet eden ikisi de inĢaat 

emeklisi Cemal Uslu (d. 1945) ve Kemâl Erdemir (d. 1946)‟den derlenmiĢtir. 
4 Bu rivayet 05.01.2020 tarihinde Bolu-Tekkeköy‟de, yine burada ikamet eden ikisi de inĢaat 

emeklisi Cemal Uslu (d. 1945) ve Kemâl Erdemir (d. 1946)‟dan derlenmiĢtir. 
5 “Suya seccade salmak” deyimi ayrıca bir keramet motifidir ve özellikle menkıbelerde kar-

Ģımıza çıkar. Sarı Saltuk hakkında söylenen “Kerâmet gösterip suya seccade salmıĢsın / Rumelini 

dest-i takvâ ile almıĢsın” mısraları da bunu göstermektedir. Bunun yanı sıra Kazak Türkleri arasında 

Dede Korkut hakkında derlenen efsanelerde de bu motife rastlamak mümkündür. Buna göre ölümden 

uzun yıllar kaçan Dede Korkut, ölüme meydan okumak üzere seccadesini Sırderya nehrinin üzerine 

serer. Bu Ģekilde ölümden uzun yıllar kaçmayı baĢarır. Fakat neticede ölümün karĢısında yenik düĢer 

ve bir gün vefat eder (Bayat, 2020: 91-93). 
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kendisi de kalkıp Ümmî Kemâl‟in ziyarete karar verir. Bu arada yanındaki askerleri 

yedirip içirebilecek mi, diye kendisine haber gönderilir. Ümmî Kemâl, Tekkeköy 

ve ahalisi hep beraber padiĢah ve askerlerini beklerler. 

Sonunda padiĢah, askeriyle beraber Tekkeköy‟e gelir. Bu arada meĢhur, can-

lı askerin tabuta yatıp cenaze namazının kılınması hadisesi yaĢanır. PadiĢah, Ümmî 

Kemâl‟i imtihan etmek ister ve askerlerden birisini canlı olarak tabuta koyar. 

Ümmî Kemâl‟e “Yoldan gelirken askerlerimizden biri vefat etti. Namazını kılmak 

gerek!” derler. O da “Diri niyetine mi kılalım, ölü niyetine mi?” diye sorar. PadiĢah 

“Hiç diri adamın cenazesi kılınır mı! Ölü niyetine kılalım.” der. Ölü niyetine kılı-

nan cenaze namazından sonra tabutu açarlar. Bir de bakarlar ki asker ölmüĢ. Bu 

askerin mezarı ve üzerine yapılan türbe, Tekkeköy‟de Ümmî Kemâl türbesi yakı-

nındadır. 

Yine bu köyde derlediğimiz bilgilerde bu mezarın Ümmî Kemâl‟in derviĢle-

rinden veya yardımcılarından birisine ait olduğu zikredilmektedir. Bu askerin me-

zarı köylülere göre türbenin arka tarafına düĢen köy mezarlığında yer almaktadır. 

Bu ifadelerden köy mezarlığının da epey eski olduğu anlaĢılmaktadır. Askere ait 

olduğu söylenen yerdeki türbede ve bugün imam-hatip lojmanı olarak kullanılan 

binanın bulunduğu arsada bir mezarlığın olduğu, Ümmî Kemâl‟in anne babasının 

mezarlarının da burada olduğu, köye yapılan orman iĢletmesi binasının (bugün köy 

odası olarak kullanılmaktadır) yapımı sırasında bunların kaybolduğu nakledilmek-

tedir. 

Askerin vefatıyla ilgili bu rivayet Ümmî Kemâl menkıbelerinin halk arasında 

en bilinenidir. Bu askerin Ümmî Kemâl türbesinin yanı baĢındaki türbesinin bir 

alemi bulunmaktadır. Ġçeri girildiğinde sağ tarafta askerin mezarının olduğu küçük 

bir oda vardır. Türbenin giriĢinde bahsi geçen menkıbe nakledildikten sonra “Bu-

rada yatanın asker olduğu bilinmektedir.” diye bir kayıt bulunmaktadır. Askerin 

kimliğiyle ilgili baĢkaca bir Ģey bilinmemektedir. 

Bu asker menâkıbının devamı Ģöyledir: 

Yemekten önce padiĢah askerlerine “Canınızın istediğini dileyin!” der. Bu 

arada Ümmî Kemâl, Tekkeköylülere “PadiĢah geldiğinde eğer para dağıtırsa sakın 

almayın!” der. Fakat padiĢah geldiğinde çocuklar baĢta olmak üzere köy halkı onun 

dağıttığı akçelere üĢüĢür. Ümmî Kemâl, bundan incinir. Bu arada bir kerameti zahir 

olur. Bir kazana koyduğu dört adet pirinçle koca orduyu ve köylüyü doyurur. Bir 

baĢka rivayete göre Ümmî Kemâl elini kazana attığında gelenler her ne yemek 

isterse askerlere ondan vermiĢtir. Pilav isteyene pilav, hoĢaf isteyen hoĢaf, et ye-

meği isteyene et yemeği… Askerlerden biri gönlünden “Ben senin kızını istiyo-

rum.” diye geçirmiĢ. Ümmî Kemâl‟e bu malûm olmuĢ. O da “O senin istediğin 

bende yok. Sen yemek iste!” diye karĢılık vermiĢ. 

Bu arada sıra padiĢahın tedavi olmasına gelmiĢtir. Ümmî Kemâl‟in duasıyla 

padiĢahın vücudunda çıkan yaralar iyileĢir. Ümmî Kemâl bir tane yarayı bırakır. 

PadiĢah “Neden onu da iyileĢtirmediniz?” diye sorar. O da “PadiĢahım, o bir tanesi 

kalsın. El verir ki, onun sayesinde halkın, dertlilerin derdini daha iyi anlarsınız.” 

diye karĢılık verir. 
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PadiĢah gittikten sonra köylü maddi sıkıntıya düĢer. Ümmî Kemâl köylülere 

“Eğer dağıtılan akçeleri almasaydınız ben size ambarınızın dibini göstermeyecek-

tim.” der. 

Bu menkıbenin baĢka bir Ģekli de Ģöyledir: Sultan Murad Bolu‟da Ģehzadey-

ken, Ümmî Kemâl‟e misafir olur. Vakit geç olduğu ve Ümmî Kemâl de hiçbir ha-

zırlık yapmadığı halde Ģehzade, kendisinden askerlerini doyurmasını ister. Ümmî 

Kemâl, köylülerden bir kazan, bir saç ayağı ve bir de mum ister. Saç ayağının orta-

sına mum konur. Sacın üzerine kazan yerleĢtirilir. Ümmî Kemâl, eline kepçeyi alır 

ve askerlere ne yemek istediklerini sorar. Kepçeyi eline alıp kazana daldıran Ümmî 

Kemâl, istenilen yemekleri kepçeler dolusu olarak askere dağıtır. Rivayete göre bu 

kerametinden ötürü hayret eden ġehzade Murad, bundan sonra tam bir teslimiyetle 

Ümmî Kemâl‟e inanmıĢtır.
6
 

2. 2. 3. Kâbe’den Kılınan Namazlar 

Anadolu erenlerinin namazlarını Kabe‟de kılma hususu menkıbelere zaman 

zaman konu olur. Buna göre Ümmî Kemâl‟in sabah namazlarını Kâbe‟de, öğle 

namazlarını Dörtdivan‟da kıldığı söylenmektedir. Yine rivayete göre Ümmî Kemâl 

cuma namazlarını da Kâbe‟de kılarmıĢ. Anlatıldığına göre onun cuma namazlarına 

gelmeyiĢi halkın dikkati çekmiĢ. “Ümmî Kemâl neden Cuma namazına gelmiyor?” 

diye bir söz halk arasında Ģâyi olmuĢ. Bir gün adamın biri onu tekkesinde izlemiĢ. 

Ümmî Kemâl‟in namaza on dakika kala tayy-i mekanla köyden Kâbe‟ye intikal 

ettiğini korku ve hayranlıkla fark etmiĢ. Bundan sonra onun namazlarını Kâbe‟de 

kıldığına inanılmıĢ.
7
 

Dörtdivan ve Tekkeköy‟de Ümmî Kemâl‟in namazlarını Kabe‟de kıldığına 

dair çok kuvvetli bir inanıĢ ve nakiller vardır. Bunlardan birinde hacca gidenlerin 

onu Kabe‟de müĢahede etmeleridir. Anlatıldığına göre Tekkeköy‟de hacca giden 

insanlar nihayet uzun yolculuklardan sonra köylerine dönerler. Bu arada köylüler 

hacıları karĢılar, onlara hoĢ geldine giderler. Hacdan gelen bu hacılar “Niye Ümmî 

Kemâl‟e de hoĢ geldine gitmiyorsunuz? O da haccaydaydı!” derler. Halbuki Ümmî 

Kemâl onlar hac yolculuğunda iken köyündedir. Köy sakinlerinden Celal Uslu (d. 

1945-Emekli), hacca gittiği bir zaman Kabe taĢlarının türbenin taĢlarıyla benzerli-

ğini hayretle müĢahede ettiğini ifade etmektedir. Halk, Kabe‟de kullanılan taĢlarla 

türbede kullanılan taĢların aynı olduğuna inanmaktadır. 

Bugün türbesinin yanında bulunan caminin yerine burada eskiden baĢka bir 

cami varmıĢ. Muhtemelen bu cami, eskiden tekke olarak kullanılan yapıydı. Riva-

yete göre Ümmî Kemâl bu caminin yapılıĢında çalıĢmıĢ, taĢların getirilmesinde 

hizmet etmiĢtir. 

Menâkıb‟da Ümmî Kemâl‟in oğlu Sinan Beg‟in anlatıldığı kısımda onun 

Kâbe‟de namaz kıldığı hususu da anlatılmaktadır. 

 

                                                 
6 Bu rivâyetler Kemal Köse (D. 1948, Dörtdivan merkezde ikamet etmekte. Çiftçilik ve hay-

vancılıkla iĢtigal ediyor) ve Ethem Sayılır (D. 1950, Dörtdivan/Kadılar Mahallesi‟nde ikamet etmek-

te. Emekli imam)‟dan derlenmiĢtir. 
7 Bu rivayet Cemal Uslu (D. 1945, Bolu-Tekkeköy‟de ikamet etmekte ve bura doğumlu. Emekli 

inĢaat iĢçisi) alınmıĢtır. 
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Sorarlar Ka„benün huddâmı ana 

Neden bu pîrün oldı meyli sana 

 

Nedendür birbirinüze mahabbet 

TeĢevvuk arz idersiz bu ne hikmet 

 

Sinân Beg didi babamuz bu kiĢi 

Bunun vardur Hudâya lâyık iĢi 

 

Didiler elli yıldan var ziyâde 

Kılur biĢ vakti bu kiĢi burada 

 

Haremde biz nice yıldur tururuz 

Bu kiĢyi buracıkda görürüz 

 

Bilün Ümmî Kemâli nice erdür 

Nice Ģâhân-ı dehre tâc-ı serdür 

 

KılurmıĢ Ka„bede biĢ vakt namâzı 

Velîler içre bulmıĢ imtiyâzı 

 

Ricâlu‟llâha bu hâll çok degildir 

Ki bunlarda vilâyet yok değildir 

 

Bir anda devr iderler bu cihânı 

Revâdur itseler tayy-i mekânı (Sarıçiçek, 2016: 318) 

 

2. 2. 4. Kâbe’den Getirilen TaĢlar 

Halk arasında anlatıldığına göre Ümmî Kemâl vefatına yakın kendi türbesini 

yapmak istemiĢ. Namazlarını Kâbe‟de kıldığı inancına bağlı olarak bu türbenin 

taĢlarını Kâbe‟den koltuğunun altında, tıpkı ekmek getirir gibi getirdiğine inanıl-

maktadır. Getirdiği bu taĢları Tekkeköy‟de bulunan Pamuklu Çayırı denen bir 

mevkiye bırakan Ümmî Kemâl, bunları bugün türbenin bulunduğu bahçeye getir-

dikten sonra türbenin yapımına baĢlamıĢ. Vefatından sonra da türbesine gömülmüĢ-

tür. Köyden Ümmî Kemâl‟in velâyetine inanmayan, onun büyüklüğüne kanaat 

getirmeyen biri halkın bu türbeye akın akın geldiğini, adak adadığını, dilek diledi-

ğini görünce kapısının önüne kocaman bir taĢ koymuĢ. Adamın baĢına daha sonra 

birçok sıkıntı gelmiĢ. Kötü rüyalar görmeye baĢlamıĢ. Ümmî Kemâl “Benim kapı-

mı aç!” diye bu adamı rüyasında hiç rahat bırakmamıĢ. Adam nihayet taĢı oradan 

kaldırmak zorunda kalmıĢ. Sonra halk buraya daha fazla gelir olmuĢ. Halk arasında 

hâlen türbeye gelenlerin dileklerinin kabul olunacağına inanılmaktadır.
8
 

                                                 
8
 Bu bilgiler Dörtdivan‟ın Kadılar Mahallesinde ikamet etmekte olan ev hanımı Fatıma 

Özer‟den alınmıĢtır. 
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2. 3. Ümmî Kemâl’le Ġlgili Ritüeller ve Etkinlikler 

2. 3. 1. Ümmî Kemâl Türbesini Ziyâretler 

Bugün Ümmî Kemâl‟in türbesi hâlâ ziyaretgâhtır ve insanlar zaman zaman 

buraya adaklarını adamak, dileklerini sunmak üzere gelirler. Onun türbesini ziyaret 

bahsine menkıbesinde de dikkat çekilmektedir. Burada “Üçinci Makâle”de, “Eh-

lu‟llâh-ı „âlî-mikdârun dâyimâ mezâr-ı Ģerîfleri erbâb-ı kemâlün mezârı ve derde 

düĢenler tîmârı ol kabirde bulup evlâd-ı kirâmları fütâde vü zâr olan dervîĢân-ı bî-

mikdârun kalblerin Ģâd u handân ve medâr-ı maksûdları her ân hâsıl oldugı 

beyânındadur.” denilerek bu konu anlatılmaktadır. Menâkıbdaki Ģu beyitler bu 

bakımdan dikkat çekmektedir: 

Fütâde-hâl olanun destgîri 

Olup ayakda komasa fakiri 

 

Yolınuz böyle bir „âlî merâtip 

Dil u cândan olasın tâ ki tâlip 

 

Yüzüni gözüni sür merkadine 

Bu onmaduk baĢun ur merkadine 

 

Ululıgına iz„ân idegör 

Kapusına hemân turma gidegör 

 

Ola kim derde dermân ire andan 

Kerem ıssı ı sultân-ı cihândan (Sarıçiçek, 2016: 326-327) 

 

Menâkıbda Ümmî Kemâl ziyaretlerine önemli satırlar ayıran DerviĢ Ahmed 

bu ziyaretlerin insanlar üzerindeki tesirini Ģöyle ifade etmektedir: 

 

Varan her haste bulur anda sıhhat 

Tabîb-i âhere varmak ne zahmet 

 

Varan dertlü bulur anda Ģifâyı 

Bilürler kim odur dârü‟Ģ-Ģifâyı 

 

Ogul kız isteyenler varur anda 

Sürüp yüzin yire yalvarur anda 

 

Dahi ol kiĢi tururken orada 

Biter hâceti irer murâda (Sarıçiçek, 2016: 332) 

 

Muhtemelen bu ziyaretler Ümmî Kemâl‟in vefat ettiği 15. Asır‟dan beri de-

vam etmektedir. Günümüzde her yıl temmuz ayının ilk cuma günü burada Tekke-

köylüler geniĢ kalabalıklar hâlinde toplanırlar. Köyden göçüp de baĢka Ģehirlere 

yerleĢenler köylerine dönerler. Uzak yakın yerlerden buraya ziyaretçi akını olur. 
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Türbede yer alan sakal-ı Ģerif ziyaret edilir. Yemekler yenir, ibadetler ve dualar 

edilir. Köy halkı bu toplantıya katılmayı bir vecibe sayar. Yoksa yılın geri kalanın-

da iĢlerinin yolunda gitmeyeceğine inanırlar.
9
 Bu toplantıların uzun zamandan beri 

sürdüğü, hatta daha önceleri yılın Recep ayına denk gelen günlerinde de yapıldığı 

DerviĢ Ahmed‟in kaleme aldığı menkıbede “Husûsâ kim Receb ayında el‟ân / Va-

rurmıĢ anda nice bin müselmân” beytiyle anlatılmaktadır. DerviĢ Ahmed, Ģu beyit-

leriyle de burada düzenlenen toplantıları dile getirmektedir: 

 

Yigirmi binden artukdur varanlar 

BaĢın açup Hudâya yalvaranlar 

 

Gelür etrâfdan âdem be-gâyet 

Kim olmaz haddine hergiz nihâyet 

 

„Azizün türbesi üzre giderler 

Bu namâzdan Ģevkle tevhîd iderler (Sarıçiçek, 2016: 343) 

 

2 3. 2. Çocuklar Etrafında GeliĢen ĠnanıĢ ve Uygulamalar 

Ümmî Kemâl hakkında Dörtdivan ve Tekkeköy yöresinde çocuklarla ilgili 

bazı anlatılar vardır. Buna göre çocuk sahibi olmak için Ümmî Kemâl‟in türbesine 

adak adandığını görmekteyiz. Bir nakle göre çocuğu olmayanlardan biri buraya bir 

koyun adamıĢ. Adağını yerine getirdikten bir süre sonra çocuğu olmuĢtur: Bunu 

nakleden Dilek Öztürk Ģöyle bir olay nakletmektedir:“Bizim köyde yaĢayan bir 

teyzeden dinlediğimize göre bu teyze bir gün Gerede‟de düzenlenen panayıra gel-

miĢ. Bir mısır satıcısından mısır alırken konuĢması satıcının dikkatini çekmiĢ. 

„Teyze nerelisin?‟ deyince teyze „Ümmî Kemâl‟denim.‟ diye cevap vermiĢ. Bunun 

üzerine satıcı „Teyze bana da Ümmî Kemâl vesile olmuĢ. Annemin çocukları doğar 

doğar ölürmüĢ. En sonunda annem bir adak adamıĢ. Ben kalmıĢım.‟ diye cevap 

vermiĢ.
10

 

2. 3. 3. Askere Gidenlere Dâir Bir ĠnanıĢ 

Tekkeköy‟de askere giden delikanlıların cüzdanına türbenin önünden üç adet 

küçük, boncuk büyüklüğünde taĢ alıp konması adeti vardır. Bu taĢların adedinin 

yedi olduğu da nakledilir. Bu taĢlar bir beze veya torbaya sokulur ve askerin cebine 

konur. Halk bunun gençleri koruyacağına inanmaktadır. Gençler, bu taĢları asker-

den gelinceye kadar cüzdanlarından çıkarmazlar. Bu sayede askere giden delikanlı-

ların köylerine sağ sağlim döneceklerine inanılır. Köyden, bu zamana kadar hiç 

Ģehit verilmeyiĢi de buna bağlanmaktadır. Yine köyde herhangi bir felaket zuhura 

gelmemesi, depremlere rağmen binaların sapasağlam kalması Ümmî Kemâl‟e bağ-

lanmaktadır. Halk bunu “O kadar deprem oldu, bir dalımızı düĢürmedi!” diye be-

                                                 
9 Bu bilgiler 05.01.2020 tarihinde Bolu-Tekkeköy‟de, yine burada ikamet eden ikisi de inĢaat 

emeklisi Cemal Uslu (d. 1945) ve Kemâl Erdemir (d. 1946)‟dan derlenmiĢtir. 
10 Bu bilgiler Dilek Öztürk‟tan (Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nde görevli. Gere-

de‟de ikamet ediyor.) alınmıĢtır. 
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yan etmektedir.
 11

 Tekkeköyü‟nde ismini, yaĢını tespit edemediğimiz bir yaĢlıca 

teyze Ümmî Kemâl‟e olan bağlılıklarını “Ganahat (kanaat) getürünce nereye git-

sen, nereye elini atsan Cenâb-ı Allah yolumuzu hep açuk eder.” Ģeklinde ifade et-

miĢtir. Tekkeköylülerin Ümmî Kemâl‟e bağlılıklarının çok fazla olduğu görülür. 

Özellikle yaĢlılarda bunun böyle olduğunu ifade edebiliriz. Tekkeköylülere “Nere-

lisin?” diye sorulduğunda “Ümmî Kemâl‟denim!” diyenlere Ģahit olduğumuzu 

burada belirtelim. 

2. 3. 4. Hacı Adaylarının Ümmî Kemâl Ziyareti 

Yörede anlatılan bir diğer Ümmî Kemâl menakıbı Ģöyledir: Yöre halkı (Bo-

lu, Dörtdivan, Gerede havalisi) çok önceden hacca gitmeden önce Ümmî Kemâl‟in 

türbesini ziyaret edermiĢ. Ziyaretten sonra kiĢi türbeden çıkarken eğer biri onu 

arkadan, eteğinden çekiyormuĢ gibi oluyorsa o kiĢinin hacca gidip dönmeyeceğine, 

orada vefat edeceğine inanılırmıĢ. Bu rivayeti nakleden Süleyman Ören büyük 

dedelerinden birinin hac öncesi Ümmî Kemâl‟i ziyaret ettiğini söyler. Buna göre 

dedesi türbeden çıkarken üç kere eteğinin arkadan çekiĢtirildiğini hisseder. Artık 

üçüncüsünde aldırmayıp dıĢarı çıkan adam eve gelip olup biteni anlatır. “Herhalde 

hacdan dönmek bize nasip olmayacak!” diye ev halkını uyaır.  Gerçekten de hac-

dan geri gelemez, orada vefat eder.
12

 

2. 3. 5. Türbeye ve Camiye Getirilen Hastalar 

Ümmî Kemâl‟in türbesi ve tekkesi uzun zamanlar psikolojik hastaların, akıl 

hastalarının, yaramazlıkları çok fazla olan çocukların, çocuğu olmayanların uğradı-

ğı ve Ģifa bulduğu bir yermiĢ. Yakın zamanlara kadar icra edilen uygulamalara göre 

türbeye getirilen hasta için önce dua edilir ve sonra hasta gece yarısı, yatsı nama-

zından sonra orada kalacak Ģekilde camiye bırakılır ve zencire bağlanırmıĢ. Genel 

olarak hastaların iyileĢtiğine dair kuvvetli bir inanıĢ vardır. Hatta köyde bununla 

ilgili anlatılar hâlen dilden dile dolaĢmaktadır. Hasta eğer iyileĢecekse birisi gelir, 

hastayı zincirlerinden kurtarırmıĢ. Bu kiĢinin Ümmî Kemâl olduğu arasında rivayet 

edilmektedir. ĠyileĢmeyecek olan hastalar ise üç dört saat orada kalırlar ve yakınları 

onları alıp götürürmüĢ. 

Bu husustaki anlatılardan birisi Ģöyledir: Gerede‟den bir kadın psikolojik ve-

ya zihinsel bir rahatsızlığı nedeniyle Tekkeköy‟e gelmiĢ.  Bu olayı bize nakleden 

Tekkeköy‟de ikamet eden Kemâl Erdemir bunu bizzat yaĢamıĢ ve gelenler tekkeyi 

ona sormuĢlar. Karısını camiye bağlayacağını söylemiĢ. O da camiye yatsıdan son-

ra girilebileceğini söylemiĢ. Kemâl Erdemir gelenleri misafir etmiĢ. Kadın yatsıdan 

sonra camiye bağlanmıĢ. Kemâl Erdenir ocağa çay koymuĢ. Kendi ifadesine göre 

çayı bardağa koymadan kadın eve gelmiĢ. EĢi kendisine “Seni buraya kim getirdi?” 

diye sorunca kadın aksakallı bir dedenin getirdiğini beyan etmiĢ. Kadın bu aksakal-

lı pirin kendisini caminin minaresine kadar çıkardığını, hatta minareye çakılmıĢ bir 

çivi olduğunu beyan ile durumunu ve anlattıklarını ispatlamıĢ. 

                                                 
11 Bu bilgiler 05.01.2020 tarihinde Bolu-Tekkeköy‟de, yine burada ikamet eden ikisi de inĢaat 

emeklisi Cemal Uslu (d. 1945) ve Kemâl Erdemir (d. 1946)‟dan derlenmiĢtir. 
12 Bu bilgiler Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Süleyman Ören 

(d. 1979-Gerede)‟den alınmıĢtır. 
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Yine yaĢlı bir adam köye gelmiĢ. Onun da zihinsel bir rahatsızlığı varmıĢ. O 

adam da iyileĢerek gitmiĢ. Yine vaktin birinde buraya tedavi için gelen adamın biri 

baĢını duvara vurmuĢ ve yaralanmıĢ. Ondan beri bu uygulama kaldırılmıĢtır. Bu 

yasak 2005 yılı civarında devreye girmiĢtir.
13

 

2. 3. 6. Ümmî Kemâl’e Ġsnad Edilen Ayvadibi ġifalı Suyu / Asa Suyu 

Bolu/Dörtdivan‟a bağlı YağbaĢlar Köyü, Mursallar Mahallesi‟nde “Ayvadibi 

ġifalı Suyu” adı verilen bir suyun Ümmî Kemâl‟in bir kerameti neticesinde akmaya 

baĢladığı söylenmektedir. Bu su, Dörtdivan‟da Dedenin Suyu ve Asa Suyu olarak 

da bilinmektedir. 

Rivayete göre Ümmî Kemâl, bir gün YağbaĢlar Köyü‟nde, Mursallar Mahal-

lesi‟nden geçerken öğle namazı kılmak üzere su aramıĢ. Fakat bulamamıĢ. Bunun 

üzerine asasını burada yere batırmıĢ ve buradan su çıkmaya baĢlamıĢ. Burada za-

manla suyla beraber özellikle cilt hastalıklarına iyi gelen bir çamur da ortaya çık-

mıĢ. 

Halk bu suyun ve çamurun Ģifalı olduğuna inanır. Ġnsanlar bugün de buraya 

çocuklarnı Ģifa için getiriyorlar. Bunun üzerine 2003 senesinde buraya kulübe ben-

zeri yapı inĢa edilmiĢtir. Suyun olduğu yerde iki çeĢme de yer almaktadır. Bu kulu-

bede bir de ısıtıcı yer almaktadır. Ġki çeĢmenin birkaç metre ötesinde ise bir kamel-

yeya bu su için ayrı bir çeĢme daha yapılmıĢtır. Halk, buraya huysuz çocuklarını 

getirir ve gelenler bu suda yıkanırlar. Böylece çocukların daha sakin olacağına 

inanırlar. 

Bu suyla ilgili bir baĢka rivayet Ģöyledir: Dedenin biri YağbaĢlar Köyü‟ne 

gitmiĢ. Onu buradan taĢlayarak kovalamıĢlar. Dede Mursallar Mahallesine gelmiĢ. 

Orada çok yorulmuĢ. Tam ölecekmiĢ ki, elindeki asayı yere vurmuĢ. Yerden su 

fıĢkırmıĢ. Burası daha sonra Ayvadibi ġifalı suyu olarak meĢgul olmuĢ.
14

 

 

SONUÇ 

Ümmî Kemâl, 15. Yüzyıl‟da Anadolu‟da yaĢamıĢtır. Menkıbelerinden ve 

türbesiyle ilgili bazı hususlardan onun sadece Bolu ve çevresinde değil Türkiye‟nin 

muhtelif yerlerinde de çok sevildiği anlaĢılmaktadır. Anadolu‟da kendi adına türbe-

ler bulunmaktadır. Bunların en bilineni Bolu ve Niğde‟dedir. Yaptığımız alan araĢ-

tırmasında Ümmî Kemâl‟in Bolu civarında yaĢadığı net bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

Onunla ilgili mevki isimleri ve menkıbeler buna en azından iĢaret etmektedir. 

Ümmî Kemâl, Bolu‟da iyiden iyiye menkıbelere gömülmüĢ bir Ģahsiyet ola-

rak karĢımıza çıkmaktadır. Bolu Tekkeköy‟de, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde 

kendisinden büyük bir sevgiyle söz edildiğini, menkıbelerinin buralarda hâlen ya-

Ģadığını söyleyebiliriz. Bunlar onun hayatıyla ilgili bizi en azından bazı yorumlara 

ve düĢüncelere sevk edecek niteliktedir. Biz bundan sonra onunla ilgili yapılacak 

bir çalıĢmada ve Ümmî Kemâl‟in hayatını ve menkıbelerini değerlendirmede bun-

ların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

                                                 
13 Bu bilgiler 05.01.2020 tarihinde Bolu-Tekkeköy‟de, yine burada ikamet eden inĢaat emeklisi 

Kemâl Erdemir (d. 1946)‟den derlenmiĢtir. 
14 Bu bilgiler Dörtdivan‟ın Kadılar Mahallesinde ikamet etmekte olan ev hanımı Fatıma Özer‟den 

alınmıĢtır. 
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Bu çalıĢmanın ortaya çıkmasının sebeplerinden biri Ümmî Kemâl‟in Bolu‟da 

halk arasında yaygın olarak anlatılan menkıbevî hayatıdır. Bu araĢtırmanın sonuç-

larını burada kısaca kaydetmek istiyoruz. 

Ümmî Kemâl‟in menkıbeleri ve onunla ilgili mevki isimleri bugün iyiden 

iyiye rivayetlere bürülü bir hâlde Bolu çevresinde yaĢamaktadır. Tarihî kimliği 

hakkında Bolu/Tekkeköy ve çevresinde yaptığımız araĢtırmalarda net bir bilgiye 

ulaĢamadık. Ancak menkıbe çeĢnisinde birçok anlatıyla karĢılaĢtık. Bunların he-

men hepsine bu çalıĢmada yer verilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonuçların-

dan birisine göre Ümmî Kemâl ve silsilesinden gelenler Bolu ve çevresinde olduk-

ça etkili olmuĢlardır. Tekke geleneği ve tasavvufî düĢünce bu çevrede onlar saye-

sinde hem de asırlar boyunca yoğun bir biçimde yaĢanmıĢtır. Özellikle Bolu mer-

kez ve Dörtdivan arasında kalan bölgede bunun izlerini takip etmemiz mümkündür. 

Ancak bunlar birtakım ritüller ve etkinlikler çerçevesinde karĢımıza çıkmaktadır. 

Bugün Tekkeköy, mutasavvıfın hayatı ve tesirleriyle ilgili en net bilgilere 

ulaĢabildiğimiz yer durumundadur. Köyün isminden de anlaĢıldığı kadarıyla bura-

da bir tekke asırlarca faaliyette bulunmuĢ, bu tekkeye vakıflar bağlanmıĢtır. Os-

manlı döneminde buradaki tekkenin korunduğu ve faaliyetlerini uzun zaman sür-

dürdüğü anlaĢılmaktadır. Eski yapılar topluluğundan bugün sadece türbe ve 1895 

senesinde yapılmıĢ bir Ģadırvan kitabesi kalmıĢtır. Cami ve Ģadırvan sonraki za-

manlarda yeniden yapılmıĢtır. Ayrıca Ümmî Kemâl‟in menkıbelerinde kendisine 

sıkça tesadüf ettiğimiz askere ait olduğu söylenen mezarın üzerine de bir türbe 

yapılmıĢtır. Bu yapılar topluluğu köylülerin gayretiyle ve devlet desteğiyle ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

Ümmî Kemâl‟le ilgili menkıbelerde onun kerâmetlerine özellikle atıfta bulu-

nulduğunu görmekteyiz. Kanaatimizce halk arasında bunların yaĢatılmasına yöne-

lik bir duygu ve düĢünce dünyası asırlardan beri bu anlatıları beslemiĢtir. Söz geli-

mi Kabe‟de kılınan namazlar ve buradan getirildiği söylenen taĢlar bunlar arasında 

sayılabilir. Bunun yanı sıra türbe, Ayvadibi ġifalı Suyu zamanla bazı ritüellerin 

ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bunlar büyük ölçüde günümüzde de yaĢamaktadır. 

Sonuç olarak çoğu ilk defa bu yazıda değerlendirilen rivayetlerin, nakillerin ve yer 

isimlerinin kaynağının Ümmî Kemâl biyografisine ve onun tarihî kimliğine katkı-

larda bulunacağını düĢünüyoruz. 
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ÖZ 

Dede Korkut Hikâyeleri; Oğuzların baĢından geçen olayları, birbirleriyle, 

düĢmanlarıyla ve doğaüstü varlıklarla yaptıkları mücadeleleri anlatan destanî 

hikâyelerdir. Türk halkları için önemli bir yeri olan bu eser; kültür, gelenek, töre, 

ahlak, aile, yaĢam tarzı gibi birçok konuda değerli bilgilere sahiptir. Türkiye‟de ilk 

defa 1916 yılında Arap harfleriyle neĢredilip yüz yıldan fazla bir zamandır üzerin-

de çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢ, yeni çalıĢmalara de kaynak olmuĢtur. Hüseyin Ni-

hal Atsız, asıl kaynağı Göktürkler dönemine dayanan “Bozkurtlar” adlı tarihî ro-

manında Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan bazı unsurları da iĢlemiĢ ve günümü-

ze taĢımıĢtır. Atsız‟ın romanında bu örnekler belirgin bir Ģekilde görülmektedir. 

Makalede, Dede Korkut Hikâyelerindeki kadın tipi, evlenme geleneği, erkek çocu-

ğun önemi, ozanın vasıfları gibi konuların “Bozkurtlar” romanındaki izleri tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, Bozkurtlar romanı, kadın ti-

pi, benzerlikler. 

 

ABSTRACT 

The Book of Dede Korkut consists of many legendary stories regarding the 

events experienced by Oghuz Turks, especially their struggles with enemies, su-

pernatural entities, and among themselves. It is very important for Turkic nations 

and contains precious information on the ancient Turkish culture, traditions, cus-

toms, ethics, families, lifestyle, etc. It was first published in Turkey in the Arabic 

alphabet. Thus, it has been studied for more than a century. Hüseyin Nihal Atsız 

used some themes from the stories of Dede Korkut in his historical novel named 
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“Bozkurtlar”. This novel was primarily inspired by the Göktürk period and it gave 

inspiration to modern readers. These themes are evident in his novel. This article 

explores the traces of the stories of Dede Korkut in his novel by focusing on 

themes such as woman characters, customs of marriage, the importance of boys, 

and the qualities of a poet. 

Key Words: the stories of Dede Korkut, the novel “Bozkurtlar”, woman 

characters, similarities. 

 

 

 

 
 

 

GĠRĠġ  

Türk edebiyatının, tarihinin ve kültürünün yazılı kaynaklarından söz edildi-

ğinde ilk akla gelen eserlerden biri Oğuzların hikâyeleĢmiĢ destanlarından oluĢan, 

asıl adı Kitab-ı Dedem Korkut alâ Lisân-ı Taife-i Oğuzân (Oğuz halkının diliyle 

Dede Korkut Kitabı) olup daha çok Dede Korkut Kitabı veya kısaca Dede Korkut 

olarak bilinen eserdir. Hem Dede Korkut Kitabı hem de büyük bir Ģahsiyet olarak 

Dede Korkut‟un kendisi Türk boyları için ortak bir mirastır. Dede Korkut hikâyele-

ri; dil, tarih, edebiyat, folklor v.b. bakımlarından eĢsiz bir hazinedir. Kitabın içinde 

Türklerin kültürü, geleneği, töresi, ahlak anlayıĢı, aile ve toplum yapısı, din algısı, 

devlet sistemi ve yaĢamları hakkında önemli bilgiler vardır. Bununla birlikte sevgi, 

saygı, cesaret, yiğitlik, dürüstlük, cömertlik, merhamet, dayanıĢma gibi kiĢisel ve 

toplumsal değerler de yer almaktadır. Fuat Köprülü‟nün “Bütün Türk edebiyatını 

terazinin bir gözüne, Dede Korkut‟u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır 

basar” (Ergin 2011: 5) dediği bu eser çeĢitli yönleriyle incelenmiĢ, yüzlerce çalıĢ-

maya, kitap, makale ve tezlere konu olmuĢtur.  

Makalemizde incelediğimiz ve Dede Korkut Hikâyelerinin izlerini tespit et-

meye çalıĢtığımız “Bozkurtlar” romanı ise Nihal Atsız‟ın “Bozkurtların Ölümü” ve 

“Bozkurtlar Diriliyor” adlı iki ayrı eserinin bir araya getirilmesi suretiyle yeniden 

yayınlanan tarihî bir romandır. Eserle ilgili Sadık Tural Ģöyle der: “Bozkurtların 

Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor romanları Kültekin, Bilge Kağan ve Tonyukuk kita-

belerinin romanlaştırılmış halidir, denilebilir” (Güngör ve diğerleri 1976: CXI). 

Tural‟ın da dediği gibi, roman Göktürk dönemiyle ilgilidir. 621 yılının bir yaz ge-

cesinde yaĢanan olayların anlatımıyla baĢlayan romanda Göktürk kağanı Çuluk 

Kağan‟ın ölümü, Bağatur ġad‟ın kağan oluĢu, Göktürklerin çeĢitli maceraları, 

Çin‟e akınları, Batı Kağanlığı, Göktürk Kağanlığının Çinlilere yenilmesi, Tutsak-

lık, KürĢad Ġhtilâli ve ihtilâlden bir süre sonra Türklerin yurtlarına gönderilmesi ve 

yeni Türk kağanlığının kuruluĢu gibi konulardan bahsedilmektedir. 

“Tarih romancısı, vesikanın ortaya koyduğu malzemeyi önce öğrenir; sonra 

kendisine tesir eden unsurlar arasında seçmeler, ayıklamalar yapar; daha sonra da 

edebi yaratmanın sihri ile onlara can verir” (Güngör ve diğerleri 1976: XCVII). 
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Atsız‟ın “Bozkurtlar” romanı Göktürk dönemine ait vesikalara dayanmaktadır. 

Aynı zamanda Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan bazı unsurlar da mevcuttur.  

Bu çalıĢmada, Hüseyin Nihal Atsız‟ın “Bozkurtlar” romanında Dede Korkut 

hikâyelerinin izleri tespit edilmiĢ, benzerlikler ortaya konulmuĢtur. Bulgular ara-

sında kadın tipi, ozanların vasıfları, evlenme geleneği, erkek çocuğun önemi, kadı-

nın kocasına bağlılığı gibi kültürel ve toplumsal değerler vardır.  

 Ozan 

Dede Korkut Kitabı‟na göre Korkut Ata, kahramanlık yapan çocuğa ad ve-

ren, dua eden, kopuz çalıp boy boylayan, soy soylayan, gelecekten haber veren, zor 

durumlarda yol gösteren, Oğuzların büyüğü, bilge bir kiĢidir. O, bütün bu vasıflara 

sahiptir. ĠĢte Korkut Ata‟nın bu özelliklerini “Bozkurtlar” romanında da görmek 

mümkündür. Ancak onun bu vasıfları farklı kiĢilere yüklenerek anlatılmaktadır. 

Romanda, Kağan ad verir, Kara Ozan kopuz çalıp destan söyler, Kıraç Ata gele-

cekten haber verir, Dede Korkut ise dua eder. 

 

Ad Verme 

Oğuz geleneğine göre eskiden çocuk kan döküp, baĢ kesmeyince, bir kahra-

manlık yapmayınca ona ad verilmezmiĢ. Bunlardan birini yerine getiren çocuğa ise 

Dede Korkut ad verirmiĢ. Bunun örnekleri Dirse Han oğlu Boğaç Han ve Bay Büre 

oğlu Bamsı Beyrek Boylarında görülmektedir.  

Dirse Han oğlu Boğaç Han boyunda Bayındır Han‟ın boğasını öldürerek 

kahramanlık gösteren Dirse Han‟ın oğluna Korkut Ata Boğaç adını verir: “Bayın-

dır Ḫanuñ ağ meydanında bu oğlan cenk itmişdür, bir buğa öldürmüş senüñ oğluñ, 

adı Buğaç olsun, adını ben virdüm yaşını Allah virsün didi. Dirse Ḫan oğlana big-

lik virdi, taḫt virdi” (Ergin 2016: 83). 

Bay Büre oğlu Bamsı Beyrek boyunda Beyrek, bezirgânları kâfirlerin elin-

den kurtarır. Kan döküp, baĢ keser. Oğlunun bu yaptıklarını öğrenen Bay Büre 

Dede Korkut‟u çağırıp ad vermesini ister:  

Pay Püre Big Ḳalın Oğuz biglerini çağırdı ḳonuḳladı. Dedem Ḳorḳut geldi, 

oğlana ad ḳodı, aydur: 

Ünüm añla sözüm diñle Pay Püre Big 

Allah Ta„āla saña bir oğul virmiş ṭuta virsün 

Ağ sancaḳ götürende müsülmanlar arḫası olsun 

Ḳarşu yatan ḳara ḳarlu tağlardan aşar olsa 

Allah Ta„āla senüñ oğluña aşut virsün 

Ḳanlu ḳanlu ṣulardan kiçer olsa kiçüt virsün 

Ḳalabalıḳ kāfire girende 

Allah Ta„ālasenüñ oğluña furṣat virsün 

Sen oğluñı Bamsam diyü oḫşarsın 

Bunuñ adı boz ayġırlu Bamsı Beyrek olsun 

Adını ben virdüm yaşını Allah virsün (Ergin 2016: 121). 

 Hüseyin Nihal Atsız kendisinin yazmıĢ olduğu “Bozkurtlar” romanında bu 

eski Türk geleneğine de yer vermiĢtir. Romanda kağan olan Bağatur ġad, Kara 

Kağan adını alır ve yeğenlerine ad verir: “Çuluk Kağan‟ın büyük oğlu Yaşar Şad‟a, 
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Kara Kağan tarafından Tulu Han adı verilmişti. Şu Tegin‟e de Kür Şad denilmişti” 

(Atsız 2015: 34). Görüldüğü gibi eski bir Türk geleneğine romanda da yer verilmiĢ 

ancak burada ad almak için bir kahramanlık yapılmamaktadır. Ad vermek yetkisi 

de kağana aittir. 

 

 Kopuz Çalma-Destan Söyleme 

 Kopuz, ozanların kullandığı çalgı aletidir. Rivayete göre, kopuzun mucidi 

ozanların piri olan Dede Korkut‟tur. Begil oğlu Emren, Bay Büre oğlu Bamsı Bey-

rek, Kazılık Koca oğlu Yigenek, Salur Kazan‟ın Evinin Yağmalandığı boylar ile 

Basat‟ın Tepegöz‟ü Öldürdüğü boyda Dede Korkut destan söyler, kopuz ça-

lar:“Ṭoḳuz tünem Gürcistanuñ ḫaracı geldi. Bir at bir ḳılıç bir çomaḳ getürdiler. 

Bayındır Ḫan ḳatı saḫt oldı. Dedem Ḳorḳut geldi şadılıḳ çaldı, ḫanum niye saḫt 

olursun didi” (Ergin 2016: 216). Gelen haracın az olmasına üzülen Han‟ı eğlen-

dirmek, gönlünü almak için kopuz çalar ama bunu baĢaramaz. Sonra bu haracı nasıl 

paylaĢtıracağını düĢünen Han‟a akıl verir. 

 Basat‟ın Tepegöz‟ü öldürdüğü boyda ise Tepegöz‟ün öldürülmesiyle bü-

yük bir beladan kurtulan Oğuzların sevinçli anında Dede Korkut gelip kopuz çala-

rak destan söyler: 

Dedem Ḳorḳut gelüben şadılıḳ çaldı, ġāzi erenler başına ne geldügin aydı 

virdi. Hem Basaṭa alḳış virdi: 

Ḳara ṭağa ayıtduğuñda işit virsün 

Ḳanlu ḳanlu ṣulardan kiçit virsün 

didi. Erlik-ile ḳardaşuñ ḳanun alduñ, ḳalın Oğuz biglerini yükden ḳurtarduñ, 

ḳādir Allah yüzüñ ap itsün Basaṭ didi. Ölüm vaḳtı geldüginde aru imandan ayırma-

sun, günahuñuzi adı görklü Muḥammed Muṣṭafaya bağışlasun ḫanum hey (Ergin 

2016: 215). 

“Bozkurtlar”da da ozanlar kopuz çalıp deyiĢ derler. Aynı zamanda ozanlık 

geleneğinin bir özelliği olan atıĢmaya da katılırlar. Türk tarihi ve kültürü ile yakın-

dan ilgilenen Atsız, eserinde ozanlık geleneğinin özelliklerini de iĢlemiĢtir: “Bir-

denbire bir ses, uyuklayan, düşünen çerileri dalgınlıklarından uyandırdı. Bu bir 

kopuzun sesiydi. Otlara uzanmış olanlar doğruldular, oturmakta olanlar ayağa 

kalktılar… Kara Ozan yere bağdaş kurmuş, kopuzunu söyletiyordu” (Atsız 2015: 

27-28). “Gün kararıyordu. Bütün yarışlar, koşular, oyunlar bitmişti. Şimdi söz 

ozanlarındı. Kara Ozan‟la Çuçu karşılıklı kopuz çalıp deyiş söyleyeceklerdi” (At-

sız 2015: 53). 

 Her iki eserde de ozanlar, sevinçli olaylardan sonra kopuz çalıp, deyiĢ söy-

lerler. Dede Korkut Kitabı‟nda yapılan kahramanlıklardan, kazanılan zaferlerden 

sonra Korkut Ata gelip destan söyler. “Bozkurtlar”da ise Bağatur ġad‟ın Kağan 

oluĢu kutlanırken ozanların kopuz çalıp, karĢılıklı atıĢtıkları, halkı eğlendirdikleri 

görülmektedir. 

 

 Dua Etme 
Dede Korkut Kitabı‟nın giriĢinde yer alan Korkut Ata‟ya ait vecizeler dört 

bölümden oluĢmaktadır. Her bölümün sonunda Dede Korkut‟un duası bulunmakta-
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dır. Aynı zamanda Bay Büre oğlu Bamsı Beyrek ve Dirse Han oğlu Boğaç Han 

boylarının sonunda da Korkut Ata‟nın duası yer alır: 

“Devletsüz şerrinden Allah ṣaḳlasun ḫanum sizi” (Ergin 2016: 74). 

“Üç otuz on yaşuñuz ṭolsun, Ḥaḳ size yaman getürmesin, devletüñüz pāyen-

de olsun ḫanum hey” (Ergin 2016: 74). 

“Azup gelen ḳażayı Tañrı ṣavsun ḫanum hey” (Ergin 2016: 75). 

“Ol ögdügüm yüce Tañrı dost oluban meded irsün ḫanum hey” (Ergin 2016: 

76). 

“Bozkurtlar” romanında da Dede Korkut adlı ozanın yarıĢlardan önce dua et-

tiği söylenir: “Ertesi günü, Tüng Yabgu Kağan‟ın otağı önünde iki kağanın baha-

dırları karşılaştılar. Dede Korkut, Tanrı‟ya yakarış yaptıktan sonra oyunlara baş-

landı” (Atsız 2015: 197). Buradaki dua eden ozanın adının Dede Korkut olması da 

dikkat çekicidir. 

 

 Gelecekten Haber Verme 

 Dede Korkut Kitabı‟nın mukaddimesinde yer alan, Korkut Ata ile ilgili 

bilgiler veren ilk kısımda onun gaipten haber verdiğini, gelecekle ilgili tahminlerde 

bulunduğu söylenmektedir:  

Rasūl „aleyhi‟s-selām zamanına yaḳın Bayat boyından Ḳorḳut Ata dirler bir 

er ḳopdı. Oğuzuñ ol kişi tamam biliçisi-y-di. Ne dir-ise oklur-idi. Ġayıbdan dürlü 

ḫaber söyler-idi. Ḥaḳ Ta„āla anuñ köñline ilham iderdi. Ḳorḳut Ata ayıtdı: Aḫır 

zamanda ḫanlıḳ girü Ḳayıya dege, kimsene ellerinden almaya, aḫır zaman olup 

ḳıyamat ḳopınça. Bu didügi „Oṣman neslidür, işde sürilüp gide yorır. Ve daḫı niçe 

buña beñzer söz söyledi (Ergin 2016: 73). 

 Romanda ise ak saçlı, ak sakallı bir ihtiyar olan Kıraç Ata gelecekten haber 

verir, Bögü Alp‟e birkaç yıl sonra kırk kiĢi ile beraber bir ırmağın kenarında sava-

Ģacağını söyler: 

Büyük günler geliyor!... Dokuz yıla kalmaz; olan olur. Dokuz yıl daha geçer; 

katı kılıç kullanmak günü gelir… Kıtlık olunca ay parçalanacak!... Kara Kağan‟ı 

öldürmeyeceksin… Onu tasa öldürecek. Bir ulu şehirde toplanmış kırk er görüyo-

rum… Aralarında sen de varsın… Yağmur yağıyor. Irmağın kenarında dövüşüyor-

sunuz. Budun kurtuluyor… Adınız unutulmayacak!... Bin üç yüz yıllık ölümden 

sonra dirileceksiniz… Acunun batımına dek adınız gönüllerde kalacak (Atsız 

2015:172). 

 Görüldüğü gibi, Dede Korkut‟un vasıfları Atsız‟ın romanında farklı karak-

terlere yüklenerek anlatılmıĢtır. Aynı zamanda romanda bahsedilen “Çuçu” adlı 

ozanın da ismi tesadüfen seçilmiĢ değildir. Çünkü KaĢgarlı‟nın sözlüğünde Çu-

çu‟nun bir Türk Ģairi olduğu söylenmektedir (Ercilasun ve Akkoyunlu 2015: 629). 

Yazar ozana bu ismi bilinçli olarak vermiĢtir.  

 

 Kadın Tipi 

 Dede Korkut hikâyeleri ile Atsız‟ın “Bozkurtlar” romanında benzerliğin 

çok olduğu unsurlardan biri kadın tipidir. Her iki eserde de kadınlar atlı pusatlı, 

gerektiği zaman ava çıkan, savaĢan, eĢlerine-sevgililerine yardım eden cesur karak-
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terlerdir. Dede Korkut‟ta Dirse Han‟ın ve Salur‟un eĢleri, Kan Turalı‟nın Selcen 

Hatun‟u ile Bamsı Beyrek‟in Banu Çiçek‟i atlı pusatlıdırlar.“Bozkurtlar”da ise Kür 

ġad‟ın hatunu, Çalık‟ın eĢi, Almıla, ve Ay Hanım da ata binen, ok atıp kılıç kuĢa-

nan, gerektiği zaman kahramanca savaĢan kadınlardır.  

 Dirse Han oğlu Boğaç Han boyunda, Dirse Han‟ın Hatun‟u av sırasında 

babası tarafından yaralanıp ölmek üzere olan oğlunu ölümden kurtarır: 

Dirse Ḫanuñ ḫatunı ḳayıtdı girü döndi. Ḳatlanımadı, ḳırḳ ince ḳızı boyına 

aldı, bidevi ata binüp oğlançuğın isteyü gitdi. Ḳışda yazda ḳarı buzı erimeyen Ḳazı-

lıḳ Ṭağına geldi çıḳdı. Alçaḳdan yüce yirlere çapup çıḳdı. Baksa görse bir derenin 

içine ḳarġa iner çıkar, ḳonar ḳalḳar. Bidevi atın ökçeledi, ol ṭarafa yorıdı (Ergin 

2016: 88). 

 Bayındır Han‟ın kızı, Salur Kazan‟ın eĢi Burla Hatun da düĢmanla savaĢ-

makta olan kocasına destek olur:“Meger ḫanum boyı uzun Burla Ḫatun oğlançuğı-

nı añdı, ḳararı ḳalmadı. Ḳırḳ ince bellü ḳız oğlanı-y-ile ḳara ayġırın ṭartdurdı, 

buṭun bindi, ḳara ḳılıcın ḳuşandı. Başum tacı Ḳazab gelmedi diyü izin izledi gitdi. 

Gelü gelü Ḳazana yaḳın geldi” (Ergin 2016: 173).  

 Kür ġad‟ın Hatunu, Çalık‟ın eĢi ve Almıla da tıpkı Dirse Han‟ın Hatun‟u 

ve Kazan‟ın eĢi Burla Hatun gibi ata iyi binen, ok atan, kılıç kuĢanan kadınlardır:  

“Buralarda birçok Türk kızları çalışıp duruyordu. Kısrakların ara sıra kiş-

nemelerinden başka bir ses duyulmuyordu. Buraya yaklaşan Şen-king arkadaşları-

na dönüp: - Hele hele bakın, dedi. Şu kızların hepsinde de yayla sadak var. Bir de 

kılıçları olsa çeri olup çıkacaklar… Biliyorum beğimiz. Hem de buyurduğunuz gibi 

kılıçları yoksa da yarım kılıç demek olan bıçakları var” (Atsız 2015: 61). 

Çalık‟ın eĢi ise zor durumda kaldığında ava çıkmıĢ, geyik avlamıĢtır:  

Çalık çadıra girince şaşkınlıktan gözleri açıldı. Evdeşi bir geyiği parçala-

mış, kızartıyordu. Bir anda iştahı açılan at uşağı, kendi eli boş döndüğünü unuta-

rak: 

Bunu nereden buldun? – diye sordu. 

Evdeşi biraz dargınlığa benzer bir sesle: 

Avladım, - diye cevap verdi (Atsız 2015: 108). 

Kür ġad‟ın eĢi çocuğunu korumak için türlü zorluklara katlanmıĢ, ona ilk 

okçuluk dersi vermiĢ, yeri geldiğinde kılıçla vuruĢmuĢtur: 

O zamanlar anası atlı pusatlı bir kadındı. Kendisini bu çadıra bırakarak 

uzun zaman gidiyor; kımızlar, yoğurtlar, sütlerle dönüyordu. Bir de dövüş hatırlı-

yordu. Kendisi otların üzerinde yatıyordu. Birisi elinde kılıçla kendisine saldırı-

yordu. Hayır, kendisine değil, orada başka birisine, hem de bir kadına, hem de 

kendi anasına saldırıyordu. Bu bir Çinliydi… Hatta Çin çerisiydi. Anasının elinde 

kılıç vardı. Vuruşuyorlardı... Anasının kendisine verdiği ilk okçuluk derslerini dün-

kü gibi hatırlıyordu (Atsız 2015: 439-440). 

Kanlı Koca oğlu Kan Turalı boyunda da savaĢçı kadın tipi ile karĢılaĢılmak-

tadır. Kan Turalı‟nın niĢanlısı olan Selcen Hatun baskına uğradıklarında düĢmana 

karĢı savaĢır, Kan Turalı‟ya destek olur. “Burada Selcen Ḫatun at ṣaldı. Ḳarımın 

baṣdı, kaçanın ḳovmadı aman diyeni öldürmedi. Eyle ṣandı kim yağı baṣıldı. Ḳılı-
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cınuñ balçağı ḳan odaya geldi… Bir bölük ḳaza şāhin girmiş kibi kāfire at ṣaldı, 

bir uçından ḳırup kāfiri ol bir uçına çıḳdı” (Ergin 2016: 194-195). 

Ġyi bir at binicisi olan Almıla da yeri geldiğinde sevgilisi Pars‟a yardım et-

miĢ, hatta kendisi de erkeklerle eĢit derecede mücadele edebilmiĢtir. Üç Çin çerisi 

ile aynı zamanda vuruĢmakta olan Pars, birini yaralayarak attan düĢürür. Attan 

düĢen Çinli yayını alıp Pars‟a doğru gezlerken bunu fark eden Almıla Çin çerisinin 

üzerine atını sürer. Bu sefer Çinli Almıla‟nın atını oklayarak kendisini yere düĢü-

rür. Sonrasında Çin çerisi ile Almıla arasında bir kapıĢma olur ve kazanan Türk 

kızı olur (Atsız 2015: 123-124). 

Romandaki bir diğer savaĢçı kadın Ay Hanım‟dır. Batı Kağanı‟nın kızı olan 

Ay Hanım, savaĢlara katılmıĢ, babası öldükten sonra budunun baĢına geçmiĢtir: 

Urungu, yüzbaşıdan aldığı buyruğunu yerine getirmek için ilerlerken Ay 

Hanım‟ın yayı gerilerek vınladı ve fırlayan ok, Urungu‟nun yüreğiyle küreğinin 

arasını delerek onu yere sedi. İkinci ok daha yamandı. Çünkü Ay Hanım, Yüzbaşı 

Örpen‟e aman vermemiş, onu tam yüreğinden vurarak cansız bir halde yere devir-

mişti (Atsız 2015: 495). 

 

 Evlenme  
 Bay Büre oğlu Bamsı Beyrek ve Kanlı Koca oğlu Kan Turalı boylarında 

evlenme geleneği ile ilgili bilgiler vardır. Konar-göçer hayat süren Türkler evlene-

ceği kadınlarda kahramanlık vasıfları ararmıĢ. Kadınlar da erkeğin kahramanlık 

vasıflarını çeĢitli Ģekilde dener, kendisinden üstün olmasını istermiĢ. Bahsettiğimiz 

boylarda bununla ilgili örnekler yer almaktadır:“Beyrek aydur: Baba maña bir ḳız 

alı bir kim men yirümden ṭurmadan ol ṭurmaḫ gerek, men ḳara ḳoç atuma binme-

den ol binmeḫ gerek, men ḳarımuma varmadan ol maña baş getürmek gerek, bunuñ 

gibi ḳız alı vir baba maña didi” (Ergin 2016: 124). Bamsı Beyrek Banu Çiçek ile at 

yarıĢtırır, ok atar ve güreĢir. Üçünde de üstün gelen Beyrek niĢanı takar. 

 Kan Turalı‟nın evleneceği kızın nasıl olması gerektiği hakkında söyledikle-

ri Beyrek‟ın dedikleriyle hemen hemen aynıdır: “Ḳan Ṭuralı aydur: Baba men 

yirümden ṭurmadın ol ṭurmuş ola, men ḳara ḳoç atuma binmeden ol binmiş ola, 

men ḳanlu kāfir iline varmadın ol varmış maña baş getürmiş ola didi” (Ergin 2016: 

135). Kan Turalı da Selcen Hatun‟la evlenebilmesi için engelleri aĢması, kızın 

babasının sınavını geçmesi gerekir. Bu, kimsenin baĢaramadığı aslan, boğa ve buğ-

rayı yenmektir. Kan Turalı üçünü de öldürerek Selcen Hatun‟a kavuĢmuĢtur. 

 “Bozkurtlar” romanında da kız evleneceği erkeğin kendisinden üstün olma-

sını, yarıĢta kendisini geçmesini, ondan oğlak kapmasını ister. Kendisini kardeĢi ile 

evlendirmek isteyen Ġçing Katun‟a Almıla böyle bir Ģart koyar: “ - Ben sana buy-

ruk veriyorum. Şen-king‟le evleneceksin! - dedi. Almıla yere diz vurdu: - Buyruk 

senindir. Ama benim de bir şartım var. Ben, benden oğlak kapan, yarışta beni ge-

çen erle evleneceğim. Türk töresine göre bir kız böyle bir şart koşabilir” (Atsız 

2015: 216). Almıla‟nın isteği üzerine düzenlenen yarıĢta onu geçip ondan oğlak 

kapan Pars olur ve onunla evlenir. 
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 Erkek Çocuğun Önemi 
 Konar-göçer hayat süren, sürekli savaĢ halinde olan Türk toplumunda er-

kek çocuk önemli bir yere sahip olmuĢtur. Soyun devamı olan erkek çocuk sadece 

ailenin değil, mensubu olduğu boyun, kabilenin, halkın güçlü olması için de önem-

lidir. Bu yüzden hem Dede Korkut Kitabı‟nda hem “Bozkurtlar” romanında erkek 

çocuğun olmaması üzücü bir olay olarak anlatılmaktadır. Dirse Han oğlu Boğaç 

Han boyunda “oğlu olanın ak otağa, kızı olanın kızıl otağa, oğlu-kızı olmayanın 

kara otağa” oturtulduğu söylenmektedir (Ergin 2016: 78). Bay Büre oğlu Bamsı 

Beyrek boyunda ise, Bay Büre bir oğlu, mirasçısı olmadığına üzülerek ağlar (Ergin, 

2016: 116). “Bozkurtlar” romanında ise ĠĢbara Alp‟in üzüntüsünün sebebi eĢinin 

yine kız doğurması ve oğulları olmaması olduğu düĢünülmektedir. “- İyi bilmiyo-

rum ama dün yine bir kızı doğdu. Yüzbaşının şimdiye dek dört çocuğu oldu, hepsi 

kız. Belki bundan bunludur” (Atsız 2015: 36). Bu cümle ile Atsız Türk toplumun-

daki erkek çocuğun önemini vurgulamaktadır. 

 

 On BeĢ YaĢ 

 Eserlerdeki bir diğer benzerlik de çocuğun olgunlaĢma ve kahramanlık 

gösterme yaĢının 15 yaĢ olmasıdır.  

Dede Korkut hikâyelerinde adı geçen Oğuz beylerinin genellikle tek oğulları 

vardır. Dede Korkut hikâyelerinin neredeyse tamamında Oğuz beylerinin ilk genç-

lik yıllarına adım atmıĢ bu tek oğullarının farklı bir macerasına tanık oluruz. Oğul-

lar, 15/16 yaĢlarına geldiklerinde, onlardan kahramanlık yapmaları beklenir. Bu 

kahramanlık, birçok hikâyede tutsaklık motifi çerçevesinde ortaya çıkar. Oğul, ba-

bayı ya da büyük erkek kardeĢi tutsaklıktan kurtarır, babanın tutsak olmasını engel-

ler ya da kendisi tutsak iken annesinin namusuna zarar gelmemesi için ölümü göze 

alır (KarakaĢ, 2013). 

Dirse Han‟ın oğlu boğayı öldürerek kahramanlık yaptığında 15 yaĢındadır; 

Salur Kazan, oğlu 16 yaĢına gelmesine rağmen baĢ kesip kan dökmemiĢ olduğu 

için üzülerek ağlamaktadır, çünkü 15 yaĢını geçmiĢtir; Bamsı Beyrek 15 yaĢınday-

ken bezirgânları kâfirlerin elinden kurtarmıĢtır; Yigenek 15 yaĢına geldiğinde ba-

basını tutsaklıktan kurtarırmıĢtır. 

“Bozkurtlar” romanında da 15 yaĢın erkek çocuk için olgunlaĢma çağı oldu-

ğunu görmek mümkündür. Kür ġad‟ın eĢi oğlu Urungu‟ya Ģöyle der:  

Ben bundan çok önce ölmüş sayılabilirdim. Seni büyütüp er kişi yapmak için 

yaşadım. On beş yaşına girip er adını aldığın zaman yeryüzünde yapacak işim 

kalmamıştı. Ozamandan beri yalnız bir şeyi görmek için yaşamaya çalıştım. O şey, 

senin yıllardır ardında koştuğun düşünce idi: Ötüken‟de Türk kağanının oturduğu-

nu, Türk türesinin yürüdüğünü görmek… (Atsız 2015: 433).  

 

 Kadının Kocasına Bağlılığı 
 Söz konusu eserlerde Türk kadının kocasına bağlılığı, ona olan sevgisi çok 

kuvvetlidir. Deli Dumrul‟un ve Kür ġad‟ın eĢleri bunun en güzel örnekleridir. Biri 

kocası için canını vermeye hazırdır, diğeri ise kocasının ölümünden sonra bedenen 

yaĢasa da ruhen ölü sayılmaktadır. 
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„Avrat burada ṣoylamış, görelüm ḫanum ne ṣoylamış: 

Aydur: 

Ne dirsin ne ṣoylarsın 

Göz açuban gördügüm 

Köñül virüp sedügüm 

…Ḳarşu yatan ḳara ṭağları 

Senden ṣoñra men neylerem 

Yaylar olsam menüm gorum olsun 

Ṣovuḳ ṣovuk ṣularuñ 

İçer olsam menün ḳanum olsun 

Altun aḳçañ ḫarcayur olsam menüm kefenüm olsun 

Tavla tavla şahbaz atuñ 

Biner olsam menüm tabutum olsun 

Senden ṣoñra bir yigidi 

Sevüp varsam bile yatsam 

Ala yılan olup meni ṣoḳsun 

Senüñ ol muḫannet anañ babañ 

Bir canda ne var ki saña ḳıyamamışlar 

„Arş ṭanığ olsun kürsi ṭanığ olsun 

Yir ṭanığ olsun gök ṭanığ olsun 

Ḳādir Tañrı ṭanığ olsun 

Menüm canum senüñ canuña ḳurban olsun (Ergin 2016: 183). 

Kür ġad‟ın eĢinin oğluna söylediği Ģu sözler de onun kocasına ne kadar bağlı 

bir kadın olduğunu gösterir: “Kür Şad öldüğü gün ben de ölmüş sayılırdım. Bu 

hayat yükünü sen yetişesin diye çektim” (Atsız 2015: 437).  

 

Tanıtma  

Eserlerdeki benzerliklerden bir diğeri kahramanların vasıflarıyla tanıtılması-

dır. Dede Korkut Kitabı‟nda kâfirlere karĢı akın edildiğinde yardıma gelen yardım-

cı kahramanlardan bahsedilirken onların yapmıĢ olduğu yiğitlikleri ve vasıfları da 

söylenir. Salur Kazan‟ın Evinin Yağmalandığı boyda ailesini kurtarmak için kâfir 

iline giden Kazan Bey‟in ardından yardıma Oğuz beyleri gelirler. Onları tanıtırken 

yapmıĢ oldukları kahramanlıkları, onların vasıfları, özellikleri bir bir sayılır: 

Bu maḥalda ḳalın Oğuz bigleri yetdi. Ḫanum görelüm kimler yetdi: Ḳara 

Dere ağzında Ḳādir viren, ḳara buğa derisinden bişiginüñ yapuğı olan, acığı 

ṭutanda ḳara ṭaşı ḳül eyleyen, bıyığın eñsesinde yidi yirde düğen, erenler evreni, 

Ḳazan Bigüñ ḳarṭaşı Ḳara Göne çapar yetdi… Demür Ḳapu Dervendindeki demür 

ḳapuyı depüp alan, altmış ṭutam ala gönderinüñ uçında er böğürden Ḳıyan Selçük 

oğlı Delü Dundar çapar yetdi… Ḥemid-ilen Merdin ḳal„asın depüp yıḳan, demür 

yaylu Ḳapçaḳ Melike ḳan ḳuṣduran, gelüben Ḳazanuñ ḳızın erlik-ile alan, Oğuzun 

aḳ saḳallu ḳocaları görende ol yigidi taḫsinleyen, al maḫmūzi şalvarlu, atı baḥri 

ḫotazlu Ḳara Göne oğlı Ḳara Budaḳ çapar yetdi… Paraṣaruñ Bayburd Ḥiṣarından 

parlayup uçan, ap alaca gerdegine ḳarşu gelen, yidi ḳızın umudu, ḳalın Oğuz im-

rençesi, Ḳazan Bigüñ ınağı, boz ayġırlu Beyrek çapar yetdi (Ergin 2016: 112-114). 
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 Kazan Bey‟in oğlu Uruz Bey‟in Tutsak Olduğu boyda da yardıma gelen 

kahramanların tanıtıldığı bir kısımyer almaktadır ve yukarıdakiyle hemen hemen 

aynıdır. Kazılık Koca oğlu Yigenek boyunda ise Ģöyledir: 

Bayındır Ḫan buyurdı, yigirmi dört sancaḳ bigi gelsün didi. Evvel Demür 

Ḳapu Dervendinde big olan, ḳarġu süñü uçında er bögürden, ġarıma yetdüginde 

kimsin diyü ṣormayan Ḳıyan Selçük oğlı Delü Ṭundar senüñ-ile bile varsun didi. 

Ayġır Gözler Ṣuyından at yüzdüren, elli yidi kal„anuñ ḳilidin alan Eylik Ḳoca oğlı 

Dülek Evren bile varsun didi... (Ergin 2016: 201). 

 “Bozkurtlar”da ise, Bağatur ġad kağan olduğu zaman yapılan kutlama ve 

eğlencede yarıĢmalara katılanlar Kağan‟ın huzurunda kendilerini tanıtırlarken yi-

ğitliklerini, vasıflarını, özelliklerini söylerler: 

Ben, Çuluk Kağan‟ın savaşta yoldaşı, bilgide eşi Apa Tarkanım! 

Ben, kılıcı çakından keskin, savaşta yağıya baskın, ağaç söken Kül Çur‟um! 

Ben, kırk defa Çin‟e akın etmiş, üç kardeşi savaşta, ataları dövüşte, dedeleri 

kırışta ölmüş, Binbaşı Makaraç Alp‟im! 

…Ben, attığı ok şaşmayan, attan yere düşmeyen, Çin‟e akın ettikte on tümen 

mal taşıyan, Çuluk Kağan ölünce Çinli vurup yaşayan Yüzbaşı İşbara Alp‟im! 

(Atsız 2015: 37). 

 

Ben, Ötüken‟in buğrası, katı demir bilekli, kara arslan yürekli, sırtına yer 

değmeyen, kimseye baş eğmeyen İnal Tarkan‟ım! 

Ben, barış olsa erdemli, yoksul görse yardımlı; vursa buğa deviren, göğe 

ağaç sacurak Tinesi Oğlu‟yum! 

Ben, taşı sıksa tuz eden, az iş edip uz eden, güçlü erler arısı, Kara Kağan 

çerisi yüce Karluk beğiyim. Bana Ay Doğmuş derler! 

Ben, Kırgızların arslanı, Gökmen Eli kaplanı, tipi olsa süren, yer deprense 

dik duran, kılıç vursa taş yaran Alp Bamsı‟yım! 

Ben, Dokuz Oğuz güçlüsü, yetmiş yağı ölçüsü, yedi kızın dileği, Selenge‟nin 

ulağı, kara yelle yarışan, boz ayıyla vuruşan, dokuz alpla güreşen Bilge Tudun‟um! 

(Atsız 2015: 44-45). 

Dede Korkut Kitabı‟nda Beyrek için “yidi ḳızın umudu” denilmekte, “Boz-

kurtlar”da ise Bilge Tudun kendini tanıtırken “yedi kızın dileği” ifadesini kullan-

maktadır. 

 

Diğer Benzerlikler 

1- Dede Korkut Kitabı‟nda yer alan bazı isimler (Dede Korkut, Bamsı, Kara 

Budak) ve kalıp ifadeler (karĢı yatan kara dağlar, av avlayıp kuĢ kuĢlamak) “Boz-

kurtlar” romanında da geçmektedir. 

2- Her iki eserde de kahramanların kılıcı keskin, bileği kuvvetli, attığı ok 

ĢaĢmaz, bindiği attan düĢmezler.  

 

SONUÇ  

Türk edebiyatının Ģaheseri olan Dede Korkut Kitabı Türk kültürünün eĢsiz 

hazinesidir. Yüz yıl boyunca incelenmiĢ ve hâlâ incelenmeye devam etmektedir. 
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Ġçerisinde gelenekten töreye, ahlaktan alplığa, savaĢtan sevgiye birçok konu hak-

kında bilgiler vardır. Hüseyin Nihal Atsız kendi eserinde bu bilgileri iĢleyerek gü-

nümüze ulaĢmasını sağlamıĢtır. Atsız‟ın “Bozkurtlar” adlı eseri hem bir tarihî ro-

man olarak, hem de Türk kültürünün taĢıyıcısı olarak baĢarılı bir eserdir. 

Türk kültürü ve tarihi ile yakından ilgilenen Atsız, aynı zamanda Türkçülük 

ile ilgili fikirleriyle de bilinmektedir. Onun tanınmasında bu yönü ön plana çıkmak-

tadır. Bundan dolayı zamanında eserlerine yeteri kadar değer verilmemiĢ, sadece 

onun görüĢünü benimseyenler tarafından okunmuĢ ve az incelenmiĢtir. Oysa At-

sız‟ın makaleleri, Ģiirleri, romanları ve kitapları kaynağını Türk kültüründen ve 

tarihinden alan, milli ruhu yükseltecek eserlerdir. 

Dede Korkut Hikâyeleri ile “Bozkurtlar” romanı arasında birtakım benzer-

likler vardır: 

1- Romanda Dede Korkut‟un vasıfları farklı Ģahıslara yüklenerek anlatılması 

2- Kadın tipi, kadınlarla ilgili olayların birbirine benzemesi 

3- Erkek çocuğun önemi ve 15 yaĢında yiğitlik göstermesi veya yiğit sayıl-

ması 

4- Evlenme geleneği 

5- Kahramanların tanıtılması vb. 

Atsız‟ın “Bozkurtlar” romanı da Dede Korkut Kitabı gibi Türk kültürü, gele-

neği, töresi, savaĢ anlayıĢı, yaĢam tarzı vb. konularda önemli bilgiler taĢımaktadır. 

Yazarın da dediği gibi, eser okuyucusunu adeta 1300 yıl öncesine götürür. Kayna-

ğını tarihin derinliklerinden alan bu roman sadece Türkçe olarak kalmamalıdır. 

Günümüzde Azerbaycan Türkçesi, Özbek Türkçesi ve Kırgız Türkçesi gibi Türk 

lehçelerine aktarılan Bozkurtlar romanının diğer Türk lehçelerine de kazandırılması 

ortak tarih bilincinin ve millî Ģuurun inĢası için yararlı olacaktır. Çünkü bu eser 

Türk dünyasının ortak tarihini konu edinen baĢarılı bir tarihî romandır.  
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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 İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ 

Yay.,s.209-210.] 

b) Makale ve bildiriler için; 

[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, Cem, V(49), 

s. 44-45] 

22) Yazılar; e-posta (e-mail) olarak (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 4
th

 article will be mentioned in 

the specified languages and dialects) is to be written in Latin, Cyrillic and Arabic alphabet. 

The article (writing) should be include abstract, and key words Turkish and English and 

also general bibliography in Latin letters. 

6) The article in Turkey Turkish should be include Turkish and English abstract and 

key words.  

7) The article in other dialects of Turkic language should be include abstract and key 

words in Turkish, English and language of main text abstract and key words.  

8) The article in English should be include English and Turkish abstract and key 

words. 

9) The article in Russian should be include Russian, English and Turkish abstract and 

key words. 

10) Abstract should include at least 100 upmost 250 words and in form of one parag-

raph in any language. Abstracts as only one sentence not be accepted. Abstract, the top 

ofless than 100 words or 250 words will not be accepted. 

11) Abstract, no matter in which language and dialect; is a brief description of 

knowledge in the article. Abstracts schould also include a brief abstract of each main part 

in the article (introduction, findings and methods, results, discussion and proposals). The-

refore abstracts schould be comprehensible enaugh for the readers to have an idea about 

the article with precision in a short time and to determine the relationship between their 

own interests. So that, the abstract schould enable the readers to decide about the necessity 

to read the entire text.  

2) In abstracts; reason that is worth investigating and the problem to be solved are in-

dicated. In the research process; method, scope, time, place and the specified properties are 

also indicated. Included and excluded variables are explained. The most significant results 

are presented. Results can be demonstrated numerically. Non-specific statements such as 

“So, little, big, little” etc. are not used. The importance of the results and their contribution 

to the research area are indicated. There are also indications about whether these results 

can be generalizable or potentially generalizable or whether to be put forward due to a 

particular situation. Information is usually given in one sentence. Some of the findings and 

conclusions may consist of a few sentences. Sentences are arranged so as to ensure integ-

rity using appropriate connectors. Sentences should be clear and understandable. Past tense 

is used in sentences. In abstract; tables, figures, cited and references are not used. 
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13) Key words also make contributions to the referees and editors in publication pro-

cess as well as to the publications scanned in electronic media and indexing process. Key 

words schould be chosen from associated terms index (burial = thesaurus), index and so on 

but not chosen randomly. For accessing to information they schould also be selected ha-

ving significantly stenosis or sizes. The choice of the term and concept of access as possib-

le should be done in a way that makes sense. The number of keywords that will allow the 

article to include access to a number of areas (up to 5) should be. Especially in the field of 

literature, the names of authors and works analyzed in the article should be noted as an 

item for the access to the work.  

14) The titles of articles (writings) should not exceed 12 words. The title should be 

descriptive for the article and schould reflect the article's basic concepts, discussions and 

arguments (thesis, the claim). 

 15) Regardless in which language and dialect the article is written; there must be 

Turkish, English and Russian title located. 

16) Title of article must be in order as follow: 

a) Writings the title 

- Turkish title 

- English title 

- Russian title 

Note: The text should be written in which language and dialect is written before that 

title.  

b) Abstracts 

-Turkish abstracts and key words 

-English abstracts (summary) and key words  

Note: The text must be written in languages and dialects, which was written in the 

abstract and key words in that language before. 

c) Article Text 

d) Bibliography 

e) Appendices (if applicable) 

f) Large abstract (summary) (if required) 

17) Articles will be sent to the MS World program. Text, in Turkish or English scho-

uld be in Times New Roman; In the Azerbaijani dialect, in Times Roman Azlat (or simi-

lar); in Russian in Times Cyr (or similar). Besides the type sent, type of fonts should also 

be included. In the article if there are pictures, musical notes etc. they schould be submit-

ted with high resolution in accordance with printing. 

 18) Writings (articles), titles, abstracts, text, footnotes, bibliography etc. including not 

less than a minimum of 2000 words. So, according to the standards of Universe Culture 

journal, writings (articles) should not be less than 5 pages.  

19) Citations and references in the article text; author‟s name, year of publication, pa-

ge number format will be indicated in parentheses. For example; (Boratav 1987: 9) 

20) Footnotes will be used for illustration only and will be written with the same font 

and smaller font size. 

21) Location of quotations is specified in the text under the title of “Bibliography”. 

Those are listed in alphabetical order in that the surname of the auther mainly located. 

“Bibliography” will be given at the end of the text (article), before appendices.  
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a) For the books; 

In the bibliography: [Köprülü, M. Fuat: (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 

Ankara, Akçağ Yay.,vs. 209-210.] 

b) For the articles and proceedings;  

In the bibliography: [ASAN, Veli: (1995). “Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda 

Musahiplik”, Cem, V(49), s. 44-45] 

22) Articles will be delivered to the e-mail of journal through the journal‟s website of 

(www.kulturevreni.com) by clicking "article Send"in which "Submission Form" is avai-

lable to be filled. So the articles attached with this form will be sent to the journal through 

e-mail (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 İlk Mutasavvıflar, Ankara, Akçağ 

Yay.,s.209-210.] 
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b) Для статей и докладов 

[ASAN, Veli: (1995).”Tahtacı Türkmenleri-IX: Tahtacılarda Musahiplik”, Cem, V(49), 

s. 44-45] 

22) Статьи должны отправлятся по e-posta (e-mail). На электронной странице 

(www.kulturevreni.com) клыкая над “makale gönder” надписью и заполняя форму 

“Makale Gönder Formu”. Готовая стятья, вместе с заполненной формой 

исключительно должна отправляется по адресу (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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